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Ką Europos diplomatai kalba 
apie JAV taikos pastangas?

Dabartinius JAV žygius taikau Vietname pasiekti jie 
vadina politiniu naivumu. Komunistai su ginklu rankoje 
galį palaukti ir Niaono kadencijos galo. Tą jų viltį reikia 
sunaikinti kitokiom priemonėm, negu dabar pasirinktos.

Nėra abejoniės, kad JAV 
valdžia ir tauta nori taikos 
Vietname. Tos taikos su
laukti siekiama ne tik per
galingais veiksmais fronte, 
bet ir Paryžiaus derybomis 
bei kitais ženklais, rodan
čiais JAV gerą valią, kuriais 
norima priešą apraminti ir 
prieiti su juo kokio nors su
sitarimo.

Bet Europos valstybių dip
lomatams ir kitiems politi
niams ekspertams daugelis 
JAV taikos žygių atrodo 
naivoki, paremti realiais da
viniais nepagrįstu tikėjimu 
ar priešo nepažinimu.

Kaip iš Europos kores
pondentas Kingsbury Smith 
rašo, ten manoma, kad net 
100.000 ar ir 300,000 ameri
kiečių karių atitraukimas iš 
Vietnamo komunistų nesu
minkštins taikos derybose, 
ne3 jie tikisi laimėti daug 
daugiau ateityje. Tas ka
riuomenės atitraukimas ga
li tik sumažinti amerikiečių 
pacifistų spaudimą į Nixo- 
na, bet ne komunistų spau
dimą Vietname ir Paryžiuj.

Europiečiai netiki, kad 
Pietų Vietnamas galėtų išsi
laikyti savo vienų karių pa
jėgomis. pasinaudojant tik 
JAV teikiama karine me
džiaga, aviacijos parama ar 
specialistais.

JAV pacifistinis ^sąjūdis 
stiprina komunistų viltis, ir 
Europos diplomatai mano, 
kad komunistai galį dar pa

Europiečių nuomone, te
sąs tik vienas būdas, kuriuo 
būtų galima komunistus pri
versti rimtai derėtis Pary
žiuje ir baigti karo veiks
mus Vietname. O tai — pre
zidentas Nixonas, tvirtai re
miamas senato rezoliucijos, 
turėtų viešai deklaruoti, kad 
JAV yra tvirtai pasiryžusios 
ginti Pietų Vietnamo laisvę 
neribotą laiką, pasilikti ten 
gal net ir 10 metų, kol bus 
garantuota laisvai ir lais
vuose balsavimuose pasi
rinkta krašto politinė atei
tis ir santvarka.

Gi vien politinis naivumas, paveikė prezidentą 
nors jis būtų ir nuoširdžiais 
idealistiniais sumetimais de
monstruojamas, negali į jo
kius laimėjimus nuvesti.

Deja, labai abejotina, kad
amerikiečiai tokius tvirtus į- katoa reikalų vyriausio tvar- 
sipareigojimus padarytų, y-lytojo paskyrimo, 
pač, kai JAV vidaus fronte
yra daugiau Šiaurės Vietna
mo šalininkų ir Ho Chi 
Minh padėjėjų, negu Pietų 
Vietname.
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Apollo 11 vadas Neil Anastroag (ėešialje) Hoes tono aviacijos bosiję kalbasi 
po pratimų skraidymo sa "žiogu** (kairėje). karino Hepao 2S d. torio oasdeisti į mėaalį. lino ra- 
ketiaiu įtaisu sa juo drauge nutapė ir aptroaaa tas Ednria E. AUria, kai trečiasis aoti 
pasiliks pagrindiniame Apollo II ir, bkraM/dn mas apiak sUaalį. buka ją

Medicinos draugija

Pastaruoju laiku JAV 
spaudoje ir politiniuose Wa- 
shingtono sluoksniuose kilo 
didelis triukšmas dėl svei-

Pompidou parems 
Izraelį

Nesibaigiant arabų ir Iz
raelio konfliktui, Izraelis, 
stiprindamas sako karines 
pajėgas. buvo užpirkęs 
Prancūzijoje 50 naujausių 
kovos lėktuvų, bet tuolaiki
nis prezidentas de Gaulle 
savo įsakymu tų lėktuvųlaukti kariaudami ir nenusi

leisdami net iki 1972 metų.; perdavimą žydams buvo už- 
kai baigsis NįltfB? kadenci- i draudęs
ja. O tada.ttjįK, laimėsiąs

Izraelio Mis. pirm. GoMs Meir 
Socialistų Internacionalo kon
grese Eastbonrne. Anglijoje, 
smarkiai kaltino Sovietų S-gų 
už dabartinu krizų Artimuosiuo
se Rytuose. Dėl sovietų įsikiši
mo Izraelis atmeta ir Keturiu 
Didžiųjų taikos projektus.

Edwardps Kei 
nojus i^go gausiąs 
tik nė 
imtinai

Dabar prez. Pompidou vy
riausybės atstovas pareiškė, . 
kad Pfertėti^ijos nusistaty- z 
ma$ šhid' JttŠ&simu būsiąs 
pakeistas, kadangi arabus 
ginkluoja kitos šalys ir dėl 
Izraelio silpnumo karo pa
vojus galįs ten tik padidėti. 
Taigi, Izraelis tikisi be jokio 
viešo paskelbimo tuos už
pirktus lėktuvus dabar jau 
gauti.

Pagal sveikatos ministro 
Finch pasiūlymą juo turėjo 
būti liberalus Harvardo uni
versiteto prof. Knowles, bet 
prez. Nixonas po tam tikros 
užkulisinės senatorių veiklos 
toms pareigoms eiti pasky
rė Kalifornijos universiteto 
prof. dr. Egebergą.

Į šį reikalą neabejotinai 
įsikišo Amerikos Medicinos 
draugija, kuriai Egebergas 
buvo priimtinesnis. Šia pro
ga ta draugija išreikalavo iš 
prezidento atpildo už para- Į 
mą rinkimuose, nes ji tam) 
reikalui respublikonams bu
vo davusi daugiau nei pusę 
miliono dolerių.

.tfoise Tnhombe

Į Nixmi stauk į Aaji 
Ind gakta ntlpti Rungtie

Kelionės tikalos yra

Baltieji Rūmu skelbia, pumUUnluit
kad liepos mėnesio gale pre-J 

Nixoi ’ - J

Beždžionė skraidys
30 dienų orbitoje

Praeita savaitgalį į erd
vę atftinkAtaelft ierdvėlaivy 
bu v® Žemtl" Šd sąvarą: bež- 
džioąė^tiritskėhiidjnĮ aplink 
žemę’iS&difcatpo įRb ibj bį« 

] Ji^pa/šlĮecfalfai<drėairusĮ- 
ta ir apkaišyta įvairiausiais 
aparatais, kurie turės paro
dyti jos fizinį stovį ir "dva
sinę savijautą“ šioje kelio
nėje.

Bandymas turi tikslą pa
tikrinti, kaip paveiktų žmo
gų tokia ar dar ilgesnė ke
lionė, ypač svorio nejauti- 
mas.

Pranešama, kad Alžeri- 
jos kalėjime mirė buvęs 
Kongo premjeras ir išgarsė
jęs politikas Moise Tshom- 
be. Kadaise Konge jis vai
dino didelį vaidmenį, kovo
damas prieš komunistų įta
ką, spirdamasis prieš centri
nę vyriausybę ir Jungtinių 
Tautų politiką, vėliau pats 
į tą centrinę vyriausybę įė
jo. bet vėl turėjo bėgti už
sienin nuo savo priešų.

« A .V
Sakoma, kad, užsieny bū

damas, jis organizavęs Kon
ge sukilimą^ bet Viduržemio 
jūroje lėktuvas, kuriuo jis 
skrido, buvo pagrobtas, ir 
jis nutupdytas Alžerijoj, ku
ri jį rengėsi išduoti Kongui 
ir ten paruoštom kartuvėm. 
Bet Vakarų diplomatų įsiki
šimu jo išdavimas buvo su
laikytas. Dabar sakoma, 
kad jis miręs kalėjime šir- 

' dies liga miego metu.

Apollo 11 astronautai prie erdvduivio priekabos 
Ko su kuriuo jie atlieka bandymas žemėje. Sa tekia 
"paukščiu** jie lepus M d. aatkpa aat aiėnalio paviriiaas. 
Naamtema, jei viukaa gerai seksis, k<
pradės liepus lė d. ii Kennedy raketų
dešinų astronaatai Mike CoUins, Neil Anastroag ir Ed. 
win Aldrin. Sakoma, kad šiai isterinei kelionei pasirao. 
Šimai vyksta pilna tempą ir pagal planų.

> rtdentas 
4 ilgą kelionę, kurioje užpla
nuota aplankyti Philipįnua, 
Indoneziją. Thailandą, Indi
ją,, Pakirtimą ir...Rumuniją.

Pietryčių Azijoj Nizonaa 
aiškinsiąs JAV politikas tai
kos siekimus, bet drauge ir 
užtikrinsiąs tenykštėm vals
tybėm, kad. nebojant ma
žų nuolaidų Vietname, JAV 
ir tojiau parinksiančios tvir
ta Ramiojo vandenyno kari
nė ir politinė pajėga, j kurią 
laisvą mylinčios demokrati
jos visada galės atsiremti.

Vis dėlto didžiausio 
domėjimo šia kelione sukė
lė numatytas apsilankymas 
Rumunijoje. Tai 
mas tokio

ffclFjElffPRirofl

VHko pbmiattas dr. J. 
K. Valiūnas su šeima išvyko 
į Europą atostogų. Grįš na
mo rugpiūčio 26 d. Ta pro
ga jb {vairiuose kraštuose 
aplankys eilę oficialių, as
menų ir lietuvių gyvenamas

nio karoTnuo tų 

dar dalinosi laimėtą 
Stalinas, Cburchfllb ir Roo
seveltas.

Nixonas Rumunijon

Palaužė Ben H et

apsupimą
Jau kuris laikas P. Viet

name buvo nepaprastai 
glaudžiai apsupta Ben Het 
bazė, kurioje gynėsi pietų 
vietnamiečių ir amerikiečių 
daliniai, visiškai atkirsti nuo 
susisiekimo su užnugariu.

Komunistai ii aplinkinių 
kalnų jau buvo besikasą už- 
vus į tos stovyklos vidų.

Pavojui labai padidėjus, 
praeitą savaitgalį JAV di
dieji bombonešiai taip suarė 
sunkiausiomis bombomis ko
munistų pozicijas, kad jų 
raketų ir kitų pabūklų ugnis 
visiškai sumenkėjo ir ap
suptai bazei galima atnau
jinti tiekimą.

Gamino prastus 
nailono šarvus

do
Nors Rumunija, kaip žino
ma. ir bando verti lyg ir ne
suderintą su sovietais politi
ką, bet abejotina, ar Nixo- 
has čia buvo pakviestas tik 
vienos Rumunijos vyriausy
bės iniciatyva. Ypač, kad 
beveik tuo pat metu vyks ir 
Rumunijos komunistų par
tijos suvažiavimas., Diplo
matiniai korespondentai y- 
ra linkę manyti, kad tai yra 
daroma su slaptu Maskvos 
pritarimu, ir kad Bukarešte 
Nixonas turėsiąs progą pasi
matyti net su Brežnevu ir 
Kosyginu ir ta proga aukš
čiausių ir atsakingiausių gal
vų susitikime aptarti gal ir 
sovietu siūlomos Varšuvos 
Pakto h* Nato valstybių kon
ferencijos klausimą.

Sakoma, kad visa JAV 
prezidento kelionė Azijon 
yra suplanuota tik tam, kad 
kad. perdaug neužsianga
žuodamas. galėtų lyg tarp 
kitko nutūpti Europoje už 
geležinės uždangos ir ten 
pakuždom pasikalbėti sva
resniais reikalais, negu gar-

g. YėMįfia apleido 
liponinę

Sandara birželio., u. ra
šo, kad jos ilgai ir sunkiai 
siigęs redaktorius Mykolas 
Vaidyla apleido ligoninę ir 
jau galės šiek tiek dirbti. 
Žinoma, dar užkreks, kol 
gift visos prarastos jėgos.

■ĮreBdnsme ir tinkime 
grrtfian sustiprėti.

KUerikei skelbia 
revoliuciją

Riaušės jau neaplenkia ir 
visą konfesijų bažnyčių. O 
Bostone 8 metodistu, ^iško
psią ir kitokie klierikai įtei
kė sinodui raštą, kuriame 
bažnyčia kaltinama, kad ji 
tarnaujanti kapitalizmui bei 
esanti JAV užsienio politi
kos įrankis, ir reikalaujama, 
kad ji skelbtų revoliucijos 
teologiją, jugtųsi su "Juodų
jų panterų“ ir pan. organi
zacijom.

Jau Korėjos karo metu 
JAV kariai dėvėjo iš nailo
no ir kitų sintetinių medžią-1 šiai skelbiama.
gų liemenes, kurių nega
li nei kulka peršauti, nei ma
žesnė bombos skeveldra pra
mušti.

Tokios jiemenės ym var
tojamos ir Vietnamo kare. 
Bet dabar paaiškėjo, kad ke
liolika tūkstančių tokių šar
vų nusiųsti į Vietnamą su 
dideliais gamybos trūku
mais. Jie karių neapsaugo
ja nuo jokio pavojaus.

Dabar tiriama, kas kaltas: 
liemenes gaminusių biznie
rių gobšumas, ar karo prie
šininkų sabotažas.

Jeigu tokie spėliojimai y- 
ra pagrįsti, tai Maskva JAV 
prezidento apsilankymą Ru- 
mundjdję palydės daline ty
la, o jei tai daroma be sovie
tų pritarimo, tai Nizonas 
bus Maskvos apšauktas pro
vokatorium.

šiaip ar taip, laukiamas 
Nixono apsilankymas Buka
rešte pažadino visų Rumunį 
jos gyventojų didelį susido
mėjimą. Jie šį įvykį komen
tuoja pereveriančiai teigia
mai, tarai laukdami gaivaus 
laisvės oro padvelkimo.

styrla kandidatai, 
| New Verto maja- 

Marb
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Liepų Ketvirttaes išvakarėse
Jungtinių Amerikos Valstybių nepriklausomybes 

šventė yra ir musų visų šventė,, — mūsų, kurinteteštari- 
klausomybes palaima "r ud**!* ****** Jos pakili nuotaikų, re* 
fis, turėtų Meltąd^neMlb]|sti>igm.i^
mis savosios tautas tr^Uų Ūkimų, stebuklingajai Mpri- 
klausomybės žvaigždei užgesus.

Deja, mes čia dažnai būname liudininkai fakto, kad 
protėvių kraujo aukomis iškovota laisvė ne visada jos pa* 
veldėtojų yra branginama, ne visada pakankamai ryž
tingai ginama ir nepiktybiniai naudojama.

Užuot džiaugęsi ir gerėjusi nepriklausomybės teikia
mu saugumu, mes čia dažnai drebame baimės kratomi.

Nes — kai vieni kuria materialines ir dvasios verty
bes, — kiti visa tai griauna, degina, vagia ir niekina.

Kai vieni namie ir toliausiuos pasaulio pakraščiuos 
netgi savo gyvybę skiria savo ir lutų tautų laisvės ir ne
priklausomybės gėriui apsaugoti, — luti žodžiu, raitu ir 
veiksmu mums aukština ir nuims įkyriai perša Laimės dei-

UuJlCTpwup»me VSA-'t
Tad šios šventės išvakarėse tenorėtume tarti: siautė

dami pertekliuje, turtų žėrėjime ir būdami persisotinę, 
vis dėlto nei^Sihirildme duonos, vandens, 
šviesos, kurių dėka visa kita turime. Tiek yra Prezidento Nizono pasiuntinys Pietų AnerikSi gsk Neb 

son RocfcefeOer trečiajame savo kettonša tarpsnyje Bra
zilijoje. Jis Rio de Janeiro aerodrome betonas 
torius Francisco Negrao de Lima (kairijs) ir 
Ujos aviacijos pufciaiako V. Atvaręs. Ir Ra jo 
meta kilo įvairių riaušių ir

Socialistų htenadeuk 
Kongresas Esstbrane

50-ties socialdemokratų partijų atstovai, suvažiavę 
į XI Socialistų Internacionalo kongresų, nuo birželio 16 
iki 20 dienos posėdžiavo pietų Anglijos pajūryje ir svarstė1 
politinius klausimus, kurie rūpi viso pasaulio demokra
tiniams socialistams.

Tuo pat metu į Maskvą buvo sukviesti 75 komunistų 
partijų atstovai ir po ilgų ginčų buvę* priversti pasirašyti 
pareiškimą, kuriuo, turbūt, daugumas jų buvo nepatei-Į 
kinti.

Žinomas anglų dienraštis ”The Times“ ta proga para
šė (1969. VI. 17 vedamajame): "StociaBstsd turėję būti 
patenkinti atmosferos skirtingumu. Jie susirinko norma
liam pasitarimai, kviečiamam ka* treji metai, tuo tarpa 
komunistai Maskvon buvo sušaukti ginti savo didžiojo 
brolio nuo konkurento pretenzijų ir atleisti jam už pada
rytų tarptautinį nusikaltimų“.

