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I „garbinga“ pralaimėjimą
Vietname • e

Nuo bombardavimo sustabdymo ligi nuolaidų dėl de
rybų stalo formos. Nuo nepripažinto "Išlaisvinimo fronto“ 
ligi "partizanų vyriauay bė»“,_.Nu© 25,000 karių grąžinimo 
ligi 100,00$ ir ligi...?

Kunigas Abernathy 
kalėjime

Praeitą savaitgalį Char- 
lestown, S.C., įvyko triukš
mingų negrų demonstracijų, 
kuriomis buvo norima pa
remti streikuojančius ligoni
nės tarnąutojus. Joms va
dovavo vadinamasis dr. M. 
Kingo įpėdinis kun. Aber
nathy.Yra sakoma, kad betku- jau teiksis kada nors tarti 

riame kare siekiant laimėji- ačiū. Ačiū JAV vyriausy- 
mo ginklas ir tautos valia tu- ■ bei, už jų pergalę demonst- 
ri lygiai sverti. O kartais ta ravusiems bai-zdočiams, pa- 
valia net daug daugiau le- šaulio galą pranašavusiems
mia, negu ginklas, nes ir ge-; senatoriams ir žurnalistams.,, , ...
liausiąs šautuvas bevalio? Nes tik jų dėka bus laimėta oemathy. kuriam paskirtas 
rankoje yra tik elgetos laz- sąjungininkų "kompromisi- , 50.000 užstatas. Jis pareis- 
dos vertas. nė taika“, o komunistų visas

Vietnamas.

Kadangi demonstracijos 
surengtos be leidimo, tai su 
kitais suimtaisiais kalėjiman 
buvo pasodintas ir kun. A-

Kalbant apie Vietnamą, 
tenka pripažinti, kad JAV- 
bėms jau nuo pat karo pra
džios tos valios gerokai sto
kojo. Atrodo, kad iš pat 
pradžių tebuvo norima prie
šą tik savo karine galybe iš
gąsdinti, o ne nugalėti, ir jau 
vien tuo pasiekti pageidau
jamų rezultatų. Bet kai tas 
priešas ilgesnį laiką nenusi
gando, —inorom nenorom, 
net ir didžiajai demokatmei 
galybei teko žengti jau toli 
gražu ne į teisingą taiką, o 
o tik į užmaskuotą "garbin
gą“ pralaimėjimą. '

Mūsų diplomatų yra pa
brėžiama, kad taika tegali 
būti pasiekta tik a b i ėjų 
pusių nuolaidom. O štai ir 
tos abiejų nuolaidos.

Už sustabdymą šiaurės 
Vietnamo bombardavimo 
komunistai tesutiko prisėsti 
prie jų pasirinkto derybų 
stalo Paryžiuje, ir daugiau 
nieko.

sėdėsiąs kalėjime ir pasnin
kausiąs.

Grąžint 100,000 karių
yra tik viltis

Prezidentas NUonas pas-; . ...
kutinėję spaudos konferen-!, Vykstant svyruojančioms 
ei joje įsibėgėjęs pareiškė,; yietnam® taikos deryboms 
kad JAV iki metu galo gal I !£. amenkiectams mažinant 
atšauksiančios iš P. Vietna- \ *_le^nai^ savo karines pa-
mo dar 100,000 karia h^al

jaudinasi, kad JAV dar 
daugiau nepasitrauktų iš A- 
zijos ir nepaliktų dar kitu 

... n_ -j x • kraštų komunistų malonei, sluoksniuose. Ridentu, y-j Šventyklose vyksta
ra prikišama, kad tai esąs paUmaldos už amerikie- 
tuscias propagandinis paza- „ .. n ritrūktų
das, kūno negalėsiąs įvyk- ...T’ . J. , . M -dyti. Tai, esą, kompromituo- ,8tvem“ vykdyto savo pasi-

Tas pareiškimas sukėlė 
didelę audra spaudoje ir po
litiniuose JAV ir Vietnamo

ją atsakinga valstybės gal
vą. Gi nuolaidų šalininkai, 
to žodžio paskatinti, jau rei
kalauja. kad būtų atšaukta 
daugiau kaip 300,000.

Dėl tokio sąmyšio Baltieji 
Rūmai suskubo paaiškinti, 
kad prezidentas, tai sakyda
mas, nedavė jokio pažado, 
o tik pareiškė viltį, kuri gali 
ir neįsikūnyti.

Arabų bombos prie

JAV sutiko prisileisti prie 
derybų stalo nepripažintą 
"Išlaisvinimo Frontą“ o ko
munistai už tai —nieko.

JAVatitrfcukia iš Vietna^” 
mol23,’06O‘’8«vo karių, rodys Į 
damos gerą valią, o komU-Me 
riistai už tai — nieko. Jie, 
kaip ir pradžioje tereika
lauja iš ten pasitraukti su 
visa karine palėga ir karine 
medžiaga bei kitokia pagal
ba Pietų Vietnamui. Ir JAV 
senatoriai, net ir preziden
tas, jau kalba apie 100.000 
ir net daugiau karių išvedi
mą iš fronto. Bet tai dar ne 
viskas.

sienos c

P. Korėja meldžiasi 
už amerikiečius

žadėjimams ir. žinoma, — 
"sveiko politinio proto“..

ėštkdįerit.^kai 
[zaTeje prte ‘ftauatį '^ie

nos meldėsi apie 3.000 žy
dų. arabų teroristai išsprog
dino netoliese net tris dina
mito užtaisus, kiekvieną po 
dešimt svarų svorio. Tai su
kėlė didžiulę maldininkų 
paniką. Suimta apie 20 įta
riamų arabų.

Tą savaitgalį vyko ir ga
na smarkios žydų ir arabų 
kautynės prie Šuezo kanalo, 
kuriose ir vieni, ir kiti skel
biasi padarę savo priešams 
nuostoliųnumušę lėktuvų 
ir sudaužę tankų.

Modernių laikų 
"mokytojas44

Abingdon, III., aukštes
niosios mokyklos mokytojas 
Bruce Whitsett su šautuvu 
rankoje keturias valandas 
laikėsi prieš jį apsupusią po
liciją ir kitus pareigūnus.

Kai pagaliau jis buvo nu
ginkluotas ir suimtas, jo na
muose rasta 61 stambaus ka
libro šautuvas, 72 revolve
riai, prieštankinis bazukas. 
patrankėlė, rankinių grana
tų ir šimtai tūkstančių apka
bų šovinių ir kitos amunici
jos. Ką jis tomis "mokslo 
priemonėmis“ mokė, dar ne
aišku.

Kaip New York Times 
korespondentas rašo, JAV 
dar galėtų būti priimtina tai
kos labui —
nistams tam 
namo 
kariui
atspiri dėsiančių * 
dėti“. įsileisti juos į P. Viet
namo vyriausybę, pakeisti 
k rašto konstituciją, kad ir jų 
vaidmuo būtų užtikrintas, 
ir palikti Cho Chi Minh gy
vą viltį, kad ateitv abu Viet- 
namai galės susijungti.

Jeigu taip ir bus, tai ko
munistai už visa tai gal būt

Pamela Agnew 
ištekėjo

Praeitą šeštadienį vice
prezidento Agnew vyriau
sioji duktė Pamela ištekėjo 
už savo jaunystės draugo 
Robert DeHaven, Vestuvė
se dalyvavo ir prezidentas 
Nixonas su žmona ir dukte
rim. Puotoje pasirodė ir vie
nas barzda bei ilgais plau
kais apžėlęs asmuo, kurį 
saugumo atstovai jau rengė-

Agironautaigtuu.

1 milioną dolerių
Pranešama, kad JAV ast

ronautai. kurie nutūps mė 
nulyje, iš spaudos sindikatų 
už reportažus gausią 1 mili
oną dolerių. Ta suma bus . ._ .. .. . .
pasidalyta tarp 55 astronau- lš
tų ir 3 žuvusių astronautų: 8d08* bet paaiškėjo, tad tai
našlių, ir kiekvienam teksią 
po 16,000 dolerių.

yra menininkas, geras Ag- 
new šeimos draugas.

Thomas Niece, iš Phila., Pa„ skubiai kraunasi savo daik
tus, sužinoję, kad ją 9-tos divizijos dalinys grąžinamas 
namo is Vietnamo, prezidentui Nizsonui atkaukus ii ten 
25,000 JAV karią.

Naujasis Pranmijon prezidentas Georgės Pompidou, 
koris, dabar užėmęs de Gaulle vietą, eis tas pareigas sep
tynerius metus, išeina su savo žmona Glaudė iš Orvilliers 
miestelio rotušės po balsą skaičiavimo. Jis rinkli 
gavo 57 nuošimčių balsą daugumą.

Čekai premijavo

priešsovietitię dainą
Bratislavoje įvykusiame 

dainų festivalyje pirma pre
mija buvo atžymėta "Mano 
krašto daina“, kurioje yra 
reiškiamas protestas prieš 
sovietų okupaciją.

Kai buvo paskelbtas kon
kurso komisijos sprendimas, 
tūkstančiai žiūrovų sustoję 
plojo kelias minutes reikš
dami savo pritarimą dainai 
ir protestą prieš sovietus.

Pietų Vietname bus
žemes reforma

Saigono vyriausybė pra
neša, kad bus nusavinta di
džiųjų žemvaldžių žemės 
didelė dalis ir ji bus išdalin
ta 800,000 ūkininkų.

Žemės reformos ministe- 
ris Cao Van Than sako, kad 
tam reikalui bus paimta a- 
pie 363,000 akrų.

Mirė dainininkė 
JudyGarland .

Londone staiga mirė įžy
mi filmų ir televizijos daini
ninkė Judy Garland. plačiai 
išgarsėjusi ir Amerikoje. Sa
koma, kad ją pribaigė filmų 
aktorės gyvenimo įtampa.

Suskilo sukilėlių studentų 
konvencija

Rengdami kitiems "revoliuciją“ 
savęs dėl ideologinių, taktikos ir net rasinių skirtumų.

Visr&ooipeį-teift*t^  ̂
tų riaušes pastaraisiais me
tais nusiaubė vi3ą .kraštą.
Joms pateisinti buvo skel
biami įvairiausi šūkiai: rei
kalaujama daugiau balso u- 
niversitetų administravime, 
daugiau laisvės bendrabu
čiuose, daugiau tolerancijos 
tarprasiniame sugyvenime, 
taikos Vietname ir... leisti 
pasilikti per naktį mergai
tėms studentų kambariuose.

Tiems reikalavimams pa
ryškinti nekartą buvo kilno
jamos šiaurės Vietnamo vė
liavos, Mao Tse-tungo pa
veikslai, apstumdomi profe
soriai, plėšomos bibliotekų 
knygos ir pakišamos bom
bos.

Šiam sąjūdžiui kone visur 
vadovavo taip vadinamoji 
Studentą for a Democratic

Keleivį
Keleivio redaktorius ga

vo tokio turinio laišką:

"Siunčiame Tamstai, Ke
leivio bendradarbiams ir 
skaitytojams nuoširdžiau
sius sveikinimus iš Socialis
tų Internacionalo XI kong
reso.“

Pasirašė: J. Vilčinskas, 
M. Krauss (Bulgarija), Jo- 
hannes MiKkelson, Bruno 
Kalninš. Janis Petersans ir 
dar trys neišskaitomi para
šai.

1
i

*
Ii Paryžiaus pranešama, 

kad komunistai taikos dery
bose dar labiau sukietėjo po 
JAV ir P. Vietnamo prezi
dentu susitikimo. JAV pa
siruošimą susigrąžinti ii P. 
Vietnamo 25,099 karių jie
visai nevertina.

o a •» .

Buvęs aukitas komunistų 
pareigūnas Čekoslovakijoje, 
dabar pasitraukęs į JAV, sa
ko, kad sovietai padėję pa
gauti Pueblo laivą.

• ♦ «
Apollo 11 astronautai at

vešią ii mėnulio apie 100 
svarų dulkių, uolų ir kitos 
mėnulio *»*—

Society sąjunga, kurios kon
vencija nuo trečiadienio lig 
sekmadienio vyko Chicago
je. Joje dalyvavo apie 1,500 
atstovų. Čia turėjo būti nu
brėžta bendra ideologinė li
nija ir aptarti ateities veik
los uždaviniai bei jiems į- 
vykdyti kovos metodai.

Seniai buvo žinoma, kad 
šį sąjūdį sudaro įvairių eks
tremistinių grupių mišinys, 
už kurių nugaros neabejoti
nai savo dūda groja komu
nistai. Bet, kaip ir galima 
buvo tikėtis, šis rasių ir ide
ologijų mutinys išgarsintoje 
konvencijoje tuoj praskydo, 
ir visas sąjūdis suskilo, iški
lus nesutarimams tarp Stu
dentų Darbo Sąjungos. Pro
gresyvios Darbo Partijos, 
Revoliucinio Jaunimo Sąjū
džio ir kitų grupių, kur no 
maža erzelį sukėlė ir negnf 
'Juodosios Panteros* argani- 
čacija, kaltindama kitus ra
sizmo puoselėjimu, o pati 
žadindama juodąjį rasizmą.

Pagaliau suvažiavimo 
dalyviai pasidalino į dvi da
lis, savo pasitarimus tęsė 
atskirose patalpose, priėmė 
atskiras rezoliucijas ir išsi
rinko atskiras vadovybes.

Žinoma, tai dar nereiškia, 
kad dėl to riaušės sumažės. 
Iš konvencijos ginčų, apsi- 
keikimų ir rezoliucijų viena 
tik aišku,, kad šie sąjūdžiai 
nėra tik universitetų kiemų 
dalykas, bet jie siekia revo
liucijos keliu sugriauti visą 
J A V demokratinę Mžhtvar- 
ką. žinoma, tik ateitis paro
dys, kuo visa tai bagsis. Bet 
šie studentijos revoliuciniai 
sąjūdžiai rodo. kad demo
kratijos vardu prisidengęs 
demokratijos priešas, netu
rėdamas pakankamo pasise
kimo darbininkijoje, Ūksto
si apgniaužti pačią JAV

*( galvą — naivius intelektu
alus.

Kongresas buvo Anglijoj 
Eaatbourne mieste.

Gubernatorius N. r fellerie
aiškina New Yorki at
stovams, kad jo kelionė j Pietą 

būvėsi sėkminga Ir 
ir kad jb ten važiuo

siąs trečią kartą ąpkuMil't) li
kusią valstybią. Kaip žinome, 
dėl kilusią prieš jį ir JAV de. 
monstraciją kaikur jis turėjo 
savo kelionę sutrumpinti, o | 
kaikurias valstybes buvo ir vi
sai neįsileistas.

Jauniausias .Vietname žuvęs 
marinas Dau BuBoek, dar tik 15 
metą amžiaus, kuris pamelavo 

amžią. Brooklyne stoda-
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Nr. 26. 1969 m. birželio 25

Mirė Amerikos darbo milžinas Birželis ir Pir&pb tas kitur rašoma
Birželio 8 d. suėjo 25 me

tai nuo vieno iš žiauriųjų- i- 
vykių Lietuvoje. — nuo įvy- tinai- via

Birželio 11 d. mirė John Lewis, didžiausias Amerikos 
darbo žmonių vadą* šio krašto istorijoje. Kovodamas už 
darbininkų tei$e$4rjųi pSklęs.pagerinimą, jis ignomodavo .
prezidentus. :ih i ttšt Vyriausiojo Tribunolo patvarkymus. kĮo, kuris buvo lyg ir bai- tikslu W 
Spaudoje jis dažnai buvo vadinamas žmogumi, kuris ne- giamoji scena pirmojoj 1940 pyje vėl

totoriuiKitų nuodėmių jie rfe tik Apte 
nepamiršta, bet k* P^irtiyg-į Kai dabar pradėta apie 

totorius taip daug kalbti ir 
Wzd. n* rWb- rašyti, tai reikia atsiminti, 
buvo surengtas kad jr Lietuvoje yra toto-

metų biržely prasidėjusios stambaus masto minėjimas rfų. Jie yra palikuęnvs tos
kusio. Jis greičiau apsiverkdavo, negu nusijuokdavo. Kai '-5 raet* T“*’'' ~ t?tori» bango8 ku*į *34<S“e
Įvykdavo anglies kasykloj katastrofa, palatdodama tena. sudegjnimas; trobe. žavint atsi- StadrŠie
dirbančius angliakasius. Letviso akyse pasirodydavo asa- sil]_ jr n9 tUQ metu ten yejs n(t ir g,,,,,),,, komu.

sijuokia. Ir iš tikrųjų niekas nematė jo linksmai nusitei-

ros.
šių,
rastų gyvų; žmonių...

kūrus čingis Chano imperi-
. . v --------- 1— nistų partijos CK sekreto- ją, kartais vadinamą "Auk-

Jiskovoda\o ne tik pnes kapitalistinę \ aidžią, ne tik į rių. , Ovdp“. Ji vargino Rusiją
prieš jos globojamus pramonės titanus, bet ir pneš unijų į Pirčiupio nykio neatski- mokesčiais apie 200 metų.
vadus, kurie tokiems elementams pataikavo. Amerikos riama priklausomybė i ”bai- j Iš Vilniaus atvykęs CK Tarp 15-jo ir 17-jo amžių jie 
Darbo Federacijos suvažiavime 1935 metais jis susiginči- šiųjų Lietuvos birželių“ eilę sekretorius A. Barkauskas pasirodė ir Lietuvoje — Vii-' 
jo tokiu klausimu su vienu Federacijos vadu; negalėda- yra akivaizdi. Ji tačiau nėra vienoj savo kalbos vietoj niaus, Gardino ir Podolės 
mas jo jtikinti, jis taip kirto jam i žandą, kad tas keletą atitinkamai įsisąmoninta da- Pirčiupy sudegintuosius nu* gubernijose.
minučių gulėjo be žado. * bai svetur tuos birželius mi- švietė jau nebe kaip nekal- Paprastai, totoriai yra lai-

valstvbės, pavyzdžiui. Esti*
! ja, Latvija ir Lietuva, buvo 
i išbrauktos iš Rytų Europos

v. x. . . . , _ . .. žemlapio, o kitos buvo pa-grąžinti atgal ir tęsė tol.au yestos Maskyos 
savo rinkliavą*. Į

Chicagos laikraštis nepa-,
sako. Ras tas gudrus prekv- i _____________________
bininkas buvo - lietuvis ar terų sąjunga pelkė rašyto-
kitatautis. į ** Les«? L taftakflft ątygįl iH[

Kalbon išverstą joę poezijos .
Kas taip kalbėjo? ir Prozos rinkini Tarptauti- 

P nės Moterų Klubų Federaęi
"Naujienų" 137-tame nu-| jos pirmįninkei Magee. Tai 

mery J. P. Leknelis rašo a-į buvo padaryta Clevelande, 
pie Lietuvos žmonių išveži-' kur 19 tautų miesto parke 
ma birželio mėnesi ir paša- turi savo kultūrinius darže-

• * *

Kaip žinoma, Gomperso vadovaujama Amerikos 
Darbo Federacija buvo konservatyvi organizacija, ir

nir.ciųjų. tas nacių aukas, o kaip ak- komi mongolais. Bet Encyc- 
j tyvius kovotojus bolševikų lopedia Britanica sako. kad

niipA-in A Hawlr«ualr«a na x_»_______x- VT - • - _xreue.^.ja ou.o „ visų pirma todėl, kad Pir- pusėje. A. Bukauskas pa- tai esanti klaida. Nei jų et-Lewts negalėjo su jos politika gg.tąAjll, Jis. „M is jos. , ir io ^.ent0> vokie_ kad niniai nei kalbJaU ne.
misos TT,ili«nn-Qno-lifik'a«ni nnna ir iknr<* I Ii) <( nnww r- ___i__________ i--____ __•__ «___ ♦»«___ . . _ .pusės niijiono-angliakasių unįją^ir įkūrė CIO (Congress 
of Industrial Organizations)

ko. kaip ta išvežimą tada 
aiškinęs Paleckis. Esą:

"Jis kalbėjo per Kauno 
radiio. Jo kalba pilna ciniš
kų išsireiškimu, nors baise 
jautėsi netikrumas, prislėg
ta nuotaika, o gal ir didis są
žinės graužimas. Bet šis 
mauras savo pareigą atliko. 
Savo kalboje jis tarp kitko 
maždaug, taip pasakė: T 

'Lietuvoje įvykdyta ope
racija. Ji buvo reikalinga, 
kad apsivalius nuo liaudies 
priešų. Buvo išvežti lietuviu 
tautos atmatos, prostitutės, 
valkatos, buožės, kulokai. 
išnaudotojai ir liaudies prie
šai4...“

Tik prieš kelias dienas 
mes skaitėme anie tai kita
me laikraštv. bet tenai buvo 
aiškiai pasakvta. kad anie 

lietuvius taip

liūs. Ten vra ir lietuviu dar
želis su dr. J. Basanavičiaus 
statula. Ukrainiečių daržely 
yra Lesės Ukrainkos statula.

