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Indokinijos karas kelia naujų 
rūpesčių

Sąjungininkai tarėsi Saigone, kaip gelbėti Kambo* 
diją nuo atslenkančių į kraito gilumą komunistų. Pary
žiuje Šiaurės Vietnamo delegacija kartoją seną giesmę. 
Susitarimo perspektyvos menkos.

JAV nepriklausomybės šventėj 
aidėjo skirtingos nuotaikos

Tradicinės patriotinės giesmės ir kraštutinės kairės 
ir dešinės šūkiai. Maldos ir narkotikų smilkalai. Kvieti
mas vienybėn ir muštynės.

Indokinijos karas, apėmęs 
ne tik Pietų Vietnamą, bet 
ir Kambodiją, Laosą ir sie
kiąs Thailando, rodo polin
kio dar labiau komplikuotis, 
nors ir dedama pastangų 
jam užgesinti. Šiuo metu y- 
pač aktuali Kambodijos pa
dėtis, kurion, pasitraukus a- 
merikiečių armijai, komu
nistai vėl atkakliai slenka iš 
šiaurės Vietnamo ir Laoso, 
neabejotinai norėdami už
imti jos sostinę Phnom Penh 
ir ten įkurdinti nuversto 
princo Sihanouk prokomu
nistinę vyriausybę.

Komunistų grėsmei Kam
bodžoje ir kaimyninėse 
valstybėse apsvarstyti ir 
prieš ją priemonių paieškoti 
Saigone buvo susirinkę še
šių Vietname kariaujančių 
šalių užsienio reikalų minist
rai — JAV, P. Vietnamo, P. 
Korėjos, Australijos, Naujo
sios Zelandijos ir Thailando.

Komunikate sakoma, kad 
to Azijos rajono laisvosios 
tautos svarsčiusios Kambo
dijos pagalbos prašymą. 
Manoma, kad tų laisvųjų 
tautų tarpe ar tik nebus ir 
Japonija, ekonominiai pajė
giausia Azijos valstybė. Tai 
rodytų, kad į Indokinijos ka
rą tiesioginiai ar netiesiogi
niai vis daugiau valstybių į- 
sitraukia.

Konferencijoje buvo pa
reikštas pasitenkinimas a- 
merikiečių laimėjimu Kam
bodžoje, bet drauge ir didė
jantis rūpestis dėl komunis
tų veržimosi į šalies gilumą, 
o taip pat ir dėl jų atgijusių 
provokacinių veiksmų Šiau
rės Korėjos pasieny.

Tuo tarpu sąjungininkai 
nenutarė daugiau kariuome
nės atitraukti iš Vietnamo, 
išskyrus jau numatytąjį ame* 
rikiečių karių 150,000 skai
čių.

JAV užsienio reikalų mi
nistras Rogers ragino sąjun
gininkus rimtai pagalvoti a- 
pie skubią pagalbą Kambo- 
dijai. Pietų Vietnamo užsie
nio reikalų ministras Tran 
Van Lam pabrėžė, kad susi
dariusi nauja situacija duo
danti naujų galimybių Viet
namo karą iki tam tikro 
laipsnio sutrumpinti, bet 
taip pat gali išaugti pražū
tinga grėsmė, jeigu nebus 
bendrom jėgom ir skubiai 
Šiaurės Vietnamo agresijai 
Kambodijoje pasipriešinta, 
nes komunistai visą Kambo
diją vėl pavers koncentruo
ta karine kumštimi kovai ne 
tik prieš Pietų Vietnamą, bet 
ir prieš kitus kaimynus.

Kolkas nieko naujo neiš
girsta ir iš Paryžiaus taikos 
derybų patalpų. Komunistai

sprendimą, jis pareiškė, kad
grįžęs į valdžią jis teis da- > cijos mašinomis. Jas paste-

„„„__r__________________ baltinius Kambodijos vadus bėjo motociklu važiuojan-
pareiškė, kad jie pasiryžę kaip krašto išdavimus. Į tis policininkas.

pradėti plačios apimties de
rybas su naujuoju JAV de
legacijos vadu David K. 
Bruce, bet reikalaują pirma 
pasižadėti amerikiečius į- 
vykdyti tris komunistų sąly
gas:

1) Nustatyti aiškia ir arti
mą-datą, ligi kurios iš Viet
namo bus atitraukta visa a- 
merikiečių kariuomenė.

2) JAV turi atšaukti bet 
kokią paramą dabartinei P. 
Vietnamu prezidento Ngu- 
yen Vai Thieu vyriausybei.

3) Iš anksto JAV turi nu
statyti būsimos koalicinės 
vyriausybės sudarymo prin
cipus.

Žinoma, tai fra tie patys 
komunistų reikalavimai, ko- tos sumos pridėtume, kiek 
kie ir ligi šiol buvo statomi. _buvo pavogta ar sunaikinta

Taigi Nixono pasiūlymai 
ir net taikos delegacijos per
tvarkymas net jokių nuolai
dų užuominų iš komunistų 
pusės nesusilaukė

Paskutinių karinių ir poli
tinių veiksmų rezultate In
dokinijos karo rūpesčiai tik 
pagausėjo ir padidėjo.

N. Lietuvą redaguos 

R. E. Maziliauskas
Poetas Henrikas Nagys, 

Nepriklausomos Lietuvos il- 
gamečiui redaktoriui Jonui 
Kardeliui mirus, apsiėmė 
laikinai minėtą laikraštį re
daguoti. Redaktoriaus pa
reigose jis užtruko ilgiau, 
negu tikėjosi, nes negalėjo 
surasti, kas jį pakeistų. Pa
galiau susitarė su patyrusiu 
žurnalistų Romu E. Mazi
liausku, gyvenusiu Londo
ne. R. Maziliauskas jau at
vyko į Montrealį ir pradėjo 
Nepriklausomą Lietuvą re
daguoti.

Linkime jam tas pareigas 
eiti taip pat sėkmingai, kaip 
jas ėjo jo pirmtakūnai Jonas 
Kardelis ir Henrikas Nagys.

Princą Sinahouką 

nuteisė mirti
Kambodijos 4 asmenų ka

ro teismas kovomėnesį nu
verstąjį valstybės vadą prin
cą Norodomą Sihanouką nu
teisė mirti. Jis buvo kaltina
mas valstybės išdavimu.

Sihanoukas šiuo metu gy
vena komunistinėje Kinijo
je. Sužinojęs apie teismo

SLA seime New Yorke. Ii kairės į dešinę: 73 Imopos atstovė Julija Andriulionytė, centro valdybos 
pirm. Povilas Dargis, centro iždo globėja. Jozėfi na Milerytė, centro iždininkė Eufrozina Mikužytė 
ir 134 kuopos pirmininkė Alena čižauskienė. Kongrese dalyvavo apie 100 atstovą.

Milžiniški vandalų 
padaryti nuostoliai

'*W*M«M«MM*r***********M****
>

Naujoji Didi. Britanijos ■ 
konservatorių vyriausybeJ 

Vandalai, dažniausiai, pa- žada suvaržyti spalvuotųjų1
augliai, padaro kraštui mil- ’ rasių žmonių imigraciją, 
žiniškų nuostolių. New Yor- . • • •
ko miestui vien mokyklose. Birželio mėnesį dirban- 
per metus padaryta $3,266, j čiųjų skaičius padidėjo 1 mi- 
025 nuostolių. Bet jei prie j lionu 300 tūkstančių. Bedar- 

nukrito

knygų ir kitokio turto, tai 
nuostoliai būtų dar žymiai 
didesni. O visam krašte van
dalų darbai yra tikra tautos 
nelaimė.

Tas chuliganų siautėjimas 
dar vis didėja, ir niekas jų 
sutramdymu pakankamai 
nesirūpina.

Moterys kunigai
»
sukėlė ginčų

Liuteronų bažnyčia Ame
rikoje. Jungtinė metodistų.
Jungtinė presbiterionų bei 
Jungtinė Kristaus ir Ameri-' kyti ten atsiųsta net 11,000 
kos babtistų bažnyčios lei- karių. Praeitą sevaitę 3,000 
džia ir moterims būti kuni- moterų puolė karius ir prasi- 
gais. Bet kitos liuteronų baž- veržė pro jų apsaugą pas su- 
nyčios to neleidžia. Pav., imtuosius įteikti jiems mais- 
Missouri Sinodo teologai nu- Į to. Kariai, žinoma, tik žiū- 
rodo, kad Biblijoje yra daug
vietų. kur sakoma, kad mo
terys yra mažesnės vertės 
negu vyrai. Be to, pagal Bib
lija Ieva buvo sukurta iš A- 
domo šonkaulio.

Karalienė Elzbieta 

Kanados šiaurėje
Didžiosios Britanijos ka

ralienė Elzbieta su šeima lie
pos 3 d. atvyko į Kanados 
Arktikos centrą — Frobier 
Bay. Ją pasitiko aukšti Ka
nados pareigūnai ir eskimų 
atstovai, pasipuošę savo tau
tiniais iš kailių pasiūtais 
drabužiais.

Bombos po policijos 

mašinomis
New Yorko policijos auto

mobilių sustojimo aikštėje 
Hollis, Queens. rasta 11 pa
degamųjų bombų po 5 poli-

bių skaičius nuo 5% 
iki 4.7%.

♦ ♦ ♦
Washingtane liepos 2 d. 

' dėl padegamųjų bombų nu
kentėjo Argentinos, Haiti, 
Urugvajaus ir Domininkonų 
ambasados.

• • •
JAV vyriausiam karo va

dui Vietname gen. Abrakam 
padaryta operacija — išim
ta tulžis. Ligonis sveiksta ir 
netrukus vėl galės eiti parei-

♦ ♦ *

Šiaurės Airijoj 
tikras karas tarp katalikų ir 
protestantų. Tvarkai palai-

rėjo j tą moterų "armiją“.
* * *

Žadama netrukus vėl pa
kelti pašto patarnavimų mo
kestį. Už paprastą laišką 
teksią mokėti 8 centus.

4*8
Longview, Tez., susprog

dinti 36 autobusai, kuriais 
mokyklų vadovybe, vykdy
dama mokyklų integraciją, 
buvo numačiusi vežioti vai
kus, maišyd* ♦ ♦

Nevr Yorke išleidus įsta
tymą, kuris palengvina abor
tų darymą, smarkiai padidė
jo tos rūšies operacijų skai
čius. • • •

Kinų komunistų vado 
Mao Tse-tungo šalininkai 
pradėjo dėlioti bombas ištai
ginguose prancūzų Rivieros 
viešbučiuose ir restoranuo
se. Jų šūkis: "Užtenka tur
čiams atostogauti!“

• • •
Prez. Ni 

Rumunijai $11 miL paskolą. 

taasaasaaaaaamaassamanaaaMaMo

Indą kilmės mokslininkas Har 
Gobind Khorana. 1968 m. laimė
jęs Nobelio premija až biologi
nius tyrimas geną srityje, dar
buojasi Wisconsino universiteto 
laboratorijoje. Genai yra vienas 
pagrindinią gyvo organizmo e- 
lementą, kurie reguliuoja pavel
dimas ypatybes. Mokslininkas 
pagamino dirbtinus genus, o tai 
sudaro galimybę ateity išaugin
ti tokią gabumą žmogą, kokį no
rėsime. Taip pat gal bus galima 
pagydyti ir kaikurias paveldi
mas ligas.

Didelės lėktuvų 
nelaimės

Praeitas savaitgalis buvo 
nepaprastai nelaimingas ci
vilinei aviacijai. Penktadie
nį Aliaskoj prie MsGrath a- 
erodromo sudužo lėktuvas 
su 27 asmenimis, iš jų 25 bu
vo ugniagesiai, skridę į Ga- 
leną didelių gaišių gesinti. 
Žuvo 6 asmenys.

Ispanijoj prie) Barcelonos 
į kalnus atsimušė ir sudegė 
iš Anglijos į Ispaniją skridęs 
lėktuvas su 105 keleiviais ir 
7 įgulos nariais. Visi žuvo.

Sekmadieni sudužo nusi
leisdamas į Toronto aerod
romą lėktuvas, skridęs iš 
Montrealio į Los Angeles. 
Žuvo visi 108 asmenys, tuo 
lėktuvu skridę.

Šiemetinė JAV nepriklau
somybės švenė — Liepos 
ketvirtoji — buvo ne tiktai 
džiaugsmo ir patriotizmo iš
raiškos diena, bet atspindė
jo ir suskilusias krašto nuo
taikas. per metus įsiliepsno
jusias įvairiaspalves politi
nes aistras.

Buvo norima, kad bent 
Washingtone ta šventė būtų 
vienybės ir patriotizmo de
monstracija.. Programų vyk
dytojai buvo paprašyti veng
ti savo kalbose bet kokios 
partinės politikos ar vienų 
ar kitų pažiūrų kritikos. Bet 
tai nėra lengva, susiduriant 
su marga minia.

Washingtone nepriklauso
mybės dienos iškilmėse prie 
Lincoln o paminklo dalyva
vo apie 25,000 žmonių, čia 
minia mojavo vėliavikėmis 
ir gausiai plojo pamoksli
ninkui Billy Graham. kuris 
ragino šiandien parodyti pa
sauliui, kad visi amerikie
čiai, kaip ir seniau, savo ša
lį myli ir ja didžiuojasi. Be 
to, kad jie yra nesugriauna
mai vieningi. Bet čia pat bu
vo būrelių žmonių ir kitos 
nuotaikos, kurie kilojo prieš 
Vietnamo karą nukreiptus 
šūkius ir ginčijosi su tais, ku
rių plakatuos buvo parašyta: 
"Mylėk Ameriką, arba iš jos 
išsinešdink!“ Kai vieni čia 
meldėsi ar giedojo patrioti
nes giesmes, hipių būreliai 
nuošaliau bandė užsitraukti 
ir marijuanos dūmą, o kitur 
įvyko ir muštynių, kurias po
licija greitai numalšino.

Nixono politikos prieši
ninkai spaudoje ir per radi
ją net bandė aiškinti, kad 
nepriklausomybės minėjimo 
iškilmės Washingtone buvų- 
si tik vyriausybės šalininkų 
demonstracija..

Panašiai kiek suskilusiom 
nuotaikom ši šventė buvo 
atžymėta visame krašte.

Aišku, iš to negalima da
ryti išvadų, kad krašte vieš
patauja tik anarchija ir vi
suomenė visiškai suskilusi. 
Demokratiniame krašte to
kie nuotaikų ir nuomonių 
skirtumų pasireiškimai nė
ra naujiena, o šiuo atveju 
daugiausia triukšmo kelia 
tik garsiai rėkianti mažuma, 
kuri krašto ateities kolkas 
dar nelemia.

Kongresmano McCormacko se
nas bičiulis ir įsakytojas Na. 
thaa M. Vokmhen .prisipažino 
kaltas, kad, naudodamasis kon
gresmeno ofisu, atlikinėjęs viso
kias neleistinus patarnavimus 
biznieriams ir kitiems ir už tai 
ėmęs kyšius. Jam grasia 26 mo
tą kalėjimo ir <16,066

Elliot Ashton Welch III, kalbu 
linksmas telefonu po to, kai JAV 
aukščiausias teisinas po Ketve
rtą metą bylinėjimosi, atleido 
jį nuo karinės prievolės, kadan
gi jis negalįs kariauti dėl mora- 
linią priežasčių — sąžinės prieš
taravimo.

Transportininkų 
didelis laimėjimas

Transporto unija (teams- 
ters) susitarė su darbda
viais. Per 39 mėnesius trans
portininkai gaus valandinio 
priedo $1.85.

Pergąsdintas paukštis, 
mas liepsnele, įskrido į Tomo 
Tovnsend dirbtuvę ir lesa ii jo 
rankos.
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Prez. tono Tolimąją u*
Artimąją Rytą politika

Praeito antradienio vakarą prez. Nixonas surengė 
per televiziją ir radiją transliuotą pasikalbėjimą užsienio 1 
politikos klausimais su trimis rinktiniais žurnalistais, už
sienio politikos komentatoriais. Pasikalbėjime dalyvavo 
žinių agentūrų ABC bendradarbis Howard K. Smith, j 
CBS — Eric Sevareil ir XBC — John Chancellor. Prezi-, 
dentui minėti žurnalistai pateikė visą eilę aktualių klau
simų, į kuriuos prez. Nixonas gana plačiai atsakinėjo, aiš
kindamas ir pagrįsdamas savo užsienio politikos liniją.

Pasikalbėjimo Įžangoje prezidentas pareiškė, kad, 
norėdamas išjudinti iš sustingimo Paryžiaus taikos dery
bas su Š. Vietnamo komunistais, yra padaręs kai kurių 
pakeitimų JAV delegacijoje. Jis tos delegacijos pirminin
ku paskyręs senj> diplomatą David K. E. Bruce. 72 m., 
buvusį JAV ambasadorium Britanijoj, Prancūzijoj ir Vak. 
Vokietijoj ir ėjusį aukštas pareigas prie prezidentų Tru- 
mano, Eisenhowerio, Kennedžio ir Johnsono. Tai esą 
ženklas, kad tose taikos derybose JAV yra linkusios į 
didesnį lankstumą, net į kaikurių savo sąlygų pakeitimą, 
ko jos laukiančios ir iš priešingossios pusės.

JAV sutiksiančios net ir su koalicinės vyriausybės 
galimybe Pietų Vietnamo, kurion Įeitų ir komunistų at- į 
stovai, žinoma, jeigu tokį projektą priimtų Pietų Vietna
mo valdžia. JAV tenori, kad ten valdymosi forma ir val
džia nebūtų primesta prievarta, bet pačios tautos pasi
rinkta laisvuose ir tarptautinės komisijos prižiūrimuose 
rinkimuose. Tai būtina sąlyga.