Tarp suvažiavusių į Eastboume buvo didesnių vals
tybių žinomi politiniai veikėjai ir mažesniųjų partijų ne
tiek žinomi socialdemokratai. Britų Darbo Partijos,de
legacijoje buvo min. pirm. Harold Wilson, lyderio pava
duotojas George Brown, keli ministeriai ir parlamento 
atstovai. Vokietijos—=■ užsienio reikalų min. Willy Brandt, j 
HerbertWehner, Alfred Nau ir kiti. Italijos socialistams i 
atstovavo užsienių reikalų ministeris Pietro Nenni. Anto-; 
nio Cariglia ir kt. Švedijos socialdemokratų partijos dele- j 
gacijoje buvo Olof Palme, kuris yra numatomas būsimu į 
ministeriu pirmininku, kai Tage Erlander šį rudenį pasi
trauks į pensiją. Izraelio delegacijai vadovavo iš Lietuvos 
kilęs R. Barkatt, o jos sudėtyje taip pat buvo min. pirm. 
Goldą Meir ir dar viena politinė veikėja, kilusi iš Lietu
vos. Suomių socialdemokratams atstovavo jauni vyrai, tik 
prieš, savaite ęaitįios suvažiavime terinkti į vadovaujan
čias vietas. Taip pat labai enei gingp jaunuolių grupė at
stovavo J^^bAĮAMiialdemokratjį^fcM. Aktyviai pa
sireiškė taip pat Norvegijos, Olandijos. Singapūro ir Ko
rėjos jauni socialistai. Ęene vyliausias amžiumi delegatas 
buvo Jugoslavijos egzilinės partijos lyderis Živko Topa- 
lorič, kuriam neseniai sukako 80 metų amžiaus. Kiti Rytų 
Europos socialdemokratų atstovai netoli nuo jo atsiliko, 
išskyrus Bulgarijos atstovų Milka Kraus ir keletu kitų.

Lietuvių socialdemokratų partijos atstovą buvo J. 
Vilčinskas.

Kongresas prasidėjo tarptautinės padėties apžvalga, 
kurių padarė Harold Wilson, Willy Brandt ir Pietro Nen
ni. Diskusijose vėliau kalbėjo Goldą Meir, kuri jautriais 
žodžiais nupasakojo Izraelio politinę padėtį.

Beveik išimtinai apie Rytų Europą kalbėjo Belgijos 
socialistų atstovas Victor Larock, karia apeliavo į kongre
sų daugiau dėmesio atkreipti į Rytu Europos tautų pastan
gas išsilaisvinti iš sovietu vergiį&&. ir Če
koslovakijos įvykurkATto^^
mokratinio socializmo, lpisiamšg^nt' 
egzilinės partijos. Internacionalus tur 
Rytų Europos kraštais.

Kalbėdamas Rytų ir Vidurio Europos Socialistų Uni
jos vardu, Lenkijos socialistų partijos delegatas T. Pro- 
kopowicz pasakė, kad, norint užtikrinti Europos saugu
mų, reikia atitraukti rusų kariuomenę ne tik iž Čekoslo
vakijos, bet ir iš visos Rytų Europos. Reikia taip pat pa
rodyti komunistams socialdemokratų laimėjimus Švedi
joje, Izraelyje ir kituose kraštuose, kur ilgesnį laikų val
džioje yra buvę socialdemokratai.

Rytų Europos problemą palietė savo kalbose ir pir-' 
mieji kalbėtojai. V’illy Brandt pasakė, kad sovietų invazi-'

nenustoti i

Kas kitur rašoma

“Naujien
pradedant

DUONOS —

pran__ kad.
Balfo

savo mokyklai tūrėjo ieško
ti kitur.

Savo pranešime L. And- 
OHAGM?.

”Sv. Antanoprauvuani Mucagtye nauo - —J”žžjU.^im”aZ1Ja 
vajų, buvo perskaityta iš i nU°la^ buvo gerinama ir gar- jj-

•• .

Sibiro gauto laiško ištrau
ka, kurioje pasakyta:

”Ne paminklų, bet duonos 
nuims reikia. Duokite mums 
duonos, o paminklus paliki
te ateinančioms kartoms...“ 

Dėl paminklų gali būti vi
sokių nuomonių, nes ir pa
minklų yra visokių. Vienus 
jų, kaip Muravjovo, nugriau
na atėję kiti žmonės, o kitus 
sunaikina laikas. Dar kiti, 
kaip Egipto piramidės, sto
vi jau tūkstančius metų ir 
liudija anų laikų civilizaci
jų. iubifo i

Bet nereikalingiausi >^a* 
minklai, —

Nr. 27. 1969 m. liepos 2 d.

damai savo propagandai, 
todėl ir laisvajame pasauly 
jiems pavyksta daug kam 
akis apdumti. Mums būti
nai rėikia komunistų melus 
atremti, reikia rūpintis pa
laikyti gyvąnępriklausomos

to siekinM1
kj tikslą turi 

_ mtų daugiau 
sinama visoj lietuvių spau- lęšy, informacijų darbą rei- 
doj ir radijo programose, ketų dar žymiai išplėsti. 
Pranciškonų atstovas lankė:
lietuviu mokyklas Ameriko-

eigų

HKaung»«si ib
- leigB jum t«»-^r m, 
ądinti, — čia bu- Įj.t

je ir Kanadoje, ieškodamas j PRAŠO PADĖTI 
mokinių: didmiesčiuose su- ‘
ruošta gimnazijos kultūri-' "Tėvynės Sargo“ rędak- 
niai parengimai; kasmet torius dr. Domas Jasaitis 
siuntinėta lietuvių šeimoms renka medžiagą naujam vei- 
apie 20,000 laišku su kvie- kalui apie vokiečių nacių ir 
timais pasinaudoti šia mo- bolševiku įvykdytus žiauru- 
kvkla. Pagaliau atlyginimas mus Lietuvoje. Jis ruošiasi 
už mokinio išlaikymą visą ypač išsamiai aprašyti žydų 
laikų buvo labai žemas, kad naikinimą, o taip pat pa
risi išgalėtų mokėti, būtent: vaizduoti, kiek lietuviai yrą 
pradžioj imta tik 300 dol., padėję žydams, rizikupda- 
Vėliau 600 ir šieniUt'750 dol. nū
ž pilna mokinio išlaikymą vaiku ir

ja į Čekoslovakiją 1968 m. .rugpiūčio 21 dienų miHteriniu 
požiūriu buvo sėkminga, nors nepasigėrėtina. Politiniu po
žiūriu ši intervencija sovietams buvo nesėkminga tuo la
biau, kad komunistai kituose pasaulio kraštuose yra ne
linkę pripažinti jų teisėta. Pietro Nenni stv6 gražioje kal
boje daugiau filosofavo, bet ir jis pasisakė priei sovietų 
dabartinę politikų Europoje. "Ribotas suverenitetas“ ir 
'socialistinė bendruomenė“, kuriuos Maskvoje ruožiasi 
patvirtinti 75 partijos, suteikdamos teisę įsikišti, net gink
lais. kovoje prieš laisvus eretikus — yra stalinizmas.

Harold Wilson pradėjo savp kalbų nnp Čekoslova
kijos įvykių ir ties tuo klausimu &fctbjo kišk fl£la& lis 
paaiškino, jog tai daro ne dėl to, kad suteiktų pii msaybę 
Europai, bet dėl to, kad tai, .kas įvyko Čekoslovakijoje 
rugpiūčio mėnesi ir vėliau, turi pasaulinio maste svarbų, 

tų įvykių pasekmės liečia ne tik sovietų blokų ir Europą, 
^e įvykiai dar Įąbįąų paryškino Europos vienybės reika-

t3*!’??
m. bar

metus“ ! • Veikale n
tėvų nepaveikė' nei čiau paliesti irltyll m. tur, 

pranciškonu laiškai, nei ki- želio mėnesį komunjstu vyk- 
tokia propaganda, ir moki- dvtus trėmimus į koncent- 
niu skaičius pradėjo mažėti, racijos stovyklas Sibire. 1 

"Mokiniams mažėjant, fi- i Autorius prašo visus lie- 
nansiniai sunkumai au<*o. tuvius jam padėti, atsiuA- 
Vilties dar teikė šeimos bei čiant tuos išvežimus vyk- 
šrietimo Metai kuriu proga džiusių, žydus gelbėjusių ir 
buvo atsikreipta i šernas ri- išgelbėtojų vardus, pavąr- 

.. _ , s°i lietuvių spaudo j ir iki dės ir tautybę o taip pat*'ir
niuišvvtaneti/liėtuviu kal-i^ukta teigiamo atbal- tų įvykių vietoves šiuo adre- 
ha^ Cbicaga geriausias tos sio- Tačiau ateinantiems su: Dr; D. Jasaitis, 220 No 

skriaudom navvzdvs veireJ nmkslo metam* užsireristra- Seventh Avė., Mount Vef- 
riau irkitur. Detante vien,! ™ « n?ujV “°n’ NY- 10S5°-
lietuvių bažnyčią vyskupas X13® ™ 81 ™dem bu’." i
paved, negrams. Shenan- d* <nn!n“1^ JT“1'™ defl- 
- - - ° - - - - cltj>q siektu 40.000 dol.

"Padėčiai blogėjant, lie
tuvių pranciškonu vadovvbė
savo suvažiavime priėio talpino puslapio skelbimą

___  __ ____ __ prie išvados, kad tolimesnis (kainavusį $15.000) naujo
kai. Panakiiitas Ir lietuvi*- * eksperimentavimas visiškai filmo "The Lošt Man“, ku
kąs jos vardas. Buvusi St. i nebėra įmanomas finansiš- riame didelį vaidmenį vai- 
George Lithuanian Churcb kai. ir šv. Antano rimnazi- dina Kanadoje gimusi* (katy 
dabar jau tik St {rr*tge Re- i 1a nebeveiks nno šių metų ir Rūta Lee-Kilmonytė) Jo- 
■mui Csteslk Cbumb. Žodis ru^ens* ^oie dirbę rienuo- ana Šimkutė (Shimkus), 
"Lithuanian“ išbrauktas, i mokytojai pereis i kitas jau pasižymėjusi pernai Pa- 
Nulieturintos ir buvusios | lieturiškos veiklos sritis, v- ryžiaus filme "Zita“. 6 kiek 
lietuvių kapinės. | Pač Kultūros Židinio kuri- anksčiau (su Burtonu) filme

yfl{ tonjg bažnyčioms bei Tna ^ew Yorke. o pastatas ( "Boom!“. Naujasis filmas 
kapinėms mūsų "grinoriai“, l’ks lietuviu visuomenės, la- su šia žvaigžde lietuvaite 
aukojo savo prakaitu uždirb- biausia jaunimo, reikalam“, pradėtas rodyti išsyk trijuo

se New Yorko teatruose 
• » •

NAUJAS "CENTRAS“

galiiųyt pavadinti, — čia bu
vo bažnyčios, kurias statė 
pirmieji mūsų ateiviai Ame
rikoje. Buvo steigiamos ir 
nuosavos kapinės. Vargšai 
mūsų žmoneliai sudėjo čia 
milionus dolerių. Dažnai ne
valgę aukojo paskutinius 
centus.

0 kokia iž to nauda? Šian
dien iž tų bažnyčių ir kapi-

dorio lietuviai mušėsi (su 
lenkais) savo bažnyčioj už 
savųjų kalbų, bet šiandien 
toj bažnyčioj neišgirsi lietu
viško žodžio. Viskas angliš-

lojo savo prakaitu uždirb
tus pinigėlius, jie tikėjosi, 
kad tai bus lietuvybės pa
minklai Amerikoje, kada 
lietuviai čia jau bus išmirė. 
Bet tie lietuviai dar nėra iš
mirę. o paminklų jau nebė
ra — jie liko popiežiaus vys
kupų nuosavybe.

UŽSIDARO ŽV. ANTANO 
GIMNAZIJA

• • ' r.:!,’“ .7 . •.t;A Uli
Kennebuokpoetet iJpięgteĮ

ngumų ir šiaurės Atlanto Pakto (NATO) budrumo rei- ly.Maine’OvaštaŲoje^-buyp
kalą. Tik vieninga Europa gali atsispirti pavojams iš ša
lies ir išspręsti kitas problemas, kurios stori prieš žmoniją.

Net tokių tolimų kraštų socialistai, kaip fariKjsa ir 
Japonijos, pamserke sovietų invazijų į Cshoslevakijų ir 
reikalavo atitraukti ii ten rusų kariuomenę^

Daug kalbėtojų taip pat palietė komunistų siūlomų 
Europos saugumo konferencijų. Beveik viri pasisakė ui 
konferencijų, bet su sąlyga, kad jai būtų gerai pasiruošta. 
Suomijos delegatas perskaitė savo partijos suvažiavimo 
priimtų rezoliucijų, kurioje jautėsi meškos letena įrašy
tas reikalavimas, kad būtų sušaukta Europos saugumo 
konferencija ir kad ta konferencija pripažintų pokarinius 
Europos rubežius kaip galutinius.'

Dėl Šio
reiškė, kad jis yra nepriimtinas Lietuvai ir
valstybėms ir vargu ar yra
interesą**!'JM jtefrirttų Baltijos valstybių Mbtepsvadjų j 
Sovietų

Kiti referatai, kurie buvo svarstomi kongrese, lietė 
šiuos klausimus: Pagalbos atsilikusiems kraštams prog
rama antram dešimtmečiui, Europos vienybė* Socializmas 
ir kultūra, Socializmas ir najoji karta, Nusiginklavimai ir 
Padėtis komunistų kraštuose ir raida partipibe.

Kongreso metu delegatai buvo kviečiate! į keRi pri
ėmimus. Į Britanijos ministerio pirmininko somėtų pri
ėmimų taip pat buvo pakviesti visų valstybių 
riai, įskaitant ir komunistinius kraštus,
rbm egzilams teko susitikti su Europos satelitinių kraštų 
diplomatais. V.

įsikūrę lietuviški pranciško
nai ir tenai Įsteigę šv. An
tano vardo gimnazijų. Ji iš
silaikė 13 metų. Bet dabar 
pranciškonų prorinciolas 
Leonardas Andriekus pra
neša, kad nuo šių metų ru
dens M mokykla jau nebe
veiks.

Nora jis to ir nepasako, 
bet vistiek aišku, kad praciš- 
kaaai yra labai nepraktiški 
žmonės. Jie įsteigė lietu- 
viaaas gimnazija ten. kur 
nfra Keturių, todėl mokinių

NAUJAS dŽtaSkuMS

Socialistų Internacionalo 
pen. sekretoriui Albert Car- 
thy atsistatydinus, XI kong
resą patvirtino generalinio 
sekretoriaus pareigoms jau
nų Auriri jos socialistų Hans

SPAUDĄ BEVARTANT

The New York Timek pa

New Yorke išleista Lon- 
! dono u-to istorijos profeso- 

"Naujienu“ bendradarbis rės Hattonienės kruopščiai 
rašo. kad Lietuvių Bendruo-j paruošta biografija švedų 
menės valdvba paskutinia- karaliaus Karolio XII (1682 
me suvažiavime nutarė ;-l718), kurio veikla nuosto- 
steigti "naują centrą“, bū-’ Hngai palietė ir mūsų tautą, 
tent —Informacijos Centrą,! Anais laikais Švedija koki 
tik vargas, kad tokiam su-’ šimtų metų buvo Baltijos jū- 
manymui įvykdyti reikia lė- ros ponia ir pįtttino Daniją, 
su, o tu kaip tik ir neturima. Į Lietuva-Lenkiją ir Rusija.Informacijos "centrų“ A- Lieturių-ieSAzovas vo-" 
Aierikos lietuvią^vrą, jąų tų-, kietis Saksomlas . lfkaralius 
i^ėję ne viena, žymiausias ju Augustas n susitarė su Da-'* 
buvo Amerikos Lietuvių njja jr p^ęru caru f>etru I šve- 
Tarybos įsteigtas New Yor-! dus aplamdyti, pasinaudo- 
ke» Jam buvo pasamdyti į jant proga, kad jų valdovu 
trys tarnautojai, vienas iš: tapo jaunas 18 metų, Karo- 
jų buvo pulkininkas Grinius,} iįs xn.
prezidento K. Griniaus sū-1 • ♦ • j
nūs. Bet prasidė jo tarp jų J Bet šis jaunas valdovas 
nesutikimai, ir du buvo at-f pasirodė gabus ir ambicin-, 
leisti. Liko viena Kižvtė. Josi gai karingas vada3. Jis pir-i 
veikimas buvo labai men- ma sumušė Daniją, o 1702 
kas. Be reikalo buvo lei-’m. užėmė, mūsų istoriko A,
džiami pinigai vedėjos algai 
ir patalpos nuomai, todėl tas 
"centras“ buvo visiškai lik
viduotas.