Šiai moterų klubų federa
cijai priklauso apie 16 tūks
tančių klubų, šešiasdešimty 
kraštų turinčių 11 milionų 
narių.

>iairi •
'1' Hu verio institutas* 1i iKalan; 
fornijoje išleido Bostono u-t 
niversiteto prof. Dziewa- 
nowskio studiją "Josepr 
Pilsudskį: European Fede- 
ralist“ (300 psl.. $8.70).

Bendra lietuvių nuomonė 
apie save lietuviu laikiusį 
Pilsudskį yra neigiama, nes 
labai negarbingu būdu gink
lu išplėšė nepriklausomos 
T ietuvos sostinę Vilnių. Len
ku nuomonės yra taip pat 
susiskaldę. Vieni mano, kad

čių esesininkų baudžiamo partizanai 
ji komanda sudegino 1944 tūkstančiu“

nukovė 
vo!

'daug turi nieko bendra su mongo-
TT „ ., , • 1 -1 - X • X 1 - - - I rokai^" lais- Jie e®* turkų kilmės ir
Hany Bndges. buvęs tais laikais taip pat kovingas metų birželio 3 dieną, karos vių ir karininkių ir-pridėjo, kalbą gryna turkų kalba, 

uostų darbininkų vadas, apie Lewisą pasakė: "Jis rasėj veiksmų frontui jau visiškai, kad pirčiupiečhi tiems par- Tiktai tie jų kiek pasikeitę. 
Amerikos darbininkų istoriją savo žodžiais ir veiksmais, artėjant į Lietuvą, žinia a-į tonams uoliai padėję. De- kurie paslinkę į šiaurę ir te- 
Į jį panašaus aš nemačiau ir, turbūt, nematysiu". pie tą įvykį tuo metu per ke- vvnis paminėjo įsakmiai, bet nai susimaišę su vengrais.

JO

Lewis buvo rūsčios išvaizdos, stambus vyras, kurio 
dideli antakiai darė karingo milžino įspūdį. Ir toks pat 
buvo jo balsas. Buvo labai smarkus kalbėtojas, bet varto
jo gerą anglų kalbą ir buvo logiškas, žodžių be reikalo 
nemėtydavo. Kiekvienas jo sakinvs kilto kaip kirvis.

Tais laikais darbas kasyklose buvo labai pavojingas, tų.

lias savaites nedaug tepa- 
sklido ir tai tik gando pavi
dalu. Iš Lietuvos pasitrauku
sieji daugumas apie Pirčiu
pį pirma karta išgirdo tik po 
keleto ar net keliolikos me-

nes kasyklų baronai darbininkų gyvybės apsauga nesi
rūpino. Jiems i-ūpėjo tik pelnas. Neparamstytos kasyklų

Antrą, — apie Pirčiupį 
informacija yra tapusi mo-

tykino, ”jiems padėjo suomiais ir samojėdais. Jie 
visi šio kaimo žmonės“... esą nedidelio ūgio. bet pe

tingi, stiprūs ir darštūs žmo- 
Tokiu — tik po 25 metų nės. Rusijoj jų esą daugiau- 

ištrauktu—dalyko nušvieti- šia Kazanės gubernijoj — 
mu partijos sekretorius pir- apie 100,000. Kiti išsibarstę 
čiupiečius. tiesa, bolševikų po Ufos, Samaros, Viatkos, 
akyse gal kiek ir išaukština: Tambovo, Penzos, Permės į išvežamus 
jis paskelbė juos savosios ir Orenburgo gubernijas.. ias. 1 pliovoies rusas agentas. Bu-

lubos dažnai darbininkus užgriūdavo, arba dėl ventilia- nopolizuota tik bolševikinės pusės kariniais herojais, dė* Kiek jų dabar yra Lietu-1 vo paduota ir jo pavardė. ' -lls umręs kažkoks juokdarys 
cijos stokos įvykdavo dujų sprogimai. Tokiais atvejais' propagandos reikalams, ir lyvavusiais karo vėlksifilH^ voje, tikrų žinių nėra. Nepri-j Taigi, kas buvo tas kalbė-į ar 18 .aP0Pnsl e ęs Jogai a. 
žūdavo šimtai angliakasiu. Dėl tokios padėties Lewis kai-' skaudžioji tragedija be pa- kuriuose žuvę tūkstan- klausomos Lietuvos laikraš-' toias — rusas ar lietuvis? |
tino ne tik kasyklų savininkus, bet ir Washingtono vai-į H.ovo® naudojama piešti/įai vokiečių! čiuose kartais būdavo užuo-. Bet net nesinori tikėti, a kesnnh!
džią, kongresą, kad nepriverčia savininku apsaugoti dar-1ĮRėksmingiems plakatams, pirpin»i jU ainJU8 ir sve*ko Pyoto žmogus , u __Ržečoospolita Ki-
bininkn evvvhėss ' ; kurių tik parašai reiškia uz Ligsiol apie Pirčiupį buvo cetes (maldyklas). Jie lai- galėtų taip piktžodžiauti, i J. Kzecpospomą. ki

r> \ ‘, , , . , ... , ,, »uo jauta tragedijos aukoms, žinoma, kad jo sudeginimas kosi mahometonų religijos. ib man®’ .11 buvus gudriu Ma-
r -V ga e- ?uda,yta;i koJnitetas kasyklų j Q gubstancija stengiasi nu_ su gyvais žmonėmis buvo. Apie Lietuvos totorius ne- ; chiavelio imsies politiku, sie-
reikalais pasirūpinti. John Lewis buvo pakviestas liudyti. kre; ti dėmesį ir atmintįį vienas iš barbariškiausių tfc seniai prabilo žurnalas SPAUDA BEVARTANT kuslu .sulaikyti Maskvos ver- 
Tiems senatoriams jis pasakė, kad per 19 pastarųjų metų; nuo savuiu čekistų piktada- r0™ »ktų, sąmoaiagBi atttto- "KultūrosBarai“. Anot jo—I .. . ■ zim^si S11?™ Europon. Pro-
Jungtinių Valstijų kasyklose žuvo 1,259,081 angliakasys, i rybiu. Kiek galima garsiau’138 priėš nieko dėtus žmo- "Azerbaidžano mokslu a-! šiemet sueina 10 metų A- fesorius Dzievvanovvskis sie- 
0 kad ši tragedija būtų akivaizdesnė, jisai pridūrė: j rėkia apie Pirčiupi, kad bū- nes» aiškiai žinant, kad jie kademijoj esanti saugoma i m^r^kos kongreso rezoliuci- kia pavaizduoti Rytu Euro-

"lei a« turėčiau M^rlinn <raiia f o ' v ♦ menkiau begirdima apie žudomi už kitų padarytą reta knyga, būtent: 'Lietu- i Jai’ jagiuančiai minėti pa- pog istoriją ir joje Pilsuds-
virtadali np<rvvii ymnnin rar t v Rainius. Pravieniškes. Pane- veiksmą. Vokiečiai, vos j- vos totorių istorija4. Ja para-: vergtąsias tautas (Captive kio vaidmenj.
in « n ♦ ų zmo.?lų Pravfsc\au Pro Jungtinių Valsti- į vėž| Zara?us, Červenę... ženg? Lietuvon, jau paskel- «ęs rašyt ojas Jusifas Vezira Nations). Minėjimo savaitė: • • •
jų senatą ; tos procesijos sonais as sustatvčiau visų jų ver- ‘ ; bė, kad už kiekvieną užfron- Cemenzeminlis. gimęs 18871 bus beP0? 13-19 d. Bendras Amerikos slavistų sajun-

įančias seimas, kiekvieną iš penkių narių^ Tai būtų be-Į jr Kauno IX fortą garsi- j tė je nužudytą vokietj žudy- metais Azerbaidžane iri Pavergtųjų Tautų Komite- gos ketvirtinis Nevvsletter
veik pusšešto milono verkiančiųjų, dejuojančiųjų žmonių“.; na? turistams rodinėja tik rią po šimtą aplinkinių gy- 1910 metais baigės Kijeve tas’ kuriam dabar pirminin- nrareša. kad Southwestern

vehtojų, visatai neatsi- teisės mokslą. Paskui dar kauja ukrainietis prof. Dob- šakos metinėje konferenci-
žvelgdami, ar yw jų tarpe studijavęs Paryžiuje ir Is-• f}a?sk?s’ tarP kitko» raošia joje dalyvavo prof. Vardys
tikrasis vokiečio žudikas... Stambule (Turkijoje)“ į iškilmingą banketą Uni ver- jr pirmininkavo posėdžiui, 

| Jo knyga. "Lietuvos toto-’ k1^ , Washingtone, svarsčiusiam Komintemo 50 
Ties Pirčiupiu buvo nti* nų istorija“, išėjusi 1919 ] liepos 16 d., kuriame garbės metų sukakti. Kitas posėdis 

šauti A diū vokiečiai. Po kė- metais Simferopoly. Parašy-' svečiais būsią Kinijos diplo- svarstė socialogines-antro- 
liolikos metų Zimanas ."Tie- ta azerbaidžanų kalba ir at- matąs Ku Cen-kangas ir A-; pologines studijas rytų eu- 
sos“ redaktorius, pasigyrė,'spausdinto senaisiais arabu ™erikos darbo AFI-(210 są-, ropiečių ateiviu gyvenimo 
kad tai j’o vačTovaujaihaS rašmenimis. ” į federacijos preziden-' Amerikoje. Čia buvo idomi
partizanų būryš tai pridarė. į Knygoje esą 9 skvriai •' 488 Meany. Ukrainiečių Su-' prof. Wieczerzako paskaita.

^.1 Pirmieji emigrantai Uel ^vienijimo' organas Svobo

Jų vyrai ir tėvai žuvo. o likę našlaičiai ir našlės ver
kia. Ir dėl ko? Vien tik dėl to, kad kasyklų baronams būtų 
daugiau pelno.

Kai prezidentas Rooseveltas atsisakė paremti“Lewiso 
sumanymą organizuoti plieno pramonės darbininkus, 
Lewis suniekino jį iš Biblijos pritaikytais žodžiais. O vi
ceprezidentą John N. Gamerį jis apibūdino kaip "darbi- 
Uninkų kandžiotoją, pokerininką, degtindarį, piktvalį 
senį“.

O prezidento Trumano pasiūlymas neva darbininkų 
labui Lewisui buvo "supuvimu dvokiantis patiekalas“.

Kartą jis buvo kongrese paklaustas, kas atsitinka sū 
angliakasiu, kai jis tampa sužeistas? Lewis atsakė: "Po
nai, ar jūs to nežinote? Toks v*r^ąĄygątęn&a įTįokią Hj|- 
dynę }r guli tenai, iki numiršta“. Po tų žodižųnjisfišsitrau; 
kė skarelę ir nusišluostė ašaras: ^is’,-buvb labai" jkutrus 
angliakasių vargams.

Pradžioj angliakasiai buvo neorganizuoti. Tai vie
nur, tai kitur buvo neva unija, bet tai tebuvo vietinė ang
liakasių grupelė, neturėjusi jokio ryšio su kitomis kuope
lėmis. Tik John Lewis sujungė tokius būrelius į vieną 400, 
000 narių uniją, žinomą United Mine Workers vardu. 
Pirmą kartą Amerikoj ši unija įvedė savo nariams senat
vės pensijas, įsteigė nuosavas ligonines, iškovojo penkis 
kartus didesnes algas ir atlyginimą už kelionę požemio 
tuneliais.

Savo santykį su angliakasiais Lewis kartą apibūdino 
taip: "Aš esu jų tarnas. Jie moka man atlyginimą. Jie ge
rai mane aprengia. Jie perka man cigarus. Aš jiem dirbu“.

John Lewis buvo priešingas militarizmui. Kai Ame
rika aivėjė iArĮtrąh pasaulinį karą, jis paskelbė visuotinį 
angliakasių streiką^N^ vienas kitas unijų vadas nepadarė 
tokioHi^fllfarfnc'Tifei&Scš&kasyklų uždarymas reiškė 
ir kitų pramonės šakų sustojimą. Užtat Lewis ir jo unija 
buvo nubausti $2,100.000 pabauda.

Lewifl buvo ambicingas ir kartais kerštingas. Wa- 
Šhingtono šaltiniai teigia, kad 1936 metais angliakasių 
unija davė Roosevelto rinkimų kampanijai $500,000. Ta- 
ta Leiris atsilankęs pas Rooseveltą ir pasakęs: ”Mr. Pre- 
sfdant, I Would likę a place on the ticket“. Tais žodžiais 
jisifottkti norą, kad Rooseveltas pasirinktų jį savo vice- 
prttidaBtOt Uposeveltas nieko aiškiai neatsakęs. Lewis 
baisiai >upykfa» ir kai CIO nutarė remti Roosevelto 4tan-

ištraukė iš CIO visą angliakasių uniją.
Kartą reporteris pastatė jam klausimą: "Tamsta su-

1943-44 metu tep vykusius 
žiaurumus aiškindami ir tuo 
pačiu slėpdami, bandydami 
išdildyti iš atminties, kad 
čekistai - enkavedistai pir
mieji, jau 1940-41 metais, 
tame pačiame forte buvo į- 
3teigę "mirties prieangį“: 
ten gi buvo "laukiamasis“ 
visiems pasmerktiesiems žū
ti. Skirtumas tarp esesinin
kų ir enkavedistų, žinoma, 
buvo. Netgi tikra priešingy
bė : esesininkai staigia ug
nim dešino, enkavedistai 
neskubėdami speiguos žmo
nes marino.,. Esesininkai 
Pirčiupy sudegino 119. Če
kistai per IX fortą ir pana
šius "laukiamuosius“ iš gy
venimo išbraukė per vieną 
birželį apie tiek pat šimtų 
žmonių, o ilgainiui net' ir 
tūkstančių.

Visų tų dalyku minėjimų 
Lietuvoje nerengia. Rusų ir 
ju čekistu vardo blizginto jai 
piktinasi, girdėdami, kad ki
tur dar minima viskas, 
kas nelemtaisiais birželiais 
Lietuvoje dėjosi.

Ziirfahas žftioft), kisb fdltia • * •
mėdžfokl&Tė. JiĮfeibfeijgti tuvoje, 2. Kunigaikščio Vy- 
greta esančio kaimo gyven-' tauto laikai, 3. Totorių gy- 
tojams. Tačiau nesudraudė venimas Lietuvoje ir tt
nuo pigaus ttmėjunų Są
skaitos padidmftno:. suhiė- 
džiojo mi lupinė
jančių vokiečių, rizikuoda
mi apie dvfeft šimtų ęfctft 
nių gyventoju gyvybe! Tai
gi netiesiogimaifr ttB pftrtfi 
žarnų būrys su Zbnaifti prieš
akyje turėtų rtgKR&Utf už 
Pirčiupio likimui

Autoriaus žiniomis. Įimto
jo šimtmečio Lietuvoje buvę 
apie 5,000 totorių.