Žurnalistų paklaustas, kaip Amerika reaguotų, jeigu 
tokiuose rinkimuose pietų vietnamiečiai pasirinktų komu-' 
nistinę santvarką, prezidentas pareiškė, kad jis tokios • 
galimybės nesitiki, nes dar niekur, nei Kinijoj, nei Rusijoj,i 
per tikrai laisvus rinkimus komunistai neatėjo į valdžią,i 
o visur ji buvo jėga užgrobta.

Prezidentas teisino amerikiečių įsiveržimą į Kambo
diją, nes tai buvę būtinai reikalinga Vietname esančių 
amerikiečių saugumui. Mat, komunistai ruošęsi iš Kam-j 
bodijos suduoti amerikiečiams didelį smūgį, kad ir vėliau' 
jie negalėtų planingai iš Vietnamo trauktis. Tas žygis šim-’ 
tu procentų pavykęs, ir dabar Vietnamo fronto situacija' 
pagerėjusi, nes komunistai netekę daug pajėgumo. ;

JAV-bės negalinčios iš Indokinijos lengvapėdiškai 
trauktis, kaip kažkurie taikos šalininkai siūlo, nes tada vi
sa ta sritis patektų komunistams. Be to, toks pasitrauki- ‘ 
mas atiduotų komunistų malonei ateity ir Japoniją, ir In- • 
doneziją, ir Filipinus, nes jis pažadintų Kinijos ir Sovietų 
Sąjungos grobuoniškus apetitus. į

Komentatoriai paklausė, kodėl prezidentas prieš j 
žygį i Kambodiją nepasitaręs su senatu ir kongresu dėl. 
tokio veiksmo aprobavimo ir tuo lyg pradėjęs naują ofi-Į 
cialiai nepaskelbtą karą. Į tai Nixonas atsakė, kad prieš 
tokį žygį tartis su senatu ar kitaip tą reikalą ilgiau disku
tuoti būtų buvę tas pat. kaip iš anksto pranešti priešui bu
simąjį puolimą, kad jis spėtų su karo medžiaga ir kariais 
pasitraukti. Tada ir to žygio būtų nereikėję, nes juo būtų. 
nieko nepasiekta, atsidūrus Į paruoštą tuštumą. Jis, kaip 
vyriausias karinių pajėgų vadas, turįs teisę pats vienas, 
tokius skubius sprendimus daryti. Vienas sprendęs savo • 
žygi Kennedis. sovietams vežant raketas į Kubą, vienas 
ir Trumanas. pradėdamas karo veiksmus Korėjoje. Tai 
yra prezidento teisė ir pareiga pavojaus metu. Juk nebū
sią laiko tartis su senatu ar kongresmanais ir atominio 
užpuolimo metu. o reikės reaguoti staigiai. ’

Prezidentas su didele rimtimi žiūrįs ir į Artimųjų 
Rytų konfliktą, — į Izraelio ir arabų valstybių karą. Arti
mieji Rytai esą net svarbesni ir čia padėtis pavojingesnė, 
negu Indokinijoje. Ten tiesioginio susirėmimo su Kinija 
ar Sovietų Sąjunga nesitikima, o Izraelio ir arabų konflik
te JAV gali netarpiškai susikirsti su Sovietų Sąjunga, nes 
šita Artimųjų Rytų sritis, kurios žibalas svarbus visai 
Europai ir NATO sąjungai, o taip pat ir strateginė Vi
duržemio jūros padėtis, — gyvybinis dalykas Vakarams.

Sovietai jau seniai į šią erdvę veržiasi, bet jie turį 
suprasti ir Amerikos bei kitų vakariečių interesus. JAV 
nori Artimuosiuose Rytuose išlaikyti jėgos balansą. Kai 
sovietai ginkluoja arabus, J'AV yra priverstos ginkluoti 
Izraelį. Žinoma, tokios ginklavimo lenktynės neveda į 
klausimo sprendimą. Reikia sijsitarimo. Izraelis turįs grą
žinti kaimyninėms valstybėms per karą užimtas teritori
jas, bet arabai turį pripažinti teisę Izraeliui egzistuoti. 
Amerika yra pateikusi naujų taikos planų ir šioje srityje.

Šia proga prez. Nixonas, atsakinėdamas į paklausi
mus, kiek neigiamiau pasisakė ir prieš senato planuoja
mas visokias rezoliucijas, kuriomis norima suvaržyti jo 
rankos Vietname ir aplamai apriboti jo teises, kurias 
prezidentui suteikia konstitucija. Tie jo pasisakymai su
kėlė ir "taikos šalininkų“ senatorių nepasitenkinimą, ir 
dabar jie ieško progos prezidentui atsakyti. Bet tokios 
viešo* diskusijos su rinktiniais žurnalistais užsienio po
litiko* klausimais yra retos. Jos sukėlė didelį susidomėji
mą, daug įvairių komentarų, bet klausytojus įtikino, kad 
prezidentas tiksąi taip mano, kaip kalba ir savo veiksmus 
yra gerai apskaičiavęs. Kitas klausimas, ar tie apskaičia
vimai visada pasiteisina. Tai parodys ateitis.

Pentagono policininkas areštavo episkopnlą knaisę Mal- 
eolm Boyd. priklausantį 'Taikos drangijai“, koris su 1S 
kitų tos organizacijos narių prie Peatagaao Wankingtone 
bandė laikyti pamaldas. Jie kaltinami, kad "kėlę gar
sų ir neįprastų trinkimų" valdžiai priklanaančioj vietoj.

Sovietų darbininkų, mokslininkų ir žemės akio specialistų 
ekskursija lanko komunistų simpatiką miHonierių Cyrus 
Eaton jo farmoje Northfield, Ohio. Jis čia ekskursantam 
aiškina gyvulių auginimo metodus, kūrinos jin vartoja.

Pasaulis aplink bus

| Galima sakyti, kad So
vietijos. kaip ir kiekvienos 

į valstybės, užsienio politika 
I turi dvi kryptis: kitus pulti. 

SPAUDĄ BEVARTANT laikyti gyvą ungurį. Žymus save ginti. Pirmuoju laiko- 
j angių istorikas A. J. P. Tay- tarpiu (1917-1920) sovietai 

Ką nors tikro apie Sovie- lor. apžvelgdamas M. Belof-1 kitus puolė, kurstydami ten 
tijog užsienio politiką para- fo veikalą The Foreign Po-Į revoliucijas. O gintis reikė- 
šyti yra tolygu rankoje iš- licy of Soviet Russia, 1929-1 j0. Rosserio žodžiais, "nuo 

1941, pastebėjo: "Čia yra j vokiečių, nuo alijantų. nuo

Kas kitur rašoma

• vienintelė gera knyga apie 
Sovietijos užsienio politiką

• i- • k-*.- - j - kalbamu laikotarpiu, tačiau įe. Oficialiai būti zvdu reis- ■ - • . -..j-? •• •, cio-. nel£Venglamal (JldziOJl JOSį • 1 J .1 _ • a • llvlk-» Vilt lUlllftl lUUAJvJi
dal- yra spėliojimai“. Spė-gose šitaip būti įrašytas ir 

tavo pase bus taip atžymėta. 
Ne visiems tai rūpi. Bet jei
gu kas jaučia didelį norą 
dokumentiškai būti žydu...

lioti būtina, nes Sovietija y- 
ra antroji galingiausia vals
tybė pasaulyje ir galingos 
Amerikos priešas. Studen- 

_ . . x. _ .tams ir eiliniam skaitytojui
Po teisybei, pačiame Izra-Į padėti susigaudyti Ameri- 

elyje, žydų valstybėje, gal jęOS karo aviacijos akademi- 
ms^ausia ir tereiškia toks jos politinių mokslų profe- 
jrašinėjimas, kokio reikalą-(gorius Richardas F. Rosse- 
vo Šahtas savo vaikams. Rei- į rįs parašė pernai išėjusį vei-
kia sutikti, kad valstybėje 
turi būti aiškumo. Bet už
sieniuose gyvenantiems žy
dams, kurie deda į Izraelį 
širdį ir pinigus, turi būti ne
smagu, kad jų net nepripa
žintų išrinktosios tautos at

kalą An Introduction to So
viet Foreign Policy. 

Leidėjai sako:
"Knygą sudaro dvi stam

bios dalys. Pirmojoj iškelia
mos Sovietijos užsienio po
litikos priežastys (motyvai),

vidaus opozicijos ir nua len
kų bei kitų iš imperijos išsi
skirti norinčių tautų“.

* * *

stovais su visomis šeimomis, ... ... x x . . 
jeigu jie prašytum. Juk tiek i Į?ac ^skinant jų trejulę:: 
JAV, tiek ir kituose krak- Sovl®tlJ“s valstybm, intere- 
tuose gyvenančių žydų Mąrkso-Lemno tdeologi-,

Pagal veikalo rodyklę, 
Lietuva vėl patenka į Sovie
tijos užsienio politikos pink
les 1939 metais, kada Hitle
rio įsakytas nacių Ribben- 
tropas gurkšnojo vodką su 
Stalinu Maskvoje ir dalinosi 
Rytu Europa. Viešai tada 
paskelbta tik nepuolimo su
tartis, bet slaptai pasirašv- 
tas protokolas, kuris gal ir 
būtų palikęs paslapty, jeigu 
amerikiečiai nebūtų radę jo 
ruorašo pagrobtuose Vokie
tijos užsienių reikalu minis
terijoj archyvuose. (Sovieti
jos istorikams yra uždraus
ta tas protokolas savo vei
kaluose minėti). Prof. Ros
seris sako:

"Protokolas nubraižė a-
ją ir ko\ as dėl įsigalėjimo bjejų valstybių to meto inte- 
virsunese. Antroji dalis resl^ Europoje. Kitais 
svarsto stos akstinų trijules žodžiais diUtatūros jau da.

_.r -_____P0™# .S™ev3,0<LaUZSlen.1° Hnosi grobiu, nors karas su
pro rabinų įstatymus. O mi- P?, įkai 7-1968 metų L€nkjja dar nebuvo įlieps- 

| lionai žydų valstybei parem-! ^aikotarpy, plačiau panagn- notas Protokole pasakyta: 
ti ėjo ir eina ne tik iš tų, ku- gedama eigą nuo 1945 metų įvyktų rubežių ir poli-

-i-------Įtinių atmainų Pabaltijy“,
Į Rusija gautų Suomiją. Es- 

Lietuva knygos turinio ro- ti ją ir Latviją, o Vokieti ja— 
daryti, šalito žmona, tiesa, dyklėje išvardijama šešis Lietuvą, čia buvo naujo So- 
nenorėjo turėti reikalų su kartus. Pradžioje ji įrikiuo- vietijos rubežių praplėtimo 
religijomis. Jeigu ji būtų jama į vieną trijų Sovieti- pradžia“.
norėjusi, tai rabinai, grei- jos "vidaus“ priešų grupių,, • • •
čiausia. būtų suradę pakan- būtent, prie nerusiškųjų ca-į Protokolas pasirašytas 
•karnai didelę skylę jai per- rų imperijos tautų. Kitos rugpiūčio 24 d. Rugsėjo 1 d. 
eiti į judaizmą, ir nebūtų dvi "vidaus“ priešų grupės Hitleris puolė Lenkiją, kuri 
buvę jokio rimto reikalo buvo: 1) rusų kariškiai ir tuojau sugniužo, nustebin- 
varginti aukščiausiąjį teis-i biurokratai, 2) ne bolševikiš- dama Staliną. Vokiečiams 

(mą, o paskui statyti į pavo- kūjų rusų partijų politiniai artėjant prie Sovietijos sie
ju vyriausybę. Juk pagal ra- vadai. Autorius apie trečią nų. Stalinas, matyt, nežino- 
binų įstatymus žydas yra ne grupę (kurion, be lietuvių ir. jo, ką daryti. Tik rugsėjo 17 
tautybė, bet religija. O reli- kitų, priskiria gudus ir uk- d. sukruto pasigrobti "su
gijo* gali būti keičiamos, tai /rainiečius) sako: (bankrutavusios“ Lenkijos
pripažįsta ir judaizmas. Tik j "Trečioji vidaus priešų rytines sritis, kurių vokiečiai

bendruomenėse. tur būt, re
čiau užtiktum grynakraujų 
šeimą negu mišrią, kuri Iz- 

: raelyje kaip tik nepraeitų

eigą
rie turi bankus, bet ir iš ma- mūsų dienų . 
žiau pasiturinčiųjų kišenės.

Bet žydu galima ir pasi-

KAS YRA ŽYDAS? Bet kur tau! Žinia apie tokį
; kiaulių auginimą ir lašinių 

Žinote, į tokį klausimą valgymą pasiekė religinių
nepajėgia kaip reikia atsa
kyti nė patys žydai. O jeigu

partijų viršūnes, kilo triukš
mas parlamente: arba už-

taip, tai pradėkime žydiškui drauskime tokią praktiką, 
anekdotu. Izraelio ministe- 
ris pirmininkas nuvažiavęs 
į JAV prašyti prezidentą do
lerių. Prezidentas išklausęs, 
o paskui ir sakąs: "Paskola 
tai paskola, bet kad bėda 
su jumis, nepajėgiate susi
tvarkyti. žiūrėkite, kaip aš: 
esu vienas prezidentas ir pa
jėgiu sutvarkyti du šimtus 
milionų gyventojų.“ Izrae
lio ministeris pirmininkas 
papurtęs galvą, rodydamas, 
kad jis nesutinka. "Gerai 
tamstai susitvarkyti, kai yra 
vienas prezidentas ir du šim
tai milionų gyventojų“, at-

keitimo būdas gali būti ne- j grupė turėjo ribotų siekimų: 
priimtinas nuolaidų nepripa-1 ne tiek išgriauti rusų vai-

dar nespėjo užimti. Po to, 
paprašė Hitlerį prisiųsti Rib-

arba vyriausybės krizė! O 
partijų Izraelyje netrūksta, 
ir jeigu vienos atstovai pa
grasina parlamente išeiti B 
koalicijos ir neberemti vy
riausybės, taį negali žinotų 
ar su tos grasinančios atsto
vais neišeis ir dar dviejų tri
jų partijų atstovai.

Kiaulienos klausimas — 
religinis. Taiti, religinis, bet 
religiniai ortodoksai Izrae
lyje yra tikras bėdų šaltinis. 
Štai prieš pusmetį buvo iški
lęs triukšmingas klausimas: 
kas yra žydas? Tada aukš
čiausiasis teismas vieno bal-

sakė jis. "O mes turime net' so persvara buvo nuspren- 
du milionus kandidatų į pre-; dęs, kad laivyno karininko 
zidentus. dėl to mums ir Šalito vaikai turi būti įrašy-
sunku.“ į ti žydais, nors jo žmona yra

Taip, žydų valstybėje Iz-' škotiškos kilmės ir nepripa- 
raelyje yra nemaža bėdų. žįsta jokios religijos. Religi- 
kurios nieko bendra neturi nes partijos ir rabinatas ta
šu arabų apsupimu ir karais, i da pakėlė tokį triukšmą, kad 
Tos bėdos, priešingai, dar,' vyriausybė tuojau paskubė- 
tur būt, pasunkina padėtį. I jo išleisti įstatymą, pagal 
Pavyzdžiui, tegu ir tas prieš i kurį ateičiai nebegalio* tas 
keletą metų iškilęs klausi-1 aukščiausiojo teisino išaiški- 
mas dėl kiaulių. Izraelio ki- nimas. Mat, pagal žydų re- 
bucuose gyvenimas negali Ilginius įstatymus mišrios 
būti sviestu tepamas, grei- šeimos vaikai gali būti pri-
čiau jis bulvėmis penimas. 
Tai įsitaisė kibucuose augin
ti mėsytei kiaules — šėrė 
jas visokiomis maisto lieka
nomis, o jos auga tiesiog 
dienomis, ir greit susilaukia 
mėsos. Gerai! žemelę dir-

pažįstami žydais, kai moti
na yra žydė.

Kai aukščiausiojo teismo 
sprendimas buvo lyg ir glos
tantis tiek Izraelyje gyve
nančioms mišrioms Šei
moms, tiek ir kituose kraš-

bantiems kibucininkams at-Huose, tai tą sprendimą su-
rodo atgyvenę tie bibliniai 
įstatymai, kurie žydui drau
džia valgyti kiaulieną. Sun
kiai dirbančiam žmogui juk 
pravartu ir gabalėlis lašinių.

stabdąs įstatymas — tikras 
šaltas vanduo žydiškam sen
timentui. ŽydBkaš mišrioms

žįstantiems ortodoksiniams j džią, kiek visai nuo jų atsi-; bentropą naujoms dalybom: 
rabinams. Dėl to neseniai ir!skirti. Buvusios carų imperi- 
vėl kilo triukšmas, ir jau jos parubežiu kilo tautinių
buvo žinoma, kurios Izraelio 
partijos pasiryžusios pasi
traukti iš koalicijos ir at
šaukti ministerius, o kurios 
dar tebesvyruoja.

O atsitiko štai kas. Mote
ris panorėjo būti įrašyta žy
de ir padavė prašymą dar 
tada, kai vyriausybė nebuvo 
suspėjusi nutarti, kad aukš- 
čiauriaris teismas negali 
daryti tokių sprendimų, kaip 
dėl šalito vaikų. Tai aukš
čiausiasis teismas sutiko ją 
pripažinti žyde. turėdamas 
prieš akis dokumentą, kad 
ją į judaizmą atvertė refor
muotosios religijos rabinas. 
Reformuotasis, liberalesnis 
judaizmas pasaulyje turi mi- 
lioną ir ketvirtį savo išpaži
nėjų, bet Izraelyje jų tėra 
tik keletas tūkstančių. Dėl 
to ortodoksinio judaizmo ra
binai nepripažino tos mo
ters atsivertimo. Arba ji tu
ri būti perversta atgal pagal 
ortodoksinio judaizmo apei
gas, arba teismo sprendi
mas turi būti panaikintas, ir 
ji nebus žydė, arba griūva 
vyriausybė!

