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Atskiro numerio kaina 12 esatų

Taikos troškimui didėjant,

Vizitas

karo tikslai mažėja

ir revizitas

Atsakingi JAV politikai ir komunistų agitatoriai ne
jučiom ima pūsti j vienų dūdų. Atrodo, kad kariaujant
laukiama taikos kr daugiau nieko.

Turbūt, dar nebuvo isto savo karines pajėgas ir ruo
rijoje tokio karo, kad žmo šiasi vasaros ofensyvai.
nės nelauktų jo galo ir norė
Taikos viltys buvo sudė
tų jj dar pratęsti lyg savo tos ir į Š. Vietnamo derybi
malonumui. Tad visi laukia ninkų vadą Xuan Thuy, ku
ir Vietnamo karo pabaigos, ris per Pekingą ir Maskvą
tiktai kiekviena kariaujanti turėjo grįžti į Paryžių su
pusė kitokios.
naujais taikos pasiūlymais.
Ko komunistai laukia, Na, ir jis, šiom dienom grį
mes jau žinome: išstumti ar žęs, pareiškė, kad turįs daug
išvilioti iš ten amerikiečius "geros valios“; tik amerikie
ir užvaldyti visų Pietų Viet čiai privalą visiškai pasi
namu. To jie siekė iš pat traukti iš Vietnamo.
pradžios, to siekia ir dabar.
Jei amerikiečių visuome
JAV tikslas buvo apginti
Pietų Vietnamo laisvę bei nės ir vyriausybės taikos
sustabdyti komunizmo plė troškimas dar padidės, tai
timąsi Pietryčių Azijoje. Bu neabejotinai "taikos“ ir su
vo viešai skelbta, kad Viet lauksime. Taip, kaip visada
namas yra gyvybiniai svar po kiekvieno karo būna
bus ir JAV bei viso demo taika. Bet labai abejotina,
kratinio bloko saugumui. ar tuo būdu sulauksime ir
Tai dar kartais kartojama ir tų principų įgyvendinimo,
šiandien, bet jau ne taip dėl kurių buvo tas karas
garsiai. Daug garsesni ir pradėtas, nes dabar jau tai
dažnesni balsų giniime, kad ka yra svarbesnis dalykas
JAV siekimas yra taika, lyg už karo tikslus.
tie pirmieji karo tikslai bū
tų jau sumažėję ar visai iš
nykę. Ir tas taikos troški Sovietai stiprinasi
mas atrodo ar bent demonst
ruojamas toks didelis, kad Mongolijoje
kaikurie "taikos mylėtojai“ į
Praeitą savaitgalį Kinijos
savo vyriausybei perša net
propaganda
pradėjo aštriai
tokias pat taikos sąlygas,
kaltinti sovietus, kad Me
kaip ir komunistai.
štai, neminint visos eilės Mongoliją pavertė savo ka
šiaurės Vietnamo vėliavos rine baze. Esą, rusai ten prie
vadovaujamų barzdotų de Kinijos sienos sukoncentra
monstrantų, net P. Dakotos vę labai daug kariuomenės,
senatorius McGovem nukū statą karinius įrengimus, ra
rė j Paryžių patsai "taikos ketų iššovimo punktus, o tos
stebuklo“ padaryti. O ten raketos galinčios pasiekti
pasitaręs su komunistų at kiniečių atominės pramonės
stovais, grįžęs kongrese pa centrus Singiang provincijoj
reiškė "naujieną“, kad yra ir kitur.
tikra galimybė greitai taikos
,idUBq
sulaukti, tik reikią per 12
mėnesių atitraukti iš Viet Kinai laiMokars
MI * *
namo visą JAV kariuomenę,
numoti ranka i dabartinę šį rudenį
Saigono vyriausybę, leisti
Kinijoj viešai skelbiama,
komunistams tarti savo va
kad Sovietų Sąjunga jau šį
lią ir tt. ir tt Kitaip tariant,
rudenį pulsianti Kiniją, ir
pamiršti visus pirminius
gyventojai raginami ruoštis
principus ir apie 40,000 žu
priešintis.
vusių amerikiečių, o tada
tikrai bus taika...
Vakariečiams nėra aišku,
Praėjusią savaitę kiek su ar tai daroma tik propagan
mažėjus karo veiksmams, dos sumetimais, ar tikrai ti
kilo dar daugiau balsų, kad kima. kad taip ir bus.
taika jau už durų, tik reikia
jas atidaryti. To paveiktas,
net buvęs JAV taikos dele Astronautas viešėjo
gacijos vadovas Averell
id pas kosmonautus

.vKąip;jau buvo rašyta, Mo

tor Niaoaas, apkeliavę* pu
sę pasaulio, padarys vizitą
ir Rumunijai, pirmai komu
nistinei valstybei už geleži
nės uždangos. Tam jo atsi
lankymui rumunai jau da
bar palengva ruošiasi. Ru
munų spauda apie tai pain
formavo savo skaitytojus,
o JAV nepriklausomybės
šventės proga per Bukareš
to televiziją apie tą būsimą
įvykį kalbėjo ir JAV atsto
vas, pranašaudamas talkaus
sugyvenimo galimybes ir
suartėjimo galimą naudą.
Iš Maskvos ateinančios ži
nios leidžia spręsti, kad so
vietai tokiu vizitu nėra labai
patenkinti. Dėl to yra ženk
lų. kad jie irgi nenori Ūkti
skolingi ir ta proga savo
"vizitu“ atsirevanšuoti!

Virtoje važinėja Didi. Britanijos karaHcnč sn savo vy m ir stonui CharHa. Dėžinėje jis apetvtuęs
čia ordino uniforma. Apačioje princas Evnvardas 1911 metais. Jis buvo pirmasis VaHjos princas. Liepas 1
tą titalę ttkihningai ga*® sosto įpėdiafe Charles, šalna kęs 29 metę amžinas, Carernarvon pilyje (apačioj
iinčje). VaHjos gyventoją dalis, karią yra apie 3 miL, nori aeprikbasomybės, todėl jie prieiiikab
sagadiao ir liepos 1 d. ttkilmią aaotaiką. Yra ir žmo aią aaką.

Italijoje sugriuvo

^Gydytojai pelnisi

Nušovė Kėniuos

koalicinė vyriausybė iš vargšų globos

įžymų politiką

Praeitą šeštadienį sugriuSenato Finansų Komitevo Italijos koalicinė vyriau- tas jfeiškino kad didelis
Vbė,- vadovaujama MariaSan*
no Rumor. Krizė įvyko ski do pasipelnyti ir Medicare
lus socialistų partijai dėl ir paskirų valstijų vargšų
bendradarbiavimo su komu sveikatos globos. Mokesčių
įstaiga ėmėsi tikrinti net
nistais klausimo.
Iki šiol koalicinę vyriau- 10.000 gydytojų biznį kurie
aybę sudarė knkscionys de- £ajp
g£ko_
mokratai, socialistai ir res ma, kad tik Chicagoje gydy
publikonai. Iš jos pasitraukė tojai iš valdžios išreikalavo
apie 1.6 mil. dolerių už pa
keturi socialistų ministrai.
.OSgsaMB
tarnavimus
Medicare apKomunistų vadas Luigi
»
... , . . .
... .draustiesiems, nors jokios
Longo aūlo kartųjų partijų, pagalbos jiems nebuv0
ir krikščionių demokratų į teikta.
koaliciją, kurion, žinoma, į-į
eitų ir komunistai. Bet, atro
do, teks skelbti naujus rin Ir australai trauksis
kimus.

Praeitą šeštadienį Nairo
bi mieste, Keniyoj, buvo nu
šautas įžymus Afrikos poli
tikas Tom Mboya. Jis turėjo
pakeisti senstanti preziden
tą Jomo Kenyatta. Žudikas
dar neišaiškintas. Šio as
mens žuvimas laikomas ir
nuostoliu Vakarams, nes tai
buvęs aukšto išsilavinimo
juodųjų vadas.

iš Vietnamo

•MtMOMOMOMeOMOSen
New Yorko
grįžo ii Pietų Amerikos, kur
keliavo prezidento paves
tas. Jis pareiike, kad įvai
riose vietose prie* A
kreiptos demonstracijos fm
do. kad JAV tari kaisti sava
politiką P. Amerikos atžvil
giu. J» pažadėjo patoflrti
Niaomri odą
.
_
!•*
bai aftfe Mfefc
• • •

Prieš kelias dieg^jįsaados žvalgybiniai JERB^iU ir
radaras pastebėjo, kad so
vietų karinis laivynas slan
kioja jau perdaug arti Nevrfčundlando. kad jo laivai
buvę matyti tik 100 mjriių
nuo Halifazo. Aišku, tokie
"vizitininkai“ čia sukėlė
nemalonaus rūpesčio.
'Bet štai, dar geriau. So
vietų Tasso žinių agentūra
paskelbė, kad liepos 20-27
sovietų karo laivyno dalinys
padarys vizitą Kubai. Taigi
tik 90 mylių nuo JAV kran
tų. Ten atplauksiąs raketom
ginkluotas kreiseris, du po
vandeniniai laivai ir keletas
dar kitų palydovų.
Toks suderintas su Nixono vizitu revizitas JAV pa
krančių neabejotinai turi
tikslą brūkštelti ir Dėdei Ša
mui pefc ūsus...
*

Bostone 3 savaites
džiaus
1946 m. įkurtoji
Providence miestą
sveikatos organizacija. Jes
JAV
nepriklausomybės būstinė yra Šveicarijoje, o
šventės dieną siautėjanti hu- kongresai

Huliganai uždegė

liganų minia Providense.
R.I., ėmė padeginėti namus. lyvauja 131 valstybės apie
Buvo net 335 gaisro aliar 1,000 delegatų.
• • •
mai, ir sudegė 31 pastatas.
savaitgaly
Buvo padaryta didžiulių me
žuvo 847
džiaginių nuostolių.

nelaimėse 674,
Amerikiečiams pradėjus
Suomių demokratijos iš Vietnamo atitraukti dalį Londonas — abortų 160 ir žuvo dėl kitų priežas
savo kariuomenės, susirūpi
čių 114.
50 metų sukaktis
no ir kiti ten kariaujantieji centras
,Vu
sąjungininkai,
kuriems
koBi«ĮBi<4WKv«lkonautas Frank
... ....
t
Liepos 4 d. Ohio valstijoje
Liepos 17 d. sueina 50
Anglijoje legalizavus
rfįdnli
...
į munistų pavojus yra labiau
vi-į 4«qtiWfr968eitą savaitų vie metų, ,kai. o
Suomija buvo
„įgu Amerikai. bortus, Londonas virto tik-'
sėjo Sovietų Sąjungoje ir
šus Karo v<
noma, kad
Tokių sąjungininkų tarpe ra "abortų sostine“. Tuo nys, o daugelio (Arimas dar
leisti progos, nes komunistai buvo rusų kosmonautų sve siskelbusi demokratine res
tam jau duodą ženklą...
čias. Jis ten buvo globoja publika. Ta konstitucija iš yra P. Korėja, Australija ir "patogumu“ čia naudojasi nežinomas.
ne tik vietinės moterys, bet
• • •
Visa nelaimė, kad taiką mas aukštų sovietų pareigū silaikė iki šiol, nors kraštui N. Zelandija.
Australijos vyriausybė jau ir užsienietės, kurių vis dau
bepranašaujant komunistai nų, jam parodyti iki šiol bu labai daug teko pergyventi
Šveicarijoj posėdžiavusių
kelia
klausimą atitraukti iš giau priplaukia iš visos Eu 100 Romoi
iš tos džiunglių tylos staiga vę slepiami raketų vairavi įvairių sukrėtimų, ypač atVietnamo ir savo dalinius. ropos ir net iš Amerikos pų darbotvarkės
vėl užmetė raketom net 44 mo punktai Krime, o be to,
remiant sovietų užpuolimą
Australai mano, kad a "naudingai praleisti“ atos čių svarbiausiųjų
sąjungininkų bazes, apšau prie vaišių stalo turėjęs pro
ir
po
Antrojo
pasaulinio
ka

merikiečiams mažinant savo togų. Valdžia jau rengiasi buvo kunigų celibatas.
dė Saigoną, nudundino lai gos pasakyti ir vieną kitą
ro
atmokant
didelę
duoklę
karines jėgas pavojus vi- šitą poniučių ir mergelių imi*
vą, o karo žvalgyba gavo ži kalbą apie "taiką ir bendra
siems
likusiems ten didėja. I graciją pristabdyti.
sovietams.
nių, kad jie tik pergrupuoja darbiavimą“.
•MVMSMVVMSMMSSSSSSSNeSSSSSSS

lai karingąją negrą atstovas
James Fermaaas, koris tt įvai
rią baltąją bažnyčią reikabaja
3 nriL dshrią "atpildo“. Jb čia
kalba Jungtinėj Bažnyčioj Neu
Yorke Ir yra ginklaotas afriktotttka dviejų pėdą ilgame