’ Dabar iyrii Vliko užlaiko-

Šapokos žodžiais. —"Že^. 
maitijų, Kauną, Vilnių ir 
nužygiavo Lenkijon“. Lietu
voje jau nuo 1696 m. vyko 
naminis karas tarp Sapiegos

IMhĮ,mfĮ°.Ti-Rš^A?.-kurf> i°ufgiaAiėaite;4dtų didikų, 
ftntauijaibribu ’’sp«UdaniW pok>.ip|ttata>>: "Vidaus ir 
8MtariibriwoI«tfo ,braW»; -sunšvedrifc.teirai Lietuvoje 
nbš yra lridžiami ne tiklie-i tęęėsi iki 1717 m. —viso. 21 
turiu kalba, bet taip pat’ metus. Buvo plėšiami ir ųai- 
anrių. vokiečiu, prancūzų, kinami dvarai, kaimai ir 
italu, ispanu kalbomis. Jie. miestai. Pradžioje bajorai 
siunčiami laikraščių redak-’ raikino Sapiegų ir ju bičiu- 
cijoms, parlamentu atsto- Hų dvarus, sapiegiečįams 
vams, valdžios ištaigoms ir tuo pat atsilyginant. O ;kare 
paskiriems įtakingiems poli- f,u švedais krašte naikino 
tiknms. i Augusto II saksų kariuome-

Visapusiška informacija nė, švedai, Vėliau juos mušti
Si* Li!^v PadVi’7’ ”!• «“j* "“t P™"*

Internacionalo sekretona- bai svarbi. Komunistai nesi- 
to bttrtinė yra Londone. gaili lėšų labai sumaniai ve- Nukelta į 8 puri.
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas,
KAS GIRDĖTI CHICAGOJE AMERIKOS LIETUVIŲ

Ur. P. GRIGAIČIUI MIMUS

UŽUOJAUTOS ALTAI

Mirus Rgamačiri veikėjui 
ir pirmajam ALT centro val
dybos Heepinninkui dr. Pi
jui Grigaičiui, buvo gauta
aiM utuoiaut’ii toU/aiuira^ra^ranurarara n^9.^m»^nwray snm^
meniškai ir laiškais ALT
pšrmtainko E. A. Bartkaus 
vardu ir virai Amerikos Lie
tuviu Tarybai.

VORCESTERK) NAUJIENOS
- ■ -t»i ,«Mtstoun ii’žlsfj r

DARIUS LAPINSKAS IR 
ALDONA STEMPURKMft 

| EUROPĄ Ką dovanoti?1SUDARO DRAUGIJŲ
Z >

SĄRAŠĄ
□s daly- - —Amerikos Itetuvių Taty- vauti Amerikos lietuvį utį

Amerikos Lietuvių Tary-i
» ha kviečid visų JAV lietuvių j
organizacijų atstovus daly- ■ * •• .j • _*ZI

Solistė Aldona SteiĄptt-,

WORCESTER, MASS.

gavo
.urvuv.ų ,^u,.ų . . .. lieDOg ,0 J, Universitetą ar kolegijas

iT i,°nSalivy išskrenda ?Voiuetijajrekor-I lietuviai:
pildo JAV lietuvių orgam- m. rugpiucio 30 rugsėjo . . nau;u nlokšte-*
zaci jų kartotekų. Valdyba 1 dienomis Detroite. .. i/įJSĮl vviAto
prašo visas organizacijas ~___ . .. ,. Su soliste vyksta jos »o- Jurkevičius, Jurgis Lapins-
pranešti savo adresus ALT* Organizacijos, kurios» ne- kytoja or^roe dnekt^dGar- Mockūnas Ri.
valdybai šiuo adresu: Lithu- ^lnJ ^ijnų kon-! melą Cafarelh, kun daly- ehardl|g Jokubaugka8 Rai 

grėsė dalyvauti, taip pat y-į vaus rekordavimo sesijose* mondas Jakubauskas, Al-1

Antanas Leketa, Povilas

kų/Lenaų* Paulauskų; ^Ra
manauskų iš LowelHo, J. 
Mickevičių iš Brocktono.

J. Stankevičiaus automo
biliu grįžome kupini malo
nių jspūdžių kartu su Vy
tautu Ilgūnu, Jonu Dvarec
ku ir Ieva Tomkute.

J.

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygu
tei Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas

Larry 4’Aceetiae Ir jo JoaaojL 
iaoM Maarcca po vedybų W»-l
tortam, 
tnmpofcdkc tebee, ras Maarcca 
tari btti kas trys ėteaoo aptar-

ra prašomos paskirti atsto- Į 
vus, nes ALTos valdyba ne
turi visų lietuvių organizaci-

Organizacijų adresai AL-' fe •dw8H- 
Tai reikalingi ne tik glau

Iac^ 6818 So. Western Avė., 
Cbicago, 11L 80636.

Ypatingai nuoširdžiai už
uojautų pareiškė JAV sena- 

araęs Lietuvos už- 
tyrinėjimo komite

tu nary* Tbomas J. Dodd. 
kougreinnlinas Dantei J. zuoti informacijos centrui. 
P7o0ė,BenatortaeP. Doug-| 
km, Latvių Pasaulinės Fede-l 
mei jos pirmininkas prof. P.

desniems ryšiams palaikyti, 
bet ir pradedamam organi-

• V. C

Yienoje plokštelės putejęj kelkevia^^ten ’̂liJJi’

bus atlikti D. Lapinsko kūs FVancfs Ambrozas, Antanas

F. Lejtaš. tfuotfrdttaa užuo- 
šefraBtLe- 

Uetuvra atstovas
J. Ka jedtas, Lietuvos geee- 
ralMs konsutea J. žanuidci- 
naa iš Kanados, BALFo gar
bia pirmininkas pnel. J. B. 
Končius ir prelatas Kl. Raz
minas iš Romos.

ir organiza- 
djų užuojautas plaukia AL- 
Tos centrui ir toliau.

ALT valdyba visiem nuo-' 
širdžiai dėkoja.

Amerikos lietuvių kong
rese mielai sutiko dalyvauti gal se 
garbės narinit šie Įžymieji 
JAV politikai:

senatoriai Evečėt McKin- 
. ley. Dirksen, Tbomas J. 
į Dodd, WiHiam Proxmire ir 

1969 metų lapkričio 26-36 Hugh Scott ir kongresmenai 
dienomis Chicagoje įvyks Henry C. Schadeberg ir Cle- 
išeivijos Lietuvių Mokslo ir ment J. Zablocki iš Wiscon- 
kūrybos simpoziumas, ku- sino, Ancber Nebon iš Min- 
riame dalyvaus lietuviai nesotos. Roman C. Podns- 
mokslininkai ir aukštąjį. Iri, Frank Annunzio. Ed- 
mokslą baigę profesionalai. ward J. Denvinski iš Illi- 

Pagrindiniai šio srmpozi- Danio! JLFlrad. Jamw
ūmo tikslai yra keturi. Pir- John H. Dent iš
ma, sudalyti sąlygas moks- Srn^?v?^O8’c 1*oma8 J* 
linį darbų dirbantiems lietu- {įęakdl, ?°įjj 5* 
viams mokslininkams ir pro- J?5 2? w*
fesionalams tarpusavio ži- nect4<5** lr
nių ir nuomonių pasikeiti- ^n’, ’^r”cF^Var? į ^atten, 
mui mokslinėje, profesinėje J’.?*180?’ James
bei kultūrinėje srityse. Ant- J‘ Howard 18 New Jer8ey* 
ra, supažindinti lietuvių vi-J
suomenę, ypač jaunųjų kar-i M|M|. m 
tą. su išeivijos lietuvių moka-* muarai, n-A.
Imiu bei profesiniu pajėgu
mu ir mokslininkų bei pro-

0'

MOKSLO IR KŪRYBOS 
DIENOS

— , “rijU AluttaM, Ramunė Brantai-
tė, Denis Dailida, Konstan
cija Milioavtė, Jonas Piga-

monaltytė ir Dona Jurašytė.

Viduriniųjų mokyklų bai
gė:

Karolina Juškytė, Povilas 
Duravičius, Jonas Stašaitis, 
Cathlen Tamkytė, Albertas 
Grudzinskas, Mykolas Kve- 
deris, Rapolas Spokis, Po
vilas Jurevičius, Jean Grin- 
kevičiūtė, Patricija Ankštu-) 
tytė„ Jean Bagurskytė. Jo
ana Tamulevičiūtė ir Kazys

Les Sept Solitudes (
O. V. Milašiaus poemų) ir 
Ainių dainos, parašytos

lįiis lietuvių liau
dies da|ns. Antroje plokš
telėje A. Btempužienė jdai 
nuos operų arijas drauge su 
pilnu Sftlttgarto simfonijos 
orkestru. Orkestrui diriguos 
D. Lapinskas. Plokšteles iš
leidžia Fine Music Records.

•ė Nations
by H.

i Tautvaiša, 112 psL, kaina 
1 tik 61.76.

JAV
Lietuvai Oereu J. C Meram,

mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti M

ferionalų atsiekimais. Tre-j(Atkelta M 2 pusi

ginkluoti pulkeliai ir plėši
ku būriai. Daug kur sodybų 
vietoje sužėlė krūmai. Be to. 
1786-1711 m. Lietuva

Misos maras*4 Mano- 
knd Lietuvoje tada M-! 

nyko trečdalis tautos, o kai- 
kuriose Žemaitijos vietose 
net du trečdaliai gyventojų. 

• • •

Petras I švedus 
smnašė ties Folta- 

va (1797), prisipažindamas, 
ii švedų išmokęs ka- 

Švedų ponavimui 
Baltijos jūroje atėjo galas, 
b Karalj Xn ištiko tikimas 
kRų f Rusijos gilumų atslin- 
kurių kariautojų — Napole
one Ir Hitlerio.

-a" į7.

Savo viešpatavime metu 
švedai užvaldė vokiečių Li
vonijos ordino žemes Latvi
joje ir Estijoje. Mų tautų is-

Operos direktorė C. Ca- 
farelli drauge su soliste A..
Stempužiene dar vyks j Mi
lanu ir Romų. o komp. D.i 
Lapinskas pasiliks, lankyda- __ _
"^.Vokietijoj® ir kitur UWak*VatentukevifiuZ 
vairius muzikos ir dramos 
festivalius.

st. pen URG, FLA.

Mtri

Birželio pabaigoje mirt: 
Albertas PiaBukoiŽB, Juo
zapas Miškiais, Albina Leo- 
aaričMU, 47 m. araž^ Aiefc-

Lindau TroeM (Vincu Kro
nus), 128 paL, kaina 63J6.

Janas!

venančių, tik priešingai: jie 
j pavasarį vykata į šiaurę, *

čia, visuomenei duoti ver- 22 balčiau.
tingu ir įdomių paskaitų N KtoJ?jT>; 
mokslo bei kultūros prašu- *• kf»bojnėm Lietuvos) Mai ir m mūsų 
lio Ketvirta, aosvarstvti a"omii <r«»«no > vervų^ siaurų skristi

Draugijos steigimo galimy-, ^V.vo gan* dau8-
8 ® j Minėjimų pradėjo Altos

Simpoziumo prngrwnm or- ^y113^ pirm. A. D. Kaula-
ganizuoja lietuvių moksli-, P’*7|cšė. kad
ninku iniciatorių grupė, ku-! ™ dalyvauja latvių ir estų 
rių šiuo metu sudaro prof J atstovai, ir pakvietė jam va- 
dr. Algirdas Avižienis, prof. i dovauti Vytautų, Semaškų, 
dr Vvtautas Vardys, orof.i Ona Kaulakienė pasveiki-.
dr. Marija GimbutieM. dr. 1)0 Amerikos k Lietuvos vė-. nie ežere Utah valstijoje. 
Arvydas Kliorė, dr. Romual- 1ij»vas, buvo sugiedoti Ame- .
das Kriaučiūnas, dr. Elona rikos, Lietuvos. Latvijos j , Great Salt Lake, prie kn- 
Vaišnienė, prof. dr. Rimas tPetemon) h-Estiios (Sepp), no yra nutapąs mormonu 
Vaišnys himnai. Kun. N. Saldokas iš • sostinė Salt Lake City, yra

Kolumbijos sukalbėjo mai-, labai druskingas ežeras. Sn-

Apskaičiuota. kad tiek 
gali būti verti visokie mine
ralai Didžiajame Druskinia-

Iniciatorių adresas: ** baakbė laMf ’Įspūdin
gą kalba. V. Semaška per-

Prof. dr. Algirdas Avižaa*Į sksšbė* > SžbĮto ’• trinntinėS* -S.

koma, kad jo vandeny yra 
27 nuošimčiai druskos. Žmo
gus. įbridęs iki ^^^izastij. jau

ssKm --- 1IIBOų i9CW<^Df

and Appfied Sc»

gcks, CeL

Uni-

torikai šnedų viešpcdarimo a, ,
amžių linksta laikyti švfe-l Simpoziumų globoja ir fi- 
senniiL negu vokiškųjų baro- aa^Mnų atsakomybę nu. ViSį Nu rttoSi, pa- MV Lietuvių Bend.
nu. vienas Mų riterių, pa
varde Pbtkul (1860-1707), 
kaip lr tėvas, vis darydavo 
sųmaksfan ir kurstydavo H- 
vonieMaB sukilti prieš šve
dus. Karolis KU fi pa 
ir, baisiai supykęs, 
nukaaldne Poltavos mūšio 
išvakarėse. Vokiečiai Kn- 
kę Fntkuly matyti "laisvės 
kovotojų“. Si pažiūra pa* 
velkė Ir Amerikon apsigy
venti atyykugj dr. Jonų Šliū
pų- Jk Šveitė vritiečlo 
Gatokaero patariu dramų 
"Patimi“ ir jų mums 1887 
m. išleido New Yorke. Sako
ma, kad tai pirmas Betariu 
kalba išspausdintas dramos 
veiksle*!

pagavo
žiauriai

Rūktenėa< MtaMtiiiirito. !/Jie nesiekia kojomis dugno —
labai suiaodino klausytojus, 
ir daug kas net aosiverkė.

Koopienė su Nekrašu su
dainavo kelias dainas, J. 
Narūnės eilėraštį "Varpų 
varsai“ skaitė dr. J. Griga- 
Kūnaitė, jos tėvams G. ir S. 
Grigaliūnams akompanuo
jant pianine. Maironio ba
lade “Čičinskas“ skaitė V.: 
SemaHrs. G. Grigaliūnas ir 
S. Grigaliūnienė.

Aukų, kaip J. Rogers pra
nešė. surinkta 6122. Mantas 
doleriu bus įteiktas Altos 
centrui Lietuvių Kongreso 
meta Detroite rugpiūčio mė-

aės Centro Valdyba. įvai
rius techniškus rengimo dar
bus atlieka JAV LB CV su
daryta techninė rengimo 
komisija, kurių šiuo meta 
sudaro: pirm. Bronius Nai
nys, kun. Jonas BoreriMus 
SJ., dr. Edmundas Ringus,
Algis Aagaitis, Dalia Taliai
-Kelpėaitė, Vadovas KfcanU < D Kautokia padėkojo
Povilą, žumbakis ir Vyteu-j abrilankiSvi prommoė 
tm lumafltm. | dalyviams, aukotojams ir

klubo valdybai, davusiai
veltai salę.

Malonu pastebėti, kad. 
atikų tarpe yra jaunas ga-

8m Maploweed Avs, Ckb bus vyras V. Semaška, kuris 
m ! čia uoliai dilba kultūrinėje

VJL ,,ri‘3*-

vanduo jį kelia. Galima ant 
vandens atsigulti ir volio
tis — nenuskęsi. Aplink eže
rą yra metalo kasyklų — va
rio, sidabro ir kitų..

Dėl šitų gamtos turtų da
bar eina įdomi byla tarp fe
deralinės valdžios ir Utah 
valstijos. Ginčijaoms bjauri
mas — kam tas ežeras kr jo 
pakraščiai priklauso: vals
tijai, ar federalinei valdžiai.

Ežeras senka ir mažėja.
atidengdamas via 
dibtifcoa padengtas 
tat'ta

nei jo apylinkėse. Nėra jo
kios gyvybės.

upės (Pietų A- 
Mstye yra S

JAV pilietybę gavo Eu
genija Gudauskienė iš Gil 
bertvUles ir V. Sinkia iš Ox- 
fordo.

Marlyo Palys-Palevičifltė 
sari žiedavo su John Mač- 
DongalL Abu yra baigę uni
versitetų.

J.

aaeJaaM
aa, kari įtaisyta jų

W1Ham Batcs h* Bfetbcaėa, 
flacfcmctts, rtnuą kartų į krn- 
<mų išrinktas 19SS Sk, mirė

• » - - • - 9U9-

POPULAR L1TOUAM. 
AN REC1PFS.
Daužvardittiižetio 22 d. bankete 

Jadvygai Tumavičienei pa
gerbti iš Worcesterio daly
vavo 26 asmenų. Važiavo 4 
automobiliais — J. Stankę- 
vičlaus, J. Sviklos, V. Mačio, 
ir V. ŽrirbMo.

Iaž. A. Čapliko, A. And- 
riulionio, J. Lėkio, SL Jane- 
liūno ir kitų pastangomis 
banketas gerai pavyko. Ja
me dalyvavo apie 806 asme
nų. Buvo daug sveikinimų 
žodžiu ir laiškais, kuriuos 
paraksite A. Čaplikas, vado
vavęs banketai. Nadas Ras- 

mmmis pasveikino 
Tarp sveikinimų 

o ir Vliko vicepirm. J.
sveikinimas.

Mary K. Morai, kortos 
tas lavonas gegažės 27 4. 
Wiltoae,
ta įvairite pamišėliai ir
aliniai 4egeacratai vis 4aagiaa

VĖL NAUJA DOVANA 
. VAIKAMS

J. Tumavičienė
vertingų dovanų.

gavo

parodė, kad 
Borionas dar turtingas seno
sios kartos lietuvybės stul
pas!. Ir <3a buvo Michelso- 
nal, Ambrazaitis, Jonas 
Kasmauricas, Jonas Tuinila. 
Maitinos Žukevičius, 9t. 
Kontautaa, K. Adamkeri- 
čius ir daug kitų.

| Iš kitų, be jau spaudoj mi

nėtų, mačiau Juozų Vinciū-Į 
i nų iš Floridos, Vincų Peslia-iNiūra

PALENGVINKITE MUSU 
DARM<

jei mielieji

mrikati, o pa

vara — Vylia 
tik bų Ma joaio 
KIUKAS RUDNOMUKAS
Vrai tamMrall 6-0JŪ- f 9-^^m JOTI VBUOJl MMNU

įmygęs istorijoje tai 
rsilbioy. Tat so- 

kad tis,
jų tikrai

tai magria. Todėl 
ginkite savo vaikučius, jri- 
gyšdte ja tom j 
^VOfBa Kokis! 
ma Ir Krioivv.