Moteris, matyt, pasigailė
jo vyriausybės, dėl to pasi
prašė, kad ortodoksinis ra
binas padarytų ją žyde ant
rą kaitą. Kai tos ortodoksi
nės apeigos buvo atliktos, 
nurimo religinių partijų at
stovai ir jų ministeriai vy-' šaulio 
riausybėje. Moteris išgelbė
jo Izraelį (Romai išgelbėti

sąjūdžių, kurių kaikurie ne
buvo gilūs, bet visi siekė ne
priklausomybės nuo Rusi
jos.“

Lietuviai ir dabar yra So
vietijos vidaus priešai. Tik 
po Pirmojo pasaulinio karo 
jiem ne tiek rūpėjo nugriau
ti Rusijoje sovietų valdžią 
(kaip "baltiesiem“ rusam), 
kiek apsiginti nuo į jų kraštą 
atslenkančių bolševikų. Tik 
dabar lietuviams rūpi ir so
vietinę santvarką sugriauti, 
nes be to neateis nepriklau
somybė. • ♦ •

Norėdami nerusiškąsias 
tautas patraukti, bolševikų 
vadai "užsienio politikoje“ 
kėlė tautų apsisprendimo 
šūkį, kurį Stalinas 1913 m. 
aiškino Lenino vairavimu 
parašytoj brošiūroj "Mark
sizmas ir tautinis klausi
mas“. Prof. Rosseris čia sa
ko:

"Netrukus pasidarė aišku, 
kad Sovietijos užsienio po
litika nepriklausomybę lai
kė smulkiosios buržuazijos 
prietaru ir kontrrevoliucija. 
Leninas 1918 m. sausio 20 
d. tiesiai pareiškė, kad soci
alizmo interesai esą svarbes
ni. negu tautų apsisprendi
mas. Sakė, būtina sudaryti 
kuo plačiausią socializmo 
valstybę, kaip pagrindą Pa

so vietinei respubli-

pasidalinti Lenkiją. Stalinas 
atsikratė pasigrobtų lenkų 
apgyventų sričių ir mainais 
gavo Lietuvą. Tokiu būdu 
Sovietija įgijo bendrą sieną 
su Vokietija, kokią turėjo 
carų imperija ir kurią, ro
dos, buvo nustatęs ir didysis 
Lietuvos kunigaištis Vytau
tas Melno sutartyje su Ordi
nu.

Prof. Rossneris čia sako: 
"Lenkiją besidalinant,

Stalinas pakilo prieš Latvi
ją, Lietuvą ir Estiją: rugsė
jo 25 d. pranešė Vokietijos 
ambasadoriui, kad Sovieti
ja ’su Vokietijos pritarimu* 
norinti tuojau ’imtis išspręs
ti Baltijos kraštų klausimą*. 
Maskva padų neaušino. Vie
nas po kito Maskvon buvo. 
iškviesti šių buvusių carų 
imperijos kraštų atstovai 
(Ribbentropas sakės girdė
jęs, kad Estijai grasinta 
"tučtuojau ją pulti**). Kiek* 
vienas pasirašė draugiškos 
pagalbos sutartį su Soviete 
ja. ir jos laivynas bei avia
cija gavo bazių. Buvo leista 
pasilaikyti vietos valdžias. 
Tas Hitlerio neprigavo: jis 
rugBėjo 29 d. įsakė visiems 
vokiečių kilmės tautiečiams 
išsinešdinti iš Estijos ir Lat
vijos“ (ir Lietuvos).

• t •

šeimoms, be abejo, nieką* užteko žąsų...), 
nedraudžia gyventi Izraely-1 S. BaltaraąU

Paskutinį kartą Rosserio 
Įvadas į Sovietijos užsienio 
politiką Lietuvą sumini ry

kai“. Įšium su Maskvos siekimu
Tuo pagrindu, aišku, jir gauti Anglijos (o vėliau ir 

gynė ir "nedalomą Kuriją“.;
Nukelta i 8 puri.• •

k
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B* NIEKAS MPBKU. Amerikos Lietuvių Gyvenimas JAS DUONOS

Galvojant apie SLA šeini
Turbūt, nėra reikalo aiš- daugiau, tačiau ne visos da 

kinti, kad tie trys inicialai— lyvavo. Tam yra įvairių prie-

pragyvenimas, kur ”tipsai“ 
! ir kiti paraižai?
į Seniau mes tokios proble- 
1 mos neturėdavom. Seimai 
! būdavo laikomi mažesnėse

nashua. n.h.
Lietuti!

W0ftefctfEli, mass.MM J. AMrtMtoiiu
Savo vasarnamy Cape Go

de mirt apie 60 m. amžiaus 
autobusų vairuotojas Juozas 
Andriulionis (Andrew) ir, į

w M y ...... j... K«f„vi« Vnlnniircx> ir no teiri! Lichtfleldė KetUVlS Ūki-
SLA — reiškia Susivieniji- žasčių. Aš pats buvau išrink- H® . koioniJ°^e ^r ne taip Vincas Raudonis už a «•«•••« , A j k .
rna Lipt n vi 11 Ameriknie di- tes ir mandate turčiau vis ^taikinguose viešbučiuose,' mnKas J inc*rt*3“r.° . , Andriulionis (Andrew) irmą Lietuvių AmeriKoje, ai- tas ir manaatą turėjau, vis , u^nvi,, m1psp kur i ^ugebejimų išauginti nnkai * .Įvežtas i Woreeste ri nadžiausią ir tiirtinorianaia mū. dėlto nonnv97iflvan — litrą “Ct lietuvių saiese, KUT Sei . daržoves mvo'iuL rceste rj, p

mų rengėjai ir pietus dele-i «enausia8 aarzoves gavo iai<jotas Šv. Jono kapinėse.
' t* ordo automobilių bendro-1 Velionis gimė ir augo 
vės skirtų $2,000 dovanų. Jis Worcestery. gerai kalbėjo 
su žmona tos bendrovės lė- lietuviškai, nesivaržė su pa-Į 
šomis nuvažiavo į Detroitą žįstamu lietuviu sveikintis iri 
dovanos atsiimti. Jį ten svei- kalbėti lietuviškai autobuse, Į 
kino Michigano gubemato- nors jis būtų pilnas tik kita- į 
rius, o dienraštis Detroit taučru.
Free Press pirmame puslapy, Velionis paliko liūdinčią 
įdėjo jo ir žmonos paveiks- šeimą.

džiausią ir turtingiausią mū- dėlto nenuvažiavau — liga 
sų brolišką organizacijų išei- sulaikė. Kitos kliūtys nelei- 
vijoje. Taigi pagalvokim a- > do kitų. galams pagamindavo. Pas 

lietuvius ir nakvynę delega
tai gaudavo.

Tai kodėl dabar negalėtu 
taip būti? Ar mums būtinai 
reikia veržtis į didmiesčius, 
i viešbučius, kur lėbauja tur- 

Commodore viešbuty susi-j papratimų, seimų atidarė tinga buržuazija? Atsimin
kite, kad mes esam darbo 
žmonės, ne piniguoti ponai. 
Nors viešbučiuose gražu ir 
paranku, vasaros karščiuose 
kambariai vėdinami, bet 
oerbrangiai tokia prabanga 
kainuoja. Taigi, ko mes ten 
einame?

Atrodo, kad kitokios iš
eities nėra. Seniau SLA kuo
pos varžydavosi dėl seimų. 
Kiekviena norėjo, kad sei
mas būtų jos kolonijoje. Bet 
tie laikai praėjo. Buvę jau
ni vyrai ir moterys jau pase
no. Surengti seimų jau ne

pie ją. Vadinkime jų vienu 
žodžiu — Susivienijimas.

Seimo delegatams buvo 
rūpestingai paruošta 104

Birželio 22-24 dienomis puslapių knyga, kur yra su- 
New Yorke buvo šito mūsų' rašyta posėdžių tvarka, val- 
Susivienijimo seimas, jau dybos pranešimai ir kuopų 
56-tas iš eilės. Puošniame sumanymai. Įsigyvenusiu

rinko apie 100 delegatų, at-! prezidentas Povilas P. Dar- 
stovavusių apie 60 kuopų. ’ gis. Prie jo stalo sėdėjo ir 
Iš tikrųjų, kuopų yra daug, kiti Pildomosios Tarybos na

riai : viceprezidentas S. Ge
gužis, sekretorius A. Bud- 

r- reckis, iždininkė Eufrazina 
Mikužiūtė, iždo globėjai S. 
Briedis ir Josefina Milerytė 
ir dr. S. Biežis. KiekvienasSpaudų bevartant

(Atkelta iš 2-ro puslapio) patiekė delegatams savo 
pranešimus. Tą pati padarė 

kitų valstybių) pripažinimą *r pastoviosios komisijos. .
Baltijos kraštų įjungimo į sekretoriaus Budreckio 
Sovieti ją. Jis rašo: Į raporto sužinojome, kad pa-

”1941 m. gruodžio mė-,^r,nįn,° turto mūsų susi-
nesį Anglijos užsienio reika-' dabar^ turi $3, _____ ___ ,____ ___
lų ministres Edenas lankė 857,709.60. Beveik keturis; pajėgją. Štai kodėl tenka ęi- 
Staliną Maskvoje, ir šis pa- .suniati į viešbučius,
reikalavo pripažinti jam «>sk^ Ir neatrodo, kad padėtis

iraS! i- i"*“-
iženas griežtai atsisaKe • * bankuose 1121 OJ81 pažaboti Washmgtonas
svarstyti rubežių klausimą. J®1™*® P8?*“0** į Jį : k aarvtk kad ne-
Churehillis iš esmės buvo 721.61. Kiti pinigai yra su- nenon meno aaryu, Kaa ne- emircnuiis is esmes duvo geležinkeliu elektros, pakenktų stambiajam biz-priesingas Baltijos kraštų j- oeu 1 geiezinKeiių. eieįuros, kį* *» ano.
iumrimui Sovieti inn Tis tuo gėzo, tėlefon© ir vtlsty- nna. Wa« Street oirzos spe- 
jungimui ©ovieujon. Jis tuo « nrokohi lakštus kuliantai nori infliacijos,metu plauke per Atlantu pa- izao p«Koių tautusrimatvtisu Rooseveltu iriai- (bonds). Tai yra saugiausi 1J€8* kainoms kylant, J* pa
simatyti su Kooseveitu ir lai- > ' u* J. , tik rele- dar0 daugiau pinigų. Inflia-
ve draugams pareiškė, jog mvesirnentai gaitiKgeie turi uatikti ir oačiam
niekados nesutiksiąs kad zinkelni pozicija kiek Sllp- ^Ja pauKU ir pačiammekados neautitoųs. kad, j juos £ Nixonui, nes jis, pranpirko

investuota. Matyt, jie buvo Kalifornijoj ir Floridoj mi- 
pirkti seniau, kada saugumo leninių nuosavybių ir non, 
atžvilgiu geležinkeliai buvo kad jų kainos kiltų. Anų- 
laikomi pirmoj vietoj. » dįęn jis kalbėjo apie infha- 

Be to, Susivienijimas tu- P®r televizijų. Ir kų gi 
ri gražaus nekilnojamojo j**, pasakė? Juokus padarė. 

Tačiau. aišku. Churchil-,turto I«„ėve^^
1’U* ans'M nnpenjos saugu- ‘!/k“52pa pa&. Darbininkai, tfT ”

nijimui. Bet jo rinkos vertė streikuokit ir nereikalaokit 
jau pusėtinai aukštesnė: daugiau algų; o jūs, biznie- 
šiandien jis įvertintas $45. r’ai» nekelkit kainų. Prieš to- 
000 00. kių kalbų užprotestavo net

SLA seimai yra maloni Amerikos Darbo Federaci- 
proga mūsų žmonėms susi- J08 pirmininkas, kuris pa
tikti ir pasižmonėti. Gyven- pra^»» valdžiai sako: ”yes, 
darni šimtų ir tūkstančių my- yes •“
lių vieni nuo kitų atskirti ir f Taigi, infliacijai galo ne
vieni kitų nematydami, lie-'simato. šitų negerovę jau- 
tuviai čia susitinka ir pasi- • čia ir SLA nariai. Todėl kdi- 
junta lyg Šiluvos ar Pane-‘ kurios kuopos jau pradeda 
munės atlaiduose. Atsinau-’ pageidauti, kad seimai būtų 
jma jau pamirštos pažintys,' šaukiami rečiau — ne kas 
užsimezga dar naujos — ir dveji metai, bet kas treji. Ir 
linksma, jauku, tartum ko-J šių metų seimas jau turėjo 
kioj ^atgimimo šventėj.

Tik nelaimė, kad lenkty
nės į mėnulį, imperialistiniai 
Washingtono karai ir kiti 
ekscesai sunaikino Ameri
kos dolerio vertę, ir pasida
rė tokia infliacija, kad vis
kas pabrango, kad nuva
žiuoti į seimų neturtingam 
mūsų broliui pasidarė gana 
sunku, nes kuopos nepajė
gia savo delegatams išlaidų 
padengti. Labai pabran
go kelionė, o prie viešbučio 
tai jau baugu ir prieiti.. Vie
nam asmeniui kambarėlis 
Commodore viešbuty — $18 
už naktį! Pirma už tokį kam
bariukų aš mokėdavau $4 
ar $5. 0 jeigu žmogus dar 
nori nuvažiuoti su savo žmo-

kraštai kaip Lietuva būtų a- 
tiduoti komunizmui“

(Tai iškelia lordas More
nas savo 1966 m. Bostone iš
ėjusioje knygoje Churchill: 
The Struggle for Survival).• • •

mas ir ateitis labiau rūpėjo, 
negu Baltijos kraštų liki
mas. Todėl prikalbėjo Roo- 
seveltų nusilenkti Stalino 
valiai ir parodyti, kad der 
mokratijos turinčios ”geros 
valios“ nacių spaudžiamai 
Sovietijai. Rooseveltas taip 
pat iš esmės nelinko įjungti 
tris Baltijos valstybes į So- 
vietiją, bet jam, atrodo, la
biau rūpėjo, kaip toks pripa
žinimas paveiktų tų kraštų 
kilmės Amerikos piliečius- 
balsuotojus ir jų draugus. 
Prof. Rosseris sako:

”Rooseveltas ėmė galvo
ti, jog reikių pareikalauti ki
to plebiscito Baltijos kraš
tuose, o 1942 m. net prašė 
Sovieti ją leisti tų kraštų ne
patenkintiems gyventojams 
laisvai iškeliauti kitur. So
vietija prašymų atmetė“.

• «
Prof. Rossneris baigia žo

džiais:
”1943 m. anglai ėmė rim

čiau rūpintis po karo gali
mai iškilsiančiais politiniais 
klausimais. Apie ateitį besi
kalbėdami, Rooseveltas ir 
Edenas sutarė, kad Baltijos 
kraštų atveju, gali būti, rei
kėsią nusileisti rusams.. Vė
liau taip ir buvo: Latvija, 
Lietuva ir Estija pasiliko So- 
vietijoje, Vakarams net ne- 
nusičiaudint (with scarcely
a whimper from the West)“.

• • d
Tai tiek apie Lietuvą h* 

jos vestų politiką Lietuvos 
atžvilgiu prof. Rosserio vei
kale.

lų, su jo gyvenimo aprašy
mu. Vėliau Vincų sveikino 
New Hampšhire gubernato
rius, senatorius Cotton ir 
kongresmanas Wryman.

Raudonis savo $2,000 per
skėlė pusiau New Hamp- 
shire ir Massachusetts uni
versitetams, nes, sako, šių 
ištaigų mokslo vyrai jam sa
vo patarimais daug padėjo 
50 akrų ūkį išplėsti iki 400 
akrų ir tinkamai žemę išnau
doti bei padaryti derlinga. 
Universitetai pinigus nau
dos stipendijoms žemės ūkio 
studentams.

šokių vakarėliai

fti

SLA 57 kuopos susirinki
mų nebus nei liepos, nei rug
piūčio mėnesiais. Kas tuo 
metu norės sumokėti mokes
tį ar turės kitokių reikalų, 
galės kreiptis į iždininką Jo-j 
nų Dvareckų (48 Ames St.).

Baigė mokyklas
Mass. universitetų baigė 

EgUtė Pauliukonytė, Judita 
Buivydaitė, Joseph E. Jurkė-

WiHiam Howes rodo, kaip tas pats aagalas gali iiaagiati 

kalves žemėje, o pomidoras viri žemės. Jis beat 6 eoliaa 

paAgėjasio pomidoro augalo Žakais persodiaa į kalvėje 

išgręžta skylę. Ii to sajongimo

gale auga bulvės, o viriuje — pomidorai.

Yidurinę mokyklų baigė 
Vytautas Burdulis, Irena

Vasaros metu Šokių vaka- Judita šarkai
te, Jurgis Palubinskas, Ri-rėliai, kuriuos kas savaitė 

ruošia Lietuvių klubas, per
keliami iš šeštacBenių į 
penktadienių vakarus. Pra
džia 8:30 vai. vak. Groti 
kviečiami atrinkti orkestrai.

keletą tokių įnešimų. Buvo 
panašių siūlymų ir pereita
me seime Chicagoje.

SLA Pildomoji Taryba tu
rėtų rimtai šį klausimą pa
svarstyti.

S. Mkhehonag

i
požeaiiniaae stiebą

ehardas Girčys, Jonas Juška. 
Yra ir daugiau baigusių, bet 
jų pavardžių neturėjau pro-

8ūžiftoti.