i
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SOCIALISTŲ UNUOS KONFERENCIJOS NUTARIMAI voje„ ir pajuokė lietuvių
šviesuomenės gerbimą seno
Rytų ir Vid. Europos Socialistų Unijos konferencija. vės Lietuvos, šis lietuviškas
1969 m. birželio 14-15 dienomis Eastbourne. nacionalizmas, matyti, jau
Rytų ir Vid. Europos socialistų — Bulgarijos, Jugo-,
savo gilų susirūpinimą dėl vėliausių įvykių Rytų prasiskverbęs į Lietuvos
nes Pravę
Silvijos, Vengrijos* Rumunijos. Ukraiep^Lenkijos, Esti
Kurorto komunistų valdomumą 'Rąstuose, kur
iriau parireiškia netolerancija.- bauginimas ir ne
jos, Latvijos. Lietuvos if ‘Čekoslovakijos — partijų dele
mazma tą didelę brolišką
klojimas. Čekoslovakijos užpuolimas ir tebesitęsianti ka
gatai buvo susirinkę konferencijos š. m. birželio 14-15 į
pagalbą, kuria mūsų valsty
rinė okupacija, kartu su sistemingu kišimusi į jos vidaus bėj? 0pbs tautos žmonės
dienomis Eastbourne. Anglijoje, Soc. Internacionalo kon
reikalus, nuolat primena sovietų imperializmo tikrą veidą. teikia kitoms tautoms. Jie
greso išvakarėse. Konferenciją sveikino Soc. Internacionebrangina kadrų apsikeiti
nalo pirmininkas Austrijos socialistų vadas Bruno Pitter
Laisvės nedalomumas dar kartą buvo pademonst mo vertės ir nepasitiki kita
mannas, Internacionalo gen. sekretorius Albert Carthy ir
ruotas Čekoslovakijoje. Uždraudus nekomunistines drau taučiais kadrininkais. ka
broliškų partijų atstovai.
gijas, prieita prie komunistų reformų nutildymo. Komu dangi neobjektyviai žiūri į
j
nistų partijai tvarkyti vadus parinko rusų okupantai, če- kitas tautas“.
Bruno Pittermannas savo sueikinimo kalboje iš-'
•••
koelovakų patyrimas rodo, kad sovietų valdovai yra betkėlė Rytų Europos socialistų laimėjimus. Demonstracijos i
kokių reformų nepermaldaujami priešai, tuo labiau tota
ir sukilimai Rytų Europoje, kaip Rytų Berlyne 1953 m.. J
litarinės vienos partijos santvarkos pakeitimo, čekoslo- Broliškoji pagalba, StroehVengrijoje 1956 m. ir Čekoslovakijoje 1968 metais, aiš
vakų socialdemokratų partijos didelės pastangos praėju mas pasakoja, tikrovėj reiš
kiai rodo, kad Rylų Europos tautos siekia demokratinio
siais metais atgaivinti socializmą ir atstatyti partijos veik kia didrusių įsispraudimą į
socializmo. Jeigu šiandien posėdžiauja Maskvoje 75 ko-:
lą buvo sovietų tankų žiauriai sutriuškintos. Sovietų Są geresnes vietas ne savo tau
munistų partijos, kurios suka sau galvą, kaip sustabdyti1
junga tuo būdu vėl pasirodė didžiausia kliūtimi socializ tinėse respublikose. Partijos
organe Partijnaia Žizn Lie
demokratinių idėjų plitimą Rytų Europoje, tai tas yra ne- į
mo progresui.
tuvos partijos sekretorius A.
mažas nuopelnas egzilinių partijų, kurių atstovai čia susi-‘
1 •* »’ rr-.iiĮįM iii/uf'M
Sniečkus rašė,lfkžfd. tiesai jb
rinko. “Jeigu šiandien yra pavojaus jūsų veiklai,“ pasakė ;
Rytų Europa šiandien akivaizdžiai rodo, kad komu respublikoje esama troški
Pitterannas, “tai jis gresia ne iš priešo pusės, bet iš kai-'
nizmui visiškai nepavyko užtikrinti laisvės ir gerovės sa mo atsikratyti didrusiškos *Į*
kuriu socialistų partijų Vakaruose, kurios sako, kad remti,
Savęs viecprezMeataa Huapfcrey ir
vo gyventojams.. Ten pastebima destalinizacijos ribotu- takos.
Girdi, "ImperialisRytų Europos socialistus nėra prasmės, yra kenksminga *
mas ir kiekvienoje srityje demokratinio socializmo pa- į tinė propaganda ir buržujidenokratą boakete, karia dalyviai
ar pavojinga“. Nevisi supranta, kad Rumunijos ir Jugo- Į
niai nacionalistai Vakaruo
teisinimas.
slavijos komunistai yra demokratinės santvarkos priešai,;
Mokėjo po $500.
se nuolat šaukia prieš mena
kaip ir kiti. Jų opozicija Maskvai nereiškia, kad jos no
Čekoriovakų pavasario pradėta viltinga įvykių raida mąjį 'rusinimą4. Mūsų parei
rėtų sumažinti komunistų partijų vaidmenį. Jie nesutinka —
buvo Žiauriai sustabdyta, ir visoje Rytų Europoje atsta ga yra nusukti galvas visom
pastangom apmeluoti tauty
tik dėl užsienio politikos. Tačiau gyventojų dauguma mie-:
tyta beviltiška padėtis, kuri prieštarauja pagrindiniams
lai pasirinktų demokratinį socializmą, jeigu tik partijoms tautos krypsta į tikrą neutralumą, ir tas labai jaudina i ®mon^UTno ir 8<x^allzmo principams, taikingo sambū- bių santykius Sovietijoje.
būtų leista veikti. Todėl labai svarbu, kad socialdemokra rusus. Jugoslavai ruošiasi kviesti tų tautų konferenciją1^’ kuri skelbia patys sovietų vadai, valstybinio suvarė- Turime nutraukti kaukes
tiems, kurie kovoja prieš
tų partijos egzilėje tęstų savo darbą, kaip ligšiol.
; ir ketina pašalinti iš jų tarpo tokias tariamai neutralias niteto ir Jungtinių Tautų Chartos dė»mams.
pastangas visus Sovietijos
gyventojus išmokyti rusų
valstybes, kaip Lenkija ir Vengrija, kad sumažintų rasų Į
Albertas Carthy, kuris nuo birželio 23 dienos pasi įtaką trečiajame pasauly. Dėl to rusai nepatenkinti Jugo-f
Komunistų režimai buvo įvesti jėgos pagalba ir, kaip kalbos, kuri, visi tai žino, ytraukia iš S.I. gen. sekretoriaus pareigu, užleisdamas vie slavais ir kaltina juos, kad Tito bando įvaiyti kylį tarp Čekoslovakijos pavyzdys rodo, gali išsilaikyti tik svetimo ra valstybinė ir todėl visi jos
tą jaunesniam žmogui, Austrijos socialistui Hansui Jani- “socialistinių tautų“ ir neutralių kraštų Azijoj ir Afrikoj, f karinio įsiveržimo pagalba.. Praraja tarp liaudies ir val- savo noru nori pramokti“
tschekui, pasidžiaugė, kad per keliolika metų jam buvo (
9 •
į dovų niekada nėra buvusi taip gili, kaip šiandien; liaudis
malonu artimai bendradarbiauti su egzilais. ir palinkėjo :
Dar visai neseniai marksizmas-leninizmas mokė, kad' net k"tu “ komunistų partijos nariais yra diktatūrinės
Rytų Europos socialdemokratams sėkmingos tolimesnės
Tas "savas noras“ tačiau
komunizmo pergalė pasaulyje yra neišvengiama. Dabar raidžios opozicijoje. Rytų ir Vid. Europos Socialistų Univeiklos. Už tai jam nuoširdžiai padėkojo Soc. Unijos pir
; ir šioje teorijoje yra pakeitimų. Esu, pergalei užtikrinti > ’iu"a*
Europos tautoms, nutildytoms, bet atsi- darosi įtartinas, kai prisime
mininkas B. Kalninš.
davusioms
laisvės
ir socializmo idealams, — savo broliš nama, kad Moldavijos res
Į reikalinga Rytų Europos komunistų partijų vienybė ir vipublikoje rumunai buvo pri
Pranešime apie Soc. Unijos veiklą Bruno Kalninš 80 pasaulio komunistų partijų paklusnumas Maskvai. Bet, kus sveikinimus.
versti atsisakyti savo istori
nurodė, kad nuo paskutinės konferencijos per pastaruo- kaip žinome, rusų-kiniečių skilimas kaip tik ir įvyko dėl.
nės
lotynu raidėmis rašybos
Visų pavergtųjų Rytų Europos tautų vardu, konferen
sius 5 metus egzilų veikla pasireiškė didžia dalimi bend- to. kad Kinijos komunistai nenorėjo paklusti Maskvai. ’
ir priimti kirilicą, o Vidurio
radarbiavimu su Vakaių Europos socialistais, dalyvau- Kitos partijos taip pat kovoja dėl nepriklausomybės. Ir cija griežtai protestuoja dėl sovietų intervencijos Čeko Azijos tautelės buvo privers
jant Rytų Europos studijų grupėje. Per tą laiką buvo su- kuo toliau, tuo daugiu. Tad kaip gi galės pasiekti vieny- slovakijoje ir sustabdymo ten demokratinių laisvių prieš tos išsižadėti savo istorinio
čekų ir slovakų tautų valią.
ruošta įvairiose sostinėse nemažai posėdžių, kuriuose buvo * bės ir pasaulinės pergalės?
arabiško raidyno ir priimti

SttialistiĮ Dnijss ktifereadja

nagrinėjami aktualūs politiniai klausimai. Per tą laiką’
Rytų Europos socialistai nustojo kelių labai pasižymėjusių draugų. Mirė: Lenkijos PPS vadas Z. Zaremba, j
Rumunijos — Serban Voinea, Vengrijos — Imre Szeligas.!
Bulgarijos — George Petkovas, Lietuvos — Kipras Bie- •
linis. Latvijos — Klara Kalninš, Čekoslovakijos — Mi- !
lošas Vanekas. Visi jie buvo žinomi tarptautiniuos sluoks- j
niuose.
I

Stanislawas Wąsikas (Lenkija) padarė įvadą į dis
kusijas apie tarptautinę padėtį, o Vilemas Bernardas (Če
koslovakija) kalbėjo apie įvykius savo tėvynėje. Disku
sijose dalyvavo visų Europos kraštų delegatai.

J. Vilčinskas (Lietuva) atkreipė konferencijos dėme
sį į Kremliaus pastangas sukviesti Europos saugumo kon
ferenciją. Tą klausimą diskutuos ir Socialistų Internacio
nalo kongresas, todėl yra svarbu Rytų Europos socialis
tams prieiti prie kokio nors nusistatymo.
"Viena iš neišspręstų Europos politinių problemų, —
pasakė J. Vilčinskas. — yra Lietuvos ir kitų Rytų Europos
kraštų pavergimas. Lietuvių veiksniai, kurie vadovauja
išlaisvinimo veiklai, norėtų žinoti, kas atstovaus Saugumo
konferencijoje lietuvių tautai. Ar esama taikingo kelio į
Lietuvos nepriklausomybę?“ Reikia tikėtis, kad ateis die
na, kada paskutinioji imperialistinė valstybė Europoje —
Sovietų Rusija — atsisakys nuo pavergimo politikos ir
pasitrauks iš kraštų, kuriuos ji užgrobė Antrojo pasaulinio
karo metu. Galima pastebėti kaikuriuos pasikeitimus tarp
tautinėje padėtyje, ir esama viltį keliančių požymių, ne
atsižvelgiant į įvykius Čekoslovakijoje.

Kiniečiai kaltina rusus imperializmu, o rusai kiniečius. Kinijos komunistų laikraščiai rašo, kad Maskva pavertė Rytų Europą į “naujųjų carų kolonijas“, o rusai sako, kad Kinija pavergė Tibetą. Tuo laiku, kai Maskvoje
posėdžiauja 75 komunistų partijų konferencija ir svarsto
uždavinius kovoje prieš imperializmą, — imperialistinės
Rusijos tankai šaudo į Kinijos proletariatą.

Konferencija smerkia intelektualų, studentų ir įvai
rių
tautinių
grupių veikėjų persekiojimą, kuris vyksta So
Rusai sako, kad ideologinė kova tarp komunizmo ir
kapitalizmo aštrėja. Tos kovos frontas eina ne tik išilgai vietų Sąjungoje, Lenkijoje ir kituose Rytų Europos kraš
valstybių rubežių. bet taip pat kova vyksta ir abiejų pa tuose.
saulių viduje: kapitalistiniuose1krųštaos«:}r komunistu
Konferencija giliai solidarizuoja su visais nukentė
valdomuose. Aišku, komunistai labai patenkinti, kad jų
jusiais
nuo sovietų priespaudos ir yra įsitikinusi, jog da
idėjos skverbiasi į demokratinį pasaulį, bet tuo pat laiku
jie yra labai susirūpinę, kad Vakarų idėjos plinta komu bartinė soviet ųvaldovų reakcionieriška politika negalės
nistų valdomuose kraštuose. Tas sudaro pavojų komunis sustabdyti mūsų tautų pastangų išsikovoti x demokratinę
tinei santvarkai, ir todėl Sovietų Rusija siekia sušaukti santvarką, valstybinę nepriklausomybę ir tikrą socializmą.
Europos saugumo konferenciją.

kirilicą. Estijoj, kuri 1945
metais iš 100 gyventojų 88
buvo estai, šiandien estų
šimte gyventojų tėra tik 73.
Latvijoj pirmiau buvo 75 lat
viai iš šimto gyventojų, o da
bar jų beliko tik 62 iš šimto.

NEBRANGINA MŪSŲ
SUDETŲ LESŲ

f

Saugumo konferencija yra siūloma jau eilę metų,
bet dabar spaudimas daromas platesniu frontu. Todėl
mums reikėtų į tai atkreipti daugiau dėmesio.

Saugumas Europoje priklauso nuo pačios Sov. Rusi
jos. Jeigu ji nori saugumo, ji turi atsisakyti nuo savo impe
rialistinės politikos. Todėl, mano manymu, mes turėtume
pasakyti Socialistų Internacionalo kongresui, kuris disku
tuos tą klausimą, kad Vakarų valstybės, prieš eidamos prie
derybų stalo, turėtų gauti Sovietų Rusijos įsipareigojimą:
1) pripažinti kiekvienai tautai Europoje tebę turėti ar
atstatyti savo nepriklausomą valstybę, 2) suteikti kiek
vienai tautai teisę pasirinkti sau valdymosi formą ir val
džią ir 3) nesikišti į kitų valstybių vidaus reikalus. Vaka
Kaip žinoma, Rusijos komunistų siekimas buvo už rų valstybės jokiu būdu neturėtų sutikti pripažinti dabar
valdyti pasaulį. Šiandien jau galima pastebėti jų spaudo tinius Europos rubežius galutinais, — pabrėžė Lietuvos
je, kad jie pradeda abejoti dėl savo galutinės pergalės. SDP delegatas.
Atvirkščiai, galima pastebėti, kad jie kalba apie "laikinus
sunkumus socialistų bendruomenėje“. Sovietų Sąjungos
Rytų ir Vidurio Europos Socialistų Unijos konferen
įtaka pasaulyje mažėja. Konfliktas su Kinija aštrėja. San
tykiai su Rytų Europos tautomis blogėja. Čekoslovakijos cija priėmė rezoliuciją ir išrinko naują Centro Komitetą.

partija ir marš. Tito kelia rusams daugiausia rūpesčio. | P,rm,n'n*w
Wąsikas (Lenkija), A. Betosfolais
Priežastys tam yra mažiausiai dvi: pirma, Jugoslavija! (Vengrija) ir Z. Topolovičius (Jugoslavija)*Stkrttoriuyra Europos valstybė, todėl jos nepaklusnumas gali už- J mi — V. Bernardas (Čekoslovakija). RevizijoskomMjon
krėsti kitas Rytų Europos komunirtm. Antra, Jugoslavi- išrinkti J. Vilčinskas ir A. Bede (Vengrija).
ja per eilę metų vadovavo vadinamam trečiajam pašau- Į
liui__ pustas komunistinėm neutraliom tautom. Dabar tos
.
J. V.

■ »*

Konferencija kreipiasi į visas socialdemokrtų parti
jas prašydama nenustoti smerkus sovietų invazijos Čekoslovakijon ir okupacijos; taip pat prašo susilaikyti nuo
oficialių ryšių su atstovais tų penkių valstybių, kurios pa
siuntė savo karuomenę čekoslovakijon tos tautos laisvės
pastangoms sužlugdyti.

Kas kitur rašoma

, Pentagonas, - JAV karo
ministerija, per metus išlei
džia bilionus dolerių. Tas
išlaidas tvarko įvairūs kari
niai ir civiliniai pareigūnai.
Jų taiųJe yra tokių.
nebrangindami piliečių
dėtų lėšų, patys pelnosi.

Labai ryškus pavyzdys,,
kaip kartais švaistomos Pen
tagono lėšos, yra ir štai čia
SPAUDĄ BEVARTANT dieną privažiavo prie Gru- minimas.
,
* zijos kompartijos centraMLabai sąžiningas pareigū
Prezidentas Kennedy sy- nio komiteto rūmų Tbilise
nas
A. E. Fitzgeraldas, kuris
kį pareiškė: "Viena sti,p- ir pareiškė norą pasimatyti
riaušių mūsų pasaulio pajė- su antruoju komiteto sekre- kontroliavd oro pajėgu duo
gų yra ne komunizmas ar torium, kurio pavardė rusiš- damas parangas. išaiškino,
kapitalizmas, bet amžinasis ka. Rašytojas mandagiai kad už C-5A transporto lėk
žmogaus troškimas būti lais- prašneko sekretoriui gruziš- tuvus be reikalo rangovams
vam ir nepriklausomam“ ši- kai, bet šis. lyg avelė šypte- permokoma 2 bilionai dole
ta stiprioji visais žmonijos Įėjęs, pareiškė gruziškai ne- rių. Kaikam Pentagone toks
amžiais pajėga graužia did- mokąs. Rašytojas sušuko: Fitzgeraldo stropumas ne
rusių diktatūrą Sovietijoje, "Tai kaip tu gali tvarkyti patiko, ir jis iš Pentagono
išlaidų kontrolė > akyria«S
ir čia pasireiškia kova prieš Gruziją, jeigu jos kalbą net
buvo nokėitas f TMIabdąi
rusinimą ir reikalavimu labo ryto nemoki paša
KuT JIS tari JMnEluFeZl rUUniU1
gerbti sovietų konstitucijoj ti?" Ir, sėdęs į automob
žaisti įrengimus.
įrašytas piliečio teises. Pla nuvažiavo.“
čiai skaitomame vokiečių
• • •
liuteronų savaitaršty Christ
und Welt rusų kalbą mokąs
ir Sovietijos gyvenimą stu
Stroehmas toliau pasako
dijuojąs pastorius Stroehm ja: "Nestebėtina, kad įtam
pa tarp didrusių ir kitų tau
ražo:
tybių pasidarė viešo aptari
• • •
mo dalykas vienoje Baltijos
respublikų. Maskvos Pravda
^Tautiniais dnOmEfals pa- aną dieną puolė buržuazinio
sirėdęs žymus gruzinų ra- ’ nacionalizmo kryptį, pasiibi".
žytojas Gamaačurda aną reiškusią sovietinėje Lietu-

keebvb. so. mstor

Nr. 28, IMS m. liepos » d.