KĄ LAUl

Tai rašytojos
tys, ba paraginimo* prM Orintaltm parašyti atsimint 
atehįrtų reikalingų ramų* I mai apie žymiųjų poetę Sa- 

į lomėjų Nėrį, tiek daug kaL 
nrlro i bų sukėlusių ir šiame žemy

tis. ir Utims, kad stoMyja ne, 224 pusi., kaina 83.

vis amžiau kobra tokių, ko* 
raikės siųsti

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė
jęs jų norėsi ir baigti.

l <

I
9
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Rūtai okupantai, ialin ii Lietuvos!

Priimtina ir buržuazini 

kultūrą >

i tui netaip jau baisiai sekėsi. Jis turėjo kaikuriuos savo 
programos punktus keisti. Pavyzdžiui, pirma jis skelbė,1 
kad iš Vietnamo tuojau būsią atšaukta 50,000 kareivių. 
Bet, pasimatęs su diktatorium Thieu ir sugrįžęs namo, 
pasakė, kad jau tik 25,000 būsią "sėkmingai“ atšaukti.

; Nieko negelbėjo nei kongreso įspėjimas, kad Midway 
Kultūrinių mainų idėja, nės statyta, fc meninės kū->!“ ko^n'i^'eJ

Ortodoksai Inlbt kriUriaiila) 
vardo

!jokių nuolaidų ir kad nebūtų pasižadėta dabartinį režimą 
tenai palaikyti.

kiek ji bebūtų buvusi dabar
tiniuose Lietuvos kultūrinin
kų sluoksnius puoselėta, su
silaukė pritrenkiančio smū
gio. Tai įvyko šio mėnesio 
pradžioje Vilniuje sušauk

iame kultūrininkų suvažia
vime. Smūgis krito iš komu
nistų partijos kanceliarijos, 
kur lemiamą žodį tuose rei
kaluose turintieji ortodoksai 
sutaisė neva suvažiavimo 
laišką partijos centro komi
tetui. Laiškas parašytas ti
pišku partijos kanceliariniu 
stiliumi.

Laiške Lietuvos kultūri
ninkų vardu priesaikąuja- 
ma. kad kas tik dora kultū 
ros srityje Lietuvoj laimėta, 
tai tik komunistų partijos 
globoje. "Kultūra“, sako,

Sitmo-leninižmo pagrindu, 
rėmėsi revoliucinėmis ir de
mokratinėmis liaudies tra
dicijomis, glaudžiai bend
radarbiaujant su kitomis 
broliškomis tarybinėmis kul-

lytos principai.
Toliau aiškinama, kad vi

sas kultūros ir Lietimo įstai
gų darbo turinys turįs būti 
nukreiptas į tai, kad jauni
mas, darbininkai, kolūkie
čiai ir inteligentija būtų 
auklėjami "nesitaikymo su 
betkokiais buržuazinio na
cionalizmo pasireiškimais 
dvasia“.

Negana to. Partijos kan
celiarija sutaisė suvažiavi
mui ir "kreipimąsi“ į visus 
kitūs kultūrininkus Lietuvo
je, kurių suvažiavime nebu
vo. Ten sako: "...kiekvieno 
rašytojo, meno darbuotojo 
pareiga — savo talento ge
riausias kūrybines jėgas 
Skirti komunistinės visuome
nės sukūrimui. Tai ypač 
Svarbu tirams nepamiršti 
šiandien, paaštrėjusios ide
ologinės kovos sąlygomis, 
■kai buržuazinės ideologijos 
atstovai atkakliai ieško 
spragų, kuriomis pasinaudo
ję, galėtų vykdyti ideologi
nės diversijas.“

Tai yra nedviprasmiškas 
įspėjimas, kad betkokie kul
tūrinių matini sumanymai 
turi būti neatidėliojant pa
miršti, jeigu kas ir būtų to
kių sumanymų turėjęs. Ka
dangi visi kultūros vertybių

Sovietai

Lionginas
riausias kultūros rei___,____
ministratorius Lietuvoje mi-; n»™ universiteto rektoriui 
nistro titulu, pareiškė, kad • Prc^ J°nui Kubiliui suteikė 

„Lietuvių nacionalinės, socialistinio darbo didvyrio 
kultūros šaknys siekia labai į ' ardą, apdovanojo Lenino 
toli. Net jeigu paseksime ordinu ir Piautuvo ir kūjo 
........................... ‘ " medaliu.

Prof. J. Kubilius yra įžy
mus matematikas.

kiekvieną jų giją, pasiekusią 
mus nuo Mažvydo ir Done
laičio laikų, nuo Vilniaus u- 
niversiteto suklestėjimo ir 
Žemaičių romantikų pakili
mo metų, nacionalinio sąjū- Į 
džio ir pirmosios lietuvių 
dailės parodos, lengvai pa
stebėsime kiekvieno kultū
ros reiškinio ir meninės indi
vidualybės klasinį aspektą, 
konkrečiuose istčiripės rai
dos etapuose sutajnt0f.su pa
žangos ar reakcijos tenden
cijomis“

Dideli skaičiai ne viską 
pasako

Lietuvos kultūros darbuo
tojų suvažiavime spaudos 
komiteto pirmininko pava
duotojas M. Požarskas sa-« 
kė, kad

"Niekad Lietuvoje nebu
vo išleidžiama tiek knygų.

..... x . kaip dabar. Kasmet išeina 
i aPle 2.000 pavadinimų, o ti
ražas siekia 15,000.000 eg- tūromis“.
zempliorių“. Toliau:

Sakykime, tie jo skaičiai
yra neginčytini, bet — ne į

kultūros fondu galima lai
kyti ir tai, kas pažangaus, 
liaudiško buvo sukurta bur
žuazijos valdymo metais. 
Mes turime paimti taip pat 
ir tai, kas gero ir pažangaus'

Komunistų partijos iš
vien

ltfįclilvą Lllll. UtH *1“ | | i . i • • • . i kleidinių kiekybė yra! auklėti taiybiniai rašytojai.
svarbiausias kultūrinės pa-1 meno ir kultūros veikėjai

yra lietuviškoje emigracijo-J į, ženklas. Juk ffalima: kuria politiškai, brandžios,
____ I MM ZVM V a Iz M« MAje ...

(E)

Trūksta

Lietuvoje yra įsteigta net
skaičius tame pačiame suva
žiavime pažiūrėjo Vilniaus

60 vaikų muzikos mokyklų. “?’yer?ieto »^°5e.n^ „
i Sinkevičius. Anot jo, dažnai

išleisti net ir bilionus šlamš-į meniškai meistriškus kūri- 
to, ir iš to jokios naudos ne- nius. . Aštrioje ideologinėje 
bus Į kovoje, kun vyksta pasau-

Kiek kitaip i Požarsko ^e: j?®.u^11,na. principinę.
marksistinę-leninę poziciją, 
moka duoti teisingą partinį 
įvertinimą sudėtingiems pa

Tai didelis skaičius, leidžiąs i vt<7lus-1O’ ,
pasididžiuoti, kad Lietuvoj i ne^ su Z1^nu ieškoma kny- 
niekad nebuvo taip plačiai* tarpu milionų
mokoma muzikos... bibliotekose esama knygų,

| kurni dar nepaliete skaityto-
Bet skaičius tokiems da- J° ranka’ ”vietoj' «er0 žiny’ 

lykams nepatikimas mastas.
Muzikas Jonas švedas kul
tūrininkų suvažiavime tvir
tino. kad tos vaikų muzikos 
mokyklos nesugeba mokinių 
išmokyti muzikos tiek, kad 
jie tiktų stoti į aukštesnes 
muzikos mokyklas. Be to, 
jose blogai dėstomi bend
rojo lavinimosi dalykai, tad 
tėvai nenori į tokias mokyk
las vaikų iš viso leisti. Į kon
servatoriją ir penkias vidu
rines muzikos mokyklas, sa
ko švedas, stoja labai jau 
nedaug mokinių. Rezulta
tas — "respublikoje labai 
trūksta muzikantų“.

(E)

no neretai išleidžiama 20-50 
menkaverčių knygelių tais 
pačiais klausimais“, "kny-

Ieško praeitie* kultūros 

vertybių >

Pastaraisiais metais Lie
tuvoje gana uoliai darbuo
jasi eilė specialistų, ieškoda
mi bei tikrindami surastus 
duomenis apie kultūros ap
raiškas Lietuvos praeity. Tos 
pastangos neretai pasiteisi
na. Prieš kiek laiko taip 
buvo išaiškinta keletas fak
tų iš Lietuvos muzikos isto
rijos.

Vilniuje yra du egzemp
lioriai 1693 metais išleisto 
muzikos vadovėlio, kurio 
autorius yra ir iš kitų šalti
nių žinomas jėzuitas Žygi
mantas Liauksminai Turi
mieji vadovėliai yra antro
sios laidos, bet pirmosios lai
dos niekur neaptikta.

Vadinasi, birželio 8-tos planas nepraėjo.
Bet mūsų prezidentas bando toliau. Birželi 

Bostono laikraščiai išėjo su didžiausiomis ant 
; "Naujas Nixono planas taikai“. Washingtono 
šitam planui pritariu ir turį vilties, kad jis galės patikti
Saigono generolams. Bet kažin ar jis galės patikti komu
nistų frontui, nes Vietkongui jis siūlo tik "palyginti saugią 
mažumo* poziciją Pietų Vietname, įskaitant vietinę admi
nistraciją komunistų kontroliuojamuose apskričiuose ir, 
galbūt, įskaitant teisę ginklams laikyti“.

Iš viso šis planas siūlo 4 punktus:

1) Turėtų būti įvykdyti rinkimai tarptautinėj prie
žiūroj. Bet šie rinkimai turėtų būti taip sutvarkyti, kad jų 
duomenys atitiktų Saigono vadų, Vietkongo ir kitų grupių 
militarinę ir ekonominę galią.

2) Jeigu šita proporcija bus tinkamai išlaikyta, jis 
galėsiąs užtikrinti Vietkongui mažumos balsą pokarinėje 
Saigono vyriausybėje,

r • , ' <

3) Rinkimai galėtų būti taip sutvarkyti ir įvykdyti, 
kad Vietkongas gautų provincijos apskričiuose daugiau 
balso, net iki visiškos kontrolės, kur jis yra dabar įsiga
lėjęs.

4) Nauja ar pakeista konstitucija galėtų įsteigti kaip 
ir federalinę Vietnamo struktūrą, su daugeliu administra
cinių funkcijų vietiniams autoritetams.

J. Vilčinskui 

60 metų
Liepos 2 d. Juozui Vil

činskui sukanka 60 metų.

Tai tas pats J. Vilčinskas, 
kuris gyvena Britanijos sos- 

Londone, kaitas nuo 
arašo ir Keleivy apie

os socialistų veiklą.

yra inžinierius, Lietu
voje (paskutiniuoju metu 
buvo vienas iš artimųjų inž. 
Stepono Kairio bendradar
bių, tvarkant Kauno miesto 
vandentiekį ir kanalizaciją.

Karo viesulas jį buvo nu
bloškęs i Austriją ir Italiją, 
o po karo apsigyveno Lon
done ir dirba savo specialy
bės darbą.

J. Vilčinskas jau Lietuvoj 
veikė pažangiojo jaunimo 
sąjūdy. Atsidūręs Londone, 
jis greitai iškūp i pirmąsias 
tenykščių lietiųrfų VjpMtėjų 
gretas: jis jaų^teleri uietaį 
yra Didž. Britshijos Lietu* 
vių S-gos centro valdybei 
pirmininkas. Lietuvių Namų 
akcinės bendrovės direkto
rius. kurį laiką vadovavo 
Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų S-gos Britanijos sky
riui ir kitoj organizacinėj 
veikloj reiškėsi.

J. Vilčinskas vra ir spau
dos žmogus. Jis jau bendra-Ir pono Nixono vyrai Washingtone aiškina, kad tokia

ttflrf>fprųS»mi kirti tik »”‘v*rka duotų galimybės "dorai pasidalinti karo gro- įklausomos
tad ka* joitemS mainams! biais“. Matyti, "karo grobiais" čia vadinami tie plotai, ku-, Lietuvos demokratinės krvp- 
netinka,- ir prigrasomi sau-! riuos Saigono valdžia su amerikiečių pagalba išlaikė savo' tieg Lietuvos ži-

Maguose, ir tie. kuriuos partizanų Vietkongas su šiaurės 
Vietnamo pagalba išlaisvino.

gotis nuo visko, kas ne ko
munistų partijos globoj su
kurta...

, jokfopsrity/ taip 
ir kultūra srity toli gra

žu ne vlskae dedasi taip. 
kaip partijos kanceliarijoje 
suplanuojama. Pastaraisiais 
metais yra Lietuvoje pasiro
dę meno kūrinių ar mokslo 
darbų , vertingą ir kitais, ne
gu partijos reikalaujamais 
požiūriais. Net ir partijos 
ortodoksai, priesaikaudami 
visišką ištikimybę aukštie
siems partijos žyniams, vie 
tiniam vartojimui skirtuose 

"Komunistinis partišku-1 skonimuose dar palieka 
mas, liaudiškumas, leninis Pravir$ l»nwh. Pro kun į

saulinės kultūroj reiškimam. 
Visa savO kūryba Ufltiivos 
kultūrinio fronto veikėjai iš
tikimai tarnauja partijai, 
padeda auklėti plačiąsias 
darbo žmonių mases klasi
nio solidarumo, nesutaiko
mos kovos prieš imperializ
mą. buržuazinę ideologiją

į niose ir kt., rašė Lietuvių 
Darbininkų Dr-jos JAV-se 
leistame Darbo žurnale, rašo 
Keleivy. Naujienose Euro-Bet ar tai jau yra planas Vietnamo karui baigti? Ne, 

lai tik tuščios politikierių kalbos žmonėms pasiskaityti. < i pos Lietuvyje. Jis redagavo 
• j ir Londone leistąjį Darbi-

Su komunistais mes galim nesutikti, bet reikia pripa-( n’n^ Baisa. Jis yra ir Lais- 
i n— j-------- j—-s -r- . . - - - i vųjų Žurnalistų Tarptauti-

gos išsklaidytos po daugybę j dvasia, siekia deramai prisi-
bibliotekų, kuriose, kaip sa
koma, ko paklausi, to ne
gausi“.

Neneigdami išskirtinų 
grožinės literatūros kūrinių 
ar nepropagar.dinių moksli
nių veikalų vertės, vis dėlto 
iš seniai žinome ir dabar re
gime, kad Lietuvoje knygų 
rinka užverčiama ir tokiu 
priplėkusiu agitaciniu šienu, 
kurio niekas nenori kramty
ti. .Jis ir padidina tuos statis
tikos skaičius, kuriais paskui 
mėgstama girtis.

ATVANGAI IR ŠYPSENAI

Dabar surasti ir to paties

Po Stalino nuvainikavimo 
Leninas mauzoliejuje ėmęs 
skųstis, kad greta gulintis 
Stalinas dvokia.

— Dvoktum ir tu, jeigu 
tave Chruščiovas būtų taip 
apdergęs! — atsiliepė Sta
linas.

• ♦ •
LTSR reiškia tarybinį 

Lietuvos pavadinimą —Lie
tuvos Tarybų Socialistinė 
Respublika.

Lietuviai nekomunistai 
toms raidėms duoda visai ki
tą reikšmę, būrent:

Lietuvių Tautą Smaugia 
Rusai. • i. !): ’;i

Prie sergančio milionie- 
riaus lovos susirinko gimi
nės. laukią palikimo.

— Pone daktare, ar dar
Ž. Liauksmino parengti ir į yra nors kiek vilties? 
ir du giesmynai, kurie buvo į —Jokios. — atsakė gydy-Į
priedas prie muzikos vado- tojas. — Tai tik lengvas gri-i
vėM pas

dėti prie TSKP kovos už 
tarptautinio darbininkų ju
dėjimo vienybę ir susitelki
mą marksizmo leninizmo 
pagrindu.“

nesutaikomumas su betko
kiais buržuazinės ideologi
jos pasireiškimais buvo. yra 
ir bus pagrindiniai kultūri-

kultūrinės kūrybos atmosfe
rą gali būti įleista ir ne taip 
tvankaus oro.

(ELTA)

Naujas Nnna pinas
Sakom "naujas planas“, nes mūsų prezidentas kepa 

tuos planus, kaip blynus. Ir atrodo, kad gerais norais, nes 
Vietnamo karą būtinai reikia baigti. To reikalauja ne tik 

.‘Ąmeriko^ ,visuomenė, bet ir visas pasaulis. Ir tai avan
tiūrai baigti tikrai reikalingas planas. Bet sugalvoti gerą 
planą nelengva, nes norima, kaip sakoma, kad ir vilkas 
būtų sotus, ir ožka čiela; arba, aiškiau pasakius, — kad 
planas patiktų Saigono generolams ir kad jis būtų pa
trauklus komunistams. Todėl ponas Nixonas ir daro pla- 
nua.

Visuomenei spaudžiant. Washingtone kilo mintis, 
kad Amerika turėtų ištraukti iš Vietnamo dalį savo kari
nių jėgų, sakysim — 50.000. Kaikas reikalavo atšaukti 
vi3ą armiją — 540,000 kareivių. Bet mūsą militarija ir 
pats prezidentas atmetė tokią mintį, nes be Amerikos 
armijos Saigono diktatūra neatsilaikytų.