1941
1941 metų girželio mėn.'

Autnlyii 200 aet|
Policijos leitenanto Myko

lo Patinksio duktė Patricija 
buvo apdovanota 7 pdžyinė- 
jimaiš ir dviem medaliais tH 
vikrumų ir grakštumą ”ma- 
jorette“ rungtynėse Dovėr- 
Foxcroft. Maine. Jai suteik
tas ”Miss I.S.M.A. Grand 
National Champion of 1970*‘ 
ir ”Best Majorette of 1970** 
vardas.

Majorettės — tai mergi
nos, kurios žygiuoja prieš 
orkestrus mosykuodaibos a- 
titinkamom lazdelėm.

Patrici jos tėvas buvo pa* 
rinktas (drauge su 30 kitų

.... ____ _ , Šiemet suėjo 200 metų, eivių banga prasidėjo 1947ttftrtimau Sitero vergų dar- kai bnvo m fapkričio & d > £da
to paminėti birželio 28 a. tasis žemynas, šiandien, ka- vyko pirmasis pabaltiečių 

rthejoee lietunų bažnyčiose da žm jau Taikščiojo transportas, o vėliau ir kiti. 
ir Maironio parke. j m4nulyje net patik£

, . . i ti, kad palyginti taip nese-Atveže sVeifcmimų i njaj tokg jj^ęjįg žemynas
SLA 57 kuopos atstovas nebuvo žinomas ir dar 16-jo

Antanas Tamkus grįžo iš šimtmečio žemėlapiuose da- 
SLA seimo New Yorke ge- bartinė Australija ir kitos 
ros nuotaikos. Mat, jis buvo! Atlanto pietuose salos buvo 
apdovanotas auksiniu ženk- žymimos Terra Australis — 
lėliu už naujų narių prirašy-: rytų žemė.

šiandien ten jau bus apie 
10,000 lietuvių, kurių dau
guma yra susispietę Sydne- 
juje, Melbourne, Adelaidė
je. Mažesnės lietuvių kolo
nijos yra Perthe, Brisbane, 
Hoberte (Tasmanijos salo
je), Geelonge.

mų.
Jis atvežė gražių linkėji-! Australijos atradėju lai

mų išmano bičiulių Jono!komas britų keliauninkas 
Jakaičio iš Brooklyno, N.Y.J James Cook, nors dabar ži- 
Adomo Miliausko iš Wilkes! noma, kad jos krantus buvo

Naujosios Anglijo! žymėsi Darre, Pa.,'Stasio Bujausko pasiekę ir kiti dar prieš
"* . 1niųjų policininkų) i&latisy- 

ti specialių trijų ssraifių 
kursu Babson kolegijoje, 
Weilės!ev, Mass.. Juos kas
met ruošia N. Anglijos poli
cijos viršininkų draugija.

GRANDINĖLĖ GRĮŽO

”Grandinėlės“ tautinių to
kių sambūris po labai sėk* 
mingų gastrolių Pietų Ame
rikoje jau sugrįžo į Cleve- 
landą.

Sambūris toko Kolumbf- 
joje — Medefline ir Bogotoj 
— ir Venecueloj — Caraca- 
se, Maracay ir Valencijoj.

I

ji Ansonia. Conn., na, ir išįCooką. 
Jadvygos h* Vinco Jankų iš i
Miami, Fla. Ačiū jiems už 
linkėjimuus.

Miestą* mažėja
Worccesteris 1960 m. tu

rėjo 205,000 gyventojų, o 
šių metų gyventojų sorašy- 

jo: jonas Dvareckas gavo mO duomenys rodo. kad ja- 
B.S. laipsnį Henrrfker, N.B., ’ mė begyvena tik 176,000. 
kolegijoj; James Narkūnas Vadinas); per 10 metų gy-

Aukštuosius mokslus išė

— hidrologijos bakalaurų it 
Donna Šidlauskaitė —poli
tinių mokslų bakalaurą, —

dtitfčius sumažėjo 
20,666. To reiškinio priežas- 

t čHį yra nemaža: mokesčių

Kapitonui Cookui atradus 
Australiją. Britanija šiuo 
žemynu rimtai susidomėjo 
ir netrukus pradėjo jį kolo
nizuoti. Australijos pagrin
diniu# gyventojus sudarė iš 
Anglijos atgabenti tremti
niai, kurių didžiausia dalis 
buvo nusikaltėliai. Jos plo
tas yra beveik lygus JAV, 
bet gyventu tėra 12 milio-

Jie yra gerai susiorgani
zavę. turi įvairių orgaųiza? 
cijų, draugijų. Visus 
vius jungia Lietuviu ! 
ruomenė, kuri lddžhlr ftU
vo laikraštį — Mūsų Pašto* 
gę, rašytojo V. Kazoko re
daguojamų. L. Bendruomė^ 
nė įkurta 1950 m. rugpiūčio 
1 d., kada buvo sudarytas 
organizacinis komitetas lie
tuvių bendruomenės suva
žiavimui sušaukti ir demo
kratiniu būdu Australijos 
Lietuvių Bendruomenes va
dovybei — ALB Krašto vak* 
dybai išrinkti. Tas komite
tas, kuriam vadovavo A. 
Baužė. suvažiavimų sušaukė

abu New Bampshire ttfrfver-r augimas, centro išgriovifnas 
sitete; Pranas B. Kupčiūnas kemms ptatiesti ir kt 
gavo elektros inžinieriaus' Dėl to smarkiai auga prie-
larpsnį Tri-State kolegijoje, mtesčlai Autam, Slireirsbu- 
Angola, Ind . . ry# HOldoh, Baaton ir kt.

Kur. J.

ĮSIGYKITE NĖR APKASTA KNYGA!

POEZIJOS PIUlAttS, — Bernarda
poezijos rinktinė, 662 psl. knygoje yra sudėti visų poeto 

išleistų knygų rinktiniai eilėraščiai. Tai labai gražiai dail. 
Alfonso Bočiaus apipavidalintas liuksusinis leidinys, ši

na, tai už kambariukų dviem Visur salės buvo pilnos, 
žmonėm reikia mokėti jau koncertus atsilankė daug 
$24. Jeigu seimas trunka ke-1 auk*d» tų valstybių pareigū- 
turias dienas ir jeigu nakvo- , nu. laikraščiai daug rašė ir 
ti tenka penkias naktis, tai radijas bei televizija garsi-1 knyga yra tinkamiausia dovana kiekviena proga. Jos kai- 
vien tik nakvynė jau kainuo- no sambūri. Didesnės ir ge- .. .
ja $120, plius 6% mokesčių resriės reklamos lietuviams 1,8 v1®-™- GaulUJU Keiėlfto administracijoje.
New Yorko valstijai. O kur sunku besugalvoti.

nų. (Prieš europiečiams įsi- Sydnejuje gruodžio 29-96 
kuriant, Australijoje gyve- dienomis. Jame išrinktotioa 
no apie 200,000 labai primi- valdybos pirmininkas tavo 
tyvių žmonių. Dabar jų ma- ‘ Justinas Vaičaitis, kuris per

nai mirė Bostone.
Taigi, šiemet visa Austra

lija iškilmingai mini savo

žai beliko).

Pirmieji lietuviai Austra-
lijon atvyko praeito šimtine- 200 metu sukaktį, o lietuviai 
čio gale. Pasak Lietuvių En- metu gale galės minėti s6V6 
ciklopedijų, Adelaidėje stik- bendrinės organizacijos 26 
lo fabrike kelios dešimtys metų sukaktį.
lietuvių 1888-1889 m. buvo1;
sudarę artelę, turėjo koply-: čia paminėtina, kad bd- 
tėlę ir klubą su sale. Mel- landžio 29 d. buvo paskelb- 
boume prieš širmąjį pašau- ta visame krašte šventė to 
linį karų gyvenęs lietuvis atradėjo Cooko garbė). Tg 
kunigas. Po to karo atsikėlę dieną Sydnejuje, dalyvau- 
lietuvių iš Škotijos. 1939 m. jant Britanijos karalienė) )r 
Sydnejuje lietuviai įsteigę jos šeimai, buvo pavatedho-1 
savo draugiją, kuri veikė iki tas prieš 200 metų įvykęs 
1950 m.. Bet dauuguma anų kapitono Cooko išsikėliffMIS 
laikų lietuvių išsisklaidė po į Australijos žemynų ir jo 
didelį kraštą ir nutauto. | paskelbimas Britų imperijos

Nauja didesnė lietuvių at- priklausomybei.

i
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Rusai okupantai, ialin ii Lietuvos!

Vilniečio straipsni* čekų ,70 m. amž. proga) ir Aukš- 
rinkinyje eiausiojo teismo pirm. pav.

nusipelnęs teisininkas My-
Čekoslovakijoje išleistas kolas Čapskis (50 m. amži. 

žymių čekų muzikos veikė-į sukakties proga), 
jų dr. V. Holcknechto ir V. j
Pošo paruoštas didelis Nauja, chemijos daktaras
straipsnių rinkinys “Žmogui 
reikia muzikos“, skirtas mu- Buv. prez. L. B. Johnsono testą* mariną maj. Charles 

S. Rubb, 30 m., pasitraukia ii aktyvios tarnybos marinuo
se ir stos į Virginijos universitetą teisės studijuoti. Jis 
ėia (kairėj) su savo žmona Lynda Bird ir Johnsonu.

j KITI REIKALAUJA
j MUMS LAISVES

I
1 Birželio 15 trėmimų su-

7 BILIONAI DOI. KOVAI 

SU NUSIKALTIMAIS

Prezidentas Nixonas pa-
j kakties paminėjimas, pats; reiškė, kad kovai su nusikal- 
prasmingiausias visu

Kauno politechnikos ins-
zikinio auklėjimo proble-, tituto docentas Romualdas 
moms. Tame rinkinyje yra ■ Baltušis apgynė chemijos 
ir Sauliaus Sondeckio para- ' mokslo disertaciją ir gavo 
šytas straipsnis “Iš darbo su į chemijos daktaro laipsnį, 
mokyklos orkestru patyri- J
mo". Autorius pasakoja a-, Liehlvlii Japonija, p^doj 
pie pedagogikos ir metodi-Į
kos principus, kuriais vado- Į Lietuvos mokslų akade- 
vaujasi dirbdamas su Vii- į mUos viceprezidentas Algir- 
niaus M. K. Čiurlionio vardo Į das Žukauskas neseniai lan- 
vidurinės meno mokyklos or- Į kėši pasaulinėj Japonijos 
ikestru. " ; ”Expo-70“ parodoj ir spau-

Kai kurie Vliko darbai
S. Sondeckio 

metodai, matyti,
mokymo 

yra įdo-
doj paskelbė savo įspūdžius, 
Didžiausias parodoje pavi-

mus, nes jis, dirbdamas su lionas esąs Sovietų Sąjun- 
minėtu mokinių orkestru, į gos, kuriame esąs įrengtas 
pasiekė labai gerų rezultatų. 1 Lietuvos skyrius. Čia esą 

Apie ryškius įspūdžius, parodyti kaikurie mūsiškių
kuriuos paliko šis orkestras, 
pasakoja V. Holcknechtas

menininkų darbai, ir jie pa
traukiu nemažą lankytojų

Vyriausiojo Lietuvos Iš- 
laisvininso Komiteto Tary
bos posėdis įvyko birželio 
19 d. New Yorke.

Posėdyje dalyvavo 'trys 
VTilio Valdybo$ nariai. Tau- 
tos-Fondo ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybų 
atstovai ir 13 tarybos narių. 
Pirmininkavo tarybos pirm. 
Br. Bieliukas, Liet. Rezis
tencinės Santarvės atstovas, 
sekretoriavo. A. Vaitiekū
nas., Ūkininkų Sąjungos at
stovas.

Taryba pagerbė neseniai

; prasmingiausias visų JAV 
mastu bei daugiau paveikus 
už kitus, buvo birželio 10-11 
paskelbtas plačiai žinomo 
kolumnisto David L*wrence 
straipsnis. Jis plačiai pa
skleistas JAV-bių spaudoje. 
Jį skaitė \Vashingtono (The 
Evening Star), Newarko, N. 
J.. (The Star - Ledger) ir ki
tų miestu gyventojai. Lavid 
Lavvrence yra ne tik vienas 
žymiausių politinių komen
tatorių, bet ir itin įžvalgus 
komunizmo, jo taktikos ir 
klastos smerkėjas.

Jo straipsnis pavadintas
“JAV galėtų vadovauti Bal
tijos valstybių bylai

Jis pradžioje paaiškina 
birželio 15-sios sukaktį. Au
torius primena JAV laiky-! 
seną Baltijos kraštų okupa 
cijos atžvilgiu, kongreso re-: 
zoliucijas ir dar priduria, 
kad prieš kelerius metus bu
vo įsteigta organizaciją “A- 
merikiečiai už kongreso 

laisvės 
kurios

timais reikėtų paskirti vals
tijoms iš federalinio iždo 
480 milionu dolerių. Bet se
natorius Philip A. Hart sa
ko. kad tie milionai nieko 
negelbės, jeigu jie neis ten, 
kur reikalingi. Dabar fede
ralinė pagalba skirstoma 
valstijoms, o ji reikalinga 
didmiesčiams, kur yra dau
giausia nusikaltimų. Todėl 
jisai siūlo, kad tokiai kovai 
kongresas paskirtų 7 bilio
nus dolerių ketveriems me
tams ir kad tuos pinigus fe
deralinė valdžia turėtų teik
ti tiesiai miestams. Tik ne
žinia, kodėl jis mano, kad 
miestų po’itikieriai bus tei
singesni ir sąžiningesni, ne
gu valstijų? Juk štai Newar- 
ko majoro ir kitų miesto “tė
vų“ iškilusios suktybės rodo, 
kad visų delnai lygiai moka 
sau užgniaužti visuomeni
nius dolerius.

savo pastabose apie vaikų ir dėmesį, ypač K. Morkūno 
jaunimo muzikos kolekty- laužytų rombų vitražai, T. 
vus. koncertavusius 1964 m. Baginskio paruošta geologi- 
vasarą Budapešte (Vengri- Jos ekspozicija. G. Bagins- 
joje) vykusioje Tarptauti- kienės geologinis žemėlapis, 
nės muzikinio auklėjimo j L. Ločerio nukalti vario var- _
dr-jos konferencijoje (ten tai bei kitų Lietuvos daili-1 mirusį Stasį Girdvainį, Lie- 
S. Sondeckio orkestras at- i ninku kūriniai. Į tuvos Respublikos nepapras-
stovavo visai Sov. Sąjun-, Žukauskas sakosi ste-• tą pasiuntinį ir įgaliotą mi
gai). S. Sondeckio vadovau- ; bėjęs jr Japonijos žmonių 
jamo mokyklos orkestro pa- gyvenimą. Jau iš Japonijos

nistrą prie, Šv. Sosto., 
Tarybos pirm. pasveikino

mai Jungtinių Tautų genera
liniam sekretoriui ir UNES
CO pirmininkui dėl Lenino 
minėjimų; išleista 300 egz. 
leidinio ”1969 m. Vliko Sei- 
mas“; suruoštas Politinis
jaunimo seminaras Chica- veiksmus, siekiant 
goję; galutinai išsiaiškinu Baltijos valstybėms' 
ir susitarta su prof. dr. Br. garbės komiteto nariu nuo 
Kasiu dėl suredagavimo na- 1967 m. buvo ir dabartinis 
cių - komunistų sąmikslo prezidentas R. M. Nixonas. 
prieš Lietuvą dokumentui D. Lavvrence pabrėžia: 
rinkinio; pasirašyU sutartis Baltijos valstybių okupacija 
dėl parašymo knygos apie nuo 1940 m. yra viena pačių 
nacių ir komunistų genocidą brutaliausių žmonijoje, nes 
Lietuvoje; susitarta su dr. trys kraštai neteko net ket-

ANTROJI BALTISTIKOS 
KONFERENCIJA

Lapkričio 26-29 dienomis 
San Jose valstybinėj kolegi
joj San Jose mieste,-Kalifor
nijoje, įvyks antroji baltis
tikos konferencija. Pirmoji 
buvo pernai Marylando uni
versitete. Ten buvo įkurta 
Draugija Baltistikos Studi-!
joms Remti, kuri ir ruošią 
šią konferenciją. Jos darbų

Skaitykite 
šias knygas!

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

Per giedrą į audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas, 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
novelės, 15G psl,, kaina kie
tais viršeliais $2.59.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
$3.75.

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
GIMĘ, lietuvių dainynas,

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

ANGLŲ KALBOS GRA- 
MATIKA, 215 psi., kieti vir-

sėliai kaina............$3.50
NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
TUVOS PINIGAI, Jono K.