Areštavo aūb^ rmVąjo/
Chicagos "Drauge“ skaito

me šitoki kur joza:
"Prieš Balfo pikniką Ci- 

tcero balfininkai, kaip kad 
buvo daroma per praėjusius 
30 metų, išėjo aplankvti a- 
pyiinkės lietuviu ir nelietu-

da sako, bilieto kaina bū
sianti $12.50 asmeniui ir no
rima. kad kiekvienos daly
vaujančios tautos atstovai 
turėtų pažiausia bent po vie
ną atskirų savo tautybei stąn

Paskutiniame praeitojo 
šimtmečio ketvirty vis gau
siau Amerikon atplaukia 
lenkai (ir lietuviai) ateiviai 
netrukus patyrė, kad .jų.or*

'A
<»t‘f

lą. Į-; ' • OJ'
» « «

•ifl

Pirčiupio auktl pfeškėlbi 
mas aktyviais rusų tttfnin- 
kais, taigi, šaybjB kfašto ifr
davikrtfc yra prarinftMytas}džugiausia_ palaikomi mūsų 
pirčiūpfečių 
įžei<8ma&

Londone einančiame Ry 
tų Europos klausimams Sur- 
vey žurnale vietinio politi
nių ir ekonominių mokslų 
instituto prof. Cranstonas 
rašo:

"Po Napoleono karų 1815 
metais nugalėtojai siekė Eu- 

vių prekvbininku. kurie yra ropą apraminti, sukurdami

tautiečiu. Buvo surinkta ga
na daug ir vertingų auku 
piknikui. Taipgi aplankė 
HardwUre krautuvę, esan- 

prie K-tos gatvės. Pre- 
’ - ' kybininkui atsisakius ką

kūrei daug darbininkų tstonjoa ir žinai kurdartrfnlnkai ki ka]b . & jo Das kftu9_ M 
yra buvę praeity. Bet ar esi pasakęs, kur jie bot ateity?“ keliu minučių minėtas

(Elte)

i
fpo
|pre

tvarką, paremtą jėgų pu
siausvyros principu, kuris, 
aišku, nesiderino su tautų 
apsisprendimu. Jaltoje ir 
Potsdame po 1945 metų vėl 
grįžta prie to paties pusiau
svyros principo“.

• • * ŪA
' "1918 m. (prof. Craftsto-
nas toliau pasakoja) nacio- 

3usilaukė didelės 
nes prezidentas

nalizmas 
pergalės,
Wilsonas skelbė, kad laisvė 
ne pusiausvyroje, o tautų 
apsisprendime. Todėl tada 
manyta, kad Europos "bal- 
kanizacija“ (išbarstymas 

valstybėlėmis)

V^ifeuoiamų parapijų j. 
rfdshjriklauso vokiečių ir ai
rių kilmė3 vyskupams, kurie 
vengė aukštesnėn hierarcbi- 1 
jon priimti lenku ir lietuviu 
kilmės dvasininkus. Todėl 
atsirado nuo Romos nepri
klausoma ("nezaležna“) 
kataliku Bažnyčia. Vienas 
ios pradininku buvo lenkas 
kun. Kozlovskis Chicagoje.
Jis suorganizavo 23 parapi- 
ias. Antras pradininku buvo 
kun. Kaminskas, Buffalo, N.
Y., o trečias — kun. Hodu- 
ras, Scranton, Pa.. Visi jie 
buvo "senųjų kataliku? į-n^ur. 
šventinti vyskupais, o Ho- 
duras ikttrej£^3ė!8&ffil& 
kurią baigė ir lietuviu vys
kupu tapeš dšritenaš 
tone. Pa.).. Oficiali statisti
ka skelbė, kad 1953 m. lie
tuviu "nepriklausomų“ pa
rapijom! būta 5.672 (ketu
riose parapijose), bet 1965 
m. ju priskaitoma tiktai apie 
4,000. • • •

Lenkai šiuo metu turi 162

prekybininkas su policinin- 
Lewis atsakė: "Jaunas žmogau, siMuml Katei klau-'^kų atsivijo rinkėjus ir per

simą. Klausimas liečia ne vien darbininkas,bet vieą žmo-. davė juos, kaip nelegaliai 
niją, visą pasaulį. Klausimas, kur ateity bus žmonija, ma- Į vykdančius rinkliava. Poli- 
tant prieš akis atominės katastrofoš galimybę?*^. J cininkas susisodino i maši-

i nų O. Zaibkienę, J. Pupelie- 
Lewis buvo gimęs beturčio angliaktekr Minoj ir' n*J*y*JŠimkų, nusivežė į 

mokslo siekti negalėjo. Būdamas 12 metų amiteM Ka tl> P°“riios būstinę. Susisiekus, tautinėmis — ------------ -----------------
rėjo mesti pradžios mokyklą ir eiti anglies kašte. Bet nuo- ?LJnie!?0 I n! i??!:"811?0- i nepriklausomas parapijas
lat skaitė ir lavinosi Dabar diskusiinsp iis <nUin rituoti barku’ kuns iMStinęs rei- Bet 1945 metais nacionahz- (keturiose diocezijose, su 
lat skaitė ir lavinosi. Dabar diskusijose jis galėjo cituoti kalą ir paaak^ kad yra vis- mas patyrė skaudų pralai-' 

kas tvarkoje, rinkėjai buvo mėjimą. Ištisos tauUnėsne tik Bibliją, bet ir Šekspyrą. Nukelta į 3 pusi.
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<0 »<»*•••• * Amerikos Lietuvių Gyvenimas]
KAS GIRDĖTI NEW YORKE ALKOS ARCHYVAS 

DIDĖJA
Iš PIETŲ AMERIKOSdies meno dirbinių, gintari

nių papuošalų ir netgi lietu
vių dailininkų padovanotų 
paveikslų. jKitas susirinkimas bus, Lietuvos generalinis 

....... spalio mėnesi. konsulas New Yorke Anice-
BiržeKo 15 d. Bručo sve- Nauju nariu priimtas Gel- Simutis birželio mėn. vi- 

tainėje įvyko paskutinis gauda. Orlavienei pareikšta duryje aplankė prel. Pran- naudotis kiekvienas lie- 
prieš atostogas Lietuvių užuojauta dėl vyro susirgi- cjškaus jwo pastangomis tuvis kultūrininkas. Savo lė- 
Darbininkų Draugijos narių mo. U. Daunorienė kvietė pi-įeš keliolika metų įsteigtą šomis parūpinęs patalpas ir 
susirinkimas. vasarą į savo sodybą tuos, jr j0 globojamą Amerikos jų išlaikymą prel. Juras mie-

Susirinkimą atidarant, bu- kurie niekur kitur vasaroti pptuvni • kultūros archyvą lai priima apsaugojimui vis- 
Alką, kuris neseniai įsikūrė ką» kas surišta su Lietuva; 
tam tikslui statytose savose 

■ patalpose Putnam. Conn.
! Neperseniausiai persikė
lęs į savas patalpas šis ar-

LDD/<
ratirihldtoM

r-.;: i./.’ Ten sutelktais knygų, žur-' 
nalų ir laikraščių rinkiniais

Pagerbti Argentinos 

veikėjai

vo pagerbtas miręs Naujie-, neišvažiuos, 
nų redaktorius dr. P. Grigai
tis. Ta proga buvo plačiau 
pasidalinta mintimis apie šį 
mūsų demokratinio socializ
mo idėjų ugdytoją. įžymųjį 
politiką ir patriotą. Pasiža
dėta aukomis paremti ir jo 
paminklo statymą Chicagos 
tautinėse kapinėse, kai tik 
bus pradėtas šiam reikalui 
vajus.

Kain žinome, Mirusiųjų
pagerbimo dieną Chicagos Jonas.
tautmese kapinę buvo pa- VHkaitis kuris tei kalb4o; 
dėti ir New Yorko visuome- _ J i
nininko Vinco Kalvelio pe- ”^ia mes iš New Yorko. 
lenai. Juos ten nuvežė ir atvežėm pelenus ne kurio 
prie kapo žodį tarė B. Spū- nors žymaus mokslininko ar 
dienė, St. Br ėdis ir šiuos žo-. išgarsėjusio politiko, bet ei- 
džius rašąs. Apie tai irgi bu- '
vo susirinkime praneša.

Susirinkimo dalyviai bu
vo painformuoti ir apie ki
tus didesnius lietuvių gyve
nimo įvykius, čia buvo pa
kalbėta apie Balfo vadovy
bės veiklą. Jo vadovų pasi
tarimas buvo Balfo pirmi
ninko buveinėje Providence.
R.I. Ten LDD atstovavo B.
Spudieriė, kuri nusiskundė, 
kad uolių Balfo veikėju 
skaičius lyg ir mažėia ir 
veikla šiaurė ia, nors Balfo 
paramos prašančių yra labai 
daug. Tad nenustokim rem
ti šios reikšmingos organi
zacijos.

Paaiškėjo, kad Balfo va- 
dovvbė yra pasiryžusi iš
leisti savo 25 metų veiklos 
apvskaitini leidinį, i kurio 
reaktorius kviečiamas dr. D 
Jasaitis, šioie sritv turis di
delio patyrimo ir aktyvus 
Balfo rėmėjas.

LDD nariu susirinkime 
taip pat prisiminta ir Da
riaus-Girėno skridimo su
kaktis liepos 17 d.

J. VHo.

tinės gyventojai, kuriems 
jau sukako 65 metai am-' 
žiaus,’ sfciepytųsi nuo gripo 
epidemijos. Kūdikiai turi 
būti skiepijami iki 2 metų:; 
amžiaus.

Kruvini įvykiai Argentinoje

Birželio pradžioje prasi
dėję Argentinoje kruvini į- 
vykiai dar nebuvo atslūgę 
ir šio mėnesio vidury, kai ra
šomi šie žodžiai.

Sustreikavo darbininkai, 
prisidėjo studentai, ir prasi
dėjo susirėmimai su policija 
ir kriuomene. Tukumane, 
Hosarijoj, Laplatoje ir Kor
doboje trijų dienų kovose 
buvo užmušta 20 žmonių iš 
abiejų pusių. Barikadomis, 
gaisrais ir plėšimais Kordo- 

.. . j- boję padaryta tūkstančiai
vo ligoninėje 16 dienų.. .milionų nuostolių. Sužeistų 

Jurgis Brazionis. Ar^en-1 - -

j K. Norkus yra gerai žino- 
i mas ir Jungtinių Valstijų 
j lietuviams. Bostone iis rėda-

” Argentinos Lietuvių Bal- ’ Ateiti“, kurios vietoje
' vėliau pradėjo eiti Sanda
ra“. Jis redaeravo ir "Atgi
mimą“, kurį Worcestery lei
do tautinės lietuvių parapi
jos klebonas Mickevičius.

sas rašo:
"Argentinos lietuvių ko-' 

lonija yra dar palyginamai 
jauna, todėl mes neturi
me pastatytų paminklų 
nei Andriui Višteliauskui,! 

' nei Juozui Paugai, nei Jonui j

jos praeitimi ir aplamai litu
anistika. —

Aplankęs Alką ir susipa
žinęs su ten esamais

Kiti ligoniai
"A. L. Balso“ oranešimu, 

serga
rinki- Skinkiui- visgi būtų jau . .

chyvas tebėra tvarkymosi niais bei jų apsauga, gen. ^rm^orius kuk!ir k^žvmeSi’hetuvių vei-
stadijoje, bet jau ir dabar konsulas A. Simutis pavede keli^ kuliais mes! kė-’ai- Petras Bilevičius su

Gegužės 30 d. Chicagos lame vra sutelkta gana daug archyvo globai visą eilę lie- vaikštome“ ■ žmona Mariia Sakalauskai-
Lietuvių Tautinėse kapinė- lietuviškų knygų, laikraščių tuviškų laikraščių ir žurnalų
----- x--------------------------------------- u. 1------ i„i^. 1:— ( Dabar tenai veikia vadi

Argentinos Lietuvių

J. VILKAIČIO ŽODIS 

PRIE V. KALVELIO KAPO

se palaidoti New- Yorke mi 
rūsio Vinco Kalvelio pele
nai. Ten prie jo kapo atsi
sveikino ir ALSS centro ko-

linio sąmoningo lietuvio 
Vinco Kalvelio, dar gyvo 
apsisprendusio, kad jo pa-

ir žurnalu komplektų, liau- rinkinių.T, iJn.Jiyefcod
y»r.n ">:•

KANADOS NAUJIENOS
HAMILTON, ONT.

SLA 72 kuopos gegužinė

SLA 72 kuopa liepos 6 d., 
sekmadienį, A. Padolskio 
sodyboje, 158 Willow St., 
Paris, Ont., ruošia gegužinę

namas
Centras — ALC. šiomis die- į 
nomis buvo išrinkta nauia 
tos organizacijos valdyba ir 
buvo surengtas senųjų ir 
naujųjų veikėjų pagerbimas

1 te vienas po kito buVo gripo 
paeruldvti. Juos gydė dr. Si-
manauskas.

- Antanas Avietvnas išbu-

laikai būtų sudeginti ir pele- Šioje sodyboje SLA 72 kuo 
nai atvežti Chicagon į tauti- pa gegužines rengia jau tre 
nes kapines, kur jo iš anksto ti metai, ir visada jos buvo 
buvo numatyta vieta ir pa- sėkmingos.*
ruoštas antkapis. A. Padolskio 8 akrų so

Vincas Kalvelis, atvykęs dyba yra pavyzdingai pri 
į JAV, tuoj užmezgė . N. žiūrima vietovė ir labai tin-
Anglijoje ryšius su savo tau- ka gegužinėms ir aplama 
tiečiais ir tapo jų sambūrių poilsiautojams, čia geguži 
nariu. nės dalyvių patogumui yra

Į SLA jis įstojo ne dėl ku- maudymosi baseinas, kurio 
rios asmeninės naudos, bet vanduo filtruojamas, aikšte

___  tinos Lietuviu Susivienijimo
Jei važiuojantiems j ge- "WBĮĮ vęikejų pagerbimas veikėja3 „^įjojė

gūžinės vietą atsirastų kokių 811 vaišėmis. |tj>.p bwvQ išvežtas HgO-
•tonkūirin iai rasti skambin- j "Visi vaišiu stalai buvo ninėn.

i kitę*—Paris, 442-3576. i užimti. Grojo orkestras Os-; to paties Susivienijimo 
Tad ligi malonaus pasi- tčnde. Nuotaika buvo drau-.pirmininkas Antanas Puzi-

-----»• ~ • giška. - nas guli Belgrado ligoninei.
Alfredas Ruplėnas, kaipo Jis yra 71 metų amžiaus, il- 

pranešėjas. visą eile visuo- rus metus dirbės bitininku, 
menininkų pakvietė scenon Serga arterioskleroze ir kar- 
tarti žodį. Nau tosios valdy- tais nieko neatsimena, 
bos vardu kalbėjo sekr. mo-1
kytoja E. Rudytė. Buvusios Gripo epidemijos grėsmė 
ratdybos vicepirmininkas Šio birželio pradžioj-Ar- 
Ą. Jasutis ilgesnėj kalboj gintinoje pasirodė gripas, 

m x . dėstė draugiško sugyvenimo r —
namtekHl r®fltaHnRUmą A* L* Cenre‘ sumanė pastatyti paminklą Į Tarybos vardu svei-

zuvusiems uz Lietuvos laia-

matymo liepos 6 dieną!
Kuopo* valdyba

TORONTO, ONT.

koplyčia?

ar

Tai ta pati liga, kurią mes 
čia Šiaurės Amerikoje vadi
name influenca aižia "flu“.

apaugusi medžiais, kurių 
pavėsyje sustatyti stalai, vei
kia 2 krosnys, kuriais gali 
ma nemokamai naudotis.

žuvukėms uz ueiuvo, ima- Mno jog Dirmininkas jonas T •
vę. Tuo reikalu buvo kreip- Bendruomenės —

’iėtuviij vfeoettftnę ir ristr vardu ]eidėjas 9Kel0į
sveikatos departamentas

SOft-

pripildytos ligoninės. Riau
šių priežastis — sunkus gy
venimas, didžiausia inflia
cija. neapsakomas kainų iš
kilimas, taip, kad iš uždar
bio sunku pragyventi. Res
publikos prezidentas Juan 
Carlos Ongania pasakė vi
siems šalies gyventojams di
delę kalbą, pabrėždamas, 
kad jo daromi potvarkiai e- 
są "naujos revoliucijos tarp
snis“. Dėl tos jo kalbos atsi
statydino visu provincijų 
gubernatoriai ir buvo per
tvarkytas ministerių kabi
netas. Vidaus reikalų minis- 
teriu vieton buvusio dr. Bor- 
dos paskirtas generolas 
Francisco Imaz. Kas bus to
liau, rašant šiuos žodžius 
dar nebuvo aittcu.

entanmo. 
Paminklas

Pranas Ožinskas, dėkoda-

tik todėl, kad ši3 lietuvių su
sivienijimas buvo visiems 
prieinamas, nepaisant jų 
nei politinių, nei religinių į-
sitikinimų. Jis susirado ke-! Šiemet į gegužinę rengia-
lią ir į Amerikos Lietuvių sfi atvykti nemaža svečių 
Socialdemokratų Sąjungą, iš Toronto. Į gegužinę orga 
nes įsitikino, kad šis lietuvių nizuoja iškylą ir platina lo- 
sambūris, pasirinkęs kelią, terijos bilietus SLA 286 kp. 
vedantį į darbo žmonių ge- veikė jas Jonas Novogroc- 
rovę. yra geras ramstis ir ko- kas. Yra kviečiama geguži 
vojantiems dėl savo šalies nėję organizuotai dalyvaut 
laisvės, dėl nepriklausomy- ir SLA 278 kuopa iš Št. Ca 
bėš, dėl savos valstybės at- tharines, Ont Šios kuopos 
statymo. Jis taip pat įsijun- nariai į 72-ros kuopos gegu-

____ _____ gė į Lietuvių Darbininkų žinę išvyksta mašinom 9:30
Kadangi Dariaus ir Girė-i Draugiją, kuri rūpinasi savo vai. Kas nori į iškylą įsi 

no komiteto narių skaičius' narių kultūrinimu, švietimu, jungti, prašomi ^kreiptis ’ 
sumažėto, išvykstant Mont-! ir taip pat yra visiems priei- J. šarapnicką, tel. 682-9444 

narna. • Gegužinės loterija bus
”Kaip sąmoningas lietu- turtinga. SL A72 kp. veikė- 

Vincas Kalvelis rėmė
Altą ir kelerius metus iš ei
lės atstovavo socialdemo
kratams New Yorko Alto 
skyriuje. Jis taip pat nebuvo 
abejingas ir Balfo veoiklai.
Jis uoliai rėmė Literatūros 
Fondą ir buvo jo garbės na
rys.

viki» Lietuva. tai io vieton 
krečiama LDD narė M/Vo- 
silka, o taip pat bus kreipia
masi į vietos L. Bendruome
nę, kad ji padėtų tą minė ji
mą suruošti.

šiemet Dairiam v Girėno 
prieki 

19 <L, šeš
tadienį. 3 vai. popiet.