Bet sakydamas kalbą gegužės 14 d., prezidentas 
Nixonas jau nepadarė tai diktatūrai jokią pasižadėjimų, 
o birželio 8 d. paskelbė ir naują 8-nių punktų programą 
karui baigti. Saigono diktatoriui Thieu ji nepatiko. Ketu
ris Nixono punktus jis visiškai atmetė. Skirtumams išly
ginti buvo suruošta Midway saloje konferencija, ir spau
doje buvo paskelbta, kad tas pasitarimas buvęs "labai 
sėkmingas“. Ir kas tik mūsų Valdžios daroma — viskas 
išeina "sėkmingai“. j

Tačiau pasirodė, kad Midway saloje mūsų preziden-

žinti tiesa, kad jie daug gudresni. Jie turi savo tikslą, ir > Zumahst1 
jie eina prie jo nesvyruodami. Kai Washingtone kartais! nes I'ederaciJ° 
kalbama apie sudarymą koalicinės vyriausybės Pietų i T , T .
»ienkZei,° ^k0"0 dik“i.atmeta koki* mintii SodJdemlratr Part“j“ 
apie koaliciją su komunistais, tai komunistai Daskelbė iau I • • ♦ j i ♦ ------- - uiMHitaM j«*u į užsienio delegaturos naiys.

>s narv:

savo valdžią. Vietoj buvusio jų Tautai Išlaisvinti Fronto, jos nuolatinis atstovas Vidu- 
jie sukurė Laikinąją Revoliucinę Vyriausybę, kurią pripa
žino jau 17 valstybių — Alžerija, Bulgarija, Rumunija,
Čekoslovakija, Kambodia, Orutinė Mongolija. Kinija, So- 
vietija, Lenkija, Jugoslavija. Sirija ir kitos. Tai jau ne tos unijos konferencijoje, 
partizanai, bet diplomatiniai pripažintas krašto autori- kuri Įvyko prieš kelias sa- 
tetas.

rio ir Rytų Europos Socia
listų Unijos konferencijose. 
Jis dalyvavo ir paskutinėje

vaites netoli Londono, ir bu
vo išrinktas į revizijos ko
misiją.Iki šiol Vietkongas reikalavo sau teisėtumo pripaži

nimo aiškindamas, kad Saigono valdžia nėra teisėta: ji 
esanti tik Amerikos militarizmo iškamša ir savo tautai ne
atstovaujanti. Ji tarnaujanti tik svetimiems įsibrovėliams.
Tačiau mūsų prezidentas aiškino, kad Saigono vadų nega
lima "išdumpuoti“, nes negalima palikti krašto be jokios 
valdžios. Taigi dabar jau yra revoliucinė žmonių val
džia — ir neįsivaizduota, bet kitų valstybių pripažinta, 
ir apie tai jau Jungtinių Tautų organizacija painformuota, vusiu Stockholme 1953 m. ir 

baigiant paskutiniuoju, ku
Taigi Vietname susidarė nauja padėtis, kurios, tur

būt, nesitikėjo nei Washingtonas, nei Saigonas. Ir padėtis 
labai kebli, nes nėra pagrindo revoliucinės vyriausybės 
buvimą užginčyti ir nėra kaip ją pripažinti, nes jos pripa
žinimas Washingtonui reikštų kapituliaciją komunistams, 
o Saigono diktatūrai būtų politinės šermenys. Mūsų A- 
merikai, galingiausiai pasaulio valstybei, toks finalas 
reikštų didžiausią gėdą, kad neteisėtai pradėjo karą. 
neteisėtai bombardavo svetimo krašto miestus, vartojo 
žmonėms deginti napalmą ir nuodingas dujas, kas yra 
uždrausta Ženevos Protokolu, pražudė apie 35,000 jaUnų 
savo vyrų — ir galų gale turi atsitraukti, paliekant Viet
namą komunistams, kuriuos norėjo išnaikinti!

Žinoma, tai yra tik prielaida. Gali būti. kad bus su
rastas būdas pasitraukti iš tos avantiūros "garbingai“. 
Palauksime ir pažiūrėsime.

Su M.

!*******■*************»>*••* *************** ***>*>***
Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!į

Kaip Lietuvos Socialde
mokratų Partijos delegatas 
J. Vilčinskas dalyvavo Eu
ropos socialistų konferen
cijose Briusely ir Milane, 
Socialistų Internacionalo 
kongresuose, pradedant bu-

ris posėdžiavo Eastbourne 
(Anglijoje) birželio mėnesį.

Ten dalyvaudamas, su
kaktuvininkas turi geros 
progos priminti pasaulio so
cialdemokratams • Lietuvos 
ir kitų pavergtųjų tautų pa
dėtį.

Mes linkime mielajam su
kaktuvininkui, kad jo gyve
nimo knyga dar dvigubai 
pastorėtų ir kad jos naujieji 
puslapiai būtų tokie pat tu
riningi, kaip ir tie šešiasde
šimt užverstųjų.

J. V-ga»

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 

j (sulankstomas) ir už $3.50 
(senius). ____ ,

y

I
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Juodojo pasaulio sukilimas AR BAŽNYČIOS TURĖTŲ
MOKĖTI MOKESČIUS?

/
Šiandien bažnyčios mo

kesčių nemoka. O joms pri
klauso milžiniški turtai. Jie 
vertinami 80-100 bilionų do
lerių. Jeigu jie būtų apdėti 
mokesčiais, tai valstijų ir sa
vivaldybių iždai gautų ne 
vieną bilioną dolerių. Tada 
nažiau reikėtff mokėti ki

tiems. ; ■
— *T~ t f -

Dėl to jau iie nuo šiandien 
protestuojama ir vis griež
čiau reikalaujama, kad ir 
bažnyčių turtai būtų apdėti 
mokesčiais.

Filmų aktorė Csaaie Steveas ir daiaiaiakas Eddie Fisher 
Santa Monicoj, Calif., tekūne, kar vyko ją skyrybą byla. 
Steveas pareiškė, kad E. Fisheris tiesiog “netikįs į vedy- 
bą priesaiką44. Juos teismas vėl išskyrė.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

54 MYLIŲ PROTESTO ŽYGIS

1965 metų kovo mėnesį Alabamos negrai užsimanė 
žygiuoti 54 mylias j valstijos sostinę Montgomery ir tenai 
vykdyti protesto'demonstraciją prieš Šeimos miesto vy- 
iausybę. kuri trukdanti jiems registruotis rinkimų baisa- 
ūmui — neleidžianti į registracijos punktą pro fronto du- 
•is. bet liepianti eiti pro šonines. Dėl tokio nėgių garbės 
'įžeidimo“ jie nutarė protestuoti. Nužygiuoti iš Šeimos į 
Montgomery reikia 5 dienų, bet karingi negrai nutarė žy
giuoti, kad ir laukuose reikėtų nakvoti.

Bet eiti tokiai miniai 5 dienas ir tokiu keliu, kuris
•eikūlingas visuomenės susisiekimui — tai padalytų pilie
čiams daug vargo. Todėl valstijos gubernatorius Wallace 
;okią eiseną uždraudė.

Čia pašoko kun. Martin King, "nekovingas“ negrų 
žadas, ir sušuko: "Mes žygiuosimi“

Bykovo 7 dieną apie 525 nėgių būrys išsirikiavo nele
galiam žygiui. Bet Dalias apskrities šerifas su 200 milici
ninkų pastojo miniai kelfą ir liepė skirstytis. Negrai susto
jo ir — nei knisti Šerifas pakartojo savo reikalavimą 
antrą kartą; ir trečią kaitą, bet negrai neklausė.. Tada jis' 
liepė milicininkams jėga minią išskirstyti. Tie paleido 
idarban lazdas ir kančius. 84 negrai buvo sužeisti, kelioli 
ka jų reikėjo vežti ligoninėn.

Rytojaus dieną gub. Wallace pagyrė šerifo taktiką.
Esą, jeigu minia nebūtų sulaikyta, tai, užtvinus jai kelią 
ir trukdant žmonėms pravažiuoti, neišvengiamai būtų ki
lusios kruvinos riaušės, ir gal Nevienas negras būtų už
muštas.

Bet prezidentas Johnsonas tuojau paskelbė savo ap-

Pagaliau Staten Island, 
N.Y., mokesčių mokėtojų 
grupė tą klausimą iškėlė 
teisme. Jie įrodo, kad baž
nyčioms daroma išimtis 
prieštarauja konstitucijai ir 
kad dėl to jie yra priversti 
mokėti didesnius mokesčius.
'}

Teismas sutiko tą klausi
mą svarstyt). Koks bus jo 
špJeniiimaš,’8hn<i?ėtfleįSiH-’
ma tiK spelioti.' bet inaho- 
ma, kad bylą laimės tie, ku
rie laukia, kad teismas mi
nėtą bažnyčiom daromą iš
imtį panaikintų.

lams. Tokiais turtais laiko
mos ir klebonijos, jeigu jų 
vertė yra didesnė nei 20,000 
dolerių.

Bažnytinių turtų mokes
čiais apdėjimo klausimas' 
jau studijuojamas net kelio-į 
Nicos valstijų seimuose. Tai į 
rodo, kad netolimoj ateity 
tas reikalas bus sutvarkytas 
ir, tikriausiai, valstijų ir eili
nių mokesčių mokėtojų nau-* 
dai.

— Sveikas gyvas, tėvel keturiom čiulpėm, o mūsų i gailestayimą ,pridurdamas: "Ir aš esu tikras, kad visi a- 
Kaip sekasi? ; I ožkai reikia tik dviejų. Be i merikiečiai apgailestaus tą brutalumą, koks buvo pavarto-

Visai nesiseka, Maiki.
— O kodėl? ;
— Didžiausia bėda, Mai

ki, kad niekas nenori ožkos 
melžti.

— Apie kokią ožką tėvas 
kalbi?

— Iki šiol, Maiki. ta ožka 
buvo didelis sekretas, alė 
dabar aš tau pasakysiu visą 
teisybę. Mūsų Sčeslyvos 
Smerties Susaidė buvo už- 
vedusi kolchozą ir nusipirko 
ožką. Ir nuo to prasidėjo vi
sos bėdos.

— Bet kolchozas reiškia 
bendrą žemės ūkį, tėve. Tai 
yra komunistų tvarka. Jūs 
gi ne komunistai.

— Pas mus. vaike, yra vi
sokio narodo. Yra dzūkų, 
zanemunčikų, zanavykų ir 
kitokių. Prieš kiek laiko 
mes turėjom skodą, tai yra 
tokią kumparenciją, ir pra 
dejom svarstyti, ką reikia 
daryti, kad jau sunku šolde- 
rį nusipirkti — pašėlusiai 
viskas pabrango. Kada tik 
nueisi į storą, vis nauji prai 
sai uždėti. Atsimenu, svaras 
juodos duonos neseniai bu
vo 15 centų, o dabar jau 39! 
Kai pradėjom galvoti, kaip 
reikės toliau gyventi, tai vie
nas vyras, kurį vadinam Za- 
nemunčiku, atsistojo ir sa
ko: Vyrai, užveskim kolcho
zą, tai pirkti nieko nereikės 
užsiauginsim patys. Sako, 
komunistų gazietos rašo, 
kad sovietuose kolchozams 
gerai sekasi, tai kodėl ne
pamėginti to Amerikoj? Juk 
į džėlą niekas už tai nepaso
dins, čia fry kontras. Nu, ir 
nutarėm užsidėti kolchozą. 
Visų pirma nusipirkom ož
ką, kad būtų pieno. Ale ži 
nai, dėl tos ožkos tuoj iškilo 
didelė rokunda. Niekas ne
nori jos melžti. Sako, tai ne
vyriškas darbas.

— Tai ką padarėt?
— Žinai, Dzūkas padarė

to. dar apsižiūrėjom, kad 
mūsų kolchozas neturi lek- 
trikos, o be lektrikos ta ma
šina nedirba.

— Ar pirma to nežinojot? 
— Jes, Maiki. reikėjo ąp- 

sižiūrėti, ale tas neatėjo nie
kam į galvą, ba nei vienas 
nepamislijo, kad kolchozui 
būtų reikalinga lektrika. To
dėl pašaųkėm tą agentą, kad 
atsiimtų tą mašiną ir sugrą
žintų pinigus, ale gavom at
sakymą, kad jo klumpanija 
pinigų negrąžina. Sako, aš 
tik galiu duot jums gerą ro
dą: nusipirkit karvę, sako 
ir pašaukit Edisoną., kad į- 
vestų elektrą, o mašina susi 
gadys, ir visi būsit satisfait. 
Taigi dabar turim trubelį 
Maiki: turim melžiamą ma
šiną, ale neturnų ką melžti. 
Ožkai ji netinka.

— O kodėl negali joj 
pamelžti patys, be mašinos?

— Jes, Maiki, trajinom 
ale jau pervėlu, ba užtrūko 

— Kas užtrūko?
— Ožka užtrūko.
— O ką tai reiškia?
— Tai reiškia, Maiki, kac 

pienas prapuolė. Matai, jei 
gu ožkos kasdien nemelši

Tuo tarpu kaikurios sa
vivaldybės, nelaukdamos ir 
teismo sprendimo, pradėjo 
jau pačios tą klausimą
spręsti. Pav., Nashville, I bačnyčioms mokesčius mo- 
Tenn., mokesčių inspekto-f keti savanoriškai, nes joms 
rius apdėjo mokesčiais šešių' daroma išimtis kelianti vis 
bažnyčių turtą, kuris tiesk)-* didesnį visuomenės pasipik-j
giniai netarnauja religi- tinimą^ Kaikurios bažnyčios kongresmanas cta/toa

I niams reikalams. ir religinės organizacijos, kadabe išmestas iš koa»
. jau savanoriškai moka už j-! dėl valdžios pinigą švais*

Kansas valstijos seimas vairius savivaldybių pa tar- tymo ir teismo vėi grąžintas, 
žengė piimyn. Bet milicija sugrąžino ir ją atgal. ! nutarė, kad klebonijos būtų navimųs (vandeni, kanali-: linksmai gyvena Bahamas

Kaip rašo 1966 metų Wdrld Almanac, prezidentas apdetos mokesčiais. } zacijąTr kt.), bet dauguma
Johnsonas tada pasiuntė į Seimą LeRoy CoHinsą, buvusį Tą patį padarė Mardcopa stengiasi ir stengsis nuo tosį^
Floridos rubernatorių, kad susižinotų su kun. Kingu ir, apskrities, Ariz., mokesčių Y?* T®*" f
pabandytų iš naujo organizuoti negrų protesto žygį iš ; inspektorius. | m

tas prieš Alabamos negrus piliečius, kurie bandė padra- 
matizuoti gilų savo troškimą lygių balsavimo teisių44.

Ir juodasis kun. King, kuris vadindavo save "neko- a 
vingu“ kovotoju, tuojau suorganizavo antrą negrų žygį • 
iš Šeimos į Montgomery. Susidarė 1,500 nėgių minia ir

Šeimos į Montgomery. O federalinis teisėjas Krank M. 
Johnson tuo tarpu įspėjo gubernatorių AVailace’ą, kad
nedrįstų daryti demonstrantams jokių kliūčių.

Kažkurie protestantų dva
siškiai jau yra siūlę savo

rastas teisingas sprendimasl •_ _• 1__ 1 O O______ S?__ • •Colorado valstijoje įsta-! ir nieko bendra su religija

rodamas.

tymas jau senokai leido ap-! neturį turtai ar bizniai bus,
dėti mokesčiais bažnyčių mokesčių įstatymo lygiai * luieui. sknnimis to___-

Bet gubernatorius pranešė prezidentui, kad Alaba-1 turtus, kurie tiesioginiai ne-į traktuojami, kaip ir kitų pi- •
tarnauja religiniams reika-' liečiu turtas ir verslas. P81*’ Ka,namos gyventojai nėgių demonstracijoms esą priešingi, ir 

jeigu jie demonstruos neapsaugoti, tai tikrai būsią riaušių, 
ir gal nevienas negras bus užmuštas. Alabamos valstija, 
tačiau, negalinti tokios apsaugos negrams duoti, nes mo- 
oilizuojant miliciją valstijai pasidarytų sunki išlaidų 
našta.

Kaip į tai reagavo prezidentas? Jis pasiuntė į Aala- 
oamą federalinę armiją, 4,600 ginkluotų kareivių, kad 
apsaugotų negrų žygį.

Minėtas LeRoy Collins su kun. Kingu surinko 3,200 
maršuotojų, ir kovo 21 dieną šita minia pajudėjo 5-kių 
dienų, 54-rių mylių žygiui, kurį lydėjo 4.COO šautuvais 
ginkluotų kareivių apsauga. \

Bet kai reikėjo visiems nakvoti lauke, ant plikos že
mės, po kovo mėnesio dangumi, tai jau pirmos dienos va
karą 2,900 maršuotojų sugrįžo atgal į Seimą. Likusieji

istorijos
80 psl., kaina

20 centų.
žemaites raitai karės mo-

Vis dėlto šitas triukšmas vertas dėmesio. Verta įsidė-• 126 psl., kaina 50 centų.
mėti, kad jis buvo sukeltas dėl tuščios negrų fanaberijos— Stalinas, 32 psl., 

kaina 25 centai.