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

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

parašė dr. K. Šidlauskas. Į- 
dr P. Grigaičio, kai

na $1.50.

siektą meninį lygi autorius paviliono ekspozicijos ma- naują tarybdėd ūdff ‘ Rimą bodijai. 
laiko žymiu muzikinės pe-i^me, ^kojis, o vėtiau ir.£erkefiūnienę, pradėjusią | ~
dagogikos laimėjimu. 1 Pro važinėdamiesi įsiti- atstovaiuti tarvhni«»jsiti- atstovaiuti taryboje Lietu

V. Sruogiene dėl parašymo virtadalio visų gyventojų, 
sukakties proga Lietuvos Autorius teigia, kad tuo me- tvarkoje yra pranešimai ir 
Steigiamojo Seimo leidinė- tu. kai didžiosios valstybės paskaitos iš Pabaltijo tautų 
lio; pasiųstas prez Nixonui teikia nepriklausomybę Af- istorijos, kultūros, literatū- 
raštas dėl jo pagalbos Kam- l ikos. Azijos ir kitoms tarti- ros, lingvistikos, folkloro, 

toms, tai Baltijos kraštams meno ir mokslo. Visi tais
Per tą patį laiką valdybos neparodyta reikiamo dėme- dalykais susidomėję k vie

natimi bflvo išvykę: Į šio. i čiami dalyvauti.
Valdybos vicepirm. infor- Jis toliau pažymi, kad de-1 Iš lietuvių programos ko- 

macijos reikalams J. Audė- damos astangos kongrese1 mitete yra dr. Marija Ginti
nas buvo Bostone P. Višči- priimti papildomą rezoliuci-, butienė ir dr. Vytautas Var
mo vadovaujamos radijo va- ją, kuria būtų patvirtinta dys.

mi- laisvo tautų apsisprendimo

mi in ė tam e rinkinyje duo- kinome. kad japonai yra la-, vos Socialdemokratų parti- 
dama ir trumpa S. Sondec- bai kukliai, asketiškai besi-' jaį.
kio biografija. į maitinantys ir skurdžiai gy-, Dr. Br. Nemickas. valdys

i venantys žmonės, bet. issi-, bos vicepirm., ėjęs porą mė- I11V V<IU„¥014J0111UO
O tavo. virtuvė, nepajėgia i m°kslinJ labai darbštus. neslų valdybos pirmininko iandėlės sukaktuviniam

.___.. 1 Tarptautinėj parodoj tun pareigas, plačiai painfor- * nėiime dr J K Valiūnas ’ teisė ir būtent teisė laisvai•ukurh | savo pavdhonus Amerika, mavo tarybą apie šio 1^0-'”^i ^ina^lX ^shi^k“ “sZ , ^ISKAS APIE LIETUVĄ“

Vilniuje leidžiamas Lite- •. ym^riSa^oarodoie vjddyl?os v®lk^’ mas Kezys dalyvavo Jauni-Į D. Lavvrence, dar neseniai j Detroito dienraštis “Det-
ratūros ir Meno žurnalas __ Paruostas ir pasiųstas me- mo politiniame seminare ir prez. Nixono apdovanotas • roit Free Press“ birželio 10
birželio 20 d. rašo:

“Vilniuje nemaža visokių
karinių, cukrainių ir kitokių'

užima įvairūs elektroniniai morandumas prez. Nixonuii
dalykai. dėl Europos saugumo konfe-

Įdomu. kad čionykščiai rencijos su Lietuvos diplo-
naminę vun.1 auuig u -ZMmaKctJii ir Viti ta • * * • tužeigų užeigėlių. (Ateity,į zuraaIl&t^ £ kiti, tą matijos šefo mm. St. Lozo- 
rekonstruojant senamiestį,' par°dą !an.k?" Ž,ukausk2 raičio ir VHko pirm. dr. J. 

jų atsiras dar daugiau). Tu-
* X 11 V lliiv £/Al 111« Vt * • C# •
minimo “Lietuvos skyriaus“. K .Valiūno parašais; galu-

jm u». u.uS,.u,. .u- tebž- „ors j0 ir ieg.; a sutvarkytas Madrido i“1'n*1!?? JietUV0Sle-,k?'?iS
retas užsukęs! toki, egzo- ' jjatyt. tje darbai HetuvSkalba Si amenkiecu
tiską buveinę, suprantama, . ... . . .. .. . bdJ F.aai.J.° netuuų kaioa trans-į ,„.v—
valgiaraštvje ieško ir atitin-! 1 ą s°-j hacijų reikalas, nuo birželio
karnai egzotiško turinio. De- pie inI a 1 P d; nuyykiis kun. A. Tą
ją. viskas, ką “nacionalinio“ , mošaičiui iš Chicagos; pa
gali pasiūlyti šių kavinių; Paršelį suvalgė, bet kaip tai ruoštas, atspausdintas ir įš-

spaudos konferencijoje Chi-1 Laisvės medaliu, savo tą t d. laidoje įdėjo rtraipsnį 
cagoje ir ^tau^ akademikų į straipsni baigia: ’Tbdkia į-j „Viskas apie Lietuva: tai 
sueigoje; dr. Br. Nemickas j tikinti vynausybę, kad jinai į enciklopedija egzilyje 
dalyvavo agr. J. Gilvydžio Baltijos valstybių bylą iš- Dienraštis plačiau a 
pagerbime Detroite ir turėjo keltu J. Tautose, pasaulio a-T « i 1 r n 1 <-* « n 1 t>Ail/o Imid ha

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

Asmenų, dievvbiu ir dit- 
vyrių VARDYNAS, surinko 

Anis Rūkas, 89 psl., kaina 

$3.00.
Gyvulių ūkis George Or- 

’ wel bolševikinės santvarkos 
satvra. 71 psl., kaina $1.00.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, n 
omas, redagavo Bernarda. 

Brazdžionis ir Benys Bab-
auskas. 700 puslapių, kaina 

J i $10. Knygoje yra 61 rašyto-

šeimininkai, — nebent šašli 
kai, čeburekai, čenachai...

Kodėl vis dėlto mes, sukū
rę lietuvišką kavinių inter
jerą, davę joms gražius var
dus, nepajėgiam sukurti sa
vos virtuvės? Kodėl kalbos 
ir pasiūlymai šiuo klausimu 
— kaip žirniai į sieną?“

Apdovanojimai

“Už vaisingą darbą spau
doje ir aktyvų dalyvavimą, 
komunistiškai auklėjant jau
nimą“, “Jaunimo gretų“ 
žurnalo vyr. redaktoriaus 
pavaduotojui Elijošiui Zei- 
fui suteiktas Lietuvos TSR 
nusipelniusio žurnalisto var
das.

Nusipelniusio inžinieriaus 
vardas suteiktas Žemės ūkio 
mechanizacijos ir elektrifi

kacijos mokslinio tyrimo ins
tituto skyriaus vedėjui Vik
torui Petruševičiui, o nusi
pelniusio buities tarnybos 
darbuotojo garbės vardas 
suteiktas Vilniaus Bato fab
riko direktoriui Juozui Oli- 
šauskui.

Garbės raštais apdovano
ti: patarėjas prie Ministrų 
tarybos nusipelnęs agrono
mas Jonas Laurinaitis (jo

pateisinti?

Veterinorius ir kolchozo 
pirmininkas sėdi prie stalo, 
gurkšnoja vyną ir skaniai 
valgo iškeptą paršelį. Pirmi
ninkas žino, kad tas paršelis 
priklausė valstybei ir jo ne
buvo galima paskersti pir
mininkui su veterinoriumi 
pasmaguriauti, todėl pirmi
ninkas kalba veterinoriui:

— Mielas vererinoriau, 
sugalvok kokią nors ligą tam 
paršeliui, nes visviena jo jau 
nebėra.

Ir. žinoma, veterinorius 
sugalvojo, ir... paršelis buvo 
visai teisėtai išbrauktas Iš 
sąrašų.

Mūsų gyvenimas trumpas, 
bet mes jį dar labiau su
trumpiname nerūpestingu 
laiko švaistymu.

• •
Žąsys ir antys ištveria 110 

laipsnių Šakio.
• ♦ *

Kieno balius, to ir taba
kas.

radijo lietu\ių Kama uans-į jaikragči0 redakcijoje, kuri 
tą pasikalbėjimą aprašė.

Valdybos pirm. dr -J.. K. 
Valiūnas buvo Australijoje, 
kur lankė lietuvių koloni jas, 
ir Filipinuose, kur galutinai 
susitarė su labai galinga ra
dijo stotimi “Veritas“ dėl 
lietuvių kalba transliacijų 
nuo liepos 1 d. Sibiro lietu
viams. Grįžęs iš Tolimųjų 
Rytų. dr. J. K. Valiūnas skri
do porą kartų Chicagon: 
vieną savaitgalį dalyvavo 
Jaunimo seminare ir spau
dos konferencijoje, kitą — 
Genocido parodos atidary
me. Be to. Vliko valdybos 
atstovas Vokietijoje Valteris 
Banaitis dalyvavo Parla
mentarų konferencijoje Mo
nako.

Tarybos pirm. Br. Bieliu
kas informavo, kad jis daly
vavęs visuose valdybos po
sėdžiuose, kurie vyksta kas 
savaitę, rečiausiai — kas 
dvi. Paskutinį kartą jis bu
vęs tarybos pirmininku prieš 
pustrečių metų. Per tą laiką 
yra įvykę didelių pasikeiti
mų Vliko apimtyje: Vliko 
valydyba šiandien turi daug 
daugiau darbų. Todėl Vlikui 
reikalingos daug didesnėse

siuntinėtas Lietuvos Steigia
mojo Seimo atstovų atsišau
kimas (vien anglų kalba jo 
atspausdinta 6,000 egz.); 
pasiųsti protesto pareiški-

Edwin C. Araett. 31 ilsisi 
paleistas iš kariško kalėjimo Ft 
Leavenworth, Kaa. Jis yra pir 
mas amerikiečiu desertyras, pa
sitraukęs iš savo dalinio Vietua 
me ir gavės prieglaudą švediju 
je, kuris iš ten grįžo namo. Teis 
mas už tai j| buvo pasodinęs į 
kalėjimą, kuriame jau atliko sa
vo bausmę.

kivaizdoje reikalaudama so
vietus visiškai pasitraukti iš 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos“.

(E)

MONTREAL, QUE.

Susirgo Henrika* Nagys

Nepriklausomos Lietuvos 
redaktoriui poetui Henrikui 
Nagiui padaryta nesudėtin
ga operacija. Linkime grei
čiau pasveikti.

valdyba, kuri sudaro gerą 
darbo grupę ir turi daug 
planų. Artimiausiu laiku ji 
kreipsis į lietuvių visuome
nę. Tarybos pirmininkas ti
kisi, kad į jų kreipimąsi lie
tuviai atsilieps gausia savo 
finansine parama Vlikui.

Abiejų pranešimai susi
laukė posėdžio dalyvių gau
sių aplodismentų. Visi daly
vavo diskusijose, reikalų 
svarstymuose. Numatyti kiti 
reikalai teko atidėti kitam 
tarybos posėdžiui. Taryba 
vieningai nutarė pasveikinti 
ir nuoširdžiai padėkoti val
dybos pirm. dr. J. K. Valiu- 

lėšos ir gausesnis vykdoma-' nui už labai svarbų jo lai- 
sis personalas. Valdybos na-' mėjimą — gavimą “Veri- 
rys finansų reikalams inž. tas“ stotyje radijo translia- 
J. Valaitis glaudžiai bendra- ei jų Sibiro lietuviams, 
darbriujrf su Tautos Fonde (EITA)

plačiau atpasa
kojo Encyclopedia Lithuani- 
ca leidimą, jos paruošimo 
darbus, nurodo, kad enciklo
pedijos redaktoriai bei 
bendradarbiai tai politiniai 
pabėgėlliai, iš Lietuvos į Vo
kietiją pasitraukę 1944 m.

REMIA VYLIKĄ

Jonas Klimas, gyv. Gary. 
Ind., vertindamas Vliko dar
bą — sėkmę, gavus naują 
lietuviškų radijo programų 
valandą transliacijoms į Si
birą — prisiuntė 50 dol. au
ką tam darbui paremti.

Petras Montvila, gyve
nantis Woodhavene, N.Y.. 
iau sulaukęs 85 m. amžiaus, 
Tautos Fondui paaukojo 4 
dolerius. (E)

VCL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali 
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytė* Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MES* 
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viško* knygo* istorijoje tai 
nedažna* reiškiny*. Ta* ro
do, kad tie, kuriem* knyg* 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite tavo vaikučiu*, įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdų 

Kaina $3.00. Gauna-
ir Keleivy.

k'

nes tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina §6.

Lietuvių-anglų kafoų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
nai-ė ir Šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, 11 
laida, daugiau Kaip 30.000 
žodžių, 586 nsl.. kaina ?7.0t>.

Introduction to modem 
Lithuanian. parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl , didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina S7.

Z3S09S0000090I

PIGI, BET VERTINGA 

DOVANA

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

Lietuviu kalba ta knyga 
jau išparduota. Ji labai tin
ka dovanoti kitataučiams.
^eeee^e^sotiodenooeoooooM
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MA1K1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Ar moderni buvo Lietuvos 
konstitucija?

Prano Pauliukonio straips- yra pažangiausi socialiniu 
įnyje "Lietuvos valstybės pa-į atžvilgiu. Ir ką čia Bažnyčia 
igrindus tiesiant“, kuris buvo galėtų pridėti, ko nežino ar1 • t * A • 1 1 • 1 1 • 1*0Išspausdintas š. m. Aidų 5 
įnumery, rašoma:

"Socialdemokratai ir liau
dininkai buvo priešingi vals
tybės prezidento institucijai, 
Kypač kad jam suteikiama 
daug teisių: palleisti seimą 

{{•ir būti vyriausiu ginkluotų

negali pasakyti pasaulis? 
Kultūrai kurti? Šioje srityje 
Bažnyčia gali kuo mažiau
siai, nes ji neturi jokių aiš
kių kultūrinių idėjų. Kultū
rai kurti pasaulis Bažnyčios 
iš tikro nėra reikalingas, ir 
naujųjų laikų kultūra susi-

pajegų vadu. Dar karščiau į kūrė ne bažnyčios vadovau 
buvo kritikuojami konstitu- jama, bet kaip tik priešinda-

— Na, apie ką šiandien kad persivalgymas trumpina
kalbėsime, tėve? Į žmogaus amžių. O kas mėgs-

— Aš rokuoju. Maiki, kad ‘ ta ne tik persivalgyti, bet
vertėtų apie save pakalbėti, 
ba apie žydus jau prikalbė- 
jom plenti.

— O ką tėvas norėtum ži
noti apie save?

— Pirmiausia, vaike, aš 
norėčiau būti sveikas, pas
kui norėčiau ilgai gyventi ir 
norėčiau rasti pinigų.

— O dangaus karalystės 
jau nenori?

— Žinai, Maiki, kad gy
vas žmogus dangaus nepa
sieks. Pirma reikia numirti. 
O aš smerties bijau, todėl 
nenoriu nei mislyt apie tai. 
Ot, pasakyk man, ar aš ga
liu susilaukti šimto metų?

— Tai didelis klausimas, 
tėve.

— Bet sakei, kad Adomas 
gyveno 930 metų, ar nesa
kei?

— Ne aš taip sakiau, bet 
Maižius.

— Aš, Maiki, tikiu, kad 
Maižius pasakė teisybę. O 
jeigu Adomas gyveno tiek 
metų, tai kodėl aš negalė
čiau. ką?

— Matuzelis gyveno dar 
ilgiau, tėve, negu Adomas.

— O kaip ilgai?
— Devynis šimtus ir še- 

jšiasdešimt devynerius me
tus, tėve.

— Nu. tai kodėl dabar 
žmonės miršta tokie jauni? 
Ar seniau oras buvo sveikes
nis, ar kas?

— Galėjo būti ir oras ge
resnis, nes nebuvo kam jj už
teršti. Bet Adomas su Ma- 
tuzeliu ir pypkių nerūkė ir 
neturėjo tiek maisto, neper- 
sivalgydavo: nebuvo tada ir 
Zacirkos saliūno, kur dabar 
tėvas vakarus prasėdi. Vie
nu žodžiu, tie adomai ir ma- 
tuzeliai sveikiau gyveno ir 
todėl gyveno ilgai.

— Maik, ant šito punkto 
aš sū tavim nesoglasnas.

— Reiškia, nesutinki?
— Nausa, nesutinku.
— Jeigu nesutinki, tai il

gai negyvensi.

daug rūko ir daug geria, tas 
dar trumpiau gyvena.

— Maiki. aš galiu bečyt, 
kad nevalgęs tu greičiau nu
mirsi, negu aš persivalgęs. 
Žinoma, dabar aš nepersi- 
valgau, ba neturiu iš ko; a- 
le jeigu būtų iš ko, tai aš 
sverčiau 500 svarų, kaip 
koks policijos viršininkas. 
Ai beč jur laif!

— Tėvas nori būti sveikas 
ir ilgai gyventi, o kalbi prie
šingai. Kodėl neklausai, ką 
sako rimti daktarai?