Fuslip?3 trečiais

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

ro maus

PER 54 DIENAS NUBĖGO

Atburto rajono skauh) ir skandi)

2376

KAS SKAITO 1AM,
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ROMANAI

,1

MYLIAS

Jurgis Gliaudą,

;

ii/i ' ’

Praeitą savaitę britas
Bruce Tullon atbėgo į Newj
Yorką, kur jam miesto vai-'
dybos rūmuose buvo įteik-!
tas auksinis miesto raktas.

sporto šventė

i NOS IR APMAUDO ĄSOi ČIAI, premijuotas romanas,

! 304 pusi., kaina #4.00.
Alė Rūta, VIENIŠI PA! SAULIAI, romanas, 265 pst

į kaina $3.50.
I D. Nendrė,

Tullon prieš 64 dienas iš
bėgo iš Los Angeles. Kas
dien jis bėgo po 40-50 my
lių. Jo žmona su 6 metų sū-j
numi lydėjo jį automobiliu.*

AIDAS TARP
: DANGORAIŽIŲ, romanas,

I 365 psl., kaina $5.
į

premijuotas ror
manas, 279 psl., kaina $3.50.
|
Aloyzas Baronas, PAVAi SARIO LIETUS, 261 psl.,

{kaina minkštais viršeliais
i $2.59, kietais $3.75.

Alė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKSI

I

MAS,

leivio administracijoje.

Įvairenybės

t

305 psl., kaina $4.0O.-

Vincą* ttaiuuna.. MIG
LOTAS RYTAS. 166pusL,L
Kaina $2.50. Gaunama Ke*

vaSąivė* pa. B. Zdanienė, pa. G. Stankūnienė,
iene, pa. A. Bartytė ir s. R. Lera.

•

SĄ

Vytautas Volertas,
MOKSLAS,

Kelionėje Tillon tenustojo 6 sv. svorio ir, kai atbėgo
į New Yorką svėrė 110 sv.
Paskutinis tokio bėgimo
rekordas buvo 73 dienos,
taigi Tullon tą atstumą nu
A SvUda, Worcesterio Lietuviu Piliečiu Klubo
bėgo beveik 10 dienų grei
¥* P. MaMa, sporto šventės organizatorius, s. L. čiau.

Birželio 21-22 d.d. Mairo
Pirmas vietas laimėju
Prazilijoje Paros miesto
nio parke, Shrewsbury, Mas siems buvo Įteiktos taurės gyventojams nereikia laik
sachusetts, prie pat Worces- su specialiu skautų sporto i rodžio. Laiką jie nustato
terio, įvykusioje rajono šventės pažymėjimu, o ant-' pagal lietą Mat, čia lyja
skautų-čių sporto šventėje rų ir trečiu vietų laimėtojai daug kartų per dieną ir vis
dalyvavo skautai ir vilkiukai pavo specialius šventės pa-Į tuo pačiu metu. Čia žmonės
iš Bostono, Brocktono, Det žymėjimus. Taures ir pažy sako ne "7 valanda ryto“,
roito, Elizabetho, Hartfor mėjimus iteikė v.s. P. Molis bet "po pirmojo lietaus“.
do, New Yorko ir Worces- ir ps. R. Jakubauskas.
terio. šiais metais šventė bu
Sporto šventėje pirmą j Iki 1750 metų net Londo
vo dar didesnė ir joje daly
vavo virš 200 sportininkų, vietą laimėjusiems atiteko ne virš vienintelio tilto per
labai daug tėvelių ir svečių.1 taip pat ir kaikuriu asmenų Temzę vartų ant baslių bū
kurie praleido savaitgalį: padovanotos taurės: vyrJ davo užmaustytos nubaus
su lietuvišku skautišku jau skautininkės M. Jonikienės,! tų nusikaltėlių galvos kitiem
nimu.
vyr. skautininko V. Vijeikio, pagąsdinti.
• • ♦
Rajono vado s. A. Bobelio,!
Sporto šventės pradžioje, Worcesterio Akademikų Sk.l
Per paskutiniuosius 2000
pakėlus vėliavas ir sugiedo skyriaus, Maironio parko
jus himnus, visus suvažiavu Lietuviu Piliečių Klubo, S. mūsų eros metų nuo žemės
sius sveikino šventės rengė MarcinkevičĮaus, J. Matule paviršiaus išnyko 110 rūšių
žinduolių. Apie 30 jų dar at
jai — Worcesterio "Nevė vičiaus ir J. Vidūno.
stovauja
artimos rūšys, o 80
žio“ tunto tuntininkas v.s.
1 rūšių dingo be jokių pėdsa
P. Molis, Maironio parko
Skautų sporto šventės ren kų.
pirmininkas K. Adomavi gėjai buvo "Nevėžio“ tunto
Nuo mūsų eros pradžios
čius, lietuvių Piliečių Klubo vadovai — v.s. P. Molis, ps.
iki
19-jo amžiaus vidurio iš
sekretorius J. Svikla, Skau A. Glodas. ps. R. Jakubaus
tų Tėvų Komiteto pirm. J. kas, ps. A. Pranckevičius. v. nyko 35 rūšys, o 75 rūšys iš
Palubeckas ir Rajono vadei si. R. Marcinkevičius, v. si. nyko per paskutinįjį šimt
va s. U Milukienė,
kuri, E. Markevičius, v. si. A. Pri- metį.
baigdama savo sveikinimus dotkas, si. A. Gedmintas, si.
Toks liūdnas likimas gre
brolių ir sesių vardu, atida Z. šermukšnis, padedami sia dar 600 gyvūnų rūšių.
rė 14-jų sporto šventę.
skautų tėvelių ir "Neringos“
tunto vadovių — ps. D. Mar
Sesių varžybose daugiau cinkevičiūtės, ps. D. Doman- ATVANGAI IR ŠYPSENAI
sia taškų surinko Hartfordo tienės ps. L. Markevičienės,
Kartą į psichiatrinę ligo
sesių komanda — 51 tašką s. R. Molienės, si. N. Vidūir jai teko rajono sesių per naitės ir kitu sesių. Jie visi ninę turėjo atsilankyti Sta
einamoji taurė visam laikui, nešė šventės parengimo naš linas. Visi ruošėsi jį sutikti.
nes ją laimėjo jau antrus tą
Buvo įsakyta visus išmokyti
metus iš eilės.
šaukt: "Gyvent pasidarė ge
Sporto šventės metu taip riau ir linksmiau!“ Atseit,
Komandos vadovei L. Zda pat talkininkavo vyr. teisė po revoliucijos gyvenimas
nytei pereinamąją taurę į- jas B. Maurutis, s. Milukie pagerėjo ir palinksmėjo.
teikė Rajono vadeivė s. L. nė, ps. Jankauskienė, s. Bo
Stalinui atvykus, visi li
MRukienė. Antrą vietą lai belis, s. Č. Kiliulis ir Veltas. goniai pagal komandą rėkė
mėjo New Yorko ir Worcesišmokytą šūkį, tik vienas vy
terio vienetai, surinkę po 16
šeštadienio vakare aikš riškis stovėjo prie durų ir
taškų, trečią vietą — Bosto tėje buvo Joninių laužas su
tylėjo.
no sesės, surinkusios 14 taš P. Račiukaičio parašytu vai
Politrukas, priėjęs prie jo,
kų, ir ketvirtą vietą Elizabe dinimu "Paparčio žiedui
paklausė,
kodėl jis tyli, kai
tho sesės —12 taškų.
pražydus“, šis gražus vaidi
nimas buvo atliktas P. Ra reikia šaukti. Vyriškis pasi
Brolių varžybose daugiau čiukaičio ir Worcesterio teisino :
sia taškų surinko Hartfordo skautu-čiu bendromis jėgo
— Atsiprašau, aš ne be
skautų vienetas — 76 su pu- mis. Po laužo buvo šokiai protis, o čia dirbu valytojų.
pe taiko, ir jis laimėjo rajo abiejose salėse su pritaikyta
no Ūkautų pereinamąją tau jaunesniems ir vyresniems
rę iki sekančių metų. Perei muzika.
namąją taurę jiems įteikė
Rajono vadeivrt a A. Bobą?
Sekmadienį iš ryto buvo Mass. atstovas K. Tagmė
lįa. Astrą vietą laimėjo Boa- lengvosios atletikos rungty- nas ir Rajono vadeiva s. A.
tono skautų vienetas, surin nėfc fr popiet finalinės tink Bobelis. Sporto šventę užda
kęs 42 taškus, trečią vietą— linio ir krepšinio rungtynės. rydamas "Nevėžio“ tunto
tuntininkas v.s. P. Molis vi
Worcesterio broliai — 88 L,
siems
padėkojo už šios šven
ketvirtą vietą New Yorko
Šventė užbaigta sekma
skautų vienetas — 37 su pu dienio vakare, dalyvaujant tės globą ir paramą ir atsi
se taško, penktą vietą Ken- dideliam skaičiui tėvelių ir sveikino iki kitų metų tokios
aebunkporto škautų viene svečių ir skautų-čių viene šventės, kada bus jau 15 m.
tas — 24 L. Svečiai skautai tam išsirikiavus aplink spor sukaktis.
Sporto šventė praėjo tik
iš Detroito jaunių ir senjo to aikštę. įteikus laimėtojam
rai
gražioje ir skautiškoje
rų grupėje krepšiny laimėjo dovanas, į skautus sporti
pirmas vietas, ir jiems teko ninkus ir svečius trumpai nuotaikoje, kuri ilgai liks
pirmoms vietoms skirtos kalbėjo Maironio parko pir jos dalyvių atmintyje.
mininkas K. Adomavičius,

LlEPS-

Jeronimas lgnatonis, LŪ

ŽIAI, 301 psl.. kaina $3.00
Andrius Valuckas,

NE-

Tai ta vieta mėnulyje, kur turės
silciatl Apollo 11 astronautai lispoa 20 d. Jis pakilu ana ie. * MUNO SŪNŪS, romanas iš
lispus 1« d. ii
padaryta iš Apollo 10, skrendant 69 mylių atstume apie mėnulį.
; suvalkiečių ūkininkų sukili-

Į mo 1935 m., I tomas, 280
’ psl., kaina $3.00.

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas amert
kiečiui padovanoti knygą
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkama*

Knygas:

.4.

The Ceaaaetery of

in Siberian Tundra by H.
TautvaiŠa, 112 P*U kaina
tik $1.75.

Maloni naujiena
/
knygų mėgėjams9
Lietuvių Socialdemokratų Sąran
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygas grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe.

JŲ KAINAS SUMAŽINTI
DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

leidinys
anglų kalba

pia
Hje, 17S pusL

$5.00.

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet
norintiems susipažinti su
Lietuva. „
(21

psL, kaina $5.00.

"The Herdsman and tbe
Linden Tree“ (Vi
vis), 125 psk,
"(A

200 psL,

A.
iri Samius)
kaina $4J&

"Tbe Ordeal of Assad Pa•ba" (L Šeiniaus), 01 pri-

H tomas, 480 psl.
Kaina buvo $6.00, dabar ................... $2.00.

knygnešių
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų 1 to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų
DIENOJANT, žymaus veikėjo,

psL, įmina kietais tu želiaii
$SjOOl minkštais 0^.90.

Maine $4.75.

•Indy un tbe riseef
Lithuanian
Jack J. Stukas, 1SS psL,

M

VOPULAR LtTHUANiĄN RECIPES. Mnii
k—ina $7 ffO.

v

i

Petr. Tarų lis, VILNIAUS
i RŪBAS, 495 psl.,
kaina

f

i minkštais viršeliais
15.
f kietais viršeliais $3.75,
j

Jurgis Gliaudą, DELFINO

'ŽENKLE,

premijuotas ro-

manas, 234 psl.. kaina $2.50
Albinas

Baranauskas,

i KARKLUPĖNUOSE, prei mijuotas romanas, 224 psl.,
į

kaina $2.50.
Kazys Almenas, UPE Į

KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos
lietuvių gyvenimo, 248 psl.,
kaina $3.00.

Vvtautas Volertas. GY
VENIMAS YRA DAILUS,

romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl.. kai
na $2.50

PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi

332 ps!., kaina $3.50.

nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede
daug Įvairių dokumentų.
Kaina buvo $6.00, dabar ....................$2.00.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis. 309
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltieeiai vergų stovyklose ir kt
•••••••s s

• 75 centai

ĮSIGYKITE

SIAS

ĮDOMIAS

KNYGAS!

Vacys Kavaliūnas. K AL“
NŲ GIESME, premijuotap

romanas, 20)
$2.50.

psl..

kaina

Kazys Plačenis, PULKIM

ANT KELIŲ..., romanas iš
kun. Strazdelio gyvenimo,
II laida. 160 psl. kaina $2.00
Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO

SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių
emigrantų gyvenimo, 268

•si., kaina $2.50.
Juozas KraPkauskas, TIT-NAGO UGNIS, premijuotas

>omanas, 205 pusk, kainą
<2.50.
Alovzas Baronas? LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre-

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!
L. Valiukas

dijos literatūros premiją,
291 psk, kaina $5.00.

Vytautas Volertas, UPE
TEKA VINGIAIS, romanas

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųst!
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną
B. Končius, 211 psL.

Sally Salminen, KATRY-

NA, romanas, laimėjęs Šve

Kaina buvo $6.00, dabar ................... $2-00.

Kaina buvo $2.50. dabar

kaina $7.00.

1 428 psl, kaina $4.00.

. L!ETUV? BUE®> L!e“'VOS nepriklaux.myWs .kto
pasirašytojo Stepono Kaino atsiminimų 1 tomas, 416 psl. dalis 302 psl.. kiekvienos da
čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo lies kaina $3 00.
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00
Alė Rūta, KELIAS |
TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų

JAV
Lietuvoj Owen J. C Norem,
250 psL, kaina $4.

Andrius Valuckas,
NEI MUNO SŪNŪS, II tomas,

nijnntas romanas, 279 psl.,
<aina $3.00.