“S1I

/isgi šiaip taip pasiekė valstijos sostinę. Bet gubemato- 
tai pienas prapuola. Kitai} I ius Wallace atsisakė priimti jų delegaciją, norėjusią iš- 
pasakius, ožka užtrūks. Nu. j dėstyti jam savo reikalavimus; jis priėmė tik rašytinę pe

ticiją, kurioj buvo reikalaujama negrams teisių. Čia tiktų
lėtu viii pošakis: lėkė kaip sakalas, nutūpė kaip vabalas.

ir užtrūko.
— Ar jos atgaivinti jąi 

negalima?
— Nežinau. Maiki. Mūši 

Dzūkas rokuoja, kad turėtu 
me nupirkti jai ozj. Sako 
ožkai prie ožio bu» links 
miau, ir gal pradės duot’ 
pieno. Ale Žemaitis protes 
tuoja. Sako, ožkai ožys ga 
ir patiktų, ale šiaip jis nie
kam nevertas gyvulys, pie 
no iš jo negausi, o mėsa ne 
gardi. Tai kam tokią besti
ją pirkti? Vietoj pirkti ožį. 
jis patarė paprašyti kunigą, 
kad pasimelstų už ožkos 
sveikatą, ir prižadėti jam! 
už tai pirmutinį sūrį.

■yt 5,000 bilietų po kvoterį Į tai geriau pamiegot, negu 
ir paėmęs pensilį išfigeria- i dirbti. Žmogui miela tik tas, 
ve l ud til pusę jų išparda-Į kas sava. Va, aš pasėjau sau 

^uunnt $625. Už tuos tabako, tai ir prižiūriu, kad

įnešimą, kad reikia nupirkto _ Bet kas sake. kad ku
melžiamą masiną. Olrait, 
pašaųkėm agentą, ką tokias 
mašinas parduoda, ir raida-

pigas galėtų padaryti tokį
stebuklą?

—• Jes, Maiki, Dzūką iii 
vei atgabeno tokį gremėzdą, i Zanavykas išjuokė. Sakoj
su visokiom paipom ir kito
kiais galais. Užmokėjoih pi
nigus ir nuėjom melžti. A-* 
le pasirodė, kad mašina pa

mušų ožkai nieko nemacyš 
nei ožvs, nei kunigas. Užuot!j 
darius dzūkiškus zababonus

pinigus, jis sako, galėsime 
p ji it kniką, nusipirkti ge
rą karvę ir pora tuzinų viš
tų I ada. sako, ir parėdkas 
bus geresnis, ba gaidys vi
sada užgiedos.’ kada reikia 
keltis prie darbo. Tokiame 
kolchoze, sako. jau galėsi- 
.iic gy venti kaip ponai. Ši
tas skymas visiems patiko, 
.Maiki, alę ąs buvau priešin- 
ga» gaidžiui, ba aš myliu iš 
.yiu ilgiau pamiegoti.

— Kaip inatau, tėve, suta
rimo pas jus nebus.

— Nu, nieko nepadarysi, 
Maiki: juk kolchozas ne vie

būtų palaistytas, ba žinau, 
kad tai mano makorka, o a- 
pie kitką aš nekėrinu. Taip 
ir kiti daro. Kolchozo ožkos 
niekas nenorėjo melžti, ir ji 
užtrūko. Gal negeriau būtų 
ir su karve. Galėtų būti dar 
blogiau, ba ožkos nereikia 
šerti — ji ant dumpų susi
randa sau živnasties, o kar
vei — turi duot šieno. O kas 
norės jį piauti ir į barnę 
krauti? Valuk to aš ir sakau, 
Kad mūsų kolchozui nekaip 
sekasi. Na. ale galėsim apie 
tai pasikalbėti kitą kartą. 
Dabar man reikia eiti 3avo

sukeltas dėl to, kad į registracijos punktą Šeimoj jiems 
buvo nurodyta eiti pro šonines duris, kai jie norėjo eiti* . .
pro frontą. Ir juokingiausia, kad šitam vaikiškam jų pro-’ ^^klgtoio, mušis, paraše dr. 
testui pravesti prezidentas matė reikalo pavartoti armiją. Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
O Afrika gal ir nepastebėjo, kad Amerika taip rūpestin
gai glosto juodąjį žmogų, kai tas užsimano pasispardyti.

Šituo epizodu jau galima ir užbaigti antrąjį riaušių 
sezoną.

Trečias sukilimų laikotarpis prasidėjo 1966-taisiais 
metate. Tais metais griežtai pasireiškė ir "juodoji galia44, 
ir pirmą kartą buvo atakuojama "segregacija“ šiauriniuo
se miestuose, kur iš tikrųjų nebuvo jokios segregacijos.

irriKjS^.'įi.plito po BTW,3?L^ (S -KaW» įvadas),
lantą, Clevelandą, Daytbną. Chicagą, Milwaekee, Omahą Į kaina 50 centų,
ir Mississippi valstijos miestus. Spaudos ir kitų šaltinių ’
sprendimu, 1966 metų vasarą šiaurės didmiesčiai pergy
veno iki tol dar nematytą anarchijos šėlą.

Ir tuo pačiu metu įvairūs negrų organizacijų vadai 
kovojo tarp savęs. Kai vieni maištavo, reikalaudami seg
regacijos panaikinimo ir siekdami bedradarbiavimo su 
baltąja rase, tai kiti rėkė: Šalin su tokia"filosofija“! Te
gyvuoja "juodoji galia44!

"Nekovingos studentų koordinacijos komitetas“ ir 
"Rasinės lygybės kongresas“ prisijungė prie "juodosios 
galios44 šalininkų ir kartu su jais atakavo baltąją rasę. Sto- 
kely Carmichael, karingas agitatorius, vadovavo "neko
vingai44 studentų grupei.

Septyni negrų vadai, jų tarpe Roy Wilkin3, Whitney 
Young ir Bayard Rustin, pasirašė ir paskelbė pareiškimą, 
kad jie atsimetą nuo "juodosios galios44 sąjūdžio. Bet kun.
Martin. Luthęję,1£ing atsisakė tą deklaraciją pasirašyti. Jis 
vadovavo "Pietinei krikščionių konferencijai44, bet — 
prieštaravo ir kitiems sambūriams.

psi., kaina 50 centų.
Socializmas ir religija, E.

Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos u2 $2.

Tavo kelias į sočiai
(Leono Bliumo), 35 
kaina 25 centai.

pat,

Socir'Jzmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

Socialdemokratija ir
monizmas (K. Kauskio),'W 
psU kaina 25 centai

ne-

P1G1AUSIA

IR
GERIAUSIA

DOVANA!

Dovanokite savo 

ir bičiuliams

Prezidentas Johnsonas pasiūlė kongresui priimti I atsieis tik $5, o tas.
"open housing“ įstatymą, kuris būtų atidaręs negrams':} 
baltųjų žmonių gyvenamas patalpas. Bet senatorius Dirk-'

sako, verčiau išleiskim ožką1 n° žmogaus locnastis. O kai į tabaką palaistyk šen tuojau nurodė, kad šitoks įstatymas laužytų konstitu-
daryta karvėms melžti, su ant loterijos. Pasiūlė padai žmogus dirbi ne sau vienam, ’ —Iki pasimatymo, tėve.c’W»*r prezidento sumanymas buvo sumuštas.

kus dovanota, per 
kas savaite gaudamas Kelei
vį, jus tikrai atsimins.
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KELEIVIS, sa BOSTON

Teisės patarimai
Advokatė dr. M. Sveika uskienė sutiko atsa
kyti! KsMria įkaitytoje klausiama tekše 

Tie Uauaimai tari bftti bendro 
pobūdžio. Klausiama ir at

ro gandinsime šiame skyriaje. 
reikia pažymėti, kad esate Keleivio

----- IMM V-.
iivįuaif ' -

• ».j r,,
Attornev at Law,

t i •t

(Tęsinys)

Pirmiausia aptiko taknę prekiją, Raštininko brolį.
Ūkininką apausiavo. žydus sugrūdo į sunkvežimį ir, nusi
vežu į pušyną, prie didžiosios duobės, sušaudė. Už savaitės 
atrado kitą nelaimingą grupelę. O žmones, teikusius 
priebčgą, tardė, stumdė, varinėjosi, reikalaudami pasa
kyti, kur pinigai ir brangenybės. Kas patikės, kad tai jie 
darė už ačiū?

Baisios buvo dienos. Čeponis jautėsi kaip koją įsi
kirtęs, kaip įsibridęs į gyvas žarijas. Kad greičiau pava
saris nušvistų, gal tada kas, gal kas nors?.. Ir taip vieną 
vakarą, jau pO Trijų Karalių, visai nelauktai iš miestelio 
atpluošė žentas. Sušilęs, suplukęs ir taip jau sunerimęs, 
kad nejauku darėsi bežiūrint. Jis buvo atsargos karinin
kas ir tarnavo vaduabtra vietos policijoje, nenorėdamas 
karo metab nutolti nuo tėviškės. Reikalas tokis, kad kuo 
skubiausia turime išvežti žydų šeimyną. Tuojau, tuojau 
pat, nes rytoj greičiauriai bus pervėlu. Jie turį žinių, kad 
pėdsakai aptikti. Dieve sergėk, tik neatiduoti į vietinių 
žmogėdrų rankas, kurie gal jau ryt skalydami sugarmės ' 
kieman. Į

Tai ką dabar? Čeponis pasijuto, lyg privertas darži-ril,M aktorė ir damininkė Jndy Gar land, kori pradų savaitę anrota rovė 
nės durų. jaraaėymroi kaediary nusižudžiusi Chckea, netoli Londone, Anglijoje. Virtoje kairėje ji

— Eikit įspėti žmones, kad pasiruoštų. Po dvylikos *■ ■eU Londono aerodrome, dešinėje — 1939 metam, kai Minėjo vaidindama vaikiškas 
išvažiuoju. Vešiu į Šiaulius. Mūsų tikromis žiniomis, po Mettej kairėj sa pirmuoju savo vyru David Roto, o dešinoj — jau tapenk t rojo vyro Miefcey

f::!

pirmosios masinės bangos Šiauliuose, bent kol kas, dau
giau žydų nešaudo. Jie laikomi darbams, kurių vokiečiai 
ton turi begales. Turiu pilnų viršininko pritarimų ir lydi
mąjį raštą. Kelias geras. Iki aušros tikiuosi būti vietoje...

Pakinkė geriausią arklį, roges privertė šiaudų, pri
klojo gūnių, keleivius apvaUutė kailiniais ir šiltai apavė. 
Tamsoje, be žiburio, lengvai snaiguliuojant glebės! ran-’ 
kos ir tik pavieniai duslūs žodžiai, žento rankose botagas. 
ir vadžios, ir šautuvu tarp kebų. Snaiguolės tirpo antį 
veidų ir, įgavusios gaižų prieskonį, sūriais latakais sruvo ’ 
patekini. Ūkusieji persižegnojo įtempę kaklus, išplėtę, 
akis į naktį, lyg netikėdami tuom, kas įvyko.

Juozapas Čeponis atsuko vandenį. Palaistys savo pie
vą, dviejų žingsnių pločio ir dešimties ilgio. Delnai niežti, 
pirštai gniaužiasi, nuklydus atgalios į anuos veiklos ir di-Į 
dėlės įtampos metus. Matė žmonės Šiauliuose Šaknę su 
sūnumi, žygiuojančius akmeniniu grindiniu, kaip karei
vius. Geltonos Dovydo žvaigždės prie skudurų. Dar pas
kutinį pavasarį jį matė prie griuvėsių valymo. Jis rodęs 
kažin kokius ženklus, lyg turėtų ką pasakyti, bet pilietis 
pabūgęs vokiečių sargybinių ir nesiartinęs.

Čeponio žentas buvo tikras, kad šeima išlikusi ir da
bar kur nore Vakaruose. Duok Dieve.

Prisiminimų sriautas beveik nuvargino. Prikrito po
kaičio. bet užmigti negalėjo. Vartė laikraštį, viena akim 
pasekdamas praeivį, pravažiuojančią mašiną. Viena tokia 
didelė ir puošni sustojo priešais jo namą, ir išlipęs vyras 
dairėsi. Paskui perėjo skersai gatvę, palipo laipteliais prie 
durų ir perskaitė kortelę prie pašto dėžutės. Tai jo ieško, i 
pamanė Čeponis, žengdamas pasitikti.

— You are mister Džiosef Šėpoms? — paklausė ge
rai apsirengęs ponas, šviesiais, garbiniuotais plaukais ir 
truputį šlakuotu veidu. '

Yes, yes, mister... — linksėjo galva pritardamas.
— Manęs nepažįstate, ponas čeponi? — tada lietu

viškai prabilo vyras, lengvai ir gudriai šypsodamasis.
Čeponiui lyg žadą pro gerklę ištraukė šurdis tvak

sėjo ir tik žiobčiojo. Tie šviesus plaukai, veidas ir stotas, ir 
šypsenėlė apie šlakuotą burną. Tarei prieš dešimtį metų 
stovėtų ir tartųsi dėl prašymo su...

(Bus daugiau)
• • •

(Paimta iš ką tik Nidos išleistos "Penktosios pradal
gės**, kuri už |3.76 gaunama ir Keleivio administracijoj).

Jos pribaigt pktro gyvenimas, meilės ir kančios pertekliro, akofcelfc ir narkotikai.

Gražina Tulau^kaitė

TRAUKINY

Traukiniai, traukiniai, traukiniai... 
esi, kur buvai — nežinai.:

medžiai ir upes ir stotys — 
Nežinai, kur galėsi sustoti.

miškas, laukai, ežerai —
Su širdim jau kažkas negerai.

Staiga skęsta jinai ežere —
Kaip dainuoja, girdi vakare.

Traukiniai, traukiniai, rėkia bėgiai... 
Negali padėt širdžiai bejėgei.

Prieš tave, už tavęs tik naktis...
Šaukia šaukia visus paslaptis.

Grius sugrius dangaus mėlynos lubos — 
Žvaigždės krinta ir kristi vis skuba.

O nr tu, kur leki, nežinai —
Tavęs laukia duobė,

) toliau, kas toliau, kas už jos? ♦ •- 
. mirties kas gyvens, kao dainuos?

Traukimai, traukiniai, lieka stotys^.
Kieno akys pradėjo rasoti?

• • •

(Šis poetės Gražinos Tulauskaitės eilėraštis paimtas 
iš “Penktosios Pradalgės“ — literatūros metraščio, 
kuris gaunamas ir “Keleivio“ administracijoje.)

"BAISI KLAIDA"

Prieš kiek laike "Keleivy“ 
buvo pranešta, — rodos, 
Maldo Tėvas apie tai kal
bėjo, — kad popiežius leido 
moterims eiti bažnyčion ne
uždengtom galvom, reiškia,

Dabar gi popiežium tok- 
retorius Annibale Būgnini 
tų žinių atšaukia. Jis sako,

netoriprati-
, Lietuvoje leidžiamas hu-

„i. moro ir satyros žurnalasžiw atšaukęs kitokį prtvar- "aiuoto<< o fi mimokymą. bet kažkaip bavę Šluota gegužes 9 d. numeRUdingai eupnrta, UdtaZ k
alšaukiniAa muam pavardėm ir faktais paiem-
skrybėlei TiktaTvy^UuS’**.I4pom3 pi"‘”kų istnri“ 

valą nusiimti skrybėles, nr.
atliekamos maldos, bet ma-: "Kas pirmas sužinojo, 
terys — priešingai. Eida- kad Vilniaus galanterijos 
mos bažnyčion, jos privalo: prakybos bazėje atsirado 
savo galvas uždengti. importinių lūpoms pieštukų,

i

. kiavo į kairę k* į dešinę. Su
sirinko pinigo beveik trys 
tūkstančiai. Tada ir sako 
sandėlininkas bazės prekių 
žinovui J. Šagidevičiui:

— Vežk prekes į univer
salinę parduotuvę — ir pa
klojo vietoje prekių rublius.

— Nieko nebus, — sako

Gal Tamsta neatsisakysi 
atsakyti į šį trumpų klausi
mėlį.

Mes gyvename Illinois 
valstijoje. Turime automo
bilį ir turime draudimų. Mū
šų šeimoje yra trys vairuo
tojai: aš ir majio.ganus bei 
duktė. Niekuomet nesame 
turėję rimto aketdento.

Prieš mėnesį buvo atvyT. 
kusi mano dukters aplanky
ti jos draugė iš Ohio valsti- 

| jos. Ji gyveno pas mus virš 
savaitės, ir ji man ir mano 
žmonai labai nepatiko. At
rodė labai nerimta ir nepati
kima. šiaip maloni mergaitė 
ir iš geros mums pažįstamos 
šeimos.

Taigi, vienų vakarų mano 
duktė manęs paprašė, kad 
duočiau jai automobilį vai
ruoti. nes jos ketina kur va 
žinoti. Sakau, gerai tik vai
ruok atsargiai ir neleisk sa
vo draugei vairuoti Sako, 
gerai neleisiu.

Trumpai štai kas atsitiko: 
duktė leido savo draugei 
vairuoti, ta Įvažiavo į kitą 
mašiną, ir dabar tos kitos 
masinos vairuotoja ir trys 
keleiviai (passengers) ieš
ko iš mano dukters ir manęsšagideviėiua - Duok loo,000 dolerių, o mes tetu-

poms pieštukų ir pardavė-' ,noftn 
joms pasidžiaugti. Kitaip rime 20.000 apdraudos.

Draudimo kompanija man 
skambino, liepė pas juos už
eiti ir paėmė iš manęs “sta- 
tement“ (raštišką paliudiji
mą). Aš jiems pasakiau, 
kaip įvyko. Dabar gavau iš 
jų laišką, kad jie iš viso ma
to už įvykusį akcidentą ne
mokėti. net draudimo "poli- 
ey“ ribose.