— Nu. o ką jie sako?
— Aš galiu pasakyt, ką 

apie sveikatą ir ilgą amžių 
rašo Montreaiio universite
to eksperimentinės medici
nos direktorius d-ras Hans 
Selye. Kad būtų aiškiau, jis 
lygina žmogų su automobi
liu. Automobilis nesustos ė- 
jęs dėl to, kad jis senas. Jis 
sustoja dėl to, kad kuri nors 
jo dalis bus susidėvėjus 
Taip pat yra ir su žmogumi. 
Žmogui nuolat judant, nuo
lat skubant, nuolat besirū
pinant. kuri nors gyvybinė 
jo kūno dalis pavargsta ii 
sustoja veikusi. Žmogus ta
da suserga ir galų gale mirš
ta. Žmogaus kūną kontro 
liuoja įvairios liaukos, o tat 
liaukas visada veikia aplin
ka, kuri gali būti maloni ar
ba gali būti erzinanti; gal 
būt skatinanti, kelianti ūpą 
arba slėginti dvasią, žodžiu, 
nuo mūsų aplinkos visada 
priklauso mūsų liaukų reak
cija, o nuo tos reakcijos — 
mūsų sveikata arba liga ii 
mirtis. Pavyzdžiui, šiurkš
tus bosas išbliauja savo ofi
so jauną, jautrią raštininkę; 
tas ją taip sujaudina, kad ji 
pareina namo ligonė, negali 
valgyt ir nuėjus gulti nega
li užmigti, verkia visą nak
tį. Jeigu tai kartosis dažnai, 
ji galės rimtai susirgti ir 
mirti. Tokią žiaurią aplinką 
tas daktaras angliškai vadi
na "stresą“. Mūsų kalboje

cijos pamatai, kurie reikala
vo privalomo tikybos dėsty
mo mokyklose, leido steigti 
katalikų organizacijoms pri
vatines mokyklas, neatskyrė 
Bažnyčios nuo valstybės, ne
panaikino mirties bausmės, 
repabrėžė teisės darbinin
kams streikuoti (iš tikrųjų 
tai darbo įstatymo reikalas), 
nepanaikino galutinai cen
zūros, nedavė visiškos nesu
varžytos laisvės, kuri galėjo 
būti "suvaržyta įstatymo nu
statytais atsitikimais“. Esą, 
"kairiųjų supratimu, krikš
čionių demokratų sureda 
guotą konstitucija neatitiko 
darbo klasės reikalavimus, 
nedavė liaudžiai visiško šei
mininko teisių, tik sustipri
no "klerikalų“ viešpatavimą 
Lietuvoje. Nors, svarstant 
Lietuvos valstybės konstitu
ciją. buvo didelė opozicija, 
tačiau vėliau gyvenimas pa-

masi Bažnyčiai. Galėtume 
perbėgti visas pasaulio sri
tis ir nerastume nė vienos, 
kurioje pasaulis negalėtų ap
sieiti be Bažnyčios. Todėl, 
kai Bažnyčia šiandien siūly- 
te siūlosi pasauliui pagelbė
ti, tai man visados pasigirs
ta truputi pakeisti Laplace’o 
žodžiai: "Madame. Jūsų pa
galba man nereikalinga“. 
(Žiūr. "Tėviškės žiburiai“, 
balandžio 23 d. laida).

Ar toji "Madame“ Bažny
čia, įkėlusi kojas į Lietuvos 
valstybines mokyklas, patei
sino jai konstitucijos suteik
tas teises, labai ginčytinas 
klausimas. Kas ano meto de
šiniųjų politikų ir politikuo
jančių dvasininkų karštoms 
galvoms atrodė šventenybė, 
šiandien teologijos* filosofi-

David Kidder iš Lakewood, Cal., rauda savo sūnaus .Mar
tino, 1 m. amž., kurį pervažiavo prekinis traukinys, kai 
jis su vyresniuoju broliuku žaidė prie bėgių, ėia sustojus 
šeimai poilsio, vykstant atostogų.

Ką tik gavome:
! Prisiminimų fragmentai,
, parašė Kazys Musteikis, 126 
ipsl., kaina minkštais virše- 
I iiais $2.50, kietais $3.15.

VOKIETIJA

Lietuviškų studijų savaitė

Tokia savaitė šiemet bus 
nuo liepos 19 iki 26 d. Rot- 
tenburgo vvsk. katalikų aka- 

jos profesoriui tėra tiktai—i demijos namuose. 7 Stautt- 
"Madame. Jūsų pagalba! - Hohenheim, Paracel-
man nereikalinga“. į susstr. 91. Joje bus 10 pa

rodė. kad ji yra viena iš mo-1 3 Bažnyčios ir valstybės skaitų ir koncertas, kurio
j .z,v.. 'santuoRa, koRia pasfrodė programą atliks solistė B.

istorijos bėgyje įvairiuose į Kemėžaitė iš Chicagos. 
kraštuose, buvo ir tebėra to-l Iš paskaitų paminėtinos: 
kia komercija, iš kurios Baž- dr. K. Čeginskio — Sociolo- 
nyčia praturtėja, bet nususi-' nis okupuotos Lietuvos 
na savo dvasinį bei idėjinį į Pjūvis: krašto mieste jimas; 
lobyną ir valstybės ekono- į M. Saulaitytės — Lietuviš- 
minį iždą. į kasis jaunimas; prof. dr. Z.

4. Nereikėtų džiaugtis ir j Ivinskio -—Lietuvos Stųįria- 
mirties bausme. Juo labiau’ masis Seimas; S. Lozoraičio, 
katalikams. Tai Lietuvos! K- — Lietuvos padėtis nau

jojo dešimtmečio pradžioje, 
J. Lingio — Gyvenimiškųjų

derniškiausių pasaulyje. Vy 
tauto Didžiojo univei-siteto 
konstitucinės teisės prof. M. 
Roemeris ją pripažįstą kaip 
"vieningą, logingą vienetą 
— vienos kūrybinės minties 
išdėstymą“. Ir toliau sako
ma, kad "šiandien ją pripa
žįsta ir liaudininkai ir soci
aldemokratai“. Minimas 
Vlikas.

Dėl viso to tenka štai kas 
pasakyti:

1. Socialdemokratai nesi
priešino dėl prezidento ins
titucijos kaip tokios, tik ne
norėjo jam suteikti perdide- 
lių teisių. Didelė galia, su 
koncentruota prezidento as
menyje. gali turėti daug nei
giamų pasekmių. Tai nėra 
ioks modemiškumas, tik ab
soliutinės galybės neužmirš
tamos liekanos.

2. Privalomas tikybos dės- 
ymas viešose mokyklose y- 
a seniena. Reikia tik gėrė- 

Lis ano meto socialdemokra- 
ų ir valstiečių liaudininku 

modernaus gyvenimo ižval- 
mmu. Ka šiandien tvirtina 
’atalikų filosofas A. Macei
na. ano meto kairieii politi
kai norėjo igyvendinti. O A. 
Maceina rašo: "Kraštai (pv. 
Švedija), valdomi socialistu 
<vad. labiausiai atsitolinu- 
ios partijos nuo Bažnyčios).

ir

"Mes nekovojame priei 

atskirus žmones, bet mes 

naikiname visą buržuazinę

Išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių. parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50.

Tūboto gaidžio metai,
romanas, parašė Kazimieras 
Bal ėnas, 438 psl., kaina kie
tais viršeliais $3.75, minkš
tais $3.15.

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
$15.00.

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Mich ei
senas, 127 psl., kaina $2.00.

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, paraše Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Kritusieji už laisvę, II to
mas. parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $4.00.

Rugsėjo šeštadienis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
psl., kaina $5.00.

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras Man- 
deikis, 273 psl., kaina $5.00.

Be namų, premijuota a- 
pysaka. parašė Andrius No
rimas, 200 psl., kaina $3.50.

Vincas Krėvė savo laiš
kuose, parašė Vincas Ma- 

' ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.

— Džiūsta minut. Maik, j atitinkamo žodžio nėra. Jis 
džiūsta minut! Pasakyk, f apima viską, kas žmogų su- 
kaip tu galėjai išfigeriuot,
kad su tavim nesutikdamas 
aš negalėsiu ilųai gyventi?

— Tėve. tai ne mano "iš- 
figeriuota“. Tai yra medici
nos mokslo pripažinta tiesa, mas. Tas daktaras bandė vensi

<aip fabriko sirenos žviegi- 
nas atsiliepia žiurkėms. 
nuo ilgo žviegimo žiurkės 
.isada nugaišdavo.

— Tai koks man iš to pa- 
žitkas, ką tas daktaras ra
šo?

— Čia "pažitkas“ yra 
toks, tėve. kad jis parodo, 
kaip aplinka veikia mūsų 
nervus, sukelia ligas ir trum
pina gyvenimą. Taigi, jei tė
vas nori būti sveikas ir ilgai

pirmųjų žingsnių tamsus še
šėlis. kurio nė Roemerio au
toritetas neišdildys.

5. Savo laiku lankiausi 
garsiuose Šiaulių odų fabri
kuose. Mačiau moteris, brai
džiojančias srutose. Ir už tą 
šlykštų ir nesveiką darbą jos 
gaudavo tik du litus už aš
tuonias valandas. Ar joms 
:ada būtų buvęs reikalingas 
ir naudingas streikas? Teat
sako tas, kas turi jautrią są
žinę! Nebūtinai su "pertek
lium“. Ta pati istorija ir su 
kitais darbininkais. Streikas 
reikalingas darbininkams, 
tik. žinoma, ne toks, koks jis 
reiškiasi Amerikoje.

6. Cenzūra ir laisvė am
žiais neišsprendžiamos pro
blemos. Kur yra minties ir 
kūrybos cenzūra, ten kultū
ra laisvai negali klestėti. 
Negali būti ir neribotos lais
vės, bet tas ribojimas neturi 
užgniaužti dvasinių ir mate
rialinių žmogaus poreikių.

7. Kad konstitucija leido 
klerikalams Lietuvoje įsiga
lėti, neginčytinas faktas.

8. Gyvenimas yra tėkmė. 
Ir konstitucija, nors ji savo 
gimimo laikotarpyje ir būtų 
daugumos ar autoritetų lai
minama. negali visko numa
tyti besikeičiančiame gyve
nime. Todėl ir jos moder- 
niškumas tegali būti tik są
lyginis. Palyginus su kito
mis to meto konstitucijomis, 
mūsiškė buvo gana moderni, 
nes ją kūrė laisvės ištroškę 
intelektualai. Bet jai gims
tant, senose tradicijose iš-

tradicijų nauji elementai ir 
naujas turinys Lietuvoje.

Serga J. Glemža

Jonui Glemžai, plačiai ži 
nomam visuomenininkui ir 
dabar Vokietijos lietuvių 
veiklos dalyviui, padaryta 
sudėtinga akies operacija.

Linkime kuo greičiau pa
sveikti.

CHICAGO, ILL.

J. Karvelio knygytaas 
kitose rankose

Jono Karvelio knygyną ir 
dovanų parduotuvę, esančią 
2501 W. 71 gatvėj, nupirko 
žinoma rašytoja ir aktorė 
Birutė Pūkelevičiūtė.

klasę... Nereikia mums jokių’ Dialogas' su kraštu, Aki-

kaltinimui įrodymų. I»d mirksnių kronikos, antra
1 knyga, parašė Bronys Raila, 

ginklu ar žodžiu priešinosi 560 p8k įrišta. kaina $700.
valdžiai, tik reikia paklaus-’ Nemarioji žemė, Lietuva
.... . ... ' pasaulinės poezijos posmuo

ti, kokiai klasei priklauso, sudarė Alfonsas Tiruolis,
kokia jo kilmė, išsilavini- 176 psl., kaina $5.00.

.... . ... .. 1 Poilsis ant laiptų, Vytautomu. uu.em.mu, „ tik he Rarogo ejlžražčiaii go 

klausimai išsprendžia suim- lio formato puslapių, kaina 
tojo likimų.“ į eiero Aloyzo

(Tokius žudikiškus žo- B*™1*0 mūši ma-
. • ziesiems, Nijolės Vedegytės-

džius Leninas rašė Pravdo- palubinskienės iliustracijos,
je 1918 m. gruodžio 25 d.).'40 psl.. kaina $3.00.

! Rimai ir Nerimai, Vaiž-
————— ’ ganto, 55 psl. kaina $2.00.

t Tiesiant kelių Lietuvos 

nepriklausomybei, Vaižgan
to straipsniai, 40 psi.. Kai- 

, na $1.00.
Lietuvos Vyčio pėdsakais,

Juozo Strolios 1940-1945 m.
Į atsiminimai, 176 psl., kai
na $2.00.

Kultūrinės gairės pasako-

10 knygų už $2
Ar buvo visuotinis tvanas,'

64 psl.. kaina 25 centai.
Materialistiškas istorijos 

supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

Žemaitės raštai karės

tobulą kūrinį, bet kaip tei
sėtą.

Jeigu šiandien prof. Roe-J 

meris būtų gyvas ir jam bū- 

tų pavesta be pašalinės Įta

kos peržiūrėti konstitucijos 

uaragrafus, esu tikras, kad 

iis daug jų pakeistų ar pa

taisytų.

Kazimieras Baltrukonis

tu, 126 psl., kaina 50 centų.'
Juozas Stalinas, 32 psl., 

kaina 25 centai, 
psl.. kaina 50 centų.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė • Sruogienė, 24

Socializmas ir religija, E. 
Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

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

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

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

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

se, II knyga, parašė Vytau- 
. tas Bagdanavičius, 357 psl.,

gyventi, tai turi vengti to
kios aplinkos.

krečia, erzina, slegia, skau- —Tai kibą reikės eiti ant’augusi akušerė ją gerokai 
dina. Gali būti biauri muzi- farmų šieno piauti, ai ką'aplamdė. Tačiau tai buvo 
ka, kaip laukinis džiazas; • jau? , teisėtas kūdikis, todėl social-
gali būti įkyrus ginčas, n.a- — Taip ir padalyk, teve.' demokratai bei valstiečiai 

šinų bildesys arba žviegi- Būsi sveikesnis ir dgiau gy liaudininkai ją ir pripažista.

Pripažįsta, manau, ne ki

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

Ką tik išleista knyga, kurią parašė St. Michelsonas. 
Joje kalbama apie tai, kas yra to juodojo pasaulio rasė, 
kada ir kokiu būdu ji buvo pavergta, kodėl ji ilgai tylėjo, 
kodėl sukilo ir t.t. Visi šitie ir kiti susiję su juodąja rase 
klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. Jos 
kaina tik $2 00.

kaina $5.00.
Rezistencija, romanas, 

parašė R. Spalis, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio eTrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

Po Dievo antspaudais,
Vytauto Didžiojo godos, Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00.

Šeštoji pradalgė, literatū
ros metraštis, rašo 17 auto
rių, 400 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.15, kietais $3.75

Smilgos, A. Giedriaus 15 
apsakymų, 204 psl., kaina 
minkštais viršeliais $2.50, 
kietais — $3.75.

Gatvės berniuko nuotykiai 
—R. Spalio apysaka jauni
mui ir senimui, II laida, 527 
psl., kaina $4.

Be to, esame gavę nedide
lį kiekį teisininko P. šulo 
parengto leidinio "Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00. ___ *
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MOTERŲ SKYRIUS

Vyrai apie moterį
Ražo Z. GAURAS

(Tęsinys) jį. " i jjs-^ V -Š3
N:mcy Mc.gan. 21 m iš Baton Rooge. La„ rasta nu- 
ren'-‘-i ir nužudyta savo automobily Appalachia kalnuos.

Teises patarimai ( romanai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoj* klausiate* tėte** 
reikalais. Tie klausiau! turi biti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime iiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti 
adresu:

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law.
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Maaa.STASYS SANTVARAS

Poeto Stasio Santvaro kūryboje moterisĮ 
pavaizduota taip pat rimtai, kaip ir B. Brazdžionio eilė- \
raščiuose. tik gal skirtingesniais tonais ir nuotaikomis.

Štai jo poezijoj susitikimas su moterimi, toji pirmoji 
pažintis ir didesnių Įvykių pradžia:

Ilgu miško takeliu 
Juokdamos tu ateini —
Tarp žolelių ir gėlių 
Žaist laukuos ir vandeny...

Tu kaip vasara graži — /
Plazda tavo kaspinai,
Lenkias tau žiedai gležni,
Giesmes gieda vandenai...

Ak, priglausk švelnia ranka.
Rožių sultim apsvaigink —
Kvepia rytmečio lanka,
Vyturiu dainuot mėgink...

Akira mados ir vyrams

Ilgo miško takeliu 
Juokdamos tu ateini — 
Tarp žolelių ir gėlių 
Žaist su gulbėm vandeny...

Klausimas

Prieš du mėnesius nusi
pirkau už 5.000 dolerių var- 

! totą Cadillac’ą. Pirkau už 
kuosena. papuošalais ir net grynus. Automobilis atrodo 

puikiai. "Mileage“ (kiek
Vyrai spoksojo ir kritika 

vo mūsų ma iig 's metus kvepalais.
— dabar mes aa'isi ne i juos 
paspoksoti. Jat- 'i vyrai drą- visokio amžiaus vyrams ir. 000 su viršum. Taigi ma-
sesni už savo tėvus: jie pro- tai jau nelaikoma moteris-‘ niau. kad perku gerą auto-
gresyviai link ta i ryškesnes ku pamėgdžiojimu arba vy- mobili, kuriuo aš dar

į spalvas ir m.ė sta romantiš- riškumo silpnybe. Atsiliku- galėsiu džiaugtis bent kele-
ką liniją. Madų ekspertai: siems patars dukros ir žmo- tą metų. Pasirodė, kad nu
sako. kati s pdr.toi dešimty’ nos. ! pirkau rūpesčių šaltini. Tuoj
metu vyrą k .- Jumai bus ii- Žinoma, gal perdėtas po- piadidėjo bėdos: tai visokie 
gesni. at’a .ai platesni, tali- linkis į žaidžiančią romanti- triukšmai mane lydi, tai nė
jo? pabrėžtos ir tik vienas ką vierą dieną vėl pasikeis, traukia, tai peršyla ir pan. 
gilus plovimas švarko užpa- Madų specialistai pranašau- Automobilių pardavimo a- 

’kalv. Vietoi paprastu sagų’ja 1975-tiems metams jau gentūra man pasakė, kad,
’ vis daugiau bus naudojamos trumpėjanti švarką, kurs ne- jei kas netvarkoje, atvežti 
’ didelės sa tvs ir įvairūs me- turės populiaraus ikirpimo mašiną ir jie pataisys. Taigi 

per ateinanti laikotarpį ma
šina buvo ilgiau jų pačių

Elegantiškai rengtis tinka mylių išvažiuota) rodė 16,

Įtaliniu monetų f«armos užse-'užpakaly. Kelnės apačioje p 
•girnai. Vakarui jie galės pa-‘turės plačius atlenkimus ir š

padabintą eis platyn nuo kelių žemyn, taisymo dirbtuvėje, negu ašsirirkti ?varka.
satinu, aksomu, arba ištisai Savo Gudijos paskutinia- ja važinėjau. Galų gale jie 
pasiūtą iš šilko brokados.1 me rjnkįnyje ’Tacona** atvė- mane užtikrino, kad dabar

į Taip pat pranašaujama yy- /ė naujas"galimybes vyrų jau viskas esą tvarkoje. Po 
.rams permatomi, tamsios madoms. Daugelis jų pavyz- to sugedo transmisija. Vėl 
; spalvos baltiniai.^ . J džių mums dabar atstumian- ™širą nuvežiau Į garažą.