Ne laikas rūpintis širdies sveikata, kada širdies
Vvtautas Alantas: TARP
priepuolis įvyksta. Daug išnrintiagaau iš anksto Žaneta DVIEJŲ GYVENIMŲ 462
save polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengtu
• pusi., kaina $4.50.
Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kasi Juozas švaistas: ŽIOBpenlrtas vyras gauna širdies prispuolj. Nerizikuokite JIAI PLAUKIA, romanas
lrtu__g«vO sveikstu.
® knygnešio kun. M. Rida-.
Perskaitę knygą "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI", ravičiaus gyvenimo, 233
kaina $2.50.
kad galite nuspėta savo širdies priepuoli

ps!.,

Pranas Naujokaitis: TI
ir jo išvengti.
PELIAI
NEGRĮŽTA J
Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje,1 KALNUS.
pusi., kaina
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KELEIVIS, sa BOSTON

Kai čigonė pranašauja žmogui ateitį, žiūrėdama į jo bo žmonės galėtų pasinaudelną, ji daro tai tikėdamasi gauti atlyginimą. Bet kokį doti įmonių pelnu, užsitikatpildą gauna spauda, kuri taip klaidina visuomenę?
i rindami savo neprikhmsoj mybę ir pakeldami gerovę.
Toliau pasakojama, kaip Maskva valiojanti mažas Taigi socialistų iškeltas reivalstybėles, kurios tupi Kinijos milžino šešėly, kad tas kalavimas, kad darbo žmo: milžinas jų neprarytų. Bet tai esą nereikalinga, ne kaiku- nės būtų savo darbo jėgos ir
• rios tų tautelių jau pačios susijungusios, kad galėtų pasi- pelno savininkai, realizuopriešinti "geltonajam slibinui“. Kremlius norįs joms pa- jasi
laši pamažu
oamažu ir Vokietijoje,
V okietiioie.
tik
ne
revoliucijos,
bet evędėti, kad galėtų gyventi ramiai ir saugiai laisvoj

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!
Vilniuje mirė

profesorių* fi t , Ir čia yra chuliganu

cijos keliu. Vokietijos srtŠitais sumetimais Rusija pradėjusi žiūrėti ir į
mokratai yra pasiryžę
Zigmas Žemaitis
1 ^'Važiuojant Nemenčinės
-»i ?<.»n«q'iuj
<smą dar skatinti.
nalistinę Kiniją Formozos saloje. Tai esąs nepa
v. .
.
linkui“ — rašo Tiesa—"yra
krypsnis,
nes
Formoza
yra
komunizmo
priešas.
Tai
f
bu-želio ^i^tovė Šilas. Aplink du ne-^Tokiem tikslam atsiekti
24 d. v ilniuje mirė prof. Odelius ežerus ošia miškas.
dymas. kad tikrovė yra svarbesnė už ideologiją. Tikrovė demokratinėje santvarkoje
Zigmas Žemaitis, vienas Į-, Apeini šias vietas, ir suverčia ieškoti talkos ir priešų tarpe; ji turi savo logiką.
nepakanka tik vienos klasės
zymiųjų lietuvių matemati- skausta širdį. Liūdnai atrožmonių, o partija turi rasti
Formoza yra karo stovy su Kinijos žemynu jau nuo ir platesnės visuomenės pri
kų. per ilgus metus išugdęs į do apsvilinti kaikurių pušų
daugelio metų. Ji gerai Amerikos apginkluota ir galėtų tarimo. Taigi dabar, prieš
dau£ mūsų akademinės jau-i kamienai. Gražuolėms egbūti labai naudinga Kremliui talkininkė prieš Mao Tse- rinkimus, susidarė vadina
nuomenės, be to, \isada bu- jėms peiliu iškirstos gilios
vųs ir .aktyvus visuomeninė žaizdos, styro sulig žmogaus
tungą.
masis 1969 m. socialdemo
je veikloje.
ūgio nukirsti medžių stram
Bet tokia talka gal nelabai patiktų Washingtonui, kratų rinkėjų sambūris. Ja-s
pai. Dažni svečiai čia — ii
me dalyvauja ir aktyviai
nes ji reikštų dar didesnį Kremliaus įsigalėjimą Azijoj,
Prof. Z. Žemaitis gimęs gaplaukiai, gitaromis nešireiškiasi Įžymūs vokiečių
negu buvo ligi šiol. Ir dabar Kremlius remia ginklais ir rašytojai Guenteris, Gras1884 m. Daktarių kaime,
Tverečiaus valse, Švenčio
maistu Amerikos priešus Vietname.
sas, Heinrichas Boellis, Sig(E)
nių apskr. 1908 m. jis baigė
Bet kaip ten bebūtų, o tikrovė reikalauja ieškoti friedas Leutzas, Maxas Frisitas narnu bnr* pastatytas
Odesos universitetą, vėliau
Kremliui draugų kovai su Kinija. Kremlius jau davė ne schas ir kiti, profesoriai No
mokytojavo Vilniaus mer
tiesioginiai suprasti, kad jissveikintų Jr Amerikos Įsijun belio laureatai Golo Mangaičių gimnazijoje. Pirmojo
nas, Kurtas *• 8onthei*fris,
gimą į bendrą saugumą prieš Kiniją. /;
pasaulinio karo mete’—Vo
Richardas Loewentahlis, re
AR ŽINOTE, KAD—
ronežo lietuvių gimnazijoj,
’Tzviestijų“ komentatorius neseniai aiškino, jog žisieriai, aktoriai, vyskupai
bolševikų buvo suimtas ir
Pirmosios Įmonės Vilniu
bendra saugumo sistema Azijoje pasidarė būtina dėl to, ir net katalikų profesoriai,
kalintas, 1918 m. grižo i
kad britai ištraukia savo jėgas iš Suezo Rytų, o kai Ame eina kaitų su socialdemo
Lietuvą ir čia nuo 1922 m. je buvo pastatytos šešiolik
kratais.
rikos jėgos pasitrauks iš Vietnamo, tai Azijoj pasidary
darbavosi Lietuvos univer-' tajame amžiuje. Tai buvo
____
Įžymiausias Vokietijos te
sianti klaiki jėgų tuštuma.
sitete,___
būdamas matemati-! P??“™® irI?‘kl° di^‘u-.
levizijos entertaineris Han
kos katedros vedėju, gamtos i \e>‘. °7
^*^'j
Jis nepriešingas anglų ir amerikiečių pasitraukimui. sas Joachimas Kulenkampfmatematikos fakilteto de- gs kunigaikštis Žygimantas
Iš tikrųjų sovietų politika to reikalauja. Bet galimas išve fas leidžiasi skelbtis kaip sokanu ir 1946-49 m. — Vil Senasis leido savo dvanoAmerikos
komercinė
spauda,
stipriai
įkvėpta
Waniui
Veinartui nusipirkti
dimas, kad Kremlius pradėjo galvoti abiem šio klausimo (cialdemokratų vado Wilniau universiteto rektorium.
prie Vilnios upės žemės shingtono politikos, pradėjo rūpintis Kremliaus bėdomis. 1 pusėm.
Į liaus Brandto garbintojas.
.. . ,
. . tv
’ sklvna ir irentrti ten nonie- Iki šiol didžiausia nelaimė buvo Čekoslovakijos okupacija, j
Vietnamas
į įa’da^.‘"lte™ kKkStmvs
ii n^aCIini kar^hm-n^T
riaus Įmonę, " panaudojant Dėl tos okupacijos prieš Maskvą sukilęs beveik visas ko-į
,. . . atskleidė iki šiol nematytą komunistinio JJis,
.
“šiol vis ieško-; ^„„kratai bimėtų^oliu___________ "i vandens jėga ratams sukti, munistinis pasaulis. Rumunija nusigandusi, kad neatsitik-' pasaulio vieningumą. Priešingas frontas iki šiol vis ieškovių Mokslo draugijos narys,
vienas pirmosios lietuviu Martvnas Paleckis 1547 me- tų tas pats su ja. Iškilęs pavojus ir komunistinei Jugosla- ‘ J° tenai plyšių ir is visko darė išvadas, kad "raudonųjų“ į čią daugumą ir jam būtų su-

?

i r i
Eiilp.
j

- r. 7?

Kremliui reikia draugų prieš
«/• ••
Kinųą

i
j
Pirmąsias knygas Lietu
rys ir darbavosi kitose or
Dėl
Čekoslovakijos
sukeltos
dulkės
ir
dūmai
turėjo
;
;
voje
išspausdino
Pranciškus
ganizacijose.
į Skorina. Atsikėlęs iš Prahos tikslo
kad nesimatytų, kaip Amerikos bombos sprogsta.
ti s-gos centro valdybos na

| mai rusų invazijai aunusu.

kaip teisėtą krašto autoritetą. Iki šiol atrodė, kad tarp
Rusijos, Čekoslovakijos, Rumunijos, Jugoslavijos ir Ki-'
nijos yra daug skirtumų ir kad vienu keliu jos negali eiti. i
Bet kai atsirado reikalas — išnyko visi skirtumai, ir jos
‘ už saviškius. ’
t
į visos kaip viena stojo

"Jeigu ta partija turėtų tiek
įtakos, ir man nebūtų galima dirbti, tai as su didžiauslu malonumu isemigruo-

čiau“.
Jis yra išleidęs eilę moks- - Į Vilnių, jis irengė čia spaus Vietname.
,
to darbų iš aukštosios mate-i tuvę ir 1525 m. išspausdino
. ,. . .
. .
Į Kitos partijos tiek inteBet europiečiai Čekoslovakijos įvykiais nesijaudino. Į
matikos srities ir kitais klau- i dvi knygas gudų kalba,
atant tokį v įenmgumą, norisi lyg ir abejoti, kad lektualų ir Įžvmybių neturi,
Kinais galėtų Uiti
i
Jog
gQ_
Kai nuskridęs į Belgradą Katzenbachas pradėjo siūlyti j tarp Rusijos ir Kinijos
kilti karas.
simais.
* * *
Jugoslavijai Amerikos ginklų, Titas padėkojo už tokią
cialdemokratų rėmėjus dis
S. M.
Prof. Z. Žemaitis buvo! 1On-,OAO
Tzi • -j gerą širdį, bet pridūrė, kad Amerikos ginklai jam nerei-1
kredituoti. Bet ši kovos įvienas tvirtųjų nepriklauso-!, 8 /'?8.f)8.
.Klaipėda kalingi, nes Jugoslavijai nėra jokio pavojaus. O jeigu jau
tampa ir rėmėjų vardai ro
mos Lietuvos universiteto! “'"o oficiali Prasijos sostikas
norėtų ją puiri, tai Jugoslavija apsiginsianti savo jė
do, kad socialdemokratų imokslininką, kuriuo daug' ne jįį11 Napoleonas nugaledėjos yra patrauklios ne tik
rėmėsi ir pastarųjų laikų ši
» 25SST gomis nuo betkokių priešų. Tas reikšminga.
paprastam
darbo žmogui.
i torius Fridrichas Wilhel
švietimo įstaiga.
Ir yra faktas, kad Jugoslavija Čekoslovakijos inter
! mas III savo sostinę iš BerlyTą intelektualų paramą
j no perkėlė i Klaipėdą. Im- vencijos nepasmerkė. Iš pradžių Titas tik pakritikavo tą
žygį, bet kai situacija paaiškėjo, jis atsiėmė ir savo kritiką.
socialdemokratams, be abe
Madinga ir gražu dėvėti į peratorius drauge su kara
jo,
gerokai pažadino naujų
liene Luiza gyveno rotušės
Šiomis
dienomis
Maskvoje
pasibaigė
tarptautinis
ko

kryželį
jų nacių atsiradimas bei
namuose. Rotušės rūmai,
Rugsėjo 28 d. Vakarų Vo-' Prieš rinkimus, kaip ir krikščionių demokratų, ypač
munistų suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir Čekoslovaki
smarkiai nukentėję per II-jį
New Yorke leidžiamas pasaulini karą, dabar atnau jos delegacija. Ir kai buvo tenai užsiminta apie jos inter kietija rinks ketveriems me-; visada, vyksta visokie vadi- krikščionių socialistų sudevenciją, čekoslovakų delegacijos pirmininkas Husakas tams savo šeštąjį parlamen- namieji reprezentaciniai ap- šinėjimas. Kartais jų kalbos
"Novoje Russkoje Slovo“ ( jinti.
tą. Priešrinkiminė veikla jau klausinėjimai rinkikų nuo- savo terminologija beveik
dienraštis cituoja Vilniuje'
užprotestavo — koks reikalas apie tai kalbėti?
* * *
dabar pačiame įkarštyje. ! monei ir nuotaikai patirti. nesiskiria nuo nacių, ir tai
leidžiamo "Sovietskaja Lit-j
Į parlamentą kandidatuos Buvo apklausti 4,500 vyrai daugeli gąsdina. Dar reikia
Kai sukelta prieš Kremlių propaganda dėl Čekoslo
va“ gegužės 23 d. reportažą!
Vokietijos
Socialdemokratų nuo 21 iki 65 metų. ir gauti pridėti, kad dabartinis VoDabartinės
Šilutės
vietoje
vakijos intervencijos išsieikvojo, dabar pradėta triūbyt
io
, .7
iš vienumu
Gardino ame
apie nicguinnuM
mėginimus' w
^ckriTKiėZnįZ
slaptai įvežti iš Lenkijos į. j šešioliktajame amžiuje butą apie Maskvos konfliktą su komunistine Kinija, štai, dien Partija (SDP), ^k^onių^ toldedariniai; 34% už SPD,
. • •
i
. .
"it- : tik smukles
fnne
silnl
A.
Demokratų
Unija
(CD
a) ' 24% — CDU/SCU, 6% — ris ir jo stipriausias konku
& 
smuklės
(prie
šilo).
A
vairius šventųjų paveikslė
raščiuose skaitom, kad Maskvoje ir Pekine jąu kalbama
nuomet kelionė iš Tilžės į
kartu su savo "seserimi“ FDP. 3% — NDP, 1% ADF, rentas Schroederis yra buvę
lius, kryželius ir pan.
apie labai galimą karą. Ir. esą, sovietų diplomatai uoliai
. Klaipėdą (apie 90 kilomet
Krikščionių Socialistų Uni bet 15% dar nėra apsispren tikri naciai..
dairosi
po
diplomatinius
krūmus,
ieškodami
sau
draugų
r» • -t 1 j
į ru) dėl blogų kelių buvo
ja (CSU), tik Bavarijos! dę. 13% nedavė jokio atsa
Paminėta kad mųituun- ya^„tiTtHitalSvn
tai.
prieš
Kiniją,
nes
karo
atveju
jiems
bus
reikalingi
talki