Buvo aptarti ir Alto Det
roite šaukiamos Lietuviu 
konferencija* klausimai, Ji 
įvyks rugniūčio mėn. J tą 
konferenciją nutarta siusti 
3 atstovus: M. Akelienę, U. 
Dautiorienę ir B. Spūdienę.

Kadangi LDD susirinki
mas vyko Tėvų pagerbimo 
dieną, tai atitinkamai buvo 
pagerbti gražų atžalyną už
auginę tėvai.

jai P. ir D. Dauginai iš St, 
Catharines paaukojo loteri- 
jai foto aparatą, hamiltoniė- 
čisfi V. ir S. Burdinavičiai 
sieninį laikrodį, F. Rimkus 
—; rankinį radijo transfeto 
rių, ir tt.

Gegužinėje veiks užkan- 
! doš ir minkštų gėrimų bu

Dar Lietuvos nepriklau- fetas. 
somybės metais velionis lan-, Gegužinėje bus ir jauni-
kėsi Lietuvoje ir padėjo sa- m(j sporto varžybos — bėgi 
vo broliui pasistatydinti na- mas jr šuOh3 j toij. Geriau- 
mus ir įsigyti žemės ūkio pa- sijd pasireiškusiems bus įtei 
dargus. Jis buvojo Lietuvo- kiamos premijos. 
je ir bolševikams ją okupa- KeUag j gegužinę: Iš Ha- 
vui. Grįžo nusiminęs dėl sa- miltono važiuojantiems 2-ju 
vo tautos likimo. Lankyda- keliu važiuoti tiesiai, iki jis 
nuteis Vilniuje, susijaudinęs sutampa su 5-ju, kirsti 5-tą 
pafekutinį kartą nuo Gedimi- kelią tiesiai ir, pavažiavus no kalno apžvelgė miestą ir puJntros rokti į
pasisėmė žemių saujelę, ku- kairę. Už pusės mylios nuo 
ną artimuosius čia įprašė į kelio A. Padolskio sodybo-,

statomas lie-, mas buvusiai valdybai ir lin- •** 
tuvių kapuose Port Credit, kėdamas geriausios sėkmės ]: 
miesteHo apylinkėje. Staty- naujajai. P. Gudelevičius ]: 
ba palengva artėja prie pa- sveikino Laiko vardu. Atža- ’: 
baigos. Bet čia pat atsirado iyn0 __ h. Levanavičius, : 
ir koplyčios vardas. Tai^ Rambyno — Olga žaba- K 
birželio 1 d. įvyko to dvigu- raųskaitė. Naujosios ALC f 
bo pastato pašventinimas. J valdybos pirmininkas Vik- : 
tas iškilmes privažiavo dau- toras Misiūnas dėkojo pub- ; L 
gybė žmonių, nors lijo ir ap- ykai už gausu dalyvavime— ] 
lamai oras buvo nepalankus, pritarimas užtikrina didžių ], 

Atrodo, kad tam pastatui ALC darbų įvykdymo gali- ; 
dar reikėtų suteikti aiškesni mybes. !; a
išorinį vaizdą, nes tai dar Visuomenininkų pagerbi- ‘ 
nei paminklas, nei koplyčia, mas A. L. Centre yra reikš- ] r 

mingas visai mūsų kolonijai. :
Toronto KoturM trai rara £“ <ĮS««iasi. kad praėjo;

; be laikai, kuomet buvo įg-
kapUes noruojamas tikras pasišven-'

Pritt penkerius ar Me- darias, dėl ko buvo į- 
rius mis SW Who pampi- vykusios sUpiacijos. Dabar 
jos kttftwo «ub# atrodo, kad Argenuąos Lie-
lio paWBSi>«(W'ilftrt<" t“”u Ceafr®8 ,ve'™ 3®vo 
lietuvį taĮdifis. aittf’Her Ijnnapratou dr. J Basana 
tatoė bėndrubmenė tokių,*»« kel,u“ 
kapinių neturi ’ * Joms buVo j
parinktas gražus smėlėtas' iūiSrty* K. Norkus
keliolikos akeriu kalnelis.

iJMii

(Atkelta iŠ 2 pusi.
vyskupais) ir 280,000 para
pijiečių. Vyskupų primatu 
dabar yra Hodūro įšventin
tas Grochowsktt. Romos ka
talikų lenkų paiipijų esama 
apie 860 sa bevrik trimis 
milionais parapijiečių.

jo kapą įberti. Abi šias šalis 
jig mylėjo.

Savo paliktam testamen 
te jis nepamiršo savo gimi-

je plevėsuos lietuviška tri
spalvė vėliava. Važiuojan
tiems 5-ju keliu sankryžoje 
2 ir 5 kelio yra šviesos. Va

nusileidžiąs į lygumą. To pa- "Argentinos Lietuvių Bal- 
praneša, kad buvo su-ties kunigo (fakyrai 9irgęs jo redaktorius Ras-’’’

ir tvarkomi. j į^įas Norkus, bėt d-nri M-!
čia visur labai gražu, pa- flepėčiui suteikus medici- 

minklai įdomūs ir Vienas į pos paghlba, po penkių die- 
kitą nepanašu, kaip būna ( m sugrįžo iš ligoninės ir da- 
kituose kapuose. Dėl to ka- ^r vėl eina
pus žmonės noriai lanka,Į 
pagerbdami savo čia pahti-

savo pareigas.

Amerikos Utiniai!
Daugumas jūsy esate klausę itvrtto Rafito tyrinėtoją 

translhiojanias radijo programas įvairiuose miestaose, o, 
be to, erine ritfuą etmote religinėmis temomis ir mėsą 
strnipsidėB, spnilsdiiitmi hikraėėiaose — Sandaroje, Kelei
vyje ir kt.

Gal kaikurie iusn tnritė nusipirkę magnetofono 
Manta’ ffanė-Roeormfrj ir darėtumetė vm išginti lirtu* 
Pi kdfbd tdn eMtep mndtaHas, kdribė biri © ir dar Aiaddėėn 
yn įVrir&d vi5wfedboiunaii nėr radiju?

Jeigu taip, tai mes esame pasiryžę su malonumu jums 
viidėkai veMuf patarnauti, tik tuo reikalu kreipkitės į mus. 
Mfcs jums tuoj pat prisiąsime į magnetofono juostą įrašy
tas tas temas, kuriomis kalbėjome ir kalbame per radiją, 
kad kiekvienas nduHe galėtumėte išgirsti Dievo Tiesos 
žodį.

Mes ėmimd gavę daug palankią atsIHenimą tt mėsą 
klanėytoją ir daug padėkot tULką, ypač tt Pittsburglto, 
PU4’iT'joappUnWąu ; 7; o’l

Sasiddmifcite žino mūuą pasiūlymu visi, kurie norite 
daugiau išgirsti apie muius brangins Dievo pažadus, apie 
jo pbaus, llUėiaflėiUb visoš žmodijos išganymą ir amžiną 
gyvenlbtą šios Ždniės Dievo knrUlyslėje.

Tegul atdbia DIUvo žodis f jūstt namus. Juk tas mag- 
įpuratas (Tape-Reeugder) nedaug tekamuoja, 

ju Vra vttokią, — ne tik brangią, bet ir eern n»riu.
Ir namie išgirsite mūsą halsą, apsakinėjanti Dievo 
žodį; Vnriš’ šefėflfs iiHhs didžiuli džiaugsmą ir palaimą.

Jūs pakartotinai ttg9Mlė vika tai, ką mes kalbėjome 
1967 ar 1968 metais, ir dar tai, ko nesate girdėję.

llauMnOe iūiūi uVbUVūO, jūsų kreipimosi į mus žino 
refkUMf. Atstfumklte, kad mes esame visada pasiruoię 
jums patarUaati šią temą paskaitomis ir — veltui. 

KnipMtCs į mn« šiuo adresui
>ž» LITRUANtAM STCDENTS
1 m E. STŪ Street

SPRING VALLEY, ILL. 61362
dotus artimuosius. O Subse 
kapuose jau palaidota apie 
500 liėfuviu, Įvairių prof^įd- dalyvavo ir šokėjai iš čeko- 
jųir nuopelnu veikėjų ir jia-! riovakijbs, labai gerai pasi- 
praStų žfltoneljfh Čfcu , sfekė. Jį gerai įvertino ir ry-
senesrifosiiM ^udtigrteijbg vi-1 tinta Toronto dienraštis
suomenininkas AugūšUs

nių ne tik JAV gyvenančiu, žiuojantiems rytu kryptimi FrenzeBs, Jonas Jokūbynas 
betir LĮeturaje bkusnj. Ne- prie žviesų j kaire> 0 ii.w 
pamirto jis nei Lietuvių So- vakaru kryptimi — i deSine. 
cialdemokratų Sąjungos ir Jeign ora3 būtu nepala^.
nei Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos, kurioje jfa uoliai veikė.

Toks buvo Vincas Kalve
lis.“

Geras baleto spdlttdtiis'

. Jau pirmiau minėto Bori-
erdvias savo gyvenamas pa- so Volkoffo baleto studijos 
talpas. i rengtas spektaklis, kuriame

kus, gegužinė vistiek, įvvks, 
nes A. Padolskis užleidžia

* Zi

Globė and Mail gegužės 31 
d. hridbj. Kritikas nepamir- m . 
šo ir Ofentienės išmokvtųl R©®**”® ifUOTą Ivftla ••

damas. Publikos buvo daug, „KELfifViš”! Užprenumeruokite jt 

tarp jos nemaža ir lietuvių. Į ...
kurie šiaip į svetimųjų pa- MVD biStolfontM !
rengimus nenoriai eina.

J. Novog.
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Rusai okupantai, šalin is Lietuvos'.

Paleckis apie totorius į taksi ieškoti. Grliavos 
w , . « . • ■ plente pamato savo ”auto-

mo karo buvo sunągMĮa ,ima )lenkt^ va.
respublika. Data? laikraš- £3£
čiai praneša, kad apie tuos 
totorius prašneko ir Justinas 
Paleckis, Aukščiausios Tau
tybių Tarybos pirmininkas '~nkvež 
Maskvoje.

Jis pareiškęs, kad Stalino 
laikais ištremtiems totorių

pat judanti transportų suka 
mašiną i kairę, į šalutinį ke
liuką. Užkliudo sunkvežimį. 
Avarija. Sudaužomi du 

ežimiai, apgadinama 
tarybinio ūkio automašina. 
E. Daugėla šoka iš mašinos,

KV1 . . , bando pabėgti. Jis smogiarespublikos gyventojam da- besivejįnčiam Broniui Sci. 
bar esą leista gnzt. .s Azi- paįalbon atskubėję į'ai. 
jos. jeigu jie susiras sau dar-, -. ... v

Susan, 15 n. amžiaus, ir jos brolis Roger BaUey, 13 m. 
amžiaus, yra suimti ir vedami šerifo Lee Bechtold. šie 
du vaikai yra kaltinami savo tėvo nužudymu, o jų pa
degtam name žuvo ne tik tėvas, bet ir motina ir 10 kitų 
vaikų. Tai įvyko Parkersburge, W. Va.

LABAI įDOMŪS 

ATSIMINIMAI
Atsiminimus visuomet į-

pat karinio ūkio kenkėjų — vienų šokių metu pakvietęs 
spekuliantų. į Lietuvos Laisvės Kovotojų

„A tad vašiu.“ buvo tuo- eiles ir jiems jis davęs tylos 
jau išspausdintos maisto priesaiką. Inž. Br. Budginas, 
kortelės (vokiečiai, nebepa-. duodavęs jam užsakymus ir' 
sitikėjo Kauno Spindulio reikalaudavęs niekam kitam 
spaustuve, visas korteles nedaryti, bet jis padaryda- domu skaityti, todėl siūlome 
spausdino jau Tilžėje), vi- vęs Vilkui (Lietuvių Fronto Į įsigyti šias mūsų žinomų 
šoki kitoki ženklai ir sekan- * spaudos skyriaus žmogus) išmonių gyvai parašytas at- 
čią dieną paleisti Latvijoje, ir uar vienam kitam. |siminnnų knygas: 
kad juos gautų Rygos gešta- šiandien nebeturime gy-. VERGIJOS KRYŽKE- 
pas. Čia buvo svarbu itin yųjų tarpe inž. B. Budgino.l Sibiro kankinės
paleisti naujos atostoginės! kuris didelę naštą temįS ko- $tefafiijoS Rokienės tremties

bą ir vietą gyvenimui. Toto
rių respublika nebus atgai
vinta, nes ten likę tik pusė 
miliono gyventojų.

Dabar Sovietų Sąjungą 
sudaro 15 respublikų: 53 
pagal tautybes administruo
jami vienetai, įkaitant 20 
autonominių respublikų, 8

ruotojai ir keleiviai nusikal
tėlį rado jau sulaikytą“.

Lietuvos dviratininkai 

-i BĮ pralenkė visus
Betekome tylaus kovotojo

kortelės, kurios buvo visam 
vadinamajam Ostlandui. 
Buvo padalyta klaida, są
moningai pamesta kelios tik 
Lietuvai skirtos visai netoli 
Rygos gestapo rūmų. Po ke
lių dienų tokios kortelės pa
skleistos Vilniuje, vėliau 
Kaune. Tuo būdu buvo su
maišyta pėdos, nes ir suė
mus Kaune „ūkinio sabota
žo centrą“, kurie spausdino 
visokias maisto bei kitas 
korteles, tikrasis kaltininkas 
nepateko... Ir vėl gestapas 
buvo „nusodintas“, bet su
imtųjų nepaleido, nes vie-

Votojų tarpe ir su kuriuo ne 
vienam Lietuvių Fronto 
žmogui teko palaikyti ry
šius, derinti ir ne vieną dar
bą. Ar jis paliko parašyytus 
atsiminimus, ar taip pat ne
prisiruošė?..

Nebeturime ir linksmojo 
bei didelio ryžto žmogaus 
anuo metu, kai teko sutarti
nai dirbti Lietuvos laisvei, 
nebeturime to linksmojo 
dainininko, sunkiausiomis 
valandomis dainavusio:

„štai ir tėvas Stalinas čia 
Su arbūzų kaše...“
Šią satyrinę dainą, kaip

-U K
Romas Rudys iš Klaipė

dos balandžio pradžioj Juo- 
autonomines sritis ir 10 tau- !Ios!os Jūros Pakrantėje jo
tinių apygardų. i kVs!o5e„aS?''le ,Jo.st dnr?t!-

Palleckio teigimu, žydai! nlnkų 2? km !™kt>?ese ai- 
gyvena tarp kitų tautų ir!“?.?™’ vietą ir aukso 
naudojasi visomis bet kuriai mec a
tautybei teikiamomis teisė-
m Bet žinios Ž kitų šaltinių'J™' komandų
ako. kad totoriai reikalai!-! 1*?‘tuna’. >'P.laimėjo pirmą 

vietą. Lietuvių komandoje 
važiavo R. Rudys, A. Be
rankis. V. Dragašius, A. 

lesni jų agitatoriai yra arės-į Gutkauskas ir P. Knieža. , 
tuojami. ir šį mėnesį Taš-;
kente turėjo būti sprendžia
ma jų byla. Jie esą kaltina
mi Sovietų Sąjungos šmei
žimu.

ja buvusios jų respublikos 
Krymo pusiausaly atstatv 
mo. Dėl to reikalavimo veik

Komandinėse lenktynės*

Vokiečiai stato Vilniuje 

- fabriką

Elta praneša, kad viena 
j Vokietijos firma apsiėmė 

Lietuvoje iškasama senovės' pastatyti Vilniuje medžio 
pinigu i apdirbimo kombinatą. Sta-';

’ tybos vertė esanti apie 30’ 
Lietuvos laikraščių prane-Į milionų markių (S7.5 mil.).Į 

Šimu. Vilniuje, kasdami ka-'
nalizacijos griovį Rasų gat
vėje, darbininkai rado moli
nį puodą su senoviškomis HIIMnpAQ
monetomis: 1693 m. Nider- ČEKIŠKAS HUMORAS
landų taleriai, Švedijos Ka-; „
rolio XI laikų Rygoje kaltas' ^e*cai kalti, kad Brežnevas 
Livonijos šilingas, Jono Ka- Į" nuklydo į pragarą 
zimiero laikų lietuviškas ir
4 lenkiški šilingai. Radinys 
perduotas Istorijos-etnogra
fijos muziejui.

Vilniškė „Tiesa“ paduo
da kitą žinią apie senovės 
pinigų atradimą. Sakoma:

„Kai Ulbiškių kaimo gy
ventojas Vaclovas Šilinskas 
buvo bebaigiąs arti daržą, 
jo plūgas išjudino iš vietos 
nedidelį plokščią akmenį.

Numirė, sako, Brežnevas, 
Sovietų Sąjungos komunis
tų vadas, ir keliauja, žino
ma, Į dangų, kur jam tur C s 
būti gera ir po mirties.

Keliauja, keliauja ir pri
eina kryžkelę su dviem ro
dyklėmis. kurių vienoj pa
rašyta „Į dangų“, o antroj— 
„Į pragarą“. Brežnevas, aiš
ku. pasuka į dangų.

Po juo buvo rastas molinis 
ąsotis, pilnas pažaliavusių! Priėjęs geležinius vartus, 
sidabrinių monetų. i jis energingai pasibeldžia.

Lobyje buvo daugiau kaip 
700 XVI amžiaus lenkiškų 
ir lietuviškų monetų. Šilins
kas tuo j nat pranešė apie ra
dini Trakų istorijos muzie
jui ir perdavė lobį atvyku
siam į vietą muziejaus dar
buotojui“.

Vagia, kaip Amerikoje

Vilniaus „Tiesos“ kores
pondentas P. Tamulionis ra
šo:

„Ariogalos tarybinio ūkio 
mechanikas Bronius Myko
laitis vyko tarybinio ūkio 
automašina parvežti iš Kaz
lų Rūdos suremontuoto va
riklio. Gųždamas sustojo 
Kauno autoremonto gamyk
loje, iš kur turėjo paimti 
dar vieną motorą. Sutvarkęs 
dokumentus, užsuko į ga
myklos valgyklą pavalgyti.;

Išeina iš valgyklos — ne- • 
bėra mašinos. Pranešęs apie; 
tai milicijai, pats irgi sėdosij

■Vartai:;sir'trenksmu atsida
ro, ir svečio pasitikti iššoka 
net du stiprūs velniai. Nesi 
klausdami nei kas jis toks 
yra, nei ko nori. velniai 
griebia Brežnevą ir stačia 
galva smukdo jį į čia pat 
prie vartų galuojantį dervos 
katilą.