Po tokio ir tokiose romantiškose aplinkybėse pirmojo -';‘
su mergaite susitikimo, savaime suprantama, toji roman- 
tika akimirkomis neišblėsta, o tęsiasi ir dar kažin kuri 
laiką gyvena širdyje:

Žaliam tėvų sode pražydus vyšnia.
Baltieji debesų žirgai tarp mėlynų skliautų, 
Godojama ir laukiama širdies viešnia —
Tai tu, tai tu, tai tu... i

Padangė vėl tokia graži, tokia skardi.
Kaip kregždės lekia mintys saulės amžinu plentu, 
Nes ir danguj, nes ir laukuos, nes ir širdy 
Tik tu, tik tu, tik tu...

Ir kiek laiko šitokia nuotaika ir savijauta gali tęstis? 
Argi niekas nesikeičia gyvenime ir laiko tėkmėje? Kur 
tau! Keičiasi ir dar kaip:

Tu išeini iš sodų ir iš girių.
Nebėr rugiagėlių rugiuos —
Rytoj per kietą, grubų žvyrių 
Ruduo i mano šalį atvažiuos...

Esmi ne pirmas bernužėlis,
Kurį šią vasarą mylėjai tu...
Oi, daug svajonių ir kapų užžėlę 
Ties tavo amžinu plentu...

Neliks ir mano ilgo tako,
Kuriuo dainuodamas pas mylimą ėjau...
Nūnai širdis tvirtai dar plaka,
Bet ar žinau, kas bus akimirką vėliau?..

Paliksi tu mane tamsoj tarp girių,
Nerasiu šulinio, nerasiu žemuogių šiluos...
Risčia per kietą, grubų žvyrių 
Ruduo į mano širdį atvažiuos...

Taigi, tas prakeiktas ruduo — senatvė, kaip trapius 
žaisliukus sugniuždinanti jaunatvės godas, polėkius ir 
troškimus! Tik šitoji gyvenimo neišvengiamybė vienodai 
drasko ir mylimąjį, ir mylimąją. Užtat poetas, užsiminęs 
apie atsekantį "rudenį“. lygia greta nepraleidžia negir
domis ir antrąją pusę — motei-į — palietusios blogybės:

Andai pasakė man, o mylima,
Kad tu ant veido jau turi dėmių...
Ar tai išblėsę viltys ir džiaugsmai.
Ar dėmės tai slaptų širdies gelmių?..

Ir užtrenkiau daug durų ir kiemų,
Godumą, skriaudą, alkį pažinau...
Suvytusi, tuščiavidurė ta gėlė,
Kurią gražiausia vadinau...

rūpinasi,
įen - • jle! liniais padabinamais

bet ir niauku su
pavažiavus dvi savaites, ir

i bus dėvimos aukštos skrvbė- vėl prasidėjo vargas. Maši- 
' lės, įvairūs plisuoti valanai ™ dunda ir, važiuojant

na šitokiame "vasaros kostiu
me“ lanko Birminghamo, Ala., 
beisbolo žaidimus ir .bučiuoja 
žaidėjus, keldama jų ir publikos 
entuziazmu...

pilė rankogalių ir kelnių, o 
baroko siluetus mums pri-

į kaina, kažkas joje rūksta 
ir. be to, netraukia kaip rei-

mins Burgundo kalnieriai ir kiant.
Vėl nuvažiavęs į pardavi

mo agentūrą, jiems prane
šiau. kad mašina niekam ti-

paleriros.
Tokios pranašystės mums, 

moterims, sukelia susirūpi
nimo ir nerimo. Gi pagaliau kuri, ir pareikalavau savo 
mes moteiys savo priesaikų Pjnigų atgal. Jie iš manęs 
rūbus turėsime prižiūrėti, l’k pasijuokė, ir, kai aš jiem 
Atrodo, ateina mums sunkūs pradėjau grasinti advokatu 
laikai su tokiais vaikiškais ir teismu, man pasakė: "go 
valaniukų zababonais. Kiti, ^ead“, daryk, kąnori. 
ramina, kad nebus taip bai-i Ra»au Tamstai ir prašau 
su. .Tuk patyrimas parodė, 1X1311 atsakyti: 1. ar aš galiu

pritaikyti praktiškai nėšio-1 traukti juos teisman, kas ap
lamai aprangai. Manau, kad» mokėtų teismo ir mano ad- 
ir ateities mada laikvsis to. vokalo išlaidas ir ar galiu 

’ būti tikras, kad savo pinigus 
atgausiu?

bendro požiūrio ir reikalaus, 
kad visos detalės viena su 
kita derintųsi. Jaunimui, ži
noma, bus palikta laisvės iš
sišokimams, bet pagrindą 
sudaro į karjera kopiantis 

i biznierius, tani 28-40 metjų. 
Jis visada reikalauja rimtos 

' elegancijos aprangoje su
Egzotiškų šokių šokėja Morgan- moderniais atspindžiais.

Pasirodo, moterims pra
vartu sekti vyrų madas, o 
vyrams motėm. Tai turėtų 
dar.ti re tik jauni, bet ir ne 
taip jau jauni. įdomu, kas

"Keleivio“ skaitytoja*

New Yorko valstija.

Atsakymas

Tik tu atrodei man skaisti,
Tik tu, visam pasaulyje viena... 
Kur eiti man. jei ir tava šviesa 
Jau neskaisti, jau drumzlina...

įtraukta į pirkimo-pardavi
mo sutartį. Tačiau Tamstų 
atveju reikalas yra kiek ki
toniškas. Cadillac automobi
liai yra General Motors ga
minami, ir jie duoda vadina
mą ”5 year“ arba ”50.000 
mylių“ garantiją, ši garanti
ja, taikoma ne tik pirmajam 
vartotojui, bet ir antrajam, 
jei mašina dar nebuvo vai
ruoja 50,000 mylių arba nė
ra senesnė, negu 5 metų am
žiaus.

Taigi, pirmon eilėn Tams
tai patarčiau pareikalauti iš 
automobilių pardavimo a- 
<entūros tos garantijos ir pa
rašyti laišką į General Mo
tors. Jie garantuoja visas 
svarbesnes dalis, kaip pav., I 
transmisija ir pan.

Be to, patariu nuvežti ma
šiną į "mašinų dalių taisy
mo stotį“ diagnostikos tiks- 
’ams. Angliškai tokios sto-

Birutė Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

Jurgi* Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusi., kaina $4.00.

Alė Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 265 psb 
kaina $3.50.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ* romanas, 
365 psl., kaina $5.

Vytautas Volert**, SĄ
MOKSLAS, premijuotas ro
manas, 279 psl., kaina $3.50.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
•2.59, kietais $3.75.

Vincą* Ramonas: MIG-
OTAS RYTAS. 166ntwl, 

Kaina $2.50. Gaunama Ke- 
<»ivin administracijoje.

Jeronimas Ignatonis. LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 

Andrius Valuekas, NE
MUNO SŪNŪS. romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

Andriu* Valuekas. NE
MUNO SŪNŪS, n tomas, 
428 psl, kaina $4.00.

Šalty Salminen, KATRY- 
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarutis, VILNIAUS 
RŪBAS. 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15.tys vadinamos "testing and Vt1“ . J * ~™ 

liagnostie“ stotimis. Nesą- į 
kyk jiems, kokiu reikalu Jurgis Gliaudą, DELFINO 
mašina yra pas juos atveža- KENKLE,, premijuotas ro
mą arba kad Tamsta turi manM» 234 psl.. kaina $2.50 
sunkumų su automobilių Albina* Baranauskas, 
nardavimo agentūra. Paša- KARKLUPENUOSE, pre- 
kyk jiems, kad Tamstos ma- mijuotas romanas, 224 psL, 
šina tinkamai neveikia ir kaina $2.50. 
kad Tamsta nori sužinoti,- Kazv* Almeną*, UPE | 
kas joje taisytina ir kiek tai RY1US, UPE I ŠIAURĘ, 
kainuos. romanas I dalis. 325 j»L, II

Turėdamas tokį "esti- dalis 302 psl.. kiekvienos da- 
mate4 (įvertinimą ir įkaina- lies kaina $3-00. 
rimą), galėsi kreiptis į au- Alė Rūta, KELIAS | 
©mobilių pardavimo agen- KAIRĘ, premijuotas roma- 

■ ūrą ir pareikalauti, kad vis- nas iš JAV senosios karto* 
kas būtų pataisyta. Be to, lietuvių gyvenimo, 248 psL, 
jiems pasakysi, kad, jei jie kaina $3.00- 
itsisakys padaryti atitinka- Vvtauto* Volerta*. GY- 
mus pataisymus, Tamsta tu- VENIMAS YRA DAILUS, 
rėsi duoti mašiną kitai au- romanas iš lietuvių emigran- 
tomobilių taisymo dirbtuvei tų gyvenimo, 242 psl., kai* 
reikalingiems pataisymams na $2.50 
padaryti jų (pardavėjo) *ą- Vytautą* Volert**, UPE 
,kaiton. Tuo tarpu gal jie TEKA VINGIAIS, 
jau bus gavę parėdymą iš, t32 psl., kaina $3.50.-jajg ▲ __ ♦ — 1* — ♦General Motors pagrindinės 
būstinės (headąuarters).

Dabartiniais laikais di
džiosios automobilių gami
nimo bendrovės yra verčia
mos kiek labiau skaitytis su 
savo gaminių vartotojais. 
Vienas garsus jaunas advo
katas. vardu Ralph Nader. 
varo propagandą (erusade) 
vartotojų interesams apgin
ti. Bendrovės, kurios yra in
dustriniai milžinai, žymiai
labiau pradėjo skaitytis su 

Aplamai kalbant, kai var- vartotoju, negu anksčiau tai
darydavo.

Jeigu viršminėti žygiai 
Tamstai nepasisektų, pata
riu nueiti pas vietinį advo-

totojas perka vartotą daik 
tą, jis jį perka tokiame sto
vyje. kokiame tas daiktas y- 
ra — ”as is“. Garantijos
(vvarranties) paprastai duo- katą. Jis žinos, kaip šį rei- 
damos, tik perkant nau jus ’ kala sutvarkvti. Manau, kad 
daiktus. Jei norima, kad Japsieis be teismo, 
perkamas vartotasis daiktas*
būtų pardavėjo garantuoja-1 
mas, tokia klauzulė turi būti 

i ------------------<—— - -■ —I
I! galėtų atsitikti, jei vyras, vi- 

(Ištraukos iš rinkinių "Atidari langai“ ir "Aukos taurė“) ?*škai nesekęs mados, pirmą
kartą pamatytų savo žmoną,

A ,. . .. . . . . , . A . apsirengusią dabartinės ma-Su tokiais sentimentais posmuoja apie moterj poetai jūrininkų kelnėmis?
lyrikai, romantikai.

(Bus daugiau)

Taip rašo A. Baltrukonie- 
nė Australijoje leidžiamoje 
"Mūsų Pastogėje“.

Nauiotio* karto* 
yra
boro. Dvasini* moterų lygi* 
yra daug reiktmni<esni« 
tauto* kraujui, negu vyrų.

Vydūną*
* • •

Kitu* mokyti — vM mėg«

tik

Vacy* Kavaliūnas. KAL* 
NŲ GIESME, premijuotas 
'•omanas, 20) psl. kaina 
$2.50.

Kary* Flečeni*, PULKIM
ANT KELIŲ..., romanas iš 
kun. Strazdelio cvvenimo,
I tomas 200 ps.. kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Juozą* Xr*likamka», TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
omanas, 205 puri., kaina 
^2.90.

Aloyza* Baran**: LIEP- 
rAI )R BEDUGNES, pra- 
nijuotas romanas, 279 pat, 
aitw» $3.00.
Vytinta* Alanta*: TARP 

>VIEJŲ GYVENIMŲ, 402 
«L, kaina $4.80.

Juozą* švaistą*: 21OB> 
MAI PLAUKIA, romanas 
š knygnešio kun. M. Sida- 
avfčktns gyvenimo. 233 psl., 
raina S2.80.

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

Aloyzas barone*; VlENI- 
II MEDŽIAI, 117 psl. kai. 
* $ 1M .

Prano* Naujokaiti*: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA I 
KALNUS, 509 poli., kate 
$5.00.

j
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Vietines žinios
Miebm mūsų sąjungos nariui

inžinieriui KOSTUI NENORTUI,

jo brangiai motinai Elenai Nendrlienei 
Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

ALIAS Bostono skyrius

J. Kazickaitė kalbėjo

N. Anglijos žurnalistėms

N. England Women Press 
Association Club, kurtams 
priklauso dauguma moterų 
žurnalisčių, dirbančių N. 
Anglijos spaudoje, birželio 
30 d. Harvardo klube sušau
kė savo metinį susirinkimą. 
Jame buvo atžymėtos dova
nomis dvi vietinės žurnalis
tės, kurios per šiuos metus 
pasižymėjo savo darbais — 
rašiniais.

Iškilmingame susirinkime 
pagrindine kalbėtoja buvo 
pakviesta žurnalistė iš New 
Yorko. Ta garbė teko lie
tuvaitei Jūratei Kazickaitei, 
kuri jau kelinti metai dirba 
Associated Press.

Buvo labai malonu klau
sytis, kai pirmininkė, prista
tydama visiems susirinku
siems pagrindinę kalbėtoją, 
nurodė, kad Jūratė Kazic
kaitė, gimusi Lietuvoje, su 
tėveliais, prieš užimant so
vietams jos tėvynę, pasitrau
kė į Vakarus ir atvyko j 
JAV. Baigusi universitetą 
Washingtone, ji savanoriš
kai išvažiavo mokytojauti j 
Afriką. Po kurio laiko grį
žusi į JAV, išvyko kaip ne
priklausoma korespondentė 
j Vietnamą, iš kur yra para
šiusi nevieną straipsnį apie 
pergyvenimus ir jausmus A- 
merikos jaunų kareivių ka
ro lauke. Be to, pažymėjo, 
kad Jūratė Vietname buvo 
sužeista ir kad dabar dirba 
Associated Press.

Galima buvo tik didžiuo
tis, kai iš garbės stalo pasi
kėlė jauna, graži ir liekna 
lietuvaitė Jūratė ir su šyps
niu veide ilgiau kaip pusę 
valandos labai įdomiai dės
tė savo mintis, paįvairinda
ma jas humoristiniais vaiz
deliais iš savo asmeniškų 
pergyvenimų.

Jos pasirinkta tema buvo 
įdomi ir pritaikyta laiko bei 
susirinkusiųjų dvasiai.

Trumpai suglaudus, ji 
kalbėjo apie moterų lygybės 
problemą. Nors esame lais
voje ir lygioje bendruome
nėje, vis dėlto daugely sri
čių ir spaudoje moterys ne
turi lygių teisių, tai yra — 
jos nėra traktuojamos kaip 
lygūs partneriai su vyrais, 
neprileidžiamos, ypač spau
dos darbe, prie įvairių situ
acijų ir prie pelningesnių 
uždavinių. Savo žodžiams 
patvirtinti prelegentė davė 
daug pavyzdžių iš savo ir ki
tų žurnalisčių patyrimo.

Jūratės kalba, atrodė, vi
siems paliko gerą įspūdį ir 
buvo palydėta ilgais ploji
mais.

Norėtume palinkėti Jūra
tei Kazickaitei ir ateity sėk
mingai eiti pasirinktu ne
lengvu spaudos keliu ir, kaip 
licri šiol. visur išlikti lietu
vaite. Malonu būtų daugiau 
jos rašinių rasti ir lietuviško
je spaudoje,

šiame susirinkime daly

vavo Lietuvos garbės konsu
lo žmona adv. Zuzana Shall
nienė ir Lena Manomaitie-
ne.

l.M.

linžinierių iškyla gamtoje

Lietuviai inžinieriai ir ar
chitektai Bostone susiorga
nizavę į draugiją 1949 m. 
Tik penktoji skyriaus valdy
ba, vadovaujama inž. E. Ma- 
nomaičio, suruošė pirmą iš
kylą 1954 m. Manomet va
sarvietėje prie Atlanto. Tai 
buvo paskatinimas po vieną 
iškylą su šeimomis gamtoje 
daryti kasmet.

Šių metų birželio 28 d. iš
kyla įvyko inž. Kosto ir Inos 
Nenortų vasarvietėje Cape 
Code, prie gražaus Wakeby 
ežero.

Po lietingo šeštadienio 
sekmadienis buvo žaismin
gai saulėtas, sausas ir tik tru
putėlį silpno vėjelio glosto
mas. Todėl valdybos (pirm. 
inž. Manomaitis, ižd. inž. 
Balčiūnas ir sekr. inž. štuo- 
pis) paruošta programa bu
vo įvykdyta be pakeitimų.

Inžinieriai Brutenis ir Ro
mas Veitai tvarkė vandens 
sporto varžybas. Burinių lai
velių varžybose įvyko trys 
plaukimai. Pirmos vietos 
laimėtoju pripažinti Vincas 
Steponaitis, 16 m., gavęs do
vaną, skirtą LB Bostono a- 
pygardos pirm. inž. A. Šku- 
dzinsko — Uthuanian Art 
Collection, ir Jonas Bačiulis, 
12 m., gavęs dovaną — prof. 
Igno Končiaus Medžio dro
žiniai. Baidarių plaukime 
laimėtojais pripažinti Vy
tautas Dabrila, 17 m., gavęs 
Mačernio poezijos knygą, ir 
Vilija Eikinaitė, 13 m., ga
vusi Juozo švaisto knygą 
Šaunus Penketukas.