valstijoje, Laisvųjų Demo-'kymo ir 4% pareiškė, kad
ir trūkdavo ke
Be to, socialdemokratai,
kai surado Marijos Bagdo-- lias dienas. Apsukrus vertei ninkai.
1
kratų Partija — kairieji Ii-j visai nedalyvaus rinkimuos, 1966 metais atėję padėti
navičienės. Vilniaus darbi va Jokūbas Hinkmanas puAtsižvelgiama į pasaulinį komunistų suvažiavimą. beralai (FDP), Nacionalų. Matyti, kad vyrai dau- krikščionių demokratų tuo
ninkės. slaptai vežamus 86 siaukelyje taip šių miestų
Tas irgi išėjęs ne taip, kaip Maskva norėjusi. Ji per dau Demokratų Partija — nau giausia rinks socialdemo laikinio vado ir kanclerio
mažus šventųjų paveikslė
pastatė smuklę, kur sustoda
lius ir 106 medalikėKus su vo pirkliai ir keleiviai. Ši gelį metų dėjusi pastangas, kad tarptautinis komunizmo jieji naciai (NDP) ir proko kratus (taip yra beveik vi Erhardo nualinto Vokietijos
auksinėmis grandinėlėmis. vieta pradėta vadinti Šilo- sąjūdis būtų įstatytas į Maskvos vėžes. Bet nepavykę. Su munistiniu bei aiškiai ko- sada), bet šį kartą vyrų nuo- ūkio atstatyti, nusipelnė vi
Vilniaus šoferis V. Jaro- karčiama. Ne t inkus išaugo važiavimas padaręs tik keletą stambių solidarumo pareiš munistinių partijų junginys,1 šimtis daug didesnis. Pa- suomenės pagarbos. Gi be
ševskis mėginęs Įvežti paslė ir miestelis, kur Įvykdavo kimų prieš Kiniją, tačiau nepažadėjęs kareivių, jeigu kil pasivadinęs Demokratijos prastai V. Vokietijoje rin- ūkinių reformų, buvo pra
Pažangos Akcija (ADF). j kimus nulemia moterys, o jų vestos ir teisinės reformos.
pęs tarp 3 lagaminų dvigubų
dideli turgai. Žemaičiai sa tų karas.
Kitos mažesnės grupės bei1 dauguma yra CDU simpa- Tai dabartinio Vokietijos
dugnų 2,900 kryželių ir me- vo prekes čia išsikeisdavo į
prezidento Heinemanno žy
Ir tai esą suprantama. Nes koks būtų tikslas čekams, partijos irgi statys savo kan- tikės.
dalikėlių su graindinėlėmis. geležies dirbinius, cukrų,
didatus,
bet,
kiek
iš
prakti-1
Vokietijos
socialdemokramus nuopelnas.
lenkams ar rytų vokiečiams kariauti Sibiro stepėse už
degtinę, tabaką, pipirus, žu "motiną Rusiją“? Bet čia peršasi ir kitas klausimas, bū kos žinoma, neturės jokios1 tai šiais metais veda labai
Kauno vidurinės mokyk
Labai teigiamai reiškiasi
vį. O Šilutės pirkliams ir gy
reikšmės, nes į Vokietijos intensyvų priešrinkiminį valos mokytoja Birutė Saba- ventojams palikdavę linų, tent: koks tikslas amerikiečiams kariauti Vietnamo
parlamentą pakliūva tik toš į jų. Ypač daug dėmesio krei- ir Vokietijos socialdemokra
konienė su dukterim vežusi sėmenų, sviesto, mėsos, rie džiunglėse už Saigono diktatūrą? O vis dėlto jie kariau partijos, kurios surenka' pia į priaugančius rinkėjus tų vadas Willv Brandtas
860 medalikėlių.
šutų; ivairių kailių. Šias pre ja. Apie 35.000 jų paguldė savo galvas. Rodos, ir neko- bent 5% visų rinkėjų balsų ir dar neapsisprendusius. kaip užsienio reikalų minisov*
kes Šilutės pirkliai veždavo munistui turėtų būti aišku, kad komunistams ginti Sovie arba praveda tiesioginiai žinoma, nepamirštama ir teris.-Jis naciū laikais buvo
Jei tokie dalykai sūpavo*
emigravęs į Škahdinaviją.
u Karaliaučių ir su nemažu tų Sąjungą yra tikslas, kai tuo tarpu amerikiečiams mirti savo kandidatą.
j savų apsisprendusių rinkė-Įenn
i i.-i.
jum jvežami. tai jų yra..c&»; {UWu‘^h parduodavo. Mai
Vietname nėra jokio tikslo.
Taigi
į
Vokietijos
parlajų,
kurie
yra
daugiausia
sumenama pus,
į prof^ngaa, «»'delis pareikalavimas,
Nors Vokietijos socialdenai ir'šafmėriai būdavę Jo
neBet
tendencija
logikos
nesupranta.
Viskas
perdeda

kūbo Hinkmano smuklėje.
datų tiesiamu budu, o kiti gi - darbininkai.
absoliutinės daugu-

Vakari! Vokietija prieš
parlamento rinkimus

I

Laikraščio koresponden
tas rašo, kad nekartą matęs
jaunuolius, dėvinčius ant
kaklo kryželį ar medalikėlį.

♦ * S

Šveicarijoj kalnuose

mą. arba aiškinama taip, kaip norisi, kad būtų. Pavyz
pagal partijų.sųrasus. Į parDarbo sąlygos 5.™“* mo8. bet sustiprėjusiai pardžiui, grįžtama vėl į Čekoslovakiją ir sakoma: jeigu Če amenų skinami ir is Va- tijoe darbininkų bei Penai-, tj. , bu? sudarvt
.
koslovakijos invazijos tikslas buvo išlaikyti Rytų Europą

.k“i

’n,°H

» ^ Vokietijos

sudaryti valdžią.
Romas Šileris

—i

I

nams, sa mmtor
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PasikalbįJIaai
Maikio n Tęvi

. Juodojo pasaulio sukilimas

Ką tik gavome:

STASYS MICHELSONAS

įsigykite ką tik gautas įdomiai knygas:

(Tęsinys)

Milfordo gatvėn elegijos,

įžymaus poeto Jonu Aisčio
įdomūs samprotavimai įvai
riais klausimais. 200 psl.,
kaina $2.50.

AUDRINGA VASARA
Buvo tai audringa vasara. Riaušės ir demonstracijos
vairiuose miestuose buvo labai panašios, taitum pagal'
ą patj ftUpą: akmenų svaidymas, langų daužymas, krau-I
1 uvių plėšimas ir namų padeginėjimas. Visur buvo sužeis-|
I ų irūžmuštų.

i-

premijuotas Jurgio
Cliaudos romanas, 304 psl.,
kaina $4-00.
Penktoji pradalgė, litera

ipos mėnesj Chicagoje riaušės kartojosi įvairiose
ietose dėl to. kad policija neleido negrams vaitoti hyd
i antų vandens vaikams gatvėse vėdinti. Nors šiuo reikalu
>uvo susitarta, bet po trijų dienų vėl kilo riaušės.. Tvarj iai atstatyti reikėjo 4,000 milicininkų. Du negrai buvo už
mušti ir 4 policininkai sužeisti. Sunaikinta daug žmonių
nirto. 282 riaušininkai suimti.
Beveik tuo pačiu metu Clevelande sukilo negrų kvar
talas Hough. Riaušės apėmė 30 miesto blokų. Du tūkstaniai negrų pradėjo svaidyti į policijos automobilius ak
iems ir "Molotovo kokteilius“. Taip yra vadinamos na-J
mų darbo bombos: pripila į butelį gazolino, pritaiso ko-|
io skuduro knatą, uždega jį ir meta į automobilį. ButelisI
progsta ir ištaško liepsnojantį gazoliną. Tokie "koktei
liai“ svaidomi ir į namų langus, sukeldami gaisrą. Riau
šėms malšinti buvo pašaukta 1,500 milicininkų. Vienai
negrė buvo užmušta, du negrai sužeisti ir 100 areštuota už
. plėšimus. Grand jury nusprendė, kad riaušės buvo organi■ motos "ištreniruotų ir disciplinuotų profesionalų“.

i
I

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA

tūros metraštis, jame rašo
$0 rašytojų, 406 psl. kaina
$3.75
Drangas

Lava teka iš išsiveržusio 9,175 pėdų aukščio ugniakahrio
Ruapehu N. Zelandijoje.

Brooklyne riaušės išsiveržė tarp negrų ir italu. Muš
tynėms sustabdyti buvo pašaukta 1,000 policininkų su ve
— Koman arčiau. Maiki,: tai. kų tas paskaitininkas dimais. Vienas jaunas negras buvo užmuštas ir keliasde- ]
pasikalbėsim apie šio svieto! aiškino. Aš spėju, kad jis amt buvo sužeistų.
kalbėjo apie kalorijas, o nt
mandrybes.
:— Gaila, tėve, kad šian apie "kolerijas“
VV aukegane, III., keli policijos automobiliai buvo su-1
— Nu, tai koks čia dife
dien aš neturiu daug laiko
laužyti ir keletas krautuvių išplėšta.
pasikalbėjimui.
rensas?
— Gerai, tėve, aš tau šite
— O kur taip skubi?
Omahoje riaušėms malšinti reikėjo šaukti 500 milici— Pradėjau čigonų kal dalyką paaiškinsiu. Bet pir
įinkų. Suimti riaušininkai teisme teisinosi, kad jiems ne- j
bą studijuoti. Vienas profe miausia noriu paklausti, a:
tėvas žinai, k.dei žm* gu ą kuo pasilinksminti, todėl ir maištavę.
sorius duoda pamokas.
— Čigonų kalbą? Kibą reikia gerti ir valgyti:
Bet daug audringesni buvo 1967-tieji metai. Y pač bai-1
—- Šiur, Maiki, kad žinau
tu pasiutai, ar ką jau... Tfu,
Aš geriu ir valgau dėt to. ;us siaubas buvo Detroite. Gubernatorius pašaukė valsti-1
ant visų čigonų !
— Nespiaudyk. tėve. Jie kad norisi.
jos miliciją; kai jos tankai pasirodė miesto gatvėse, sla
žmonės, tik atsilikę. Kitąsyk! — Gerai, tėve, bei pasą pukai pradėjo į juos šaudyti. Associated Press korespon-|
gal ir mes tokie buvom, ką kyk, kodėl norisi ,
lenus Sid Moody rašė: Keli šūviai iš pasalų į tanką. Migali žinot
— Čia durnas klausimas icininkas atkėlė koją, kad galėtų geriau atsiremti tarp'
— Ale pasakyk, kokiam Maiki. Valgyt norisi dėl to rikio sūkių, pridėjo šautuvą prie peties ir — pokšt!
Viršuje karo priešininkas kong
biesui tau prireikė čigonų Į kad pilvas tuščias. J 4 jul

resmanas Benjaminas Rosen
tahlis iš New Yorko. Apačioje
"Tai ne žmonės“, tarė jisai. "Tai gyvuliai!“
— Tėve. mane dominai — Jeigu taip butų, teve
“The Green Berete“ filmo ga
viskas, kas tik pasauly yra. I tai žmogui nereikėtų apif
Nuo šautuvų ir kulkosvaidžių poškėjimo apkurto mintojas Johnas Wayne. RosenČigonas man įdomesnis J maistą daug rūpintis. Pilvi
žmogus, negu rusas, prancū- Į būtų galima vėjo pripūsti žmonių ausys ant West Grand Bulvaro. Sakytum, kad tahlis sako, kad Wayne veltui
zas ar anglas, nes šitų kilmei ir jis būtų pilnas. Bet ar tu I sprogo visas traukinys parako, važiuodamas per Detroi- pasinaudojo karo priemonėmis
ir kariais minėtam filmui paga
man žinoma, o kas yra čigo-J tėve. ilgai galėtum vaikščio | ą — pasakė vienas korespondentas,
minti.
nas — nelabai aišku. Vieni I ti vėjo pripumpuotas?

j visi žino.

don Camillo,

jdomūs klebono ir vietinės
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216
psl., kaina $3.
Auksiniai rageliai, Prano

Naujokaičio eilėraščiai, 64
psl., kaiųa $2.
OUanėios pušys, Halines

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

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

STASYS MICHELSONAS

kalbos?

.

\

Liepsnot ir apmaudo ąso-

egzilio pasaulėjautos eski
zai, parašė Vytautas KavoIls, 77 psl., kaina $2.
Varpas nr. 8, 206 psl., kai

na $2.50.
-----------

—

Geri žodynai
| ' Anglų - lietuvių kalbų io-

1 dynms» V. Baravyko, 590 psl.
| apie 30,000 žodžių kaina $6.
Lietuvių anglų kalbų le

dynas, redagavo Karsavinaitė ir Šlapoberskis. apie
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.
Apoilo 9
McDivittas. Jis atsisakė iš

ronautų įgubs ir vadovam

jai įstaigai, kuri

mesnius skridimas į

mokslininkai mano, kad či-1 — Tai ką tu čia nori mar I
Michigano gubernatorius Romney mušė prezidentui
gonai atėjo iš Egipto, o kai- išvirozyt? Koks čia priklo I johnsonui telegramą, kad prisiųstų federalinės kariuome-1
bininkai sako, kad1 jų kalba das?
I lės nes valstijos milicija buvo per silpna. Prezidentas iš-Į
------------------------- ,--------- -—
SlnHU • ~ t? "°rlU, !r"dyK “Ve smukinėjo, delsė. Tuo tarpu Detroitas skendo gaisrų dū-l
•
Taicn dčl to aė iukalbalJ-n Jcrt ll\va'®yt re' “,n< I nuošė; ugniagesiai buvo šaudomi ir dažnai tūrėjo nuo deir studijuoju
”
? I be t dėl tokad rXia“S I
nam’J Paraukti, langai ir automobiliai buvo dau- ] menis (patronus). O kai vienas policininkas nušovė neg- C£»kyk. Maiki $ ^ik™u too^eSS U, imodhfturUs plėšiamas, naikinamas.
r,, kuris pasislėpęs šaudė j. policijų ir ugniagesius, tai jis

Viliaus Peteraičio, Q
laida, daugiau Kaip 30,000
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

to

parašė Dambriūnau, Klimas ir Schmalstieg, 471 psl, didžiausias
ir moderniausias angliškai
kalbantiems lietuvių kalbos
vadovėlis, kaina $7.

lū koygi) bž $2

64 psl., kaina 25 centai.
koks iš to pažitkas? Jau tiek I ■ —
tai kas iš to?
I
J ouvo are®^uo^asirMbtiikas istorijos
metų tu viską studijuoji, o
_ g to, tėve, gaunasi te.
Taip tęsėsi kelias dienas ir naktis. Ir kai galų gale
Detroito riaušės apėmė 200 keturkampių miesto blo80 psl., kaina
vis dar negali man pasakyti. j išvada, kad geriausiaąmnis 1 pribuvo federalinė kariuomenė, tai pirmų pirmiausia ji J
keturias mylias einant nuo vidurmiesčio.
20 centų.
kaip išvirti gero šnapso.
Į tas yra tas, kuris duoda| uginklavo miliciją, liepdama pašalinti iš šautuvų šaudŽemaitis raitai karas me
— Kad ir pasakyčiau, bet J mums daugiausia energijos
Liepos
28
d.
miestas
paskelbė
šitokių
to
siaubo
da