Apsivertęs katile. Brež
nevas iškiša galvą, prunkš
čia gerklėn patekusią der
vą, keikiasi visokiomis mat- 
mat ir krapštosi akis. O pa
matęs. kur pateko, nusimi 
nęs sako:

— Prakeikti čekai! Jie ir 
čia sukeitė kelių rodykles!

(Kai raudonoji armija į- 
siveržė į Čekoslovakiją, če
kai daug kur sukeitė kelių 
ir gatvių rodykles ir tuo bū
du labai apsunkino įsibro-’ 
vėlių kariniams daliniams 
užimti nurodytas vietas), j

Saujelė žemių a. a. 

Viktoro Kapočiaus kapui

Sunku vis dar tikėti, kad 
tas judrus ir linksmas vyras 
jau nebegrįžtamai iš mūsų; 
tarpo išsiskyrė, nė 48 metų 
neišgyvenęs, ir drauge nusi
nešė nesurašytą Lietuvos 
kovų vieno tarpsnio dalį. 
Ir kiek jis buvo šiaip jud
ins bei šnekus, tiek nuosta
biai tylus apie 1941-1944 m. 
darbus, dėl kurių praleido 
daug dienų nacių kalėjimuo
se ir Dachau koncentracijos 
stovykloje ir buvo paskirtas 
sudenginti „Naujosios Euro
pos garbei.

• • »

Buvo 1941-1942 m. žie
ma. Dar prieš 1941 m. Kalė
das .Lietuvių Fronto vyrai 
surado seno popieriaus 
Spindulio spaustuvėje ir iš
spausdino slaptai kelis tūks
tančius Laikinų Asmens 
Liudijimų, kuriuos nuo .1939 
m. duodavo Lietuvos savi
valdybės vietoje pamesto 
paso ir vėliau, išsibaigus 
spausdintiems pasams, vi
siems. Po 1941 m. liepos 
mėn. tokių laikinųjų liudiji
mų buvo išduota tikrai gau
siai, nes daugelio pasai žu
vo karo dienomis. Antra, 
buvo jau sąmoningai vienam 
kitam duodami ir judres
niems 1940-1941 m. pogrin
džio žmonėms, žinoma, kita 
pavarde. Juos vienas kitas 
viršaitis išduodavo ir vienai 
kitai lietuvių nuslėptai žy
dei. Dabar atsispausdintieji 
Laikinieji Asmens Liudiji
mai buvo pasidėti ateities 
reikalui, pvz.. vokiečių mo-

vokiečiai šaukė kariuome
nėn 1914-1924 m. gimusiuo- 
sius, bet atleisdavo reikalin
gus karo ūkiui. Spindulio 
spaustuvės dviejų vyrų drą
sa ir „Su arbūzų kaše“ vyro 
paslauga pavyko atleisti ne 
tik mūsų organizacijai pri
klausiusius Vyrus, bet ir dau
gelį kitų.

Vokiečių duotosios mais
to kortelės buvo badmirinės. 
Vieni miestų gyventojai su
silaukdavo maisto iš kaime 
gyvenančių giminių, kiti to j

„prekybininkai“, ypač ne
pralenkiami čia buvo Vil
niaus lenkai ir jų pogrindis. 
Todėl, kai suplaukdavo į vo
kiečių įstaigas visi tie ūki
niai atsiskaitymai, Lietuva 
turėdavo gyventojų per 10, 
000,000. Vokiečius tas labai 
siutino. Gestapas ėmė siau
tėti ir suiminėti visus įtaria
muosius cinkografijų darbi- 

.. . , , ninkus. Įtariamų tarpan pa-
bilizacijos atveju, dalis bu- kliuvo įr a a> ;V. Kapočius, 
vo atiduota kan. Pauliui Do- pradžioje jis buvo suimtas
geliui, t. y., skirta žydų rei
kalams. Lietuvių Frontas 
tiems liudijimams buvo rei
kalingas ir antspaudų. Iški
lo ir kitų cinkografijos pa
tarnavimų reikalas.

Vienas mano giminaitis, 
anksčiau dirbęs „Vilties“ 
spaustuvėje, susirado vieną 
jaunuolį iš buvusio „Vaiz
do“ cinkografijos. Tą jauną

nas jų mušamas šiek tiek • ir daugelį kitų. a. a. V.. Ka- 
prasiplepėjo, bet, laimė, tas počius mielai padaitBo^a- 
mažai ką žinojo, tebuvo ei-1 vęs bolševikų metais afti-

atsimj»|imų atsiminimų I to
mas, 443 psl.. kaina minkš
tais viršeliais $5, kietais $6.

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75.
KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai, 224 psl., kaina 
$2.50.

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina..........  $4.00

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsimin iš

linis „prekybininkas“. j miesiems, vieną kartą buvo ^T>nLlau&omjft>ės
A. a. V. Kapočius, sumuš

tas ir iškankintas, buvo pa
siųstas per Vokietijos kalė
jimus į Dachau. bet nesu- 
šaudytas Kaune: jam buvo 
nuimtas pagrindinis kaltini
mas. kad jis vienintelis te-

ir paskųstas spaustuvės 
komjaunuolio, bet dar lai
mingai pasibaigė. Ta dažnai 
dainuota daina buvo, maty
ti, sutapusi ir parinkta Lie
tuvių Fronto žmonių lyg sla-

kovų, 376 psl. kaina .. $34)0
PER GIEDRĄ IR AUD

RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais ................... $3.75,

NEPRIKLAUSOMYBĖSpyvarde jam ir jo atliktiems 
daręs klišes, o svarbiausia— darbams. Ir šiandien tais SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 

. atsiminimų (1918-1940) Vnebebuvo prijungta Kauno i keliais prisiminimais tenka 
gete surastosios įvairios kli-; užsklęsti viena jo darbo da- 
šės maisto kortelėms ir ki-, lis, kuri nedaugeliui tebuvo 
tiems reikalams. _ i žinoma.

Šiais keliais pabirais žo-♦ *
maisto įsigydavo mainais.i __ .. x.. . .
Bet ir vėl, tiek Kaune, tiek',. 19,4.6 m- Vokietijoje ke-,
Vilniuje, tiek ir kitose vieto-,lia? d!fPas 'as?‘4 P'aleldaui kad i0 buvusieji kovos 
SP buvo nemaža žmnniu kn Pne Chimsee ežero. Ten bu- U wu»u&ieji nuvubse buvo nemaža žmonių ku- nukentėję ir per! draugai plačiau paryskms jo
nems maisto įsigyti paken- , . i atliktus darbus,čiama kaina buvo visai neį- kalėjimus | Vokietiją pate-, " Mažiulis
manoma. Todėl lietuvių re-! L3;5™8 kovotojai. Su Los» m
zistencijos žmonės slaptai I netikėtai mirusiu J
spausdino maistų ir kitų tie- ’ a* a; lnz. Bi oniumi Budginu, 
kimų korteles, ir jų nemaža bur} Zondavome Jonu, te- 
dalis buvo išdalinama veltui k° Pociau kalbėtis ir aiskm- 
arba už labai mažą atlygini- į tls» kokiu būdu galėjo su
mą. nors tokių kortelių da-! sektl susemti vokiečių ge
lis, pvz., rūkalų, buvo par-l8^Pas kaikunuos rezisten- 
duodama rinkos kaina. Už C1JOS <vyrus‘ Teko plačiau 
tuos pinigus buvo perkamas sust0^ irvP.n® Jb likimo, 
slaptiems laikraščiams po-. Tu^et užgirdau, kad a. a. 
pieris, ginklai ir t.t. šalia re- ' Jf* .Kapočius jų spaudos da 
zistencijos spausdintų mais-i bniui priklausė nuo 1942 m., 
to kortelių ir visokių Ablie-! no1? Ps padarydavo ir Lie- 
ferungscheinų nemaža jų ^uvių Frontui. Jis tuomet 
spausdindavo ir ano meto baudėsi plačiau rašyti, nors 

tik savųjų reikalui, t. y., ne 
spaudai. Mūsų buvo tuo me
tu bendra pažiūra, kad dar 
ne laikas byloti, kaip veikė
me ir ką darėme, dar neatė-

džiais ir bėriu atsisveikini
mo žemės saują, tikėdama-

10knygųuž$2
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl., kaina 25 centai.
Materialistiikas istorijos 

supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.. 
kaina 25 centai.

grynu įtarimu ar vieno Kau
no Taikomosios Meno Mo
kyklos nario skundu. Vėliau 
jam priskirta ir daugiau kal
tės.

1944 m. liepos mėn. atvy
kęs į Kauną, sužinojau visą 
nedalią. Tada man vilniškis 
Julius Kakarieka, tuo metu 
perėmęs redaguoti Lietuvių 
Biuletenį, papasakojo apie

vyrą suvedė su vienu Lietu- i suimtuosius rezistencijos
vių Fronto žmogumi, kuris 
redaguodavo vėliau Lietu
vių Biuletenį ir buvo visos 
Lietuvių Fronto spaudos 
faktinasis viršininkas. Ir šis 
jaunuolis, kurį vadindavo

žmones, tiek Lietuvių Fron
to, tiek Lietuvos Laisvės Ko
votojus bei Baltijos. Lietu
vių Fronto tiekimo tarnyba 
skubiai suorganizavusi ke-

jo laikas praskleisti slapy- 
vardes ir kita, kas paleng
vintų Lietuvos okupantui 
narplioti vokiečių metais
susidariusius ryšius ir tt

« * •

Po daugelio metų su a. a. 
Viktoru Kapočiumi susitiko
me jau Lietuvių Enciklope 
dijoje. Jis fotografavo nuo
traukas ir ruošė ofsetui jo? 
puslapius. Vėl buvo tas pat 
linksmas ir judrus jaunuolis 
Daug pasakodavo apie įvai
rius jaunatvės pokštus be' 
išdaigas. Papasakodavo ii 
šiek tiek iš savo veiklos 194C 
-1941 m. prieš bolševikin; 
rusą okupantą. Prisiminė 
kartą ir apie darbą lietuvių 
pogrindžiui 1941-1944 m. 
Bet pasakojo labai mažai, 
nelaikė to darbo kažkuo di
dingu, bet tik pareigos atli
kimu savo kraštui. Vieną 
kartą pasijuokė, kad tebu
vęs tik eilinis pėstininkas 
dideliame šachmatų žaidi
me. Aš kelioliką kartų įkal

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl., kaina 50 centų.

temas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50. 

j LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai. 416 
psl.. kaina................... $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 ^sL, kai
na ........ ..•••....... $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....S2.00

PENKTIEJI METAI, Kip-
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ...................... $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN
DYS. Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl.. kaina .......$2.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas. 336 psl. kaina $5.

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas,
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl., kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944 1950 .netų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa-Socializmas ir religija, E. .. . ...

Vandervelde, 24 psl., kaina pusi. kaina $3.
10 centų.

Atskirai sudėjus, jų kains
$3.05, bet visos kartu par-
luodamos už $2.

Demokratinio socializme 
pradai, (S Kailio įvadas)
54 psl.. kaina 50 centų.

Tavo kelias j socializmą
(Leono Bliumo), 35 psl..
kaina 25 centai.

Socir’izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
osl., kaina 25 centai

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

bų tariamųjų „prekybinin
ku arbūzų kaše‘. yra atlikęs j kų“ išpirkimą, bet gestapas 
daugelį Lietuvių Frontui j buvo tiek įsiutęs ir visai ne
reikalingų cihkogVaflijos sileido į kalbas: norėjęs pa-Į binėjau surašyti to meto 
darbų. Jis parūpino 1943 m.' teisinti savo reikalingumą, Į veikią. Jis žadėjo, bet vis 
balandžio mėn. reikalingus! kad nepatektų į frontą, kaip neturėjo laiko. Kelis kartus
antspaudus, kuriais antspau-'ankstyvesnieji Kauno gesta- , pabrėžė taip pat. kad apie j Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
davome iš vokiečių kariuo-; pririnkai, nesugebėję susek-1 jo darbus parašysiąs inž. ji lengvai skaitoma, pradė- 
menės atleidimus. Tuo metu, ti Lietuvos pogrindžio, taip Bronius Budginas. kuris jį' jęs ją norėsi ir baigti.

Knygą išleido Chicagos

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl., kaina .. $3.50.

KĄ LAUMĖS LEME 
(apie Salomėją Nėrį), Pet- 
onėlės Orintaitės, 234 psl., 

kaina ................................ $3.

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 
nės. 253 psl., kaina .... $3.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 
kaina ............................... $2.

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvisnės, 88 psl., 
kaina ............................... $1.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina .......... .$5.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, R? Skipičio atsimi
nimų II tomas, 476 psl., kai
na $7.00.

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.75.
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Nr. 26, 1969 m. birželio 25 keleivis, sa bostor r

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Gelbėjimo būrio darbininkai kasinėja sugriuvu šio restorano liekanas, ieškodami ten žuvusiują ir 
mižeistyjy. Kaip jau buvo rašyta, šis Ispanijoj, Los Angeles de San Rafael, 50 myliu nuo Madrido, 
naujai pastatytas restoranas po trijų dienų su griuvo konvencijos metu, kai buvo pilna salė 
įmonių. 51 žmogus buvo užmuštas ir 120 sužeis ta, dauguma jų labai sunkiai.

— AIou, Maik! metai, o Žalgirį mūsų tauta
— Sveikas, tėve! I vis dar atsimena, kaip di-
— Pasakyk, Maiki, ką tu dingos savo praeities švieta-

dabar veiksi, kai tavo šku- 
lė užsidarė vasarai?

— Mėginsiu susirasti ko
kio užsiėmimo. O ką tėvas 
dabar veiki?

— Dabar, Maiki. kai pra

lą. Kudirka net ir j Lietuvos 
himną įrašė: „Iš praeities 
tavo sūnūs te stiprybę se
mia.“ Bet atėję kažin iš kur 
atėjūnai tą praeitį prievar
ta pakeitė: senąją lietuvių

ėjo didieji Birželio Dienų religiją sunaikino, o jos vie 
atlaidai, aš darau rokundą ton įvedė krikščionybę su 

trilypiu Dievu ir visa aimija 
šventųjų, kuriuos dabar po
piežius šluoja laukan, kaip 
Stalinas netiki-uosius komu
nistus. Bet kad ir pakeitė 
lietuviai religiją, kad ir pri
ėmė keistą (trijų ”asabų“) 
Dievą, vistiek jie pasilieka 
ištikimi savo tautos sūnūs, 
Ir kai dabar atėjo kitokios 
lūšies kryžiuočiai, sunaiki
no buvusią Lietuvos santvar
ką. įvesdami jos vieton ko
munizmą. lietuviai pasidarė 
dar tvirtesni savo tautos 
puoselėtojai. Taigi matai, 
tėve, kad religijos ir net po
litinės santvarkos pakeiti
mas neturi daug reikšmės: 
tauta pasilieka, kaip buvus 
Tautybė išblėsta tik per miš
riąją santuoką. Todėl laba 
negerai daro mūsų jaunuo 
liai, kurie tuokiasi su kitos 
tautybės merginomis, ir taip 
pat negerai daro merginos 
tekėdamos už kitataučių.

— Žinai, Maiki, jeigu Ku 
dirka liepia lietuviams stip 
rybę semti iš praeitie^, tai 
reikėtų pažiūrėti, kaip dary
davo mūsų praeities kuni
gaikščiai. Pažiūrėk į save 
knygą, juk tenai turėtų būt 
viskas išvirozyta.

— Tėve, kunigaikščiai nė
ra mums geras pavyzdys. 
Gediminas buvo vedęs slavi 
kunigaikštytę, nors savo re
ligijos nepakeitė, pasilikę 
Perkūno garbintojas. Septy 
ni jo sūnūs taip pat buvo 
stabmeldžiai ir turėjo lietu
viškus vardus: Manvydas 
Narimantas, Karijotas. Al
girdas. Kęstutis. Liubertas 
ir Jaunutis.

— O kaip su Jogaila?
— Tautybės požiūriu, tė 

ve, Jogaila pasielgė dar blo-

sumenes.
— O ką tai reiškia?
— Tai reiškia, Maiki, vi

sokį apdūmojimą. Vot, ma
no galvoj sukasi klausimas, 
ar yra dūšiai kokio pažitko 
iš tokių atlaidų, kaip tos 
baisios Birželio Dienos?

— Bet čia ne „dūšios“ rei
kalas, tėve. Čia tautos rei
kalas. Birželio dienomis lie
tuvių tautai buvo' padaryta 
labai skaudi žaizda. Apie 
40 tūkstančių nekaltų jos 
vaikų buvo išvežta Sibiran, 
ir daug jų žuvo. Tauta ne
gali to pamiršti. Todėl kas
met daromas baisiųjų Birže
lio Dienų minėjimas.

— Bet kai aš viską gera' 
apdumojau, Maiki, tai A- 
merikoje mes turim tokiu 
prajovų beveik kasdien, c 
vis dėlto mes nieko prieš tai 
nedarom.

— Apie ką čia tėvas kal
bi?

— Aš kalbu apie tas mai
šytas veselijas. Lietuvaitė 
mergina išteka už kokio si- 
rijono — ir gudbai savo tau
tai. Ne tik savajai tautai, a- 
le ir savajam Dievui gudbai. 
Ji prisiekia kažin kokiam 
Alachui ar Mardukui. Čia 
Maiki. tai jau ne tik tautai 
zguba. ale ir dūšiai prapul 
tis. Ai beč jur laif!

— Religija, tėve, nesvar
bus dalykas. Lietuvis gali ją 
pakeisti ir dažnai pakeičia, 
tačiau jis pats gali būti ge
ras lietuvis.