Po to atviram lauke buvo 
vaišės iš atsivežtų gėrybių. 
Dainoms gražiai vadovavo 
stud. Aldona Dabrilaitė.

5 vai. vak. pirmininkas 
inž. Manomaitis pakvietė 
dalyvius į patalpą ir čia pa
sidalino kelionės į Hawajus 
įspūdžiais. Jis papasakojo 
kaiką iš Hawajų istorijos ir 
apibūdino, kaip jie atrodo 
dabar. Po to buvo parodytos 
tos kelionės skaidrės, o pa
aiškinimus davė Irena Ma- 
nomaitienė.

Vasarvietės šeimininkams 
Nenortams skyriaus valdy
ba atsidėkodama įteikė O- 
nos Girulienės austą takelį.

Nuo pirmosios iškylos jau 
nusirito praeitin 16 metų, o 
tuo pačiu ir 16 iškylų. Pir
mosios iškylos dalyviai da
bar jau vyresnio amžiaus 
žmonės. Dabar jau vyravo 
jaunimas, nes iš bendro apie 
130 dalyvių skaičiaus vien 
žaliojo jaunimo buvo 52 as- 
maays.

B. V. Galinis

Paskelbė Pavergtųjų tautų 

savaitę

Massachusetts gubernato- 
J.us Francis W. bargent lie
pos 1 d. pasirašė proklama
ciją, kuri liepos 1^-18 savai
mę skelbia Pavergtųjų tautų 
avaite. Pasirašant aalyva- 
.0 ukrainiečių atstovai 
Kondrad Husak ir Orest 
.zczudluk, armėnų — dr. 
ames H. Tachjian, latvių— 
klfreds V. Žigurs, lietuvių 
— Jackus Sonda ir Mass. 
alstijos respublikonų tauti-; 
įių mažumų komiteto pirm. ‘ 
Vlbert Polgar. j

Proklamacijoje guberna- | 
orius pabrėžė, kad seniau 
•uvusios laisvos valstybės 
dabar yra komunistų valdo- 
nos. O tokios yra: Armeni-: 
ja. Ukraina. Latvija, Lietu
va, Estija, Vengrija. Lenki
ja, Rumunija, Azerbeidža- 
įas. Gudija, Albanija, Ser
bija, Kroatija, Slovėnija. 
Bulgarija, Š. Korėja, Ceko- 
-lovakija, Kinija. Tibetas. 
Š. Vietnamas ir Kuba.

Jis kviečia visus piliečius 
parodyti savo pritarimą pa
vergtųjų tautų pastangoms 
vėl atgauti savo laisvę ir ne
priklausomybę ir jungtis su 
orez. Nixonu ir su juo pačiu 
švęsti šitos labai svarbios 
savaitės.

J. ir V. Jankai Bostone

i Mūsų Įstaigoje pirmadie- 
| nį lankėsi Jadvyga ir Vin
cas Jankai, dabar nuolat gy
veną Miami, Fla. Ta proga 
jie nepamiršo ir Maikio su 
tėvu.

Abu Jankai seniau yra 
gyvenę Bostone ir čia daug 
veikę sandariečių tarpe ir 
kitose organizacijose.

Jie dalyvavo SLA seime. 
Į Bostoną atvyko savo gimi
nių, draugu ir pažįstamų ap
lankyti. Pasisvečiavę vėl 
grįš į Miamį.

Ekskursijos į Lietuvą
vyksta

liepes 20 d., rugpiūčio 24 d., spalio 7 <1.

Kaina $691.00

Vietų skaičius ribotas — Nesiveluokite! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
390 VVest Broadvray,

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

J.I.B. vaistai, patentuoti Šveicarijoje Nr. 458628, regist
ruoti JAV, Kanadoje ir Europoje, ataugina plaukus, išgy
do pleiskanas, šašus, niežėjimą, plaukų slinkimą, grąžina 
natūralią plaukų spalvą moterims ir vyrams. 100% ga
rantuota. J.I.B. vartodamas 8 uncijas 16 savaičių, nebūsi 
nei žilas, nei plikas. Užsakymus su $6.00 monei orderiu 
siųsti: J.I.B. Laboratorv, 1437 So. 49th Avė., Cicero, III. 
60650.

Lapkričio 14 d. Lituanis-’ Nori SUSipaŽint 
tinės mokyklos banketas So.:
Bostdno Lietuvių Piliečių ! Turiu nedidelį biznį. Esu vie- 
dr-jos III aukšto salėje. į na- Norėčiau rasti rimtą vien

gungį pensininką, kuris padėtų 
jį tvarkyti, arba susitarus par
duoti ir išvažiuoti į Floridą.

lytiškus rašyti Keleivio adre
su, pažymėjus — Rūtai.

(26)

Jauna, 18 metų. lietuvaitė iš
Seinų (Lenkijoje), baigusi gim
naziją. norėtų susipažinti su ne 
senesniu kaip 28 metų vyru, už 
jo ištekėti ir atvykti į JAV. 
Rašyti:

į Regina Paszkiewicz, Liceum
Ogolnoksztalcące im. Konarskie- 
go. m. Sejny, Woj. Bialystok, 
Poland — Polska.

* * *
Lapkričio 15 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių dr-jos 
Šurum burum.

Lapkričio 22 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje ramovėnų rengiamas 

, I ietuvos kariuomenės atkū- 
' rimo sukakties minėjimas.
I

Lapkričio 28-29 dienom 
. Balfo seimas So. Bostono L.
Piliečių dr-jos salėse.

♦ * *
j Gruodžio 13 d. poeto Ber- 
| nardo Brazdžionio ”Poezi-

N. ir A. Griauzdės grįžo j jos pilnaties“ pristatymas.
Nora ir Aleksandras '

Griauzdės grįžo iš atostogų. -— ■
kurias praleido savo auto
mobiliu važinėdami po pla
čiąją Ameriką, norėdami ją 
geriau pažinti. Per tris sa- 

, vaites jie apkeliavo dau
giau nei 8,000 mylių, pasiek- j 59 Bailey St. Dorchester, Mass. 
darni net Mexikos valstiją.
Jie grįžo kupini gražiausių 
įspūdžių ir pailsėję.

A. Griauzdė sako. kad, 
važiuojant nematytomis įdo
miomis vietovėmis, ir ilgai 
prie vairo sėdint nepavargs- 

stama, o Vakarų kebuose ir 
mašinų daug mažiau, todėl 
ir važiuoti daug laisviau.

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Rugpiūčio 9 d. Romuvos 
parke Brocktone, Montelloj, 
Minkų radijo gegužinė.

• • •
Spalio 11 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių dr-jos 70 
metų sukakties ir senų narių 
pagerbimo banketas.

• • •
Spalio 17 d. Bostono inži

nierių balius Sheraton Mo
tor Inn., Quincy, patalpose.• • •

Spalio 25 d. Lietuvių ra
dijo valandos Laisvės Var
po rudens parengimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos trečio aukšto salėje.

• • •
Spalio 31 d. ir lapkričio 1 

d. Lietuviu Tautinės Sąjun
gos namuose rengiama A. 
Galdiko kūriniu paroda.

* * •

Išnuomoja
! Išnuomojamas 5-6 kambarių 
naujai atremontuotas butas

Kreiptis galima lietuviškai į 
Kari Posh, tel. 288-4472.

Viengungis vyras ar moteris 
galėtų apsigyventi Detroite pas 
našlę dideliame bute ir naudotis 
1-2 kambariais ir virtuve.

Kreiptis tek (Area 313) — 
491-5318.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij< 
Programa Naujoj Anglijo 
iš stoties WLYN, 1360 kf 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausi) 
pasaulinių žinių santrauk> 
r komentarai, muzika, da* 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

Priimsiu gyventi vyresnio 
amžiaus įnamį — vyrą ar mote
rį. Vieta gera. butas erdvus.

Teirautis šiuo adresu:
Mrs. Marcelė Kunigėnas,

63 Homes Avė.
Dorchester, Mass. 02122. .
Tel. 288-1371.

Ieško
Paieškomos Jonas Knralevi- 

čius. Jis pats arba kas jį paži
notų malonėkite pranešti svai
niui Juozui čepukaičiui (Joseph 
Chepukaitis) 641 W. Vine Avė, 
Mėsa, Arizona 85202.

Paieškomas Juozas Kunigė
nas, savo metu gyvenęs So. Bos
tone, o vėliau Gardnery, Mass. 
Jis pats arba kas jį pažinotų

lakinėkite pranešti:
Mrs. Marcelė Kunigėnas,
63 Homes Avė-,

Dorchester, Mass. 02122, 
arba telefonu 288-1371.
Ieškau savo brolio Vinco Mo

tiejaus Černiausko. Gimęs 1911 
metais Kolukiškio kaime, Žiež
marių valsč„ Trakų apskr. Gy
vena Philadelphijoje. žinantieji 
arba jis pats prašomi atsiliepti 
šiuo adresu:

Ona Vareka, 673 Rast 2nd St.,
So. Boston, Mass. 02127.

(27)

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM l,13» KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur Avė., Broekton, Mass. 02102. Tel 586-7209

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

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

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street. LaSalle-Montreal, 690, Quebec, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE

NENUSIMINKI! £!

Galima pagelbėti sergantiems 
reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PR00T C15
North Sta^ P.O. Boa 9112 

Newark. N J. 07105

IMMMMMMOMOMt

Imkit ir sfcaitykir 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJO

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyto 
tos vergų stovyklos, kurios< 
bolševikinio teroro sistema 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės it 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

SLA—jau 80 met y tarnauja lietuvių visuomenei ir išmoki- 
jo daugiau kaip SEPT YNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraųdą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienaa 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikaUngiauniao 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraųdą — Ea. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraųdą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokas* 
čio metams.

SLA—AKCTDENTAL# APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Hetoriškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanlan Alliance of America
307 Wešt 30th Street, New York, N Y. 10001

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

BO«

BUVO $4, DABAR I1K $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos, veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir kt.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

Kitos tokios knygos neturime.

9
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Vietines žinios
Naujas Alto prezidiumas
Praeitą savaitę įvykusia

me Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriaus susirinkime iš
rinktas naujas skyriaus pre
zidiumas, kurį dabar sudaro 
Edmundas Cibas, Andrius 
Keturakis, Povillas Brazai
tis ir Vladas Bajerčius.

Alto centrui nutarta pa
siųsti $1,800.

Pamaldos evangelikams
Liepos 12 d. 1:30 vai. po 

pietų First Lutheran bažny
čioje. 299 Berkeley gt., Bos
tone. bus Bostone ir jo apy
linkėje gyvenantiems lietu
viams evangelikams pamal
dos, kurias laikys kun. Alg. 
Žilinskas.

į Jaunieji pirmauja

į So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos šachmatų j 
klubo turnyre pirmauja Al-; 
girdas Leonavičius. Kęstutis! 
Makaitis, Saulius Girnius.; 
Turnyro favoritas Algis Ma-{ 
kaltis savo lošimus pradeda; 

' šia savaite.

Ii L. Darbininkų draugi joa! 

susirinkimo

Lietuvių Darbininkų dr- 
jos 21 kuopos susirinkimas i 
buvo liepos 5 d., kuriame 
dalyvavo per 30 asmenų.

• •

Liepos 5 d. Sunday Globei 
išspausdino iš Bostoro tarp-Į 
klubiniu Championship Di-i 
vision užbaigos lentele, ku; 
rioie 3-4 v. įvardinti Cam-į 
bridge ir Lithuanian su vie-, 

!nodu tašku skaičiumi.

Susirinkime visų pirma! 
buvo pagerbtas miręs narys! 
Juozas Vinciūnas. Valdyba! 
davė pernai rengto S. Mi-; 
chelsonui ir V. Anestai pa
gerbti banketo apyskaitą, į 
kuri rodė. kad gauta pelno; 
$110.20. Susirinkimas ją pa-i 
tvirtino.

Nutarta rugpiūčio 16 d. i 
surengti narių išvyką į K. 
Marcelionip sodybą Groto-; 
ne„ MisS. Tartasi ir banketo 
surengimo reikalu kiek vė
liau.

sęs.
Po susirinkimo buvo vai

Dalyvis

Nauja grupe i Lietuvą
Ji vyksta rugsėjo 3 dienų. Lietuvoj^ praleis 10 

dienų. Kaina vienam asmeniui $691. Smulkesnių žinių 

kreiptis į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 West Broadway 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Kova dėl L maudyklių i Rytiems gyvenamiems na
mams. Paskutinėmis žinio
mis majoras White pažadė
jęs dar paieškoti mokyklai 
kitos vietos.

Jau rašėme, kad yra su
manymas L gatvės gale e- 
sančių maudyklių pastato; 
dali panaudoti mokyklai.; 
Dėl to organizuotai prieši
nas maudyklių lankytojai ir 
aplinkiniai gyventojai, nes 
mokyklos vaikai drumstų ra
mybę, ar gali pridirbti įvai-į 
rių nuostolių gražiai sutvar-

L. Enciklopedijos leidykla 
atostogauja

Lietuvių EnciklopedijosĮ 
leidykla dabar atostogauja 
ir po atostogų pradės dirbti 
rugsėjo 15 d.

Muziejaus
Paskutiniai nepriklausomos Lietuvos laikų prisiminimai!

Dar turime pardavimui baigiančių pranykti lietuviškų monetų: 
5 lt. — J. Basanavičius, 10 tt. — Vytautai Didysis, 10 tt. —prez. 
A. Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus.

F. Zablockis, 2333 Ontario St„ Vancouver 10, B.C. Canada.

Ateities spėjėja ir patarėja
TEA CUP & CARD READINGS

Advice On All Problems

One visit vili prove that these Readers are different 
from any others that you may have consulted before.

Open Daily 10:00 A.M. to 10:00 P.M.
— No Appointment Necessary —

543 BOYLSTON ST. — Room 32 — BOSTON.MASS. 
at Copley Sųuare — Telephone 262-6928

— Sundays by Appointment Only —

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL

VVORCESTER, MASS.

TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš 'A'orcas- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci» galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemonis kainomis.

Vedėja B. Svikliene

Telefonas: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

įPft DINIS 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 rvto ik? 5 vai. vak. 
Trečiadieniais nepriimama

447 BROADHAY 
Boston. Mase

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST!
Valandos:

m; n 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR9ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Peter Maksvytis
Carpeater A Baildvr
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieka visas patainymo, wn.-n»- 
to ir projektavimo darbas iš lan
ko ir viduje, gyvenama namą ir 
biznio pastatę, parai J8«u reika
lavimu. Saukite visados iU S va- J 
landų vakam. (

Telefonas: 698-8675 j

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—

Laik rodžiai- Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
R-Opo-tinirai tairoma laikrodžio* 

žiedas, papuošalas

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

ee#*aa*eee**a*eeee*ee*ee*a#*****a

Knyga yra geriausiu žmogaus drangas

voooooaonooooooeooooooooeooos c c asooooosoou jiuouu>mxioo»

11 The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai raistus, išpildome gydytojų rs 
rėptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistiaą.
Sav. Emanuei L. Rusengard, B. S.. Reg. Pharm.

882 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonu AN 8-6020

Nuo 9 rak ryto iki 8 vaL v. ttskvrus šventadienius ir eekm. 
mooooooaos«

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662
/to

KARDELIENĖS DAINŲ

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

į Paragink savo pažįstamus 

( išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00.South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 VVest Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

už visus indelius 
moka

Nuo įdėjimo dienos — Be įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi 
nuošimčiai — Pilnas draudimas

Bankas veikia lOS-tumius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

' viri $173,000,000

A. J. NAMAKSV
Real Estate dh Insurance 

321 County Club Rd- 
Neotoa Centre. Mass. 02159

Tel. 332*2645

I:vv rvv vvvvvvvvvrvv

Dažau ir Taisaur►>
e Namus iš lauko ir viduje, * 
> Lipdau popierius ir taisau^ 

* viską. ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin HiO Ave.

TsL CO 8-8884

Elood Sųuare 
Hardivare Co.

Saviaiakm N. J. ALKKNA
SZM EAST BROAOWA1 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Renjamin Moore Dažai 
Popieros Stėnoms

Stiklas Langams 
Viackto reikmenys namam

tteikmenys plamberiame 
vtar.t<» geležies daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

Kreiptis seni 
BRONIS KONTRIM

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

aoaaooooBoaaaoeoooooeeeež

Naudingiansia skelbtis Keleivyje!

ooooooooooooooaoem

Kodėl mokėti nž gazą brangiau? Šildyti aliejum

specialus
pasiūlymas

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų 8100.00
įsivedus bet kurią spaudžiamo karšto vandens ar šilto 

oro pažeminto šildymo (haseboard) sistemą 
TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI. 
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS!

Pasiūlymas baigiasi 1970 m. liepos 30 d.

FORTŪNA FUEL Co.
Ofisas ir 4g7 Washington Street 
SL Dorch^.er, M..., 02124

436-1204

r

—

Atidaryta 24 valandas

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Maaa. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
rą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairią via 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai lo
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybas prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, e girnium 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimai. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

18 BOSTONO j LIETUVĄ 
ir kitam Rusijos

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos 
pakils.
Atidaryta darbo dienomis 

9 vaL ryto iki 5 vad- vak.

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mase. 02127 

TuL 268-0068

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVISKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jass atsikviea. 
ti į svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visą 
lėktuvą b i 1 i e t a i . (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbe t Kasdiea
-12

390 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 2888764 
Visą skyrių vedėja Aldoaa Ai

t