Klausimas: kas man da
bar daryti? Ar gali taip at
sitikti, kad aš būsiu atsakin
gais už visą įvykusia nelai
mę?. Tada, jei taip būtu, jie 
galėtų mane išlicituoti ir at
imti ne tik gyvenamus na
mus, bet ir kiekvieną sun
kiai sutaupytą centą. / ,»

Mano draudimo ; k©mpa~ 
tija sako, kad jie man duos 
dvokatą, kuris gins mano 
>ylą, bet kad man pačiam 
rgi reikalingas advokatas, 
ies Čia yra ieškoma daugiau, 
tegu aš turiu apdraudos.

Kodėl kompanijos advo
katas neapsiima ir mano 
"dalį** ginti, to aš negaliu 
suprasti.

Ką Tamsta man patartu
mei daryti? Už patarimą 

lietuviškas ačiū.

Nootykffiga lūpų pieštuką kefiooe
pasakyti. Betdabar sunku 

buvo taip.
Tr pradėjo risi girgždinti 

bazės duris dėl tų importi
nių pieštuku Nors respubli
kos prekybos ministro įsa
kymu bazėje .prekyba už- 
d, 4 jst *, bet 'iMiee Motera 
dinų t ,i, MUdestėjo. kad

jos vietoj prekių pinigo ne
priims.

Tada Kavalenkovas davė 
prekių žinovui 1050 štokų 
pieštukų.

Veža Sagidevičius "pre
kes“ kišenėje susikrovęs ir 
juokiasi, kad sandėlininkas 
tokią misiją jam patikėjo.

Nuvažiavo prekių žinovas 
tiesiai pas spekuliantę Z. I- 
vanovą, gyvenančią Raudo
nosios Armijos Rrospekte 
Ten greit bendrą kalbą su
rado. Juk neveltui abu pre
kybininkai. Paliko šagide- 
vieius spekuliantei tūkstantį 
pieštukų ir per minutę "už
dirbo“ 450 rubliu.-l-i*.- 3:- r.n <

’ Ivanovą tą pačią dienr 
paleido į turgaus rinką pieš
tukus po 4 rublius už vieną.
Juos nupirko kita spekulian
tė Vorobjovą. Pardavinėjo 
lūpoms dažus turgaus die 
nomis Vilniuje. Dalį net į O 
desa nuvežė. Tea vieno 
pieštuko kaina pakilo dar 
dvigubai. Sėda rytą į lėktu
vą ir skrenda į Odesos tur
gų. Vakare namo paskren
da. Apsimoka. Kad tik pre
kių nestigtų.

Tik tie Odesos mStidnia. 
kai ėmė vieną dieną ir pri
statė prekiautoją su Ūku- 
sais pieafokabį Vilnių, štai 
tada ir paaiškė jo, kad kovo 
11 d. į unlvbrtoiinės parduo
tuvės parfumeri joę skyrių Automobilio draudimo su-

Illiaois valstija. u,
-J!!.' ("l .!l

u-

• i
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buvo atvežtos ne prekės.bet 
2986 rubliai. Tieka, sekrijos 
vedėja Miekalkova buvo su
streikavusi, pradžioje 
nėjo pinigų priimti. Bot 
bau apsigmrajo. Už tai 
prekių žinovo Šagidevičiaus

tartys (poticy) pasako, 
kurių asm 
kompanija yra

s.iriūfciEaiib.as P. Kavalen
kovas-vos spėjo suktis. Pre-gavo 60 pieštukų**.

> '3 *A. .
H t

įM.

naudoti automobilį, 
veiksmus.

Tamstos aprašomomis ap
linkybėmis. jei byla atsidurs 
teisme, teismas turėtų nu
tarti, ar Tamsta, kaipo maši
nos savininkas, esi “davęs 
leidimą“ dukters draugei 
mašiną vairuoti; Teks įrody
si, kad TamšttTtbkid'leidimo 
riesi jai suteikęs.. Suprantu, 
kad Tamsta ^’uzoraudei“ sa
vo dukteriai leisti draugei 
mašiną vairuoti. Tačiau tai 
teks įrodyti, ne tik pasakyti.

Antras dalykas — reikia 
visuomet atsiminti, kad 
draudimo kompanija nėra 
atsakinga, jei asmuo, kuris 
vairuoja automobili, neturi 
teisinė* atsakomybės. Taigi, 
tik tada, jei būtų pripažinta, 
kad Tamstos dukters drau
gė buvo “teisiniai“ atsakin
ga už įvykusį akcidentą. 
antras klausimas bus. ar ji 
yra viena iš tų asmenų, už 
kurių “veiksmus“, susijusius 
su automobilio vairavimu,' 
draudimo kompanija yra at
sakinga.

Prieš atsakant į šį klausi
mą, kaip aukščiau nuro
džiau, turės būti išspręstas 
klausimas, ar Tamstos duk
ters draugė vairavo su Tams
tos “express or implied“ su
tikimu.

Jei “jury“ arba teisėjas į 
šį klausimą atsakytų teigia
mai, tada draudimo kompa
nija turės sumokėti už pa
darytus nuostolius “policy“ 
ribose, o jei tų nuostolių 
(damages) buvo padaryta 
daugiau, regu “policy“ nu
matyta, tada Tamsta gali 
būti “asmeniškai“ atsakin
gas už skirtumą (excess).

Todėl patariu, nelaukiant 
ir nedelsiant, pasitarti su sa
vo paties vietiniu advokatu, 
kuris galės pasisakyti dėl 
svarbiausios byYos ap- 
linkvfcėš'įrir.Vkirtiotoja turė
jo TaMstOč'šūtfkimą tėbine 
praštrie/rif rfč;.rn,‘^

Atsakant į šį klausimą, 
reiktų svarstyti, ar Tamstos 
dukters “suteiktas“ “leidi
mas“ draugei vairuoti maši
ną galėtų būti interpretuo
jamas, kaip Tamstos “suti
kimas“ teisme prasme.

><rib;»

»•’> »>i*i :

i t/ ni

už
"veiksmu**
ataAfaga-

kenųtoMj* yna atsakin
ga už mus "apdraustojo“
(named insured) ir tų asme
nų, kurisms "žpdraustasis“

Tamstai būtų buvę pra
vartu pasitarti su savo pa
ties advokatu prieš duodant 
vadinamąjį “statement“ kad 
ir savo paties draudimo 
kompanijai.

je. Tamstos advokatui 
dar ištirti kitą gali- 
jfš.sužinos, ar Tama- 

i draugė "tori“ 
'savo“ draudi

mo, ryšium su sav® tėvų ma
šinos draudimu (automūbile 
poHcy). Tai dažnai yra svar
bus faktas šios rūšies bylo
se. Tamstos aprašomomis 
aplinkybėmis patariu jokiu 
būdų "neatsidėti“ vien ant 
draudimo kompanijos advo
kato, o turėti savo advokatą.

■ MtVI ‘ ;<J-' ' < :’
hito i h «
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RADIJO PROGRAMA 
Idtltovlų RadŲi

i .u;ti i. uirtiit.j

Bostono ri s iq tumiau fcfJl

FAKENffmv KALENDOMIS

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

• • •

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

Spalio 25 d. Skautų Lapi
nų kaukių balius So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
III-jo aukšto salėje, , . r

' ne w york, n.y.

Pagerbs vysk. A. Dalesnį

Naujasis lietuvis vysku
pas A. Deksnys liepos 6 d. 
5 vai. vak. Viešpaties Atsi
mainymo bažnyčioje, Mas- 
pethe, laikys mišias, o po jų 
bus ten pat parapijos salėje

Įdomų "naudingų ir ne
naudingų valgių“ eiliuotų 
vadovą sukūrė Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Stanis
lovo Augusto pamėgtas po
etas Stanislovas Trubeckis. 
Jo patarimus pravartu prisi
minti ir mums, juo labiau, 
kad, amžininkų teigimu, 
pats S. Trubeckis sulaukė 
gražaus amželio — mirė 9C 
metų.

Jis siūlo valgyti svogūnus 
česnaką, gerai iškeptą duo
ną. mėsą "žvėrių, padengtu 
kailiu. SmfrAferiais“, "špi
natus bė 'piktždlių“. Anot to 
poeto, "sparagai geriau su 
druska, negu su sviestu“, "a- 
h» naudingesnis už arbatą 
ir kavą“, "barščiai gerai, jei 
tik neriebūs“, ešerį ir vėgė
lę geriau valgyti paruoštą 
taip, kaip žydai kad ruošia, 
Jis siūlo valgyti seną sūrį, 
"padedantį virškinti“. Žą
sys ir antys nepatartinos. 
"Sriubų, ypač karštų — ne
giriu“, "kietai virti kiauši 
niai — vežikų valgis, rau
ginti kopūstai — iš tiesų val-

šiame žurmu
das Dovydėnas, Nelė Maza- 
laitė, L. Žitkevičius. Pr. Al- 
šėnas, R. Kisielius ir daug 
kitų. Leidiny rasite įvairiau
sių skaitinių. Jei vienas da
lykas nebūtų įdomus, tai jū
sų dėmesį patrauks kitas. 
Taigi, dolerį sumokėję, ne
sigailėkit, nes tai tikras įvai
renybių rinkinys.

Gimtinės Takais. Tai yra 
Prano Narvydo atsimini
mais paimtų pasakojimų 
rinkinys apie įvairius senu 
laikų įvykius ir nuotykius 
Autorius pasakoja papras
ta . bet įdomiai buMtouk-

Nttffoj Anglijo
WLYN, 1390 b 

lociklų ir IB stoties PR 
101.7 to&» velkis sekmadir 

.. niais nuo 1 Bd I i30 vaL dir 
ną. Perduodam: Vėliau*

r koasentarsi, muzika, dai 
mm ir Magdutėa pasaka.

Biaaio reikalais kreiptis 
laltic Florists gėlių ir dovi 
'O krautuvę, 602 E. Bronė 
way, So. Bostone. Telefo- 
tas AN 9-0499. Ten gauna 
-»ua ir Keleivis

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo- 

lynos, V. Baravyko, 590 pel. 
apie 30,000 žodžių kaina $9.

Jpi. Knyga 
pi«ė dail. 
kaina nep

vilfeliį

les ko

vakarienė vyskupui pagerb- ___
*2’ kalbės gen. konsulas jja^ patiekalas“. **Sveikiem, 
A. Simutis, A. Diržys, prel.
V. Balčiūnas.

Meninę programą atliks 
solistas S. Citvaras, palydi
mas pianisto A. Mrozinsko.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

SAVAITĖ

1959 metais kongresas nu
tarė prašyti prezidentą, kad 
kasmet liepos mėnesio tre
čiąją savaitę paskelbtų Pa
vergtųjų Tautų Savaite ir 
kad tuo paragintų JAV gy
ventojus prisiminti komu
nistinio imperializmo pa
vergtus milionus žmonių, su 
viltimis žvelgiančių į demo
kratinį pasaulį ir laukiančių 
laisvės dienos.

Šiemet prezidentas tą sa
vaitę paskelbė nuo liepos 18 
dienos iki 19 dienos.

Tą Pavergtųjų Savaitę 
rengiasi atitinkamai panau- 
toU,My o (tekiams JrVįįmf- 
tųjų Tautų Seimas, kuriame 
yra tvirtai atstovaujamos ir 
Baltijos valstybės.

RODEZUA BUS 
RESPUBLIKA

Rodeziją yra Afrikos 
kraštas, kuris seniau buvo

Ieškoma Juozo k Petro Vea 
delta, kilosią iš Taaraeės apk. 
Sartininku valsčiaus, gyvenusią 
Amerikoje.

Jie patys arba kas apie juos 
ką žinantieji malonėkite 
ti šiuo adresu:

Wm. Yesodavich,
2220 Sarah Street. 
Pittsborgfc, Pa. 15203.

redagavo Kareivi 
įaftė ir Mupoberskie. apie 
nj!0OMSų,511 psL/kai 
ia — $5.00.

ugifškaė io
Viliaus Peteraičio. B 

akla, daugiau Kaip 30,00< 
žodžių, 689 psL kaina 8700 

to modern 
parašė Damb- 

riūnaa, Klimai ir Schmal- 
stieg, 471 pel, didžiausia? 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos
vadovėlis, kaina 87.

Ką tik gavome:
Įsigykite ką tik gautas į- 

domias knygas:
Draugus ^lon CajUillo, 

įdomūs klebono ir vatinės 
komunistų partijos ęekreto- 
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Auksiniai rageliai, Prano 
Naujokaičio eilėraščiai, 64 
pel., kaina $2.

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

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

Nužemintųjų generacija, 
egzilio pasaulėjautos eski
zai, parašė Vytautas Kavo
lis. 7Įpsl,

kai

Ar skaitei 
šias knygas?

SLA
SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIU
j KnnMAMERIKOJE

SLA—jau M BMt| tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugis/ kaip SEPTYNIS MIUONUT dolerią
naraudfcj<>\r~f -***r.**

SLA—didžiausia Beturiu fraternalinė organizacija — 
daods gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nea,SUSIVIENIJIMAS neieško peiso, o teikia 
potarnavimua savitarpinė* pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris m pana mitam dalarię * 
kapitalą, tad jo apdraadr tikra kr aaagL Kiekvienas 
lietuvis ėia gatt gauti įvairių klasių reikaUagiaaBias 
apdraadaa nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taapeaaąją Apdraudą — Ra. 
davmeut laauraara, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo Baikalo studijoms ir gyvenimo pradžiaL

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 molcss-

•StA—AKCIDEMFAMi iAPDRAUDA
amžiaus asmenim > rehąmenduojauų $ėtoyiikę,(,| 
klabu ir draogi ją, Bariams. UŽ $1.000.00 aMdąątar, 
lis apdraudos mokestis $2.00 į metus - ov-

SLA—kuopos yra dauguasoj* lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir tie plačiau paaiškina apie

rvI - is

igia savo patarimus S.
Trembeckis. — visi valgiai 
yra naudingi, jų perteklius 
nuodais tampa. Badas yra 
geriausias virėjas, druska— 
gardžiausias prieskonis, o 
vanduo — sveikiausias gėri-i ■ors Brautieji 

laeftti ”KcMvW
"Sr.*

Ieškomi Jurais šilasmitin, Jo
no sūnus, jo žmona Agate. fi- į 
mosi šimaitytė, Mykolo daktė, į 
ir ją sūnus Juokus, gimąa 1923 * LIETUVIŲ LITERATO*

mas*

KAS ATSPARIAUSIAS 
TROŠKULIUI?

Klaidingai yra manoma, 
kad iš visų žinduolių ilgiau
siai gali būti negėręs kupra-! 
nugaris. Ilgai negaudamas' 
vandens, kupranugaris pra
randa trečdalį savo kūno 
svorio. Po ilgo troškulio jis 
iš karto gali išgerti iki 130 
kvortų vandens. Atsigėręs 
kupranugaris tuojau atgau
na prarastą svorį ir gerą iš
vaizdą.

Bet štai, uolinė voveraitė, 
gyvenanti Meksikoje, pra
lenkia ir kupranugarį: ji ne
geram gali išbūti šimtą die
nų. O Australijos kengūrinė 
žiurkė pfateflrat visus, — 
ji niekuomet ėė^eria...

AR ŽINOTE, KAD —

Maroko sultonas Malajus 
Isamaeffo (1646-1727) buvo 
988 valkų tėvas. Maroko ar
mijoje buvo pulkas, sudary
tas ii jo 640 sūnų. Fezor

Anglijos kolonija, bet jo barzdaskučiu cechas vedė
baltieji olandai nenorėjo dė
tis į Anglijos valstybių 
”comn»oawealthą“ ir pasi
skelbė nepriklausomi. Ang
lija pradėjo visokiais būdais. 
Rodeziją persekioti, bet jos 
ministras pirmininkas lan 
Smith dabar paskeRri.kad 
ateinantį rudenį, gal lapkri
čio mėnesį, Rodeziją bus 
paskelbta nepriklausoma 
respublika ir nusikratys vi
su formalinių saitų su Ang
lija.

Pagal 1963 metų apakai* 
čiavimą, Rodeziją tarėjo 
4,900.099
rių tik 17A999

m. kovo 12 d. Batakių vaisė., RA SVETUR, 697 psL Joje 
Mažintą kaime. į rašo A. Vaičiulaitis apie po-

Jie patys arba apie jaus ką ®®jė’ apie roma
ną. ną, R IMbnj—fa apie novelę, 
ui 5. Santvusus apie dramatur- 

---------------------------- —“----- I giją, V. Kntkehss apie kriti-
NEBŪK ŽILAS

' mai ir šio kūrybos laikotar- 
jpio problemas, C. Gricevi- 
, čius duoda Išleistų knygų 
'sąrašą. Kaina $10. 
į PAULIUS AUGIUS, 2§4 
• dideli puslapiai, šio įžymaus 
i dailininko paveikslai ir A. 
Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.60.

Ketvirtoji pradalgė, Ni
dos išleistas literatūros met
raštis, kuriame rašo 21 as
muo. Kietais viršeliais kai
na $3.76, minkštais $3.15. 