— E, kas iš tokio lietuvio.
— O ar tėvas nežinai, kad 

prieš kelis šimtus metų lie
tuviai buvo stabmeldžiai? 
Ir btfvo narsūs vyrai. Kai 
ki-yžiuočiai pradėjo brukti 
jiems krikščionybę, jie gy

Tnj Juodojo pasaulio sukilimas
' /♦lll

STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

$200,000,000 NUOSTOLIŲ. 35 ŽMONES UŽMUŠTI

Pietvakarinė Los Angeles miesto dalis, vadinama, 
Vatts, buvo beveik visiškai sunaikinta, kai 1965 metų

: ugpiūčio 11d. prasidėjo negrų šėlas, kuris tęsėsi 6 dienas, 
|>esu.-Lodamas nei naktimis. Triukšmingos minios po 7,000 
Iki 10,000 negrų siautėjo miesto gatvėmis, viską naikinda- 
(nos, degindamos namus, plėsdamos krautuves, daužyda- 
inos automobilius ii- mušdamos baltuosius žmones. Išplė
tę ginklų krautuves, maištininkai šaudė net į lėktuvus.

„The World Almanac“ (1966) sako, kad per tas 
aušes buvo sunaikinta $200,000.000 vertės turto, užmuš- 

žmonės ir keli šimtai sužeista. Tarp užmuštųjų buvo
riaušininkai, vienas šerifas ir vienas ugniagesys.

Toje miesto daly gyvena 90,000 negrų, bet riaušes
’ įcėlė daugiausia tik jauni. Iš Watts riaušės pasiekė ir kitus 

pietų Kalifornijos miestus. Priežastis aiškinama visaip: 
policijos „brutalumas“, reikalavimas pilietinių teisių, už
ėjusi kaišta oro banga, skurdas, stoka darbo, neviltis, agi
tatorių kurstymas ir kitokie dalykai. Riaušėse dalyvavo ir 
jaunos moterys bei merginos.

Pirmiausia puolimas buvo nukreiptas į baltveidžių 
parduotuves. Juodveidžių krautuvės turėjo languose iška
bas su žodžiu „Brother“, ir tos išliko nepaliestos, nebent 
ugnis jas pasiekė.

Riaušės prasidėjo iš menko incidento. Eismo polici
ninkas sustabdė automobilį, kuriuo, kaip jam atrodė, va
žiavo girtas negras. Tuojau susirinko negrų minia, ir pa
sipylė akmenys į policininką.. Pribuvo daugiau policijos, 
bet ir minia padidėjo. Prasidėjo ir langų daužymas. Poli
cija su šerifais pasirodė bejėgė, todėl gubernatorius pa
šaukė 12.400 milicininkų. Riaušininkai puolė ir ligoninę, 
kur buvo nuvežta sužeistųjų. Išdaužė ligoninės langus ir 
šaudė į ugniagesius, kurie gesino degančius namus.

Riaušės pasibaigė rugpiūčio 16 d., ir negrų vadai 
pradėjo reikalauti, kad policija būtų nubausta už „bruta
lumą“. Jei policija suima negrą, tai jau „brutalumas“, bet 
jei negras buteliu praskelia policininkui galvą, na, tai 
taip ir. reikia,

KETVER1U METŲ TERORAS

Riaušių buvo ir seniau Amerikoje. Dar prie anglų 
1712 metais New Yorke sukilo vergai. Anglai 21 jų sušau
dė, o 6 patys nusižudė. Antras sukilimas ten įvyko 1741 
metais. Tada 13 sukilėlių pakarta ir 13 sudeginta. Detroi
to riaušėse 1943 metais 43 asmenys užmušti, 700 sužeisti.

nėši visomis jėgomis. 1410 j giau, negu Gediminas. Ne- 
metais lietuviu kunigaikštis: gana to, kad jis vedė lenkę,

— Jis susigundė Lenkijos joj atsirado anglikonų baž- 
karaliaus vaniku. Bet lenkai nyčia. Lietuvos Vytautas 
jam pasakė: jeigu nori būti krikštijosi kelis kartus— tai 
Lenkijos karaliumi, tai turi Romos, tai rasų stačiatikių 
priimti katalikų tikybą ir apeigomis, atsižiūrint, ko 
/esti mūsų karalaitę Jadvy-; reikalavo politinės aplinky- 
gą. Jogaila sutiko. Jis atsi-; bės. Lietuvių kunigaikštis 
klaupė lenkų bažnyčioj, pri-' Algirdas, buvęs Vitebsko 
ėmė katalikų krikštą ir VIa- baltgudžių valdovu, vedė 
Jislavo II vardą. Išsižadėjęs dvi žmonas ruses, nors pats 
savo tikybos ir vardo, jis bu-, pasiliko stabmeldys; bet sa
vo suporuotas su Jadvyga ir' vo vaikus, gimusius Vitebs- 
tapo Lenkijos karaliumi, tik j ke, jis krištijo rusų stačiati- 
ne Jogailos, bet Vladislovo kių apeigomis, o gimusius 
II vardu. Bet, būdamas Len- i Vilniuje — paliko pagoni- 
kijos karaliumi, jis norėjo mis.
būti ir didžiuoju Lietuvos! — Džiūsta minut. Maik.
kunigaikščiu. Ir nekurį lai- ; Man tas nepatinka, 
ką buvo. Tačiau kilo pavo-Į — Kas nepatinka? 
jus, kad šituo būdu Lietuva — Nepatinka, kad tu šne- 
gali būti sujungta su Lenki-' ki, kad mūsų kunigaikščiai 
ja. ko Lenkijos ponai ir no-į buvo stabmeldžiai. Juk tai 
rėjo. Bet Lietuvos didikai' reikštų, kad ir aš iš stabmel- 
pasipriešino. ir Jogaila ture- džių kilęs... Nekalbėk taip. 
jo Lietuvos kunigaikščio ti- • — Nesijaudink, tėve. Lie-
tulo išsižadėti, palikdamas tuviškos stabmeldystės nėra 
tą vieta savo pusbroliui Vy-; ko gėdytis. Ji turi dalį gilios 
tautui, kurį vėliau norėjo. prasmės ir nei kiek nemen- 
pasmaugti. į kesnė už vadinamas didžią-

— Tai kaip tu rokuoji. sias religijas. Dievas Perkū-
kaip turėtume Jogailą va- nas rūpinosi tvarka ir teisy- 
dinti: bedieviu, perkrikštu be pasauly. O motina žemė, 
ar zdraica? Į kaip visų gyvų būtybių mai-

— Jį galima vadinti dar tintoia, buvo gerbiama ant- 
Vladislovu ir kitokiu, tėve. roj vietoj. Gamtos deivės ir 
Bet Jogaila ne vienas buvo laumės buvo daug simpatiš- 
tok3. Seniau Europos valdo- kesnės, negu vėlesnių laikų 
Vai keisdavo savo religijas raganos ir velniai.

Bet tie sporadiški išsiveržimai nepaliko platesnių at
garsių. Didžioji riaušių banga prasidėjo tik 1964 m., prez.
Kennedžiui paskelbus negrams beveik neribotą laisvę.

i
Visų pirma. 1964 metų gegužės 17 d. Vyriausias Tri-' 

bunolas panaikino mokyklų segregaciją, kurią 1896 me- I 
tais tas pats Vyr. Tribunolas buvo patvirtinęs. Ir tuojau 
įvairiuose miestuose negrai pradėjo maištauti, reikalau-! 
darni, kad jų vaikams būtų atidarytos durys į baltveidžių • 
mokyklas. New Yorke jie pareikalavo, kad iš jų apgyven
tų apylinkių juodi vaikai būtų autobusais vežiojami į ki
tas miesto apylinkes, į baltveidžių mokyklas. Bostone, 
kaip minėta, trys mokyklos negrų kvartale buvo sudegin- J 
tos. norint priversti miestą vežioti jų vaikus į baltaodžių 
mokyklas.

Mississippi valstijoj, Pietuose, trys negrų agitatoriai Į 
už tokią propagandą buvo užmušti. Federaliniai FBI 
agentai areštavo 21 baltveidį — ne dėl žmogžudystės, bet ■ 
dėl „sąmokslo priešintis negrų laisvei“. Teismas visus' 
juos išteisino. j

New Jersey valstijoj riaušių siaubas sukrėtė visus 
didesnius miestus. Jersey City riaušininkai dūko rugpiū
čio 2, 3 ir 4 dienas. Patersone ir Elizabethe — rugpiūčio 
11, 12, 13 ir 14 dienomis.

Jersey City’je riaušės su krautuvių plėšimais prasidė
jo dėl to, kad policija suėmė vieną negrą, kuris paleido 
akmenį į jos automobilį. Kokia čia, po velniais, laisvė, \ 
jeigu dėl tokio „menkniekio“ policija areštuoja „spalvotą 
džentelmoną“! Tai „brutalumas“! Ir, protestuodami dėl* 
to „brutalumo“, negrai tris dienas ir naktis šėlo miesto' 
gatvėmis, daužydami langus, piešdami krautuves ir de- ' 
gindami namus. Sužeistųjų skaičius siekė 56 žmonių,1 
įskkaitant 22 policininkus. '

Patersono miestas norėjo nuo riaušių apsisaugoti,' 
suruošdamas nėgių jaunimui šokių vakarą su „aiskrymu“ . 
ir minkštais gėrimais. Bet pareidami iš tų šokių, jauni 
negrai pradėjo svaidyti akmenis į policijos automobilius, i 
Policija, suprantama, šoko juodus chuliganus gaudyti, ir 
tuoj prasidėjo riaušės. Keturi asmenys buvo sužeisti ir 22 
riaušininkai areštuoti.

Elizabetho mieste audra kilo dėl to, kad areštuoja-
mas negras pradėjo priešintis ir policininkas pavartojo u 29 per
savo lazdą jam suvaldyti. Aštuoniolika riaušininkų buvo k|aWlĮ ^w„irto nuiautas
areštuota. An<releH. iaikanl .šaudžiusio į

automobilius. 
Kai jis, sulaikytas, traukėsi iš 
kišenės .piniginę, .norėdamas 
parodyti dokumentus, policinin
kas pamanė, kad jis traukia re- 
vilverj. ir jį nušovė. Tai įvyko 
nakties metu.

Kardinolas John J. Carberry 
skaito St. Louis kunigams in
strukcijas, pagal kurias jie turį 
šauktis policijos, jei karingieji 
parapijiečiai bandytų trukdyti

Angeles, ieškant
Tų pačių (1964) metų rugpiūčio 16 d. negrai sukilo pravažiuojančius 

Chicagos priemiesty Dixmoor. O kokia čia priežastis? Ne
žinia kas paleido gandą, kad vienas svaiginamųjų gėrimų 
pardavėjas — baltas vyras — apkūlęs juodą moterį, pavo
gusią jo krautuvėje butelį degtinės. Ir to gando užteko.
Kad Chicagos priemiesty pasidarytų velniava, šėlas tru
ko ištisą naktį ir rytojaus dieną. Tvarkai atstatyti policija 
turėjo pavartoti dujines bombas ir šunis. 31 negras buvo 
areštuotas ir 50 žmonių sužeista, daugiausia baltv eidžių*

PALENGVINKITE MUSŲ
North Philadelphijoj, kur gyvena apie 200,000 negrų, i 

taip pat neapsiėjo be riaušių ir plėšimų. Nepagrįstas gan
das ir čia buvo riaušių priežastis. Kažkas paleido paskalą, 
esą, policija užmušusi juodą moterį, nenorėjusią leistis pytume, jei mielieji prenu- 
areštuojamai. Riaušės tęsėsi dvi paras, rugpiūčio 28 ir 29; «nCT«toriai nelauktų, kol 
350 negru buvo areštuota ir 450 sužeista, kurių 250 reikėjo j *uo* Paraf *na mokėti, o pa- 
vežti į ligonines. P-™*1"'”0, P**

Iš viso 1964 metais nėgių riaušes pergyveno 8 šiau
riniai miestai. Be jau paminėtų vietų, buvo paliesti dar 
Seaside, Ore., ir Hampden Beach, N.H.

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau-

atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem, 
kurte tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje

Sekančiais (1965) metais didžiausios riaušės įvyko! Prenui®5ratai Pas‘baį«,a"t» 

Los Angeles priemiesty Watts. apie ką jau rašėm aukš-Į •,
čiau.. Per tą siaubą 35 žmonės buvo užmušti, išplėšta keli• .p. *”** *
šimtai krautuvių ir sudeginta daug namų. Iš viso apskai- Crlulvla arfm-ia
čiuota $200,000.000 nuostolių. Net prezidentas Johnsonas
buvo priverstas negrų šėlą viešai pasmerkti. Vis dėlto jis . |FTiTvne 
nieko nedarė, kad riaušės būtų suvaldytos. Jis nenorėjo) 
sukelti prieš save juodųjų minių, kad busimuos rinkimuos i

ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla-
Vytautas, pasikvietęs talki-i bet priėmė ir svetimą reli-ijtaip pirštines. Pavyzdžiui,1 — Kaip aš žiūriu, tai tu J n®Prarastl4 jų balso savo kandidatūrai. Todėl kaikuriais _ centų už S2 50

- * ------- * 1 P- —~ -- ' Anglijos karalius Henrikas Maiki, nori iš manės pada^ ^vėjais jis atvirai jų bruzdėjimą ir paglostydavo. Taip uzninku, ties Žalgiriu sukapo-, giją Su svetimu Dievu. 'Anglijos Karalius nennKas MaiRi, nori iš manės 
jo visą kryžiuočių ordiną.' — 0 kodėl jis taip pada-! VIII dėl moteriškės atsisky-. ryti stabmeldį. Gudbai! 
Nuo to laiko praėjo jau 559 rė? ' rė nuo Romos, ir taip Angli-l

buvo Šeimoje. Alabamos valstijoj.
(Bus daugiau)

(sulankstomas) ir už $3.50

(senini*).

I
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Senatvėje
(Tęsinys)

Nenorėjo Čeponis bėdų, bet išeities nematė. Teisėjas 
priteisė ir Įpareigojo viršaiti prižiūrėti vykdymą. Tasai 
sudarė trijų vyrų komisiją, ir nori nenori teko Simokaieiui į 
išsigaląsti kastuvus ir pasispiaudyti delnus, čia, kai}) ir! 
sakė, bėdos tik prasidėjo. Čeponiui grasino, gąsdino, mi- J 
nėjo raudoną gaidį. Suleisdavo naktimis gyvulius į jo ja
vus, iškapojo berželių jaunuolyną galulaukėje. Karta, iš 
turgaus grįžtant, apstumdė ir per ausį kirto. Vėl į teismą, 
ir vėl priskverbė Simokaitį. Nepatikėtum, kokių biaurių 
sutvėrimų besama!.. ■'

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jacųueline Grennan (antroji iš dešinės), seniau buvusi 
vienuolė, o dabar Webster toliese. mažos mergaičių mo
kyklos St. Louis. Mo.. prezidentė, stovi po vestuv ių su sa
vy ru Paul J. Wexler (dešinėje), žydų tautybės rekordą, 
vinto įstaigos vedėju. Kairėje — jo pirmosios žmonos 
du vaikai — Wendy ir Wayne.

Jį-
Prisiminimų siūlas, lyg iš migdančiai burzgiančio ra

telio. dryko ir vyniojosi į rytę, į kamuolį. Buvo toks Samu
elis šachmanas, žmonių vadinamas trumpai ir tiesiogiai— 
Šakne. Arba šaknė Raštininkas, kad nesumaišius su jo 
broliu, turėjusiu stambią prekybą. Turgaus dienomis jo 
namo priebutyje lūkuriuodavo žmonės. Vyrai ir moterys 
ateidavo ir išeidavo, šaknė rašydavo prašymus. Visokius, 
bet daugiausia teismui. Kalbėjo, kad jaunystėje ėjęs į ad- { 
vokatus, tik kažkas sutrukdęs mokslą. Už akių jį vadinda-1 
vo ir šunadvokačiu, tai tokie, kuriems nepavykdavo susi
tarti. arba kiti raštininkai, kurių miestelyje netrūko, bet 
kurie nevaliojo padaryti to, ką padarydavo šaknė. Jis ne
siimdavo reikalo, kuriuomi nebuvo tikras. Nuodugniai 
susipažindavo su medžiaga, ir jeigu pamerkdavo plunks-, 
ną rašalinėn, žinok, jog esi laimėjęs. Jo raidės liejosi taip 
lengvai ir gražiai, viena kaip viena, kad ir nemokėdamas, 
rodos, imtum ir skaitytum.

Taikos teisėjas atvažiuodavo keletą kartų metuose, 
ir teismo sesijų dienomis Šaknė visada būdavo po ranka. 
Užsimoka kreiptis į išmanantį. Ką šakr.ė padaro, nepada-; 
rys valsčiaus raštininkėlis, kalbėdavo žmonės. O kad taip 
ir buvo. j

Į
— Ponas Čeponi, — sako miestelyje susitikęs Šaknė. į 

— To jūsų kaimyno bukumas neišpasakytas. Jūsų byloje 
dėl smurto, tamsta patsai girdėjai, teisėjas pasakė: byla 
baigta be apeliacijos. Reiškia, kromelis uždarytas. Bet, 
matykite, Simokaieiui tai nieko nereiškia. Jis nepripažįsta ' 
įstatymų. Jis apeliaciją į Apygardos Teismą. Iš ten piane-' 
ša. jog tegalimas kasacijos skundas Vyriausiam Tribūno- į 
lui. Kas ja m— duoda į Tribunolą, įnešdamas penkiasde-, 
šimt litų. O ten su niekais neturi kada užsiiminėti. Ką pa- j 
sakė taikos teisėjas, tai ir pasakė — byla baigta, ir užsta-l 
tas dingsta. Ponas Čeponi. aš tamstai, kaip geram žmogui, 
pasakysiu, kad teismas teismu ir palieka. Ar Tribunolas 
ar taikos teisėjas. Kiek pinigo išmėto, oi, oi, oi, ponas Če-! 
poni...

Naujiena buvo, kokios pinklės jam spendžiamos, ir 
smagu, kad nieko iš to neišėjo. Nežinia, kaip būtų klostę- 
si toliau, bet dideli įvykiai vijo vienas kitą. Užėjo vokie
čiai, nešdami vilčių ir baisią neviltį kitiems. Niekas nė ne
tikėjo, kad su žydais taip pasielgs. Atėmė turtą, suvarė 
krūvon, privežė dar iš aplinkinių kaimų, taip. jog susidarė 
keli geri šimtai. Gandai sklido vis šiurpesni, žmonės krai
pė galvas, trūkčiojo pečiais.