ta, 126 psl., kaina 50 centų.
tėvas vistiek nepataikytum
— o kas tai perstotos te
vinių
:
jį išvirti, nes tam reikia mo-1 energija?
' K'
Juozas Stalinas, 32 pslM
kyto žmogaus.
' J _ Energija, -tėve,' yra]
kaina 25 centai.
Užmušti 42 žmonės.
Geuausias gėrimas, yra kalorijos? Nebūčiau U:
— Na, jau tu, Maiki, nesi- Į žmogaus pajėgumas,
Sužeista 4,000, įskaitant 58 policininkus ir 29 ugnia
parašė dr.
___ir___________
kvolyk su savo mokytais | — Vot, aš
to nesupran tėve, Ui {netiks. Jis duoda mokslinčiaus durnium išva-l
gesius.
Daugirdaitė - Sruogienė, 24
žmonėmis.
Vienas toks | tu. Pasakyk, kas gi tas pa-J danginusiuenergijos. Jrčia dinęs.
psl., kaina 50 centų.
— Tėve, aš negaliu tavęs
Areštuota 3,053 riaušininkai.
mokslinčius neseniai skaitė! jėgumas?
iėmimas?
visko išmokyti, jeigu pats
kokią ten paskaitą apie tai.
— Pajėgus žmogus, tėve
Socializmas ir religija, E.
Išplėšta 1,700 krautuvių.
kas reikia žmogui valgyt, pajėgia daug darbo atlikti,|vadini,Kalorijareiškiašili- nesimokini.
z
Vandervelde, 24 psl., kaina
— Nu. tai pasakyk man.
Nuėjau ir aš pasiklausyti. Ir daug pakelti, tolį ~ nūeiti. I
vienetą ftrba kiekį, ku
Sunaikinto bei išvogto tūrio vertė — $500,000,000. 10 centų.
kokiu
spasabu
aš
galėčiau
ką gi jis pasakė? Sako, ge- Vienu žodžiu, toks žmogus riais kūflo etaĮtgija libašiliišsimokyti?
riausis valgis yra tas, katras! yra tvirtas, ištvenpųngite.
ma skaičiuojama,
Prarastų darbų, gaminių ir mokesčių vertė — $1,000,
(S Kairio įvadas),
duoda žmogui daugiau ko-Į — Dabar. Maiki, supran-1 — Olrait, Maik, tai tu
— Rečiau lankyk draugą] 000.000.
64 psl.. kaina 50 centų.
lerijos. Ir kai jis pradėjo a-Į tu. Pajėgumas reiškia šylą. Įman išfigeriuok, kiek aš tu- Zacirką, tėve; neleisk vaka.
.
Is V1SO niatenalimų nuostolių — pusantro biliono dopie tas kolerijas.tauzyt, tai Į Tu kalbėk su mąninrjietu- rėčiau tų kalorijų suvalgyt, ru prie baro: skaityk geras
Tavo kelias j socializmą,
knygas
ir
laikraščius;
lan-p
eril
l«
aš atsistojau ir stačiai į akis] viškąį o ne dipukiškai. Ir kad turėčiau daugiau sylos
(Leono Bliumo), 35 psl.,
kyk pamokinančias paskai-1
Gubernatorius Romney sako, kad nebūtų buvę nei kabia 25 centai.
jam pasakiau: "Durnas esi, as tatį idąr pasakysiu, kad,’1’ būčiau sveikas?
irdacol!“
daugiausia sylos žmpguiĮ — Sveikam žmogui, tėve. niai,“ nSnk'tostenki's |,u«s t-J.nuortoHų jeip. prezidentas būtų prisiuntęs kateorija, (M.
— Nekultūringai pasiel- duoda ne maistas, afe šhap- |Per dieną reikia gauti nuo
suprasti ir atsiminti, k, jie
tU0Jau, kai buvo prašomas. Bet jis politikavęs Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et
gei, tėve.
sas.
z
2.5CO iki 4,500 kalorijų.
—
ir
delsęs.
ija ir koAle kur tu girdėjai.
Priešingai, tėve. Alkoho- Kiekis priklauso nuo to, ko- aiškina. Jeigu tai padarysi,
kad kolerija būtų sveikas! Hs nusilpnina žmogų. Jeigu pio žmogus amžiaus, kokį galėsi prasilavinti.
Tais metais riaušės apėmė 31 didmiestį — 25 miestus i monizmas (K. Kauskio), 47
— Olrait, Maik. denkiu Šiaurėje ir Pietuose. Iš viso buvo užmušti 86 žmonės, įskai-1 psL, kaina 25 centai
daiktas žmogui? Juk ir daug jo išgersi, tai ir ant ko- darbą dirba ir kaip didelis
šventas raštas sako: "Nuo jų nepastovėsi.
- Į jo kūnas. Tiksliai šitą nusta už geią rodą. Raidavei eisiu!
Detroitą ir Newarką. Riaušininkų buvo suimta iš vi-' Atskirai sudėjus, jų kaina
namo ir pradėsiu skaityt
..
.
bado, vainos ir kolerijos
_ Nu. tai pasakyk, ką rei- tyti gali tik daktaras,
sapnininką.
,soii,v»4.
i $3.05, bet visos kartu parapsaugok mus, Viešpatie!“ kia gerti, kad būtų daugiau
—Nu,tai kodėl tu,Maiki.
duodamos u2 $2.
Tai tik vienų 1967 metu rekordas.
—Tėvas, matyt, nesupra- sylos?
| pirma nepasakei man, kas

*♦' •"
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Teises patarimai

SKYRIUS

Advokatė dr. M. ūvoikaoskicMė sutiko atsa
kyti i fcoMvie skaitytoje kla*daMS
roikalaio. Tio klouaiauU tori kati
lafonaariaio pobūdžio. Klausiaiao ir atymuft gpaiBridinftime šiame diyriaje.
r reikia pa2>oūti. kad ęsato Koioivie
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NAMUS KATILUKU
U
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pražusie silpsti tiesiog 4*”O

Senatvėje

Dr. M. švoftaaskas. Attornev at Law,
Co-operative Bank Plaza
1804 Centro Street
asm

- (Tęsinys)

— Sakyčiau, kad taip panašus į poną Sak... persi
prašau, į poną šachmaną...

— O yes, taip, į poną Šaknę, — plačiai nusijuo
kė. — Aš esu jo sūnus, Jokūbas šachmanas, ir jus pažinau
iš karto. Beveik nepasikeitęs per tiek metų...

('bodis Millikin iš Pacificos, CaL Ji nuvažiavo aso greitkelio į ilaitą ir pakibo aat
iškastą griovį. Ji tik susitrenki kaktą ir išsigaado, o šiaip bovo sveika išgelbėta.

— Aš žiūriu, žiūriu... Toks panašumas... Tik plaukai
nebe...

De Gaulle’į
valdo žmona

I

— O, plaukai! Mano plaukai buvo raudoni. Gintiną
ją vadindavo Raudonuoju šakniūku. Duokite ranką,
ponas Čeponį Dėkoju jums tėvelių vardu, sesers, savos
šeimos ir savo paties vantų. Tiktai jūs, tiktai jūsų šeima
mus išgelbėjo nuo tikros mirties.

Žinome, kad tvirtai val
dęs Prancūziją generolas
Charles de Gaulle laikomas

— Ką jūs, ką jūs dabar? Ir juk nėra už ką... Q kaip
tėvelis? Tvirtas dar? — Čeponio lūpos tirtėjo. Jis aiškiai
graudinosi.

vyru, norinčiu ir mokančiu
“bosauti“. Jis ir karo metu
nenorėjo labai lankstytis są
jungininkų vadams ir drįs
davo jiems pasakyti aštrų
žodį. O pasirodo, kad tas
tvirtas vyras savo namuose
buvo žmonos valdomas. Apie tai neseniai papasakojo
viename Anglijos laikrašty
paties de Gaule’o sūnėnas
Alain.

— Tėvelį palaidojom prieš gerą mėnesi. Ir aš atvy
kau jo reikalų tvarkyti. Mes ilgai jūsų ieškojome ir tik ne
seniai per Lietuvos Konsulą suradome.
— Tai prašom į vidų. Prašom užeiti Toks svečias,
toks netikėtas...
Svečias nuėjo prie savo mašinos ir grįžo su portfeliu.
Susėdus jis vartė popierius ir dėliojo priešais.
— čia asmeniškas tėvelio laiškas. Ir taip pat dalis jo
testamento, liečianti jus.
Matydamas, kad šeimininkas jaudinasi, jis paste
bėjo:

— Perskaitysite vėliau. O čia yra čekis dviejų tūks
tančių keturių šimtų dolerių sumai. Jj iškelsite bet kokia
me banke. Prašau tik jūsų parašo, kad gavote.

Kaip ir kur Čeponis pasirašė, vėliau nebegalėjo pri
siminti Staiga kilo gera mintis pMlūlyti ko nors išgerti.
Svečias maloniai priėmė vaišes. Gerą valandžiukę kalbė
josi, nervams atsileidus. O buvo apie ką kalbėti.

karo baisybės atsispindi šios motinos vaido

Ji

savo kūdikį, netoliese vykstant karo

Vienai dienai perdaug, svarstė vienas pasilikęs Čepo
nis ir vis neriryžo atplėšti laiško. O kai atplėšė, prieš akis
liejosi tos pačios gražios raidės, viena i kitą. Lygiai kaip
anomis teismų dienomis tėvynėje.
“Brangus pone Juozapai Čeponį

M

nerandu žodžių išreikšti savo ir savo šeimos dėkin
gumui. Tegaliu tik prašyti kad patikėtumėte. Mano die
nos trumpos — baigia graužti vėžys. Viską papasakos
mano sūnus Jokūbas, kuriam pavedžiau vykdyti testa
mentą.
Krimtausi ir teberikremtu, kad neperdaviau Tams
toms j rankas to, kas tik Tamstoms tepriklausė. Vieną
naktį ryšuli pakasiau po agrastų krūmu Jūsų darže. Kodėl
taip dariau? Man tada atrodė, kad taip turėjau daryti
Jūsų ir savo labui ir saugumui. Įvykiai keitėsi staigiai Ir
nspramatytal ir aė nebesurigaudžiau. šiandien man vis
kas kaip dūmuose. Man nepavyko žinios perduoti iš
Šiaulių.

Ten buvo žmonos brangenybės. Penki šimtai dolerių
banko notomis. Dvidešimt penkios auksinės, po dvidešimt
dolerių vertės monetos. Ir apie penkiasdešimt (tiksliai ne
beprisimenu) rusiškų po dešimt ir po penkis auksinius.
Viso to vertė buvo didesnė anuomet. Ir, be abejonės, di
desnė negu mano sutaupos senatvėje. Mes žinome, kad
pinigais neįmanoma atsipirkti.

Meldžiu Dievo palaimos,

a i r o n i s

VASAROS NAKTYS
Ramios, malonios vasaros naktys;

r
*

Medžio užmigęs nejuda lapas;
Viskas nutilo, viskas nurimo,

Vienos tik žvaigždės mirkčioja, dega.

Viskas užmigo, viskas mirimo;
Žemę apsupo meilės svajonės;

Neša jos sielą, neša, liūliuoja,
Ilgesio pilnos ir įkvėpimo.

Vasaros naktys, ramios, malonios,
Atilsiu liūdną širdį viliojat!

Tiek tu ant žemės sielvartų, vargo!..

Jos tiktai vienos ramios, vienodos.

*-

Samuelis Šachmanas?*

šalia nuorašas vertimo į anglų kalbą, su antspaudais
kr paaaėaiftHnj5. piioiisv
Batelis konjako ir du stikleliai tebestovėjo ant stalo.
Čepbnis atsinešė iėvbtavės arfeotin^stiklinę, ją pririkliukino lygmaliai Ir springdamas suskertė. Jis norėjo pasi
pili ar ką nori putlaus padaryti. Kai grįš Čeponienė
prisjdabojuei vaikų, jb jos paklaus, ar ji dabar žino, iš
kokios kišenės jų artimiausias buvusia kaimynas Simokaitis pradėjo gerai gyventi .
(Galae)

Migdote gamtą saldžia svajone!

Kam gi nemigdot mano troškimų!
Ko man taip ilgo, ko man taip liūdna!

Noris apimti visą pasauli;

Noris mylėti Dievą aukščiausį;

Neria pasiekti amžiną grožį !w
Ko gi taip liūdna! Ko gi taip ilgai

(Paimta iš ką tik Nidos išleistos “Penktosios pradal

gė“, kuri ui >8.7# ftMMuaa ir Keleivio administracijoj)

»» . 4

Ramios, vienodos! Magiška jėga

į Daugiau kaip prieš 20 me- MassachuSetts.

tų nupirkome kampinį skly
pą (lot), ir nors per pasku
tinius 10 metų daug kas
Atsakymas
įkreipėsi į mus. prašydami
jiems parduoti tą sklypą, Atrodo, kad Tamstų mies
mes nepardavėme. Sakėme, to valdyba “užšaldė“ esamą
patiks.
,gal _katram iš vaikų
• x x
• padėti tame rajone, kuriame
uores namus pasistatyti, tai Į Tamrtos tun-tc
kam ini
ir turės gerą sklypą geroj j sk,w Miesto vaIdyba turį
vietoJ! teisę nustatyti apylinkių
zoning“ kvalifikaciją. Tai
Mūsų sūnus apsivedė sve reiškia, kad miesto valdyba
Alain de Gaulle’is rašo, timtautę ir mums labai ne
kad namie bosas yra ne ge patinkančia mergina, nors turi teisę nustatyti, kad tam
nerolas de Gaulle’is. bet jo galėjo pasirinkti, kokią tik tikra miesto sritis yra “ski
riama“ vienos šeimos na
žmona Yvonne. Generolas, norėtų, ir lietuvę, be to, ka mams statyti, kita sritis —
ir prezidentu būdamas, na dangi yra labai geras vaikas vienos ir dviejų šeimų na
J ir mokslus išėjęs. Tik šiame mams statyti, trečia sritis—
mie pakluso žmonai.
| krašte vaikai tėvų neklauso “pusiau biznio“ statybos
Ji jam į stipriuosius gėri-1 ’r su
nes’tar*areikalams ir t.t.
mus įpildavo kavos, kad dar
Mes turime net tris kelių
Žinoma, darant tokius
prieš valgį jos vyrelis per seimu namus, bet marti ne
sprendimus, miesto valdy
daug neišgertų.
nori gyventi dviejų ar trijų
šeimų namuose: esą, tik ne bos nariai turi vadovautis
Ji vedė namų ūkį. Jos ži jai, poniai, tokiuose namuo objektyviniais standartais ir
nioje yra šeimos biudžetas. se gyventi. Ji nori gvventi viso miesto gyventoju gero
“Tu valdai Prancūziją, o aš naujuose namuose ir, be to, ve. Tamstų atveju miesto
valdyba, matyti,
nutarė
namus,“ sakydavo Yvonne vienos šeimos.
paskirti Tamstų raiona vie
savo vyrui ir neleisdavo jam
nos šeimos “residential“ zo
net nosies įkišti į jos veda
Sūnus paprašė mūsų jam
mą namų ūkio atskaitomy paskolinti pinigu vienos šei na ir tokiu būdu neduoti lei
bę.. Ji kiekvieniems metams mos namams pirkti, nes. esą. dimų dviejų seimu namams
turi atskirą atskaitomybės labai daug procentų reikia tame rajone statyti. Žinoma,
dvieju
knygelę ir ją nuo«visų labai dabar mokėti už paskola “egzistuojantieji“
slepia. Norėdama būti tikra, (mortgage) bankams. Mes seimu namai negali būti
ar k&s nors į tą kįygutę ne tarėmės ir šiaip ir taip. bet “paliesti“, nes tokie nuosta
žvilgtelėjo, ji tam tikroj' vie nutartie Maigu "skolinti tai nedali būti
ka(, tie miest0
toj i ją įdėdavo plauką. Jei
jayL- pm? -valdvboš nuostatai arba'pdt
rasdavo plauką nepaliesta, ridVpe
Ivpfc ųem* statybai,
statybai. su są
sątai žinojo, kad smalsuolio lyga. kad statytu dviejų, o tvarkiai gali būti taikomi
ranka knygutės nečiupinėjo. ne vienos šeimos namus, ta tik ateity statomiems na
mams, o ne tiems namams. '
da. bėdai ištikus, galės bent kurie buvo pastatyti prieš '
De Gaulle’is yra gana pa taksus (mokesčius) apsimo
siturintis, bet jo namai neto kėti ir šiaip dar kiek liks, o priimant tuos nuostatus.
li Paryžiaus yra be šiomis gyvens kaip ponai naujuose
Jei Tamstos kreiptumėtės
dienomis galimų patogumu. namuose.
i
“aukštesne“ instanciją,
Juose nėra duju.elektros.
Sakėme, pridėsime ir pi būtent į Board of Appels,
apšildomi anglimis, nėra
nigais. bet turės namai būti Tamstų advokatas turėtu įskalbiamos mašinos ir kt
surašyti jų ir mūsų vardu,— rodvti: 1. kad Tamstų skly
po “ypatybės“ yra tokio po
Bet Alain žodžiais, jeigu pusiau.
būdžio. kad jos skiriasi nuo
namuose de Gaulle’is yra
Marti ilgai pūtusis, suti kitų sklypų ypatybių, ir kad
žmonos šliurės spaudžia
ko. Sūnus pasiėmė statybi dėl to nuostatų taikymas
mas. tai visai giminei jis yra
ninką (contractor),
sudarytų
bosas, čia jis laikomas pat
žadėjo gauti reikalinonjei
iuriarchu.
dipią (building pčmfRJpo
fp)
arba
“
ZT
A
savaičių tBBlfaUKnc- fcferiO'rirtdVbetelšlristimmi
mums aransi*i«hkad
itt»«8»kuctoh».
UŽ BIBLIJĄ |8M,000
lestas neleidžia dviejų Sei 10b. pav.. kad jie yra "išleismu namu statyti toje apy ti“ be “rimto“ pagrindo.
New Yorko senų retų kny linkėj. kur mes turime skly
gų pirklys Londone varžy pu
Šiuos dalykus irodvti nė
ra
lengva, ir todėl, prieš nu
Kodėl — mes nesupran
bose nupirko bibliją, 142$
tame, nes toj pačioj gatvėj tariant, patariu kreiptis į
metais pergamente perrašy
yra kitų dviejų Seimų namų. vietinį advokatą, kuris pa
žįsta vietines sąlygas ir
tą Italijos kardinolui Nieto Kodėl mums neleidžia?
Tamstoms sugebės smulkiau
lo Albernati, už ją užmokė^
“Contractor“ aiškino sū ir "nuodugniau išaiškinti rū
damas >204,000.
nui, kad miestas “užfrizino“ pimą problemą.
; t

z

leidimus. Ką tas reiškia ’’užfrizino“ — mes nesupranGyvename West Massa- tame.
chusetts. Esame senosios
Statybininkas sako, kad
kartos lietuviai ir visuomet mes galime kreiptis į aukš
skaitome “Keleivį“ ir Tams tesnę vietą leidimui gauti,
tos patarimus.
bet kad jis manąs, kad mes
.to leidimo negausime. Siū-.'
I šį kraštą atvykome dar, jo statyti vienos šeimos naprieš pirmąjį pasaulinį karą mug
!
ir apsigyvenome toj vietoj, į
’
.
'J
kurioj ir dabar gyvename, i . Gal Tamsta mums , įsaišTurime nemažai nekilnoja-' ^msi, ką tai reiškia uzfrimojo turto,
pirkome po
mums
reikėtų
via* v*-,? nes
jivd
IZV'F zino
■» “* 11 1 kas
*
•
tiek, kiek įstengėme ir kai daryti tokiu atveju.
pasitaikyda
Seni “Keleivio“ skaitytojai
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Vietines žinios
i ..-4 u