Gbfeagm Istorija, parašėPamėginkite šiam vatam
stcSakiiecM srdMt^ kariw peJ Aleksas Ambrozė, 664 psl. 

miktea žilam*. »U«k« šitokia* Ir, lliitaniotu. Irai.pUbkamM. Mas gyduoles priroMt* .“JT??1?’— _x_ n# Jrfetgjg viršeliais $10
minkštais — $&

BALAMS, Stoj

turėti kiekvienas, kariam žyla, 
ka, arba plefekanooja plaukai. Jot 
nėratdaMi. Nėra nieko at jas ge-

*'’**“•
tt JliiiOU'l 0<-i ' >><’
ĮjCainą $3. Jeigu nebūsite vi- 

siŠlcafVitenkiritaA, pinigai bus 
jums grąžinti.

PASTABA: Su orderiu siųskite ir 
pinigus, kitaip vaistų nesiunėiam.

Kanadoje ir kitur užsieniuose |4 
su persiuntimu.

FLORAL HERB CO.

tikslią gimimų sultono hare
me statistika. Cechas buvo 
įpareigotas kiekvienams sul
tono sūnui dovanoti auksini 
skustuvą, o duknų r^dab- 
ro veidrodėlį. Po sultono 
nMrties cechas paskelbė, kad 
^dovanojęs 649 
Ir 840 veidrodėliųT^^

Box 305, CUNTON, Ind. 
Dept- 5

NENUSIMINAME!
1

its, rašką sr kęję

rargj.
REE-LEEF RUB

“ V

• • •

Siųskite IS, _
B MTOdymtkk KKr
r ROYAL PR00LCI9 
North Stk, PX). Bok MIS

Nevrarfc. NJ. *71M
Pietų Amerikoj Amazo

nės upės džiunglėse gyvena 
indėnų gentis kapanamara..
Liūčių aeaono metu šie indė
nai vaikščioja visiškai nuo-I J. K. Končiaus

Tačiau

GERA PROGA
Žymiai papiginta 

galite įsigyti įdomius w«L 
Mun«nTMaRS

labai 
i-gražiai išleistoj,

Ižustruotoj knygoj yra aep- 
ty irios Mairooto baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova-
aoms. Kaina . ..............86.00

BAISUM BIRŽELIS ši
ta je 238 psL knygoje yra 8 
dramos: Bstoutis Birželis 
Varpinė Ir šiaurės pašvaistėoto .---- m-t — —>, >>«ranMr rouM nMMM»
kis. Kaina...................8960

LIETUVOS ISTORIJA
VI-ji laida, oarašė dr. Vi

414 pat, daug paveikslų, ka» 
N žemėlapiai, tvirtai įrišta 
Knyga na tik geras vadovė- 
lis mėkiaiaiM, bet ją su ido- 
ttimm flksižnn ie mranounisii 
Ksčna —9—— • • •.. • f** 99.

19 SUTEMŲ Į AUŠRĄ, 
parašė prof. dr. Antanas 
P. Raaaūasa, 463 psl., kai
na 86.09.

PEILIO ASMENYS, Jur
gis Jaukus, 8 veiksmų dra
ma, 961 peL, kaina $4.00.

Balės

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

i ir ary• geleži- 
savanorio An

tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376
pat, kaina $3.00.

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

laicbdai ųo tiltu, A- Tūlio 
83.75.

NULAUŽTA ŠAKA, tri- 
jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Vanagaitė-Petersonie- 
nė, 81 psl., kaina $2.

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

100 dainų su ęaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai 
na 84.50.

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17 

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

lėliai, kaina..............$3.6<
NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
fUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psf.y kaina $5. 
RASTAI^ STRAtPsNlAl 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

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

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

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

Asmenų, dievybių ir diek 
tyrių VARDYNAS, surinko
Anis Rūkas, 89 psL kaina 
83.00.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu

$$7West3$tk
•f Aaaerlea

Street, New Verk, N.Y. 1

gL Tačiau jie laimi pesipik-] iš Balfo veiklos. Knyga tin-i Vaivorykštės, kaina SS. 
cyveutoją, iŠ k»4 tins, jeigu kas juos pamato ka ir dovanoms, gražiai tik Rene Rasa, MEILĖ TRI-

valgsičiui, Iadšnas, valgy- leista, daug paveikalų, 494 KAMPV» 919 pat kaina 83^piečių. Kiti — negrai. Todėl t dainas kito akivaizdoje, gė- pal., kietais viršeliais kaina ŽVILGSNIS I PRAEITI, 
baltųjų mažuma valdys juo-' dingai rausta, panarina gal- $4 (buvo $6), minkštais $8 K Žabo, 479 pat, kai- 
dųjų daugumą. į vą, atsuka nugarą. ,, Jtyuvo$6). _____ JMI .o«ooeoaet o^^ęoeee e.eneoeoją, ^8

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H. Tautvsilienė* iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba "The Cemetery of Ns- 
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
išformuoja akattytojun apie paaaaliniun ir Hetuvttkuoatam 
įvykius, dūda daag ir įdomių nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsą visuomeninius bei kultūrinius klausimas. 
Jame rasite įdomią skaitytojų kišką skyrių, kariame laukia
me abipusię pasisakymą ir auomonią kiekvieao visieum 
svHrMft ^FobfeflMU
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs aaajų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė JAV-se $8.to
Adresas:

7722 George Street, LaSaHe-MoutreaL 690, Quebec, CANADA

BUVO $4, DABAR HK$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, 
ados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istoriją. JbjeKanados

kada ir kaip ta Išeiviją prasidėjo^ aprašytą
Lfctuva X ** ***’*■

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

skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.
.Pinigus siųskite:

KELEIVIS

O

So. Boston. Musu. 08127

Svarbios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kaziu Griniaus

1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkaro abi dalis kaina tik............ ........................... $6.50
Prof. P^|Mntklty<dyŽiBošių/ivBlstyMb<dSatYarlioą hmm-
tai, 176-pslU'Rbinuit^1?. ........................... 88.00
Prof. r/MtiMMBdOMto Sl-t*. .60 art.

'V.t.AM - ■ »-*» -tŪA ■ _w. ,__’ ivls m • K~mKal^VlžO KYyXi9IOvuMMBKę
70 puslapiu, kaina.................... .. ....................... ........ .. $1.09
Cicagietės Įspūdžiai konmnNtų pavergtoje Lietuvoj 
15 puslapiai, kaina vuuv ••••>• •••• •#•••••••••• ••••••«• • • $1.09
Frank Lavinsko Amerflkoe Lietuvių Laikraščiui nuo 
1979 m. iki 1999 m. 190 pat kieti virš. kaina seniau
buvo 96.00. o dabar tik . ............................................. .. $2.00
Dan Km Mčio MugBkuo ju kilkim j Vikrių, 330 pusią* 
nių, laba/ įdomūs 1968 metų kelionės į TJetuvą apra
šymas sa nepanrastais murtvMais. Kaina ............. .. 93.00

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj 
u Suu Boston. Mase. 08127



žinios/
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Naujas LB Kultūros Klubo E, ir J. Kačinskai vasaroja 
Los Angete»_^

^Kompozitorius Jeronimas
_ _ ______ Kačinskas su žmona Elena

ultūros"Klubo' pirmininku i apie porą savaičių praleido 
iestas ir sutiko būti' ^°s Angeles. Jie ten yra 

; Monikos Lembertienės ir ki
tų bičiulių svečiai.

j*-> >-afc-v i- ■ k

Mums praneša, kadnau- 
Lietuvių Bendruomenės

iž. Antanas Girnius.

Sunkiai serga 

Angelė Vakauzienė

Žinoma moterų draugijų 
eikėja ir visų pažįstama 
lūsų kolonijos narė Angelė 
akauzienė, nuėjusi pasitik-i 
nti sveikatos, buvo tuojau 
at paguldyta į ligoninę ir 
peruota. Ji guli Camey li- 
oninėje. v,.
Linkime greitar atgauti 

rarastas jėgas ir turėtą e- 
ergiją.

žiūrėkite, ką jūsų

t

LUVU, sa BOSTON

rųjoeo skautų 

ykU

šiais 
no šita

tomo raidės Z praėjo daug 
metų ir jper tą laiką daug 
kas pasikeitė. Vieni pirmuo
se tomuose aprašyti asme
nys numirė, kiti sukūrė nau
jų kūrinių, atliko daugiau
vertų dėmesio darbų, o dar į Y1
kiti, kurie tada buvo visai; JJ? '! 
nepaminėti, per tą eilę me-' - W8H8, 
tų iškilo jrienoje ar kitoje! 
srityje. Be to, buvo ir tokių Iovafo1a0. 
dalykų, kūne anksčiau buvo ™

Išeina L. Enciklopedijos 

papildymų tomas

Šiomis dienomis jau bai
giamas spausdinti Lietuvių 
Enciklopedijos papildymų • 
tomas, kuri greitai ir prenu 
meratoriai gaus Į rankas.

Kas šiame tome telpa?
Galima suprasti, kad nuųį 

L. Enciklopedijos leidimą 
pradžios iki paskutiniojo

madosM šeimos bankas duoda

• Nuo įdėjimo dienos

• Be įspėjimo iš anksto

• Kas mėnuo priskaitoma

• Ui visus indėlius moka

5š»

• Pilnas draudimas — Bankas veikia 105-tuosius metui 
Nuošimčiai nurašomi nuo Mass. mokesčių

South Boston Savings Bank
ALFRED W. AKCHIBALD, PREZIDENTAS

l 460 Wcat Broadway„ South Boston, Mase. 
Skambinkite 268-2500

sąskaitai atidaryti nuo 9 vai. ry to iki 3:30 vai. popiet.
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbes kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai.

Turtas (Assets) virš $132,000,000

Kr. 27. 1966 m. liepos 2 d.

kestis bus sumažintas 2 doL 
už pirmą stovyklautoją.

PM
s Atlanto rajo- 
učių stovyįįg 

C d 171 p)
stovyklavietė 

rai žinoma, Ji 
aus ežero, kur 
i turės 'progos

I

pasimaudyti. Vilkiukai; ir
kuriuo, nebuvo tižesnių
išlystom wfld^tome iri&UtŽdg°VJhklaU8

J r r * * putėse. Maistas bus gaminau
Šiame tome bus nušviesta 

ir visa eilė jaunesnių ar jau 
niaurių rašytojų bei kitų me
nininkų, per šį laikotarpį iš 
augusių ir pasireiškusių Lie
tuvoje. Taigi LE papildymų 
tomas yra paskutinis žodis

pamitėti persiaurai ar apie

Petro ir Ados Ausie jų sū- 
lus Linas. kuris tarnauja 

iriuomenėje, šiomis dieno- 
įis grįžo mėnesio atostogų. I 
'urimomis žiniomis, po at-| 
stogų jis bus siunčiamas į 
Vietnamą.

i
Lituanistas Vladas Kulbo

kas jau išvyko j New Hamp- 
shire kalnus, kur iš seniau 
turi įsigijęs vilą. Ten jis ir 
šiemet praleis visą vasarą ir 
į Bostoną tegrįš tiktai Vėiy-V* rihfrhe
yra OKaMjHmMi 
čiulių, kurie mėgsta kalnų 
orą ir čia pa jūry yra kanki
nami alergijos čiaudulio.

vajos medžių, kaikurių jų 
vilionės siekia daugiau nei 
200 pėdų, o storis iki 90 pė
dų. Vienas buvo išaugęs net 
toks storas, kad pro jo lie- 
meny padarytą kiaurymę 
net automobiliai pravažiuo
davo, bet gegužės mėnesį jis 

‘nuvirto. Dabar guli nabagas 
^savo amželį atgy
tas jo amželis, sa- 

metų!
Buvome nuėję jo pažiūrė

ti. Jis augo 6,600 pėdų aukš
tumoje. Parkas prasideda 
4,000 pėdų aukštumoje ir 
pakyla iki 10,000 pėdų

Visur nutiesti geri keliai. 
Juozas Masonas

k nris bendroje virtuvėje Ir vi- ,
1- st .vriflY8 ten esančioje.- vaL X Bostonas savaitgaliais

gykloje.
Stovyklos mokestis — 25 

dol. vienam asmeniui. Sto
vy kiauto jai'registruojasi pas 
stovyklos iždininką ps. A.

tuštėja

Prasidėjus vasarios die
noms. daugelis bostoniečių 
išvyksta ilgesnių ar trum-

apie asmenis ir įvykius ligi u'/'mSn P*8""! atostogų. ° savaitga-
uLkutiniu dienu. Worcester Mass. 01604, lip Iiais ir dar dirbančių pa-
paskutinių oienų. liepos lo p,,siųsdami 5 žjgta čia

T.« k i? -ui ... | dol., kūne bus įskaityti j sto- • - ...: Lietuvi^ Enciklopedijos į vyklos 
papildymų tomą redagavo! Tiems, kuriu tėvai aukojo
dr. Juozas Girnius.

: AN 8-2806 
Dr.Joo.J.bonovan 
Dr. J. Paiakarnio

ĮPSDlNIf
OPTOMETR1STAS

Valandos:
nuo 9 vai- ryto fld 6 vaL vak 
Vakarais ii anksto susitarus 

447 BJtOADWAY

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

BRONIS KONTR1M

U

100 dol. stovyklavietei, mo-1 vo vilą.

Dauguma jų savaitgaliais 
išskrenda į Cape Cfdą, kur 
jau nevienas yra įsigijęs sa-

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt)

OPTOMETRISTft 
Valandos:

uuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

—————————

Ketvirtis 4 Co.

Prietaisai
hflrrmttim

TsL AN 8-1741
272 W. >ROADWAY 

’V 8OUTB BOSTON 
Tel AN 8-4649 

^aooaoooaaa^aaaao^aaoaoaaoooooao^•oaaaaaaaaaaaaooaaaaaaaaaaaaa—aaao

Siunčiu sveikinimų iš be
ne antrojo savo didumu 
JAV parkų — Yosemite Na
tional Park Kalifornijoje.

Čia mudu su žmona atva
žiavome per vasarą dirbti______ j__ __________ , _
Big Trees Lodge’je. Aš dir-j netoli nuo CraigviHe Bearii, į 
bu virėjo, o žmona — įvai- F“*“" ***« P*r
rius kitus darbus.

Čia oras labai geras. Yra 
I meškų, daug daugiau stir- 
! nų. voverių, paukščiai čiid- 
‘ ba. Parke yra didžiulių seife-

COSMOS PARCELS; 
EXPRESS CORP- i 

į VAIRIAUSIAS DOVANAS |J 
siunčia betarpiškai 

1S BOSTONO I LIETUVĄ
įjos

Priftalymas greitas ir 
B ar*ataotss

Atidaryta darbo dienoarie 
nuo 9 vaL ryto 3n 5 vaL vak.

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
331 W. Broadvvay

So. Boston, s*— 62127 
TeL 26B-006B 

Vedėjas J. Vaičaitis

CAPE CODE 
įjami 2 kambariai, visai

8 minutes. Adresas —
A. ir J. šilimai, 

Blossom St.* of Centerville Ave„ 
Wbst I Wfoafeport

tU—771-0643.
(28)

»»*

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVHKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jaas atsikvies
ti į svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus TransJktlaatic Travel Servise, čia visų 
lšktavą klllstal (alrtickete) išrsisaai 
belaakiaat — ka jskis papildomu 
asakesčia.

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

Globa Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimu* ir rusiškų prekių užsakymus ba 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėm* tik per

Podarogilta Ine. skyrių 
Bostone

A. J. NAMAKSY i
Raal Estate 4k Inmiranre 

321 County Club Rd-
Centre. Haas. 92159 

ToL 332-2646

JUK NETURITE?
Petronėlės Orintaitc3 ei

liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės4*. Keleivio 
administracijoje ją galite 
gauti už $2.00.

PRAŠYMAS
“Keleivio’’ administraci

ja prašo f erb.

So. Boston, Mase. 02127

Skambinkite

268-4662

N & T OIL CO.. Ine.
641 E Broaduray

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis ipilimas
□ Patogios moksjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

f, .

pu-f HM

šant naująjį adresą 
miršti iMrnšvti ir

Darbo
9—7
8—12

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Ūktai vaistus, išpildome gydytojų re

M trik vaistą — eikit į fletuvišką vaistinę.

W » W. Brunduay. tarp B ir F gatvių, SO. BOSTON.
-t I M peMdaae AN 8-4929

Ten 9 vaL ryta Ni 8 vaL v„ Hakyra* šventaAeahm Ir

Dažau ir Tau
Namus U lauko ir viduje.• 
Lipdau popierius ir taisau! 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju Uk

JONAS STARINSKAS 
26! Savin Hfli Ava.

CO
.................... ..

Flood Square 
Uardivare Co.

Stikles
Visokis

Beflnaanys

N. J. ALEKNA 
S» KAST ntOADVTAT 
SOUTH BOSTON, M AM. 
TELEFONAS AN S-41SI

Tai veltui
L

»

'"B

ą

»» *

<

* < f■ ’ (
f z

360 W. Broaduray
02127

Vtoų *kyrių vedėja 

iooaaa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM

AHiAS PARCEL! CO.

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų ifldyme 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 burnerj pagerinti Texaco’s Flame 
Boosteriu, nauja moksliniu ttepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mos pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Wasktagtes Street 
Dorekester, Mass. 02124 
24 valandų patamavisMS

GE 81204

EXPRESSCORP. 
166 Milbary St

įstaigas atrikvIsBti 
pas save į svečias

v«m* a
stflekamas grsi- 

Atsflsakų įsitl-

< Mase. 01604 
Tat 7683347 

Tiesiai ii Wsreesteris 
čtam įvairias shmtiaia* į Lieta, 
vų ir kitas Bosiję*

7ww|t {▼Birm n*.
ir imperteetą 

prekių M kitų kraštų visai ia>
Be tet sisačia- 

ir gufltsoi-
sakytl jų gamybas prekes, čia 

a

» » »