Rudeniui įsibiurus, taip apie spalio vidurį, aplėkė ži
nia, kad pušyne rusai belaisviai kasa milžiniškus griovius. 
Atvažiavusi žudikų komanda. Pavakaryje, nurimus vėjui 
ir ausis užsikimšus, laukais drioskėjo sutelktinės salvės. 
Vėlumoje, prieš pusiaunaktį, įsilojo šunys. Čeponis išėjo 
į kiemą. Kažin kur toli, į žemus rudens debesis atsimušu
si, blūsčiojo kruvina pašvaistė.. Aidėjo atstumų prislopin
ti pavieniai šūviai. Iš tamsos išniro žmogus, rankoje įsi
tvėręs lagaminėlį. Pažino iš karto. Tai buvo Šaknė Rašti
ninkas. Prie medžio glaudėsi žmona su ryšuliu ir abu jų 
vaikai. Viskas aišku. Čeponis paprašė palaukti, kad įspėtų 
namiškius. Jo žodis visada buvo lemiantis, ir, be to. nebu
vo kada vesti ilgų kalbų ir derybų. Tvartų gale, iš viralinės 
mažos durelės vedė į patalpą, mažai naudojamą, užverstą 
atliekamu laužu, su sena duonkepe krosnimi. Reikėjo pa
sidarbuoti, bet švintant bėgliai sugulė ankštoje, tamsioje 
buveinėje.

Dienos purvinai pilkos, kupinos baimės, netikrumo, 
nuolatinės įtampos. Gerai tik, kad šunys, lyg suprasdami 
sunkius laikus, netruko prijunkti. Ir dar geriau, kad sė
dyboje nebuvo nieko svetimo. Visi savi, visi susiklausę. 
Pabėgėliai laikėsi kaip įmanoma tyliau. Jų kaip ir nebuvo. 
Mergaitė. jau ūgtelėjusi panelė, ir jos brolis padaigslis,

1
Leitenante Ana Lane, pirmoji Alice Kalom. 21 m. amž., Mi- 
moteris, JAV karinio personalo chigano universiteto .studentėj 
narė, žuvusi Pietų .Vietname, rasta
kai komunistų raketa pataikė i Ann 
ligoninę Chu Lai. jau šeštoji žudiko auka toje

vietoje dviejų metų laikotarpy

* KAIP PASIPIRŠO 
VINCAS KRĖVĖ

Mūsų įžymusis rašytojas 
Vincas Krėvė - Mickevičius 
(gimęs 1882 m. miręs 1954 
m.), baigęs universitetą, ne
galėjo gauti darbo Lietuvo
je, tad mokytojavo užkau- 
kazy Baku gimnazijoje.
Ten jis vedė pasiturinčios 
karaimų šeimos gražią mer
gaitę Oną Mariją.

Aktorė T. Vaičiūnienė 
"Kultūros Bamose“ (1969 
m. nr. 1) parašė, ką jai apie 
Vinco Krėvės pasipiršimą 
papasakojo pati Ona Mari- 
a

T. Vaičiūnienė taip rašo:
"Tėvai jau buvo numatę 

jai tautietį, turtingą ir, ji 
supratimu, daug tinkamesn; 
jaunikį, negu kažkoks ma 
žutėlis (V. Krėvė buvo laba: 
mažo ūgio. Red.), iš kažkui 
atvykęs (V. Krėvė tuo meti 
mokytojavo Baku miesto 
gimnazijoje). Jie priešinosi 
jų draugystei, o tuo labiau 
vedyboms. Bet Vincas Krė
vė, būdamas užsispyręs 
dzūkas, nenusileido ir at- 
kakliai kovojo dėl savo mei-J ke. 
lės.

"Vieną kartą sėdžiu sode
lyje prie mūsų namų ir skai
tau knygą, — pasakojo Ona 
Marija. — tik staiga Vika 
( ji visuomet taip vadindavo

Teisės patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausioMis leiMt 
reikalais. Tie klausiami turi būti bendre 
infoneacinio pobūdžio. Klausimus ir al- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
LaUke reikia pažiūrėti, Urt ytė Retehrte ♦** 
skaitytojas.

i prašome £sti0l|Tliesį

■. <* I

Dr. M. Šveikauskas, Attorney at Law,
Co-operative Bank Plaza
1864 Centre Street 

mis,

Klausimas Į "pervesti“ savo namus vai-
! kams, kad turėtum teisę sa-

Esu našlys. Žmona mirė ! vo turtu naudotis iki gyvos 
prieš 6 metus. Turiu du sū- galvos. — būtum šeiminin- 
nu. Jau kurį laiką draugau- ku savo paties namuose, ir 
ju su našle, kuri turi savo du tik po gy vos galvos jie tektų 
vaikus: sūnų ir dukterį. Ji; vaikams. Toks būdas, ma- 
visą laiką kalbina mane ją; no nuomone, būtų geriau- 
vesti, bet man vis atrodo, ! sias.
kad ji nori mano pinigų Pasitark Tamsta gu yie- 
turto labiau, negu manęs.; ttniu savo advokatu. Ne
žinoma, tii pinigų aš kažin, skubėk. Iki šiol nevedei, tai 
kiek neturiu, bet aš turiu du! gali dar palaukti. Tamsta, 
namus ir kiek santaupų ban- greičiausiai. savo draugės 

nenustosi, jeigu ji vra nuo- 
Mano vaikai vis bijo, kad širdus žmogus ir Tamstą 

aš jos neapsivesčiau, nes jie vertina kaipo žmogų, o ne 
mano, kad. jei mes apsives- kaipo dviejų namų savinin- 
tume. aš jai atiduočiau visą ką.
savo turtą. j

Aš taip daryti neketinu.'
išniekinta ir nužudyta' gavo vyrą) peršoka per tvo- Abudu gauname pensijos ir 

Arbor, Mich.. rajone. Tai rą, prieina prie manęs, išsi-j galėtume iš jos gyventi. Da-i*
zi .likn nnka t«w - » MI V—------bar jj mo|ęa yg saVO butą, Į

nes gyvena atskirai nuo savo f| • I 
vaikų, o aš gyvenu trijų šei- Į rOCZlJOS KDygOS

(traukia iš kišenės brauningą 
ir sako: "Tekėsi už manęs, 
ar ne? Jeigu netekėsi, tuo
jau nusišausiu!“ Jūs tik pa-

OTMOToaoooaoooooooc

Antanas Rūkas

X ’ -
PAS ILIKU ŠIEM S

Nuskyrėt jūs mane,

nuskyrėt vieną vaikščiot nepažįstamom gatvėm. 

O gera buvo prie Vilnelės kalnuos 

rankas išskėst — sutikt pavasarį visiem.

Žinau, pasimatysim dar

gražiam gyvenimo žydėjime gražiais žiedais. 

O tokios dienos darganos, vis tiek 

kaip debesys juodi, ateina ir praeis.

Tai kas, kad svetimam mieste

toks vienas, toks visų visai visai apleistas;

tai kas, jei ir užmiršote mane!
Dar nebaigta! Dar mes drauge gy vertimo dienas 

išskleisim!
Vflf* į.

Ir juoksis vakare

saulėlydžio žaismė bangoj Vilnelės, 

o mes — kaip kitados, drauge 

rankas j dangų keliam!

♦ * *

mų namuose ir turiu net še- 
galvokit, koks siaubas! Aš šis kambarius, kurių vienam Į „ .. nrrnT
mirtinai išsigandau ir čia yra perdaug ir gyventi, iri T ... KeL? AŠ 

i pat pasakiau: "Tekėsiu, te- apsižiūrėti. eilerasciai, paraše Pianas
! kėsiu. tik susimildamas pa-| Noriu paklausti Tamstos ' Imsrys, 40 psl., kaina $1.-
slėpk ginklą.“ Jūs gi žinot, patarimo: VAKARĖ BANGA, lyri

ka, Gražina Tulauskaitė,
patarimo

koks Vika užsispyręs. Na, į Ar ji galėtų reikšti pre
kę aš turėjau daryti? Ir iš- tenzijų į mano namus, jeigu 
tekėjau“. aš iai jų neužrašyčiau ge-

, moju?
' Jei taip, ar aš galėčiau, 

į MIRĖ ŽENĖ GEGUŽYTĖ jai nežinant, pervesti namus 
Į vaikams, kiekvienam po vie-
■ "Tėvynė“ praneša, kadį nūs namus, ir ar ji negalėtų 
SLA vicepirmininko Stasio; dėl to vėliau prie manęs pri- 

i Gegužio šeima ištiko skau-į sikabinti?
! dus smūgis — staigiai mirė į jeį aš užrašyčiau namus, 
i jų duktė Žėrė (Jean Žalo- jaj nežinant, savo vaikams, 
nis). Ji buvo mokytoja. Nu- ar jje galėtu senatvei? manp 

išmesti ir atiduoti į "old: ėjo mokyklon visiškai svei
ka. bet staiga apalpo ir nu- age“ namus (seneliu prie- 
vežta ligoninėn tuoj mirė. glauda)?

Tai vra skaudus smūgis Nežinau, kas man daryti, 
ne tik Gegužių šeimai, bet I Vieni tain pataria, kiti ki- 

i liūdna žinia ir visiems jų ; taip, o boba ramybės neduo- 
i gausiems draugams bei pa-
' žistamiems.

Stasys Gegužis yra pla-
čiai Amerikos lietuviams ži
nomas veikėjas. Jis daugeli 
rtetu vaidino žvmų vaidme
nį Pennsvlvanijos angliaka
siu unijoje, keliolika metų 
ėjo Susivienijimo Lietuviu 
Ameriko je prezidento parei
gas. o dabar yra viceprezi
dentas.

šioi liūdnoj valandoj 
^Keleivis“ reiškia iam ir jo 
šeimai nuoširdžią užuojau
ta.

da, — veskis, ir gana...

Nailys

Chicago, Illinois.

Audipna.

{Tamstai mirus, trečdalis 
Tamstos turto tektų žmonai 
(dabartinei Tamstos drau
gei), o du trečdaliai vai
kams.

Niekas negali Tamstai už
drausti namus "perleisti“ 
vaikams prieš vedybas. Jei 
Tamsta neprižadėjai drau
gei tų namų niekam neper- 
leisti, ji negalėtų vėilau sa
kyti, kad Tamsta ją apga
vai, ir tas "perleidimas“ vai
kams būtų legalus ir pilnoj 
tvarkoj. Tamstos draugė dar 
nėra Tamstos žmona, ir

na vaikščiojo ausis sukliaudusi. Turėjo girdėti ir žinoti, puolimus ir šios rūšies nusi-l Tamsta turi pilną teisę per
kas dedasi aplink. Jau kitą dieną po žudynių šnekėjo, kad j kaitimus beveik kasdien leisti namus, kam nori, be 
kelios šeimos yra pasislėpusios. Ku? Kas pasakys? Tačiau, skaitome spaudoje. Bet bū- jos sutikimo, kol eši jos ne- 
miestelyje buvo vyrukų, kurie, atrodo, tik tuomi ir vertėsi,' pa jr atvirkščiai. Štai pas-1 vedęs.

, kutmėm II-jo karo dienomj Ritas klausimas — ar tok- 
į įsiveržęs i Vengriją sovietų sai turto "pervedimas“ vai- 

(Bus daugiau) moterų dalinys taip prade-) kams. Tamstai gvvam esant.
jo medžioti vyrus ir tokiu yra patartinas. Tamsta savo 
"nešvelniu“ būdu, kad šie, vaikus geriau pažįsti ir ži- 
relbėdamiesi nuo jų ”mei- nai, ar jais gali pasitikėti. 

(Paimta iš ką tik Nidos išleistos "Penktosios pradai- lės“, tojė apylinkėje išsi- jej turi abejonių šiuo klausi-V. Y -į — ..-Į B-irL I a • A 1 A* JL •

( Iš Antano Rūko eilėraščių rinkinio "Bokštai, 
meilė ir buitis“. Poetas gimęs 1907, miręs 1967) VYRUS IŠGĄSDINUSI

MOTERŲ "MEILĖ“

Nenuostabu, kad vyrai y- 
ra agresyvūs moterų atžvil
giu, nes apie jų Įvairius už
puolimus ir šios rūšies nusi- 

beveik kasdien

kad suuostų ir atrastų.

♦ * ♦

toki raudonplaukis, visai nusidavęs j tėvą. Čeponio šeimy- gės“, kuri už $3.75 gaunama ir Keleivio administracijoj). mlie* nakvoti bljodami

127 psl.. kaina $2.00.
AUKSINIAI RAGELIAI, 

lyrika, Pranas Naujokaitis, 
64 psl., kaina $2.00. 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,

Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50- 

ŠERKŠNO SIDABRAS, M 
Vaitkus, 86 psl., kaina 
$1.50.

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
ruolis, 176 psl. kaina $3.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo
nas Mekas, 32 psl., kai
na $1.00.

DERLIAUS VAINIKAS, J. 
Mikuckis, 359 psl., kaina 
$2.50.

CHAPEL B., Algimantas 
Mackus, 64 psi.. kaina $3.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius, 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos švabaitės ei-

.< lėrašeių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl.. kaina $2.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eiierasciai, 
premijuota knyga, 80 ps!, 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, Ztasio 

Santvara 6-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., Icąiųik, ./42.00 
SU DAINA. 392 liaudies dainos ir kadrilį' Jųžorfų 

eilėraščiai, tapę dainomis.
Surinko Gražina šimkonie- 
nė, 128 mažo formato psl., 
kaina $1.00.

DAINŲ SŪKURY 39 po
puliarios ir šokių dainos, 
surinko Gražina šimukonta 
nė, kišeninio formato, 351 
psl., kaina $2.00.

noma, Tamsta gali taip
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Vietinės žinios
metai po žalia

U’ *» ,

Šiandien su liūdesiu prisimename, kad liepos 1 d. 
sukanka net iešeri metai, kai išlydėjome iš savo tarpo

Kariai Gregg Michaud (kairėj) , H St. Louis, Mo., ir 
Caroie Tregoff, 32 m. amžiaus. 1961 m. sensacinėje nužu
dymo byloje nuteista visą amžių kalėti ir dabar pasigai
lėta ir paleista iš kalėjimo, kalbasi su John Preston, ligo
ninės administratorium Covina, CaL, kur ji darbuojasi 
kaip medicinos technikė. Ji ir dr. Bernard Finch buvo 
visam amžiui nuteisti už sutartą dr. Finch žmonos nužu
dymą. Viršuje — dr. Finch ir Caroie buvusio teismo metu.

Ką tik gavome:
Įsigykite ką tik gautas Į- 

domias knygas: 
r Draugas don Canullo,
Įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Auksiniai rageliai, Prane 
Naujokaičio eilėraščiai, 61 
psl., kaina $2.

Ošiančios pušys, Hali nos 
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy 
braižų, 176 psl., kaina $2.50 

Prisikėlimas, romanas, pa 
rašė Alė Rūta, 205 psl.. kai 
na kietais viršeliais $3.75.
minkštais $2.50.

Nužemintųjų generacija, 
egzilio pasaulėjautos eski 
zai. parašė Vytautas Kavo 
lis, 77 psl., kaina $2.

Varpas nr. 8, 206 p?!., kai
na $2.50.

SLA
SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 

< AMERIKOJE
SLA—jau 80 met į tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dotevįų 
nariams. "•

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yn 
pigi, nes, SUSIVIENIJIM AS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — En. 
doument Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—ilutula VAIKAMS ir jaunuoliam? laba: pigią TERM 
apdraudą: ui $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

r ŠIA—AKCIDENTAL* APDRAUDA
amžiaus asmenims, lekoinenduojama lietuvišką 
klubų ir draugiją nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA- - kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir ’-ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 30th Street. Ncw York, N.Y. 10001

naudinga visokio

j Forest Hills kapinių tylųjį sodų įžymųjį ''Keleivio' 
daktorių Jonų Januškį.

Šešeri metai, kai išlydėjome ilgų dešimtmečių kelei- į 
vį, išjusį su šviesia viltimi iš žaliosios Žemaitijos į platųjį' 
gyvenimų, per nesėkmes ir politinės kovos sąmyšius į emi- 
gracijų, per pasaulinio karo siaubų, vargus ir kentėjimus' 
į laisvės dienas ir per nepabaigiamų darbų į Amžinųjų

Vieversiai pradeda dėtiivamyDę... ..... . ,1 ...klausinius balandžio mene-
O jis vistiek gyvena musų artumoje. Mes jį visada gj. Peri apie 14 dienų, išsi—i 

prisimename, kada tik laisvės kovoje reikia geležinės ii- kalę jaunikliai dar 9 dienas 
tvermės, kai sotaus gyvenimo gundymuos reikia neiisiža- būna lizde. Kai jaunikliai iš
dėti savo principų, kai baigiantis fizinėms jėgoms reikia lekia iš lizdo, juos tėvai pri- 
nepalūžti dvasia ir aukotis ateity žėrinčiam idealui ligi žiūri dar 3 savaites.. Vadi-į
P..(ratinio atdūio. naši nuo kiaušinių padėji-

mo iki jauniklių skraidymo
Nes jis buvo tokio žmogaus ir lietuvio žavus pavyzdys. jr savystovaus gyvenimo į 

----------- ■ - ------------pradžios praeina apie 50
* dienų. Be to, vieversiai ve-

Linkėjimai ii Colorado Į ta "nekilnojamąjį turtą“, to- <Ja2-3 vadas per vasara, to- 
... . ! dėl saugo savo teritoriją, ^ei su visais pasiruosimais

Tolimose valstijose atos- jai ske]bdamas kairay. vedybiniam gyvenimui, pio- 
togaujantieji bostoniečiai, nams neliefiamumą. tų apsauga ir kitomis progo- 
siomis dienomis mums ir vi-i ' Į mis jie čiulba savo giesme-
siems bičiuliams atsiuntė to-Į Didysis žemės ir erdvės ]ę nuo ankstyvo pavasario 
kj laiškeli: ■ pasidalinimas tarp viever- iki vėlyvo rudens.

Sveikindami iš kelionės i Padeda labai anksti.,
Kiekvienas jų stengiasi uz- —■. ■ ■ ■
imti kuo patogiausių terito
riją, ir dėl to neretai tarp 
vieversių kvla peštynės.

Ieškomi Jurgis šilumai! is. Jo-

po gražųji kraštą.’ 
Geriausi linkėjimai iš

merikietiškos Sacharos!
Jūsų

Nora ir Aleksandras 
GriauzdėsĮ '

Colorado Springs

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Rugpiūčio 10 d. Romuvos 
parke Brocktone-Montelloj
Minkų radijo gegužinė.