-is.1
ir patarimus, kaip išĮ vengti karinės prievolės ( dr.
Spockas tokius patarimus
Praeitą penktadienį Bos čia davinėjo) jis gyvas su
tone lankėsi Natalija Liuti- pūtų kalėjime arba būtų už
darytas bepročių namuose
kaitė.
Ji yra Elenos Zubovaitės "perauklėjimui“.
ir Česlovo Liutikų duktė.
Jos tėvai gyvena Naujojoje
Zelandijoje. Ten ir Natalija
Bostono
įsigijo gailestingosios sesers
(nurse) profesiją. Baigusi 'ARENGIMŲ KALENDOntlh
mokyklą, ji pasiryžo savo
žinias dar pagilinti Europoj,
Rugpiūčio 10 d. Romuvos
kur ji išvyko 1963 m. Ten □erke Brocktone-Montelloj
įvairiose ligoninėse dirbo Minkų radijo gegužinė.
savo profesijos darbą Ang
• • •
lijoje. Šveicarijoje, Vokietijojė, o atostogų metu aplan
Spalio 12 d. Sti. Bostono
kė beveik visas Europon Lietuvių Piliečių Dr-jos savalstybes, buvo nuvykusi nei ėje lietuvių radijo valandos
į Jugoslaviją ir Rytų Berly Laisvės Varpo parengimas.
ną.
• •
Pagaliau ji nutarė grįžt
N. Zelandiją, kur jog lau
Spalio 25 d. Skautų Lapi
ia ne tik tėvai, bet ir kiti nų kaukių balius So. Bosto
lietuviai, nes ten, dar mono Lietuvių Piliečių Dr-jos
kykloj bodama, sekė tėvv III-jo aukšto salėje.
pėdomis — dalyvavo lietu
vių visuomeninėje veikloje
buvo jų knygyno vedėja ii
kitose srityse reiškėsi.
TIRS DIDŽIAUSIĄ
Grįždama Natalija norėjo
nors kiek susipažinti ir su
PASLAPTĮ
Amerikos gyvenimu ir čia
aplankyti gimines ir tėvų
Iš Washingtono praneša
bei savo artimesnius bičiu ma, kad prezidentas Nixolius.
nas liepė ištirti "didžiausi;
Paviešėjusi New Yorke paslaptį“, būtent, —chemi
pas artimus giminaičius Ra nių ir bakteriologinių gink
dzevičius. aplankiusi savo lų gamybą: ar ji būtinai rei
draugę N. Jersey valstijoje kalinga ir ar ji pateisinama?
ir tėvų bičiulę D. VenclausPrie to jį pastūmėjo įsi
kaitę Waterbury, Conn., j'
kūrusi mokslininkų organi
atvyko ir į Bostoną seno tė
zacija, kuri tokius ginklus
vų draugo J. Sondos aplan
labai kritikuoja, kaip ne
kyti.
žmoniškas priemones kovai
Iš Bostono ji iškeliavo į
su kitų kraštu žmonėmis.
Montrealį, o iš ten vyks į To
Pirmiausia tokie protestai
rontą, Chicagą, Los Ange
les ir San Franciseo, kur sės pradėjo reikštis Amerikos
į laivą ir plauks į N. Zelan universitetuose studentų de
monstracijomis. Mat. paaiš
dijąkėjo, kad Washingtono val
VlešaU,

Jei čia policine valstybė,
Ui kas ten?

Bostone yra žinomas toks
vaikų .gydytojas dr. Benja
minas Spockas. Jis praėitą
savaitę čia žygiavo pašalpą
gaunančiu ir jos dar dau
giau reikalaujančių de
monstrantu priešakinėse ei
lėje ir pasakė kalbą, kurioje
pabrėžė, kad gyvename po
licinės valstybės priespaudo
je. Jis išęyrėpačių maištin
giausiu juodųjų organizaci
ją ,rBlack Panther“, vado
vaujančią įvairiems smurto
veiksmams juodųjų riaušė
se miestuose.
Taip dr. Spockas kalba jo
vadinamoje policinėje vals
tybėje. Ir dėl to jam nė plau
kas nuo galvos nenukris. Gi
jo netiesioginiai giriamoj
"liaudies demokratinėj“ So*
vietų Sąjungoj už panašias
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Keleivio prenumerata • gera
dovana visoldomie progomis!
r

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, paruošė
Anis Rūkas, 89 puslapiai,
kaina $3.00.
Du mediniai iv irys geleži
niai kryžiai, savanorio An

NENUSIMINKI! £!
Galina pvgeHnti sergantiems tano Šukio atsiminimai ii
ettmaiu, rauną ar kojy skaus nepriklausomybės kovų, 37<
mais, nutirpimu, jaučiant nuo- psl., kaina $3.00.
. argį.
Per giedrą į audrą, Myko
tEfc-LEEF RUB mestis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa lo Vaitkaus 1909-1918 m
sekmes, arba grąžiname pinigus. atsiminimų IV tomas, 271
Siųskite $5, gausite vaistus psl., kaina kietais viršeliai;
n nurodomais.

Pamėginkite šiuos vaistas

ROYAL PRODUCTS
North Sta, P.O. Box 9112
Newark. N J. O7IU5

SuMtttBKM gyUaelča, InriM pa
tlaMkf alialuM* i

plafekuas.

šias knygas?

Šias gyduoles privalei

turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka, arba pleiskanuoja planluii. Jo
nėra dažai. Nėra nieko už jas g»
resnio iki šiol išrasta. Kreipkite
ilgiau.

novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50.

Inicialai po tiltu, A- Tulė

$3.75.
NULAUŽTA ŠAKA, tri
RADUO PROGRAMA
jų vaizdelių pynė. paraši
Stasė
V’araėraitė-PeteHiiBnieSeniausia Lietuvių Radij
i Kaba -$3.* Jeigu nebūsite vi
nė,
81
psl.. kaina $2.^1
Tograma Naujoj Anglijo
tiikai patenkintas, pinigai bu>
i stoties WLYN, 1360 k
ANTANAS SMETONA
juiėikfeąlši. V
ociklų ir iš stoties FM IR JO VEIKLA. Parašė J
PASTABA: Su orderiu siųskite ii 101.7 mc.. veikia sekmadie
Augustaitis, 154 psl., kai
pinigus, kitaip vaistų nesiunčiam.
niais nuo 1 iki 1:30 vai. du na $1.50.
Kanadoje ir kitur užsieniuose $4
tą. Perduodama: Vėliausit LIETUVIAIS ESAME MES
su persiuntimu.
maaulinių žinių santrauka GIMĖ, lietuvių dainynas
FLORAL HERB CO.
100 dainų gu caidom dai
r komentarai, muzika, dai
navimui
ir pianinui, suda
tos
ir
Magdutės
pasaka
Bok 305, CLINTON, lad.
rė Juozas Žilevičius, kai
Biznio reikalais kreiptis
lMpt. 5
na $4.50.
ialtic Florists geliu ir dovs
tų krautuve. 502 E. Broad ŠVENTADIENIS tiž mtes
TO. Mariaus Katiliškio 1'
way, So. Bostone. Telefo. .....
nls AN 8-0489. Ten gauna novelių, kaina $5.00.
Nors visa tai laikoma di{r Koleivbi
ANGLŲ KALBOS GRA
džiausioj paslapty, bet, kaip’------------------------------------ MATIKA, 215 psl., kieti vir
sakoma, ylos maiše nepa-Į
Selini kaina............. $3.5<
slėpsi. Ir kai spaudoje pasi-'t |
•
■ •. t • I NEPRIKLAUSOMOS UErodyravo kritikos, Washing- lUKllC IT SUHtyKltC • fUVOS PINIGAI, Jono K.
tono valdžia tuoj pasiteisin-;
___
7
Kario, 225 psl., kaina $5.
davo, kad vartojamos dujos ’ LIETUVIŲ UTERATŪ- RAŠTAI — STRAIPSNIAI
nesančios gyvybei pavojin- RA SVETUR, 697 psl. Joje \TSIMTNTMAL parašė Juo
gos. Jos tokios pat, kaip tos, rašo A. Vaičiulaitis apie pozas I.iūdžius, 246 pusią
kurias policija vartoja riau- eziją, K.
ne roma
niai. kaina ...... 13.00
ną,
UUbajoriu
oįe
novelę,'.
šėma malšinti.
Amerikos lietuvių politika,
S.
SantVbrasKpTr flramatur-1 parašė čir. K. Šidlauskas. įBet neseniai vakaruose giją, V. KttlbelruB apie kriti-1
vadas dr\P. Grigaičio, kai
atsitiko nepaprastas daly
ką,
J- Ginuos meta žvilgs na $1.50.
kas. kažkaip tų dujų paplito
LAUMIU JUOSTA. Bro
avių ganyklose, ir 6,000 avių nį į visą tą literatūrą apla
mai
ir
šio
kūrybos
laikotarniaus
Railos akimirksnių
tuoj nugaišo, ši žinia nuai
dėjo spaudoje kaip bombos £1° Problemas, Č. Gricevi kroriku I dalis, straipsnių
sprogimas. Bet greit viskas i~\du£la
kn>^ rinkinys, 348 psl-, kaina —
nutilo, tarytum nieko neat- S*^Ūuus‘aUGIUS 284 $3.00?
Aidas tarp dangoraižių,
sitiko. Buvo tik pranešta, . J*uuĮra.*V?1,HS' 284
kad avių augintojams nuo. dideli puslapiai, šio Įžymaus romanas, parašė D. Nendrė.
stolis atlygintas.
i da”“,n.ko paXe,ks,a' "F. A- 365 psl.. kaina $5.
{Kurausko bei T. Valiaus
Asmenų, dievvbių ir did
džia laisvai tokius ginklus
Apie cheminį ir bakterio- straipsniai, puošniausia kny- vyrių VARDYNAS, surinko
vartoja Vietname, ypač na loginį karą teks pakalbėti ga, kaina $17.50.
Anis Rūkas, 89 psl., kaina
palmą. Tai yra sutirštintas plačiau.
Ketvirtoji pradalgė, Ni $3.00.
gazolinas, kurį lėktuvai taš
S. M.
dos išleistas literatūros met
Gyvuliu likis. George Orko ant vientnamiečių parti
raštis, kuriame rašo 21 as wel bolševikinės santvarkos
zanų kaip liepsnojančią ko
muo. Kietais viršeliais kai satvra. 71 nsl.. kaina $1.00
Redakcijos pastaba:
šę. Keliose vietose per klai
na $3.75, minkštais $3.15.
LIETUVIU BELETRIS
dą buvo aptaškyti ir mūsų
Chicagos
Istorija,
parašė
TIKOS
ANTOLOGIJA, n
Autorius čia kalba tik apačių kareiviai. Kaikuriems
pieJAV cheminiu ir baktePSV omas, redagavo Bernardas
išdegė akys, kiti apdegę di
rinių ginklų gamybą, bet jis ^aU8iai iliustruota, kai Brazdžionis ir Benys Bab*
džiausiose kančiose mirė.
$10 auskas. 700 puslapių, kaina
neprisimena, kad taip daro na
na. kietais viršeliais
™
Napalmą mūsų armijai ir kitos valstybės, ypač JAV m,nkštai!' “
$10. Fnvgoje yra 61 rašyto
BALADES,
šitoj
labai
gamina Don Chęjąfeal
jo kūrvbos pavyzdžiai.
ridai. Cheminių ir baktekuri verbuoja chemikus-iš U-L, idiogWriū ginklų gamyba y- gražiai išleistoj, gausiai iLietuvos konstitucinės tei
niveraitetų. Todėl, kai tos ra nemažiau išplėsta Angli liustruotoj knygoj yra sep sės klausimais, parašė Koskompanijos agentai atsilan joje, o vakariečių turimomis tynios Maironio baladės. Tai tantinas Račkauskas, 178
ko į kuri universitetą ieškoti žiniomis. Sovietų Sąjunga *»*«».Ja*)ai tinkama
psl.. kaina $2.
jai reikalingų specialistų, šioje srityje yra pralenkusi noms. Kaina................ $6.00
BAISUSIS BIRŽELIS, ši
studentai tuojau kelia pro ir JAV-bes, tik ten spauda
testo demonstraciją ir šau apie tai negali rašyti ir žmo toje 238 psl. knygoje yra 3 j PIGI, BET VERTINGA
kia: "Salin, mirties pirk nės kalbėti ar prieš tai de dramos: Baisusis Birželis
DOVANA
liai!“
monstruoti. Cheminiu gink Varpinė ir Šiaurės pašvaistė
Be napalmo, karo tikslam lų buvo prisigaminusios abi Parašė Pranas NaumiestiiTai H. Tautvaiitenės išyra gaminami Ir kitokie kariau jančios pusės ir per Iris. Kaina................... $3 50 gvvenimų vergų stovykloje
LIETUVOS ISTORIJA Sibire aprašymas anglų kai
chemikalai — dujos. Yra! Antrąjį pasaulinį karą, tik
Vl-ji
laida, parašė dr. Van ba "The Cemetery of Nagaminamos ir bakterijos pa- ju nevartojo, bijodamos so
vojingoms ligoms platinti, šliaukti tokio pat "atpildo“. da Daugirdaitė-Sruogienė, tions in the Siberian Tund
414 psL daug paveikslu, ke
ra“, 112 psl., kaina $1.75.
li žemėlapiai, tvirtai įrišta
Lietuvių kalba ta knyga
Knyga ne tik geras vadovė
flSŽSCS
DRAUDIMO AGENT0RA . lis mokiniams, bet ją su įdo jau išparduota. Ji labai tin
AtMsfea įvairių r«Mą
mumu skaitys ir suaugusieji ka dovanoti kitataučiams.
-'>EM0V«BBvB vBe
Kaina ............................. $6
f mi m am,ma aurma
im ygr^aaPAPjrAY

:

Paieškomi Jargis Kairys ir
Aleksas Rkmis, gyvenę Roėkforde, ItL Jie patys arba kas apie
juos ką žinotą malonėkite pra
vesti šiuo adresu:
PanI Ckekaitis
106 Columbia Ave„
C'edarburg, Wisc. 53012
(30)
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Mplb osaa adnee:

U SUTEMŲ j AUŠRĄ,

PIGIAUSIA
parašė prof. dr. Antanas
•P. Ramūnas, 453 psl., kai
IR
na
$6.00.
Bsutob Mmo. $2137
GERIAUSIA
PEILIO AŠMENYS, Jur
T< AN 3-17*1
DOVANA!
gis Jankus, 3 veiksmu dra1 ma, 261 psl.. kaina $4.00.
Dovanokite savo draui Nardiio pulkas,
Balės
gama ir bičiuliams______ T
A.J.NAMAKST ' Vaivorykštės, kaina $2.
Rene Rasa, MEILE TRI Keleivio prenumeratą. Joms
Reni Estete
laoaiance
KAMPY, 219 psl. kaina S3.- atsieis tik $5, o tas, koriam
121 CoemtydabEd.
BRONIS KONTRIM

A

2VILCSM1S | PRAEITI. ji bus dovanota, per metus
K> ŽMm, 476 pal^ kai- kas savaitė gaudamas Kelei
.e e •••• • •.«.• •••• • • • a •••• • a. $6 vi. ius tikrai atsimins.