• • »

Spalio 12 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo parengimas.

•'.S
MOŠŲ MAŽASIS

P,. • j ’ ■ •>,
Turbūt visi, mintimis su

grįžę į Lietuvą, prisimena
me jos didįjį giesmininką— 
vieversį.

Pasak prof. Tadą Iva
nauską, vieversiai Lietuvoje

re-

v
e s k o

Nors šie dainininkai mum no sūnus jo žmona A?nitė>
, atl odo labai malonūs paukš- muši šimaitylė. Mvkolo duktė, 
teliai ir net poetai juos ap-! ir j„ sūnūs Juozas. g;mes 1923 
dainuoja, bet iš tikrųjų jie m. kovo 12 d. Batakių valsč..
tarp savęs labai nesugyv^- 
na, įsiveržimai į svetimas te
ritorijas nuolat kartojasi, 
tad vieversiai gieda ne tik' nešti ^Keleivio“ administracijai.' 
sutuoktuvių metu. bet ir per j ~
visą perėjimo bei jauniklių RADIJO PROGRAMA 
auginimo laiką, garsindami Seniausia Lietuvių Radiji 
aplinkai savo nuosavybę. Programa Naujoj Anglijo

Mažintu kaime.
Jie patys arba apie juos ką 

nors žinantieji malonėkite nra-

NEBŪK ŽILAS

Pamėginkite šiuos vaistus
SteboklinKOT gydnolė*, karioa pa

narina žiluma, plaakg slinkimą it 
plai-kanas. Sias gyduoles privalėti) 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka, arba pleiskanuoja plankai. Jos 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodarr.i ilgiau.

Kaina $3. Jeigu nebūsite vi
siškai patenkintas, pinigai bus 
jums grąžinti.

P/STABA; Su orderiu siųskite ir 
pinigus, kitaip vaistų nesiunčiam.

Kanadoje ir kitur užsieniuose $4 
su persiuntimu.

FLORAL HERB CO.

Box 305, CLINTON, Ind. 
Dept. 5

Lenkų paukščių tyrinėto- 
| jas Sokolovskis rašo, jog 
• vieversiai gieda ne tik pora
vimosi metu, išsakydami sa
vo meilę, bet giesme išreiš
kia ir savo baimę. Pakanka 
lauke tik pasirodyti skėtsa- 
sakaliui. ir visi ten gyvenan
tieji vieversiai čirendami i- 
ma kilti aukštyn. Jie sten
giasi pakilti * aukščiau už 
skėtsakalį, nes viai. sakalai 
nesugeba savo aidcčs pulti

iš stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. du 
ną. Perduodama: Vėliausi! 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
los ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis • 
Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuve. 502 E. Bmad 
waiy, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivisiš apačios. Bet kartais atsi

tinka ir taip, kad mūsų pil-j -------- -
kasis giesmininkas papuola! NENUSIMINKI1E! 
sakalui ar paukšvanagiui Į' Galima pagelbėti sergantiems

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo 
dynas, redagavo Karsavi* 
naitė ir Šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas. Viliaus Peteraičio, Ii 
laida, daugiau Kaip 30.000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7-00.

Introduction to modern 
Lithuanian, parašė Damb- 
riūnaą, Klimas ir Schmal-

nagus pačiame giesmelės į- reumato, ranką ar koją skans- 
karšt.vje, dar nepabaigęs sa- mnls’ nutirpimo, jaučiant nuo-

parfr^oVabai ankrti—“kar-j vo f,011131190 Paskutinio ”pos- JJ^’LEEF RUB mosth
tais net vasario mėnesį. Pa-! mo "........................!^es^b^raž\nnmeSX’ stl'e^’ 471 P81 » didžiausias
tinai parskrenda visu mėne- Vieversio giedojimo ins- khe ’^|t vaiatn; ir moderniausias angliškai 
siu anksčiau už pateles ir, tmktasvra toks stiprus, jog R0 nOrodvmais. ....— «
manoma, kad parenka vie- net jo mažieji piepliai, dar
tas lizdui.

Dirvinis vieversys mėgs-
tik pradėję skraidyti, 
bando giedoti.

ROYAL PROfMiCIS 
Jau North SUu, P.O. Box 9112 

i Nsnark, NJ. 07105

kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

Ar skaitei 
šias knygas?

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, paruošė
Anis Rūkas, 89 puslapiai, 
kaina $3.00.

Du mediniai iv irys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Per giedrą į audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m 
atsiminimų IV tomas, 272 
psl., kaina kietais viršeliai.*- 
novelės, 156 psl., kaina kie 
tais viršeliais $2.50.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
$3.75.
“NULAUŽTA ŠAKA, tri- 

jų vaizdelių pynė, parašė 
Stasė Varagaitė-Petersonie- 
nė, 81 psl.. kaina $2.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas

100 dairų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai 
na $4.50.

ŠVENTADIENIS Ųž MIES
TO, Mariaus Katiliškio F 

novelių, kaina $5.00. 
ANGLŲ KALBOS GRA 
MATIKA, 215 psl., kieti vir

sėliai kaina.............$3.5(
NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5. 
RAŠTAI — STRAIPSNI Ai 
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

zas Liūdžius, 246 pusią 
piai, kaina......... $3.00
Amerikos lietuvių politika 

parašė dr. K. Šidlauskas, i- 
vadas dr P. Grigaičio, kai 
na $1.50.

LAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-, kaina — 
$3.00.

Aidas tarp dangoraižių.
romanas, parašė D. Nendrė. 
365 psl., kaina $5.

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
$3.00.

PIGI, BET VERTINGA 

DOVANA
•

Tai H. Tautvaišienės iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba ’The Cemetery of Na- 
tions in the Siberian Tund
ra**, 112 psl., kaina $1.75.

Lietuvių kalba ta knyga 
jau išparduota. Ji labai tin
ka dovanoti kitataučiams.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusiu pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-MontreaL 600, Quebec, CANADA

Its

n
• >

BUVO $4, DABAR VIK$2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeiviją.prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas: jos .spauttdą* i veikėjus, jos santykius sų 
Lietuva ir kt. ••••'’* riv m

Kitos tokios knygos neturime.
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 

skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.
.Pinigus siųskite:

KELEIVIS 
636 Broadvray 

So. Boston. Mass. 02127________ ___ t
Sva ibios kn ygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 ■
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkar.v abi dalis kaina tik .... ...... ........7?; ‘̂ $650 ’ •
Prof. P. Pakarkiio Kryžiuočių valstybės 4anivaiW>*'

' nu te ĮUrtiHJ I -»l)‘)7 ^-’oMUr •J f T) KcBiijCI • « ą> p •*•••• •••••••••• •••••• •••••• •
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisyrias' jft j&l.'.'C&d'dft. 
t*rof. P. Pakarkiio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
*0 puslapių, kaina ..................................................... $1.00
Cic?.gietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
>5 puslapiai, kaina..................................................... $1.00
Era n k Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
šit™ $6.00. n dabar tik . ................................................$2.00
Dan Kui ličio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
piu. laba/ įdomūs 1962 metų kelionės i Lietuvą apra
šymas su nenanrastais nuotykiais. Kaina .............. $3.00

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj 
636 Broadsray, So. Boston, Mase. 02127

'V
’u

/i/i-il! ‘t- 
•‘•L*
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KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 26, 1969 m. birželio 25

Vietines žinios
* eOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*#***-********##************************

Dėtuvių D-jos' Bostone viešėjo "L. Dienų“

leidėjas A. Skirias su žmona

Mokslo laipsniai jaunimui ta disertacija vadinasi: Vizgirdai krikštijo vaikaitį 
"Capital - Labor Substitu-I o'vv» • •šiemet aukštojo mokslo tion and Efficiency in Uni-! E1^vSdria'įS *1

laipsnius įsigijo šie jauno-!State* Manufaeturing“. buvo
Jersey valstiją, kur dalyva

siMirfflkiifths r f

j Lietuvių Darbininkų Dr- 
jps susirinkimas įvyks sek- 
lĮiadienį, birželio 29 d., 2 
Ual. po pietų Lietuvių Pilie
čių Draugijos svetainėje.

Napoleonas Jonuška,
sekretorius

Šoko Arlingtone

Onos Ivaškienės vado- 
i auj'amas tautinių šokių 

imbūris birželio 14 d. da
lyvavo Arlingtono Filhar

monijos Dr-jos 34-jo meti
lo koncerto ir braškiu šven- 

programoj, pašokdamas
lalūną, Mikitą ir Landyti-

Praeita savaitę Bostonan 
buvo atskridęs iš Los Ange-i 
les "Lietuvių Dienų“ leidė
jas Antanas Skirius su žmo 
na. Jie čia atlydėjo savo sū
nų, kuris kolegijoj dėstys 
ispanų kalbą.

Abu svečiai aplankė mū
sų redakciją ir turėjo pro
gos pabuvoti savo senų pa
žįstamų ir bičiulių tarpe. Jie 
apsilankė ir Cape Code.

Dr. VI. Kaupas Bostone

i ’Dr. Vladas Kaupas, gyv.
New Yorke, praeitą šešta- 

; dieni lankėsi Bostone ir su
sitiko su senais bičiuliais.

žiūrėkite, ką jūsų "senos mados“ šeimos bankas duoda

• Nuo įdėjimo dienos

• Be įspėjimo iš anksto

• Kas mėnuo priskaitoma

• Už visus indėlius moka *
• Pilnas draudimas — Bankas veikia 105-tuosius metus 

Nuošimčiai nurašomi nuo Mass. mokesčių

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

460 Weat Broadvray,, South Boston. Maaa. 
Skambinkite 268-2500

sąskaitai atidaryti nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. popiet
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000.000
fl ■■■■III— 4—......  į - -į.---- j =

i

641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

[ ] Krosnies aptarnavimas 
C] Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistas, išpildome gydytojų 
'uptas ir tarime visus gatavas vaistas.

M nik vaistų — eikit į lietuvišką vaistioų.
, * Bav. Emanuel L. Rusengard, B. S„ Reg. Pharm.

182 a W. Braadeay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON.
y Tlllf—s AN 8-6028

Mos 9 Vld. ryto Rd 8 vaL v^ jšshyrns šventadienine Ir
i-lo.-

r vvvvvvvvrvv r r

Dažau ir Taiaau į
Namus ii Įsako ir viduje. >
Lipdau popierius ir 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

JONAS STARINSKAS 
0g Savin Hill Ava.

M. CO 6-6884
yąųųppfpųąfy I n n ivvrvi

sios kartos lietuviai: Leopoldas Aivydas yia . -
profesonau3 Piano ir advę- vo savo vaikaičio Tado Ar- 

Frances Jean Panaraus- katės Marijos Šveikausku vydo, Danguolės ir Rimtau-
kaitė — bakalauro laipsni sūnus.
Emmanuel kolegijoj, tos ko
legijos 5O-je laidoje.

Paul Joseph Ruchinskasi Gavo stipendiją kelionei
—bakalauro laipsni Broun

to sūnaus, krikštynose. Šio 
naujojo Vizgirdos krištatė 
viai buvo Laima Mockienė 
ir inž. Algimantas Gustaitis.

. , ...» Sveikinam įvardintą nau
univereitete, to universiteto Loretta Jarak (Ja rašė vi-1 jįoimi, jo tėvus, kūmus ir 
201-je laidoje. jčiūtė). Williamo Jarako išj senelius, kurie dar nėra pa-

George William Mickus So- Bostono duktė, o Felik- 
gavo M.A.T. magistro laips-; so čl!Ūno ir Eitlukų vaikai- 
nį pedagogikoje Vale uni- Bostono Dailės Muzie- 
vereiteto 268-je laidoje. Jis ^eno mokyklos baigia- 
anksčiau buvo Įsigijęs baka- moJ° kurso studentė, gavo 
lauro laipsnį Fordham uni- Bostono Dailės Muziejaus 
vpreitetp i stipendiją kelionei ir ta pro-Leonidas Arvydas švei- rengiasi liepos

kauskas —Ph.D. — dakta
ro laipsnį matematinėje e-

senę.

Pagerbė J. Tumavičienę

Flood Sąuare
Hardivare Co.
Bovtateko* N. J. AUBCNA
•38 EAST BROADWAY 
8O17TH BOSTON, M 488. 
TELEFONAS AN S-414S

Moore Datai 
Startom*

Stiklas Taagams
Vta’Me rrikaeays narnami 

Reikmenys plumberiama
«*•<>♦*•

Pagerbime mdninę dalį 
atliko solistas Stasys Liepas, 
kuriam akomponavo dr. Vy
tenis Vasy liūnas.

Adv. Zuzana Shallnienė. 
Berta Pivaronienė. Povilas 
Dargis, kun. A. Kontautas 
ir kiti labai gražiai ąpibū- 
dino J. Tumavičienės ilgų 
metų lietuviškąją visuome
ninę veiklą ir jos asmenį.

Pokylį rengė Sandaros 7 
kuopa. Jam vadovavo inž. 
Aleksandras Čaplikas.

Rengėjus reikia pagirti 
už J. Tumavičienės pagerbi
mą, bet drauge ir smarkiai 
papeikti už neleistiną lietu
vių kalbos paniekinimą tiek 
pokyly, tiek ir ta proga iš
leistame leidinėly.

Jadvyga Ttrmavičienė vi--1. i'TlBCR) JSifolUlin .1 ,;visas;^ę6jęgas ir energiją 
skyrė lięįuvišk&i yeiHląt lie
tuviškoms organizacijoms ir 
lietuvybės išlaikymui. Tad 
kodėl dabar negalėtume jos 
lietuvišku žodžiu pagerbti?

Birželio 22 d. į So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 

" salęs susirinko didelis būrys 
menesį; Bostono ir kitų vietovių lie- 

aplarkyti Europą. • tuvių daug nusipelniusios
Nuo birželio 6 iki lieposĮ visuomenininkės Jadvygos;

* ‘ ‘ Tumavičienės pagerbti. Di-‘ 
delis būrys jos gerbėjų buvo 
iš Worcesterio. Iš Pittsbur-

konomijoje Yale uni versite- 6 d. minėtame muziejuje 
te,268-je laidoje. Anksčiau vyksta tos mokyklos studen- 
Leopoldas Arvydas Švei- tų kūrinių paroda, kurioje 
kauskas buvo Įsigijęs baka- savo darbuožš 
lauro laipsni Harvardo uni
versitete ir magistro laipsni ir mūsų dailės mėgėjams tą ‘ Yorko JSLA centro sekretorė 
Yale univereitete. Jo apgin- parodą aplankyti.

savo darbus Stačiusi ir Lo- gho atvyko SLA preziden-
retta Jarak Pravartu būtu1 tas Povilas Dargis, o iš New

Naujai atidaryta
UTENiy nekilnojamojo turto pirkimo—pardavimo 

tarpininkavimo ir butų nuomavimo įstaiga 

A.B.U. Realty, Apartments for Rent,

esanti 507 E. Broadvray, So. Boston, Mass. Telef. 269-6198 
įstaiga atidara kasdien ano 9 vaL ryto iki 6 vaL 

Klientę patogumui JU^ĄjUdara ir sek 
auo 1 vaL iki 6 vaL popiet.

O

Berta Pivaronienė. j.-

MOOOOOOOOOOOOeOOOOOOOOOOOOOOOOMMOOOOOOMOMM
Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Paiakarnio

PR D1NIS 
METRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 
Vakaraia ii anksto susitarus 

447 BROADVVAY 
South Boston. Masu

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd:
(RUDOKI UTĖ) 

OPTOMETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS-

««#**ooo*momoio*********«*****«*

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO S LIETUVĄ 

ir kitus Rusijos okupuotus

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimas
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
SM Uroadnay

So. Boston, Mass. 02127 
TeL AN 8-1761

Ketvirtis & Co
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-DeimantaiIk* m m im ėnpnoMjai 
Elektros Prietaisai

mpMttntrai taisome laikrodžius 
Statai. papuoialua

378 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4849

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais j 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p

331 W. Broadvray

So. Boston. Mass. 02127 
TeL 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans_Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (airtickets) iirašemi 
belaukiaat — be jokie papildome 
mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius, 
įvairias medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
MOOOOMOOOOMlOOOOOOOOOMOOOOMOOO!*

A. J. NAMAKSY
Real Estete A Insurance 

321 County Club Rd-
Neutou Centre. Mass. 02159' 

Tek 332-2646

omoo*ooom**o***o*ooo**oo««*oo»*

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaiits ei
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ją galite 
gauti už $2.00.

PRAŠYMAS

“Keleivk»” administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane 
šant naująjį adresą neui 
miršti noroŠvti ir tena ii-

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais 9—7

8—12

Tai veltui 360 W. Broadvray 

So. Boston, Maso. 02127
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

fL'Al - - |
' i«no

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
160 Milbury SL

WORCESTER, MASS. 
ToL SW 8-!

parcels ca
82 Harfuon StreH. 

Worcester, Maso. 01604

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų par visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerį pagerinti Texaco's Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darką. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUELCo.
487 Washington Street 
Dorehester, Mass. 02124. 
24 valandų pa tania vi

GE 6 1204

FusICMef

V.

fa
siuntinius taossof ii W 
terio į Liotuvą ir lotos

Idoans sritis. Cia Inl- 
BotuvHkai, patarnan* 
(luitai ir sąžiningai. 

Siuntiniai įmaino graikai ir 
tvarkingaL ...

Cia galkna gauti įvairiam-

gamybos madingą ir kitą 
daiktą, tinkaaM| Liotuvmja, 
labai

Tet 798-3347 
Tiesiai iš Worcesterio

čtam įvairias siuntiniu į Lietu, 
vų ir kitas Rusijos valdomas 
plotas! Siuntiniai sadaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, suristo ir praaronės gami
nių. Tarime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių ii kitų kraštų visai še- 
omods kainomis. Bo to> sisačia- 
om nuristų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
saamkėsite pinigas, e, giminės 
ten Tiėtote nite MsiriBkti

toidlSSs jriūfeb toikviesti 

gimines čia pas save į svečias 
ar naehilniam apsigyveuimuL

V«Uj« B. S^UM tai Ir sųiiaingaL Atsfltakf įsitt- 
UnMto. Vedėjas ’A Schyriaaki

Knyga yra gerisssiM žasgm dingas