Nmtsm Csotra Maus. $S1S$
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SUSIVIENIJIMAS

SLA"

UETUVJŲ.^

AMERIKOJE
IX
UBAM

SLA—jsa M autą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo dauffiaa kaip SEPTYNIS M1LIONUS dolerių

SLA—Mintasis lietuvių fntteraalini organizacija —
daeda gyvybie apdraadą ir ligeje paėalpą. kuri yra
pigi, nes, SUSIVIENIJIMĄ S ueieAko pelno, o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip (ris sa *»«se miiono delertą
kapitalą, tad jo apdraadr tikra kr aaagi. Kiekvienas
lietuvis čia gali gauti {vairiu klasių reikaUaciamriaa
apdraadm nuo 1100.00 iki ąiO.OOO.OC
SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraadą — Bu.
devamat laearaaee, kad jaunuolis gautų pinigus
aukitojo mokslo stadijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudoe tik $3.00 mokėm
oubM 'ir. ? rlu ;
SLA—AKGTOENTALf APDRAŲftA
vkokio
amžiaus asmenims, rekomenduojmna ;lietavilkų
klubų ir draugiją nariams. Už $1.000.00 kkcidenta-

i .‘ffiiORMBŠIjąąĮ

1^

lis apdrao<*x>B mokestis $2.00 į metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitie
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie

Gausite

spausdintas

informacijas,

jeigu

Utbunakm AMauee nf
$07 Weet30Ui Street, New York, N.Y. 10001

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
Moneeėje šfcaitytojmi apie pasaufMus ir Hetuvtfktmidm
įvykius, deda daug ir įdėmių nuotraukų ir atvirai
apie visus misą visuomeninius bei ,kultūrinius kbnsii
Jame rasite įdomią skaitytoją kišką skyrių, kuriame lankia
me abipusiu pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema.
^NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškos naują bendradarbių bei idėją, vi
suomet atviras kiekvieue nuomonei, kuris kovoja ir dirbu ai
Ll . e
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se

$8.00

Adresas:
7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690, Qoebee, CANADA

BUVO $4, DABAR I1K$2

Lietu viq išeivi) a Amerikiįe
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,
itanados ir Pięta Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje'
r|»te
ta ifeivija
teg

tetuva.ir
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai
skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.
.Pinigus siųskite:
KEL EIVI S
9®. Boston. Masu. 02127

Svaibios knygos
BuvoMo Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus
Atsaurinbuni ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00
Perkaro abi dalis kaina tik“V.l
.pž&O?V?.*ii!|ll50
ftof. P. PalcarkUo Kryžiuočių valstybės saatvavflMglMMp ii
UKiM Mb, nuna

Phrfi'PL BskarkHo
toisyto^ĄjBĄ-nSĮįdąį^-.
Ptef. P. Pakarkite PopbMaau bulės bryltenFleres,
70 puslapių, kaina •••*•••••••••»»»•• •••••••—••»• • 01,00
Cicagietės įspūdžiai boamnistą pavergtoje Lietuvoj
95puslapiai,kaina«...<.*w.•••••••••••., 01-00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Lnikruičiai ima
1070 m. Iki 1060 m. 190 nei. kieti viri. kaina seniau
buvo 36.00. o dabar tik
••*.,..... 02.00
Dan Km tičio MegHkueja kfllum j Vilnių, 330 pusiąolų, laba/ įdomūs 1062 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas tra nepaprastais nuotykiais. Kaina
..... JS*
Šito, knygo, gaunamos Keleivio administraeijoj
į S-. Bertos, Marti <B1f7
.4

« X LEMS. sa BOSTON

Nr. 28, 1969 m. liepos 9 d.

Europoje, važinėjo po Ryt
prūsių kraštą ir surinktą stu
į Lietuvių Fondą
Šiomis dienomis iš ChiJau ilgus metus kiekvieną
dijoms medžiagą panaudojo
| kagos buvo atvažiavę Bosto- rudeni Balfo banketas būEmilija Galinienė-Arlaus- disertacijai "Baltų kalbos įno pamatyti inž. Napoleo- davo pirmasis rudens sezo Praeitą savaitgalį Bosto
taka vokiečių tarmėms Ryt
nas Martinkus su žmona irno
------------'— mTaip
‘- *bus
— *ir ne viešėjo kompozitorius kaitė gimė Lietuvoje Turlo- prūsiuose“.
parengimas.
sūnumi. Jie aplankė kažku ateinantį rudenį. Jis įvyks Darius Lapinskas, kuris čia viškių km., Žiežmarių vals.
Mirus jos vyrui, ji su mažu
Jis turi surinkęs medžiaPrisimins Darių' Br Girėną
Čireną r L. B*6to Kultūros Kldboįu rias istorines vietas, Harvar spalio 5 d., ir tam reikalui buvo. atvykęs savo tėvelių Sūneliu PranukB*191& »«
$lrot F iv
universitetą, pamate uos- jau yra rezervuota So. Bos- aplankytu
. Stepohoa^ųritMli^X<gioJ^ Į|ir|sininko dar nėra Į; do
. 1 *1 - *
!• • • l •
•terįųsa^o sąntmis, ir ruoatarto į JAV# čia
te laikomą revoliucijos lai- tono Lietuvių Piliečių D-jos
N
Emilija buvo htoaokAifcni
nierių postas nr. 317 liepos.
kų laivą Conįtitutiąa ir kt. salė.
Komp.
D.
Lapinskas
lie

jos gyvenimas nebuvo leng20 di 3 v*L {io piety safo į ‘ 'Praeitame Keleivio numevas. Ji gerai suprato mokąlą L.
,m.\^°"
Jie
buvo
sustoję
pas
gi

pos
10
d.
iš
Chicagos
išvyks

patalpose, 168 H St, So. ryję buvome paskelbę gautą
Lietuvių
Radijo
adresas
ta į Vokietiją. Ten bus pa- vertę ir savo sūnų ne tik ge- J? ^6 (L ir buvo palaidota
Bostone, rengia Dariaus ir , žinią, kad LB Bostono Lie- minaičius M. ir St MichelMount Benedickt kapinėse.
sonus.
Martinkus
Michelsotuvių Kultūros Klubo pirmi
Girėno paminėjimą.
Lietuvių radijo programos’ gamintos trys jo muzikos ir rai išauklėjo, bet ir išmoks Emilijai įamžinti Lietuvių
ninku sutiko būti inž. Anta nui yra seserėnas. Iš Bosto Laisvės Varpo vedėjo Petro solistės Aldonos Stempužie- lino. Ji net tris kartus padė
H. Strolia — orkestro
no jie išvyko į Kanadą.
jo jam nuvykti į Europą stu Fonde aukojo: dr. Pranas E.
nas Girnius.
Viščinio
ach
esąs
yra
toks:
nės
įdainavimų
plokštelės.
Galinis 35 dol., Albertas
vedėjas
J4 3
St., Brockton,
A. Stempužienė Euro- dijų reikalais.
Lauras 25 dol., inž. Bronius
Dabar inž. A. Girnius
"Tėvynė“ rašo, kad smui
R. Aukštikalnytė gavo
Dr. Pranas E. Galinis iš V. Galinis 15 dol., Ona Ivaš. ass. 2402.
pOn VyjęSta su g^o profesokininkas Herkulis Strolia mums praneša, kad tų jam
profesijos yra mokytojas. kienė ir Gediminas Ivaška
Kją
re Cafarelli.
pakviestas Santa Claros; siūlytų pareigų jis negali
1925 m. jis baigė Bostono po 10 dol. ir Lucy HermanaN. ir V. Šnipai turi sūnų
(Kalifornijoje) orkestro ve- prisiimti. LB Bostono KulRima Aukštikalnytė, gyv.
Kolegiją AB mokslo laips vičius 5 dol.
Norma ir Vincas Šnipai;
dėju.
f tūros Klubo valdybos kan- So. Bostone, baigė mokytoniu,
1928 m. Princetono uni
Medicinos mokykla
iš Westwoodo, Mass., liepos j
i didatu atsisako
būti,
nes
ir
LF Bostono Vajaus Ko
,
j • • ijų kolegiją ir gavo stipendiversitete chemiją AM moks
'Kard. Cushingas turįs
be. t° >’ra dar dviejų lietu-< j Vokietijoje vokiečių kai- 5 d. susilaukė sūnelio Vin-Į
Worcestery
lo laipsniu ir 1931 m. Har mitetas dr. Pranui E. Galididelį nuostolį
VIsk" organizacijų valdybe,
studijuoti. Rugpiūčio 10 cuko. Taigi dabar turės jau
vardo universitete filologiją niui ir velionies giminėms
porelę — dukterį ir sūnų.
Kard. Cushingas skelbia, se. Šia proga jis Imki kiu- i j - ten :r išvyksta,
Pagaliau gubernatorius (kalbas) ĄM mokslo laips reiškia nuoširdžią užuojau
Sveikiname!
d Bostono archidiocezija bui darnaus bendradarbiai
tą ir visiems aukotojams paŠnipai yra mokytojai. Sargent pasirašė ųutarimą niu ir pagaliau 1940 m. įsi dėjpįpį-aukas Lietuvių foųr
rinti $3.6 mH. ttUdstolio. vimo ir geriauaofsšėkmės. J Rima Aukštikalnytė buvo
j uoli Onoį Ivaškienės vado- Studijuodama Norma ilgo Mass. universiteto - medici gijo-4aktoK> laipsnį. Dirba
lėl jis kreipiasi į kunigus,
dui.,► • r ■
•l
t.
Atsiprašome. kad ta žinioj vaujamo tautinių šokių sam- kai dirbo Keleivio administ nos mokyklą statyti Worces-j mokytojo darbą,
id jie padėtų reikalingų
Vajaus Komitetas
tery.
i Dr. P. Galinis, būdamas
racijoje.
mus suklaidino.
' būrio šokėja.
lėšų sutelkti.
Svečiai i* Chicagos

Batfo

Emilija Galinienė įrašyto

Vietines žinios

CAPE CODE

I

Telefonu: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan

Dr. J. Paiakarnio

1 išnuomojami 2 kambariai, visai
netoli nuo CraigviUe Beach, į
kur; galima pėsčiam nueiti per
8 minutes. Adresas — '

ĮPt DINIi
OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto Iki 5 vai. vak.
Vakarais iš anksto susitarus
447 BROADWAY

Blossom St. of Centerville Avė.,

TEL. AN 8-2124

COSMOSPARCELS

Dr. Ameba E. Rodd

EXPRESS CORP.

(RUDOKTUTt)
OPTOMKTllSTt
Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BROADHAY
SOUTH BOSTON, MASS.

• Nuo (dėjimo dienos
• Be įspėjimo iš anksto
• Ku menu priskaitoma

A. ir J. šilimai,

• Už visus indėlius moka
• Pilnu draudimu —
metu8**^^*

West Hyannisport

Telefonas: 617—771-0643.
(28)

Nuošimčiai nurašomi nuo
Mass. mokesčių

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

1
T

IŠTAIGA
Norintieji keliauti, praleisti atostogų saulėtose salose,
aplankyti gimines Lietuvoje ar joes atsikvies
ti į iv e H 11 — geriausiai ir greičiausiai jums
patarnaus TranaAtlantic Travel Service, čia visų
lėktavų bilietai (airtiekėte) išrašomi
belaukiant — be jokio papildomo
mokesčio.

%

4

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

460 Wes». Broadvray,, South Boston. Mass.

siunčia netarpmitat

Skambinkite 268-2500

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

sulu adv. A. O. Sha’lna ir adv. Jonas Grigai u s. Reikale
SU patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai.
Turtas (Assets) virš $132,000.000

Globė Parcel Service, Ine.

sąskaitai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet,
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbes kon

IŠ BOSTONO 1 LIETUVĄ

ir lutus Rusijos

sssssssss—B—ass—umumu—m

Ketvirtis * Co.

Trans-Atlantic Travel Service

mados“ šeii ios bankas duoda

žiūrėkite, ką jūsų

Pristatymu greitu Ir
garantuotas

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

Atidaryta darbo
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone

nuo 8 vaL ryte ilri 2 vaL

331 W. Broadvray

376 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON

Vedėju J. Vaičaitis

Tri AN

H

veltui

So. Boston, Mass. 02127
TeL 268-0068

Darbo valandų*

9— 7
8—12

f

The Apothecary

360 W. Broadvray
So. Bestom, Maso. 02127
Telefonas: 266-8764

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
išpildomo gydytojų rs

‘*

»

T;

teptos ir tariam rišu gatavu vaistus.

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

•r*, po

<)u<i

M trik vaistų — eikit į totoriškų vatatta*L"<;
Sav. Emanuet L. Rusengard, B. S„ Beg. Pharm. '

n,

CT J

k,„mAS.,PARCELS ca

L
EXPRESS CORP.

Tristanu AN 8-4428

160 Milbary St

Nu 9 rai. ryte Mi 8 vai. v, išskyras šventadieniu ir

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti
pinigų per visą žiemą!

N & T OIL CO., Ine.
So. Boston, Mau. 02127
rn

Z

i

ij r*

COSMOS PARCELS

$82 a W. Broadvray, tarp 2 ir F gatvių, SO. BOSTON.

641 E Broadvray

.:ir"

□ Krosnies aptarnavimas
, r.
Q Automatinis jpilimas
o Pstdgioarifhokejlmo sąlygos
□ Pilnu Šildymo įrengimas
m

*
fu
?<• ,<’,;>/.«•
■ < O|.

WORCESTER, MASS.

TeL SW 8*2666

— ““
"
Waraooter, Maso. 01604
Tat 7963347

Tiesiai ii Worcesterie
įvairiu sinatiniuį Uoto.
vą ir kitu Rariju
!

yra yioaiBtole efiriaR jrtah avoh maisto ir
nių. Toriam ristojo įvairių vis.
ttoio gamybų ir tanperteotų
prekių ii kitų kraštų riui žeBe tet siončteir gaNte at
sakyti jų gamybų prokea čio

Mūsų veltui atliktu jūsų šHdymo alyva sistemos ištyrimu
gali pasakyti, ku reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsųbumerj pagerinti Texaco’s Flame
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris bumerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mu rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

ri»Jiriribjo*

3/.O ’Ol.’fj-Į

FORTŪNA FUEL Co.
487 Waskington Street
Dorchester, Mass. 02124.

:Ž4

CE 6 1204

S k ambink ite

268-4662

Kaygayra gerimrin iaegaii ėi-nųm

fųaBra®sne«3B«wn
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