
,> r

KELEIVIS 
Uthoanian WeeUy 

PakUskaf <«» Sa Boston.
cabruary 9, IMS

NR. 30

THE TRAVELER---------- =S=z LITHUANIAN WEEKLY

SO. BOSTON, MASS., 1969 LIETUVIŲ ŠVIETIMO IR SEIMOS METŲ LIEPOS - JULY 23
“Keleivio“ telefonas AN 8-3071

V žvaigždėta vėliava
jan mėnulyje

Astronautai 
tikslumu. Nauja 
džiūgauja, tik

nusileido menuly laimingai ir minutės 
žmonijos istorijoje. Visas pasaulis 

komunistiniai kiniečiai ir jų pa-
kad JAV juos pralenkė.

Galime drąsiai tarti, kad 
praeitas sekmadienis buvo 
pirmoji mūsų žmonijos nau
jausioje amžiaus diena. Tai 
po šimtų tūkstančių metų 
ropojimo žemėje Erdvių 
Žmogaus gimimo diena, nes 
liepos 20 d. 4:18 vai. popiet 
jo erdvėlaivis pirmą kartą 
nutūpė mėnulyje, o 10:56 
vai. vakaro pirmą kartą to 
žmogaus koja palietė mėnu
lio paviršių.

Reikia pabrėžti, kad tai 
ir Jungtinių Amerikos Vals
tybių garbės diena, kurią 
joms iškovojo demokratinės 
santvarkos minties laisvė, 
milžiniška mokslo pažanga, 
piliečių sąmoningumas, au
kojant bilionus dolerių ir 
didvyriška astronautų Nei 
Armstrong, Edwins Aldrin 
ir Michael Collins drąsa, ku
rie šiame žygyje rizikavo 
savo gyvybe.

Apollo 11 skridimą j mė
nulį kelias dienas su dideliu 
dėmesiu sekė milionai žmo
nių, bet paskutinė nusileidi
mo mėnulyje valanda buvo 
paties didžiausio dėmesio į- 
tempimo momentas, kurį, 
sakoma, čia žemėje išgyve
no apie 350 milionų žmonių, 
stebėjusių tą įvykį televizi
joje ar sekusių per radiją.

Joks žmogus mėnulio pa
viršiaus visiškai iš arti ne
buvo matęs. Tad Armstron
go ir Aldrino erdvėlaiviui 
Eagel leidžiantis pasirodė, 
kad po jais stūkso tik pavo
jingos uolos. Tada astronau
tai sugebėjo savp ”jaivelt*‘ 
pakreipti dar pĮngM my
lias į ždį.Jr^jįab^^ža noP

Tai pirmas lafmėjMs. 0 
iš savo kabinų, po atitinka
mo pasiruošimo, jie išlipo 
dar tik po kelių valandų.

Gal geriausiai šį žygį api
būdina astronauto Arm
strongo pirmieji žodžiai,, 
įmynus pirmą pėdą mėnulio 
paviršiuje. Jis čia susižavė
jęs sušuko: "Tai vienas ma
žas žingsnis žmogui, o milži
niškas šuolis" žmonijai!“

Neįmanoma trumpame 
laikraščio straipsnelyje vi
sa tai smulkiai nupasakoti, 
kas vyko tomis istorinėmis 
valandomis. Apie tai bus 
prirašytos knygos. Svarbiau-'f11* * 
šia astronautai tiksliai atH* 
ko jiems duotą uždavinį. JfK 
pririnko mėnulio medžiagos 
pavyzdžių mokslininkams, 
pastatė mėnuly atitinkamus 
aparatus tolimesniems šio 
Žemės palydovo tyrimams, 
vaikščiojo, liet šokinėjo, iš- 

~ bandydami tose nežemiško
se sąlygose įvairias judėji
mo galimybes, ir įsmeigė 
JAV žvaigždėtą vėliavą, 
kad ateities tūkstančius me
lą žmonija ir erdvių kalei-

viai žinotų, kad laisvasis a- 
merikietis čia buvo pirmas 
ir pirmas pradėjo naują erą.

Jau mėnulyje vaikščiojan
čius astronautus tiesiai iš 
Baltųjų Rūmų per radiją 
sveikino prezidentas Nixo- 
nas, reikšdamas visos tautos 
vardu jiems pagarbą ir savo 
susižavėjimą, o mintimis 
sveikino visa laisvoji žmoni
ja. Pabrėžiame laisvoji, 
nes Sovietų Sąjungoje tiktai 
trumpai tebuvo pranešta sa
viems piliečiams apie šį so
vietų pastangas pralenkusį 
žygį. o komunistinė Kinija, 
Šiaurės Korėja, šiaurės 
Vietnamas — apie tai visai 
nutylėjo iš pavydo ir neapy
kantos. Tik Rytų Europos 
sovietų satelitai, matyt, ne
pakluso Maskvai ir apie vi
sa tai plačiai informavo ir 
persitransliavo televizijos 
vaizdus.

Pirmadienio 1:11 vai. ry
to astronautai vėl užsidarė 
savo kabinoje, ruošdamiesi 
vakare pakilti, susijungti su 
aplink mėnulį skraidančiu 
pagrindiniu erdvėlaiviu Co- 
lumbia, kuriame jų laukia 
astronautas M. Collins, ir 
grįžti į Žemę.

Tegul laimės sparnai juos 
vėl parneša mūsų tarpan mū
sų ir visos žmonijos džiaugs
mui ir pasididžiavimui!

Kitame numery apie šią 
kelionę parašysime plačiau.

Tdevizijos aktorė Patrkia Bros. 
Hu pa kelių savaičių telekiu už 
Art Modeli, Clevehndo žaidėjų 
Brunus komandos savininku. Ji 
turi jau du sėnus ii kukstyvou- 
uių vedybų.
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žemėje repetuojami darbai, karinas astronautei atliko mėnulyje. Kairėje astronautas Aldrin rengiasi bandymui
“vėjui“ patikrinti. Vidury __ Neil Armstrong mokosi semti mė nulio paviršiaus medžiagų. Dėžinėje aotr. Aldrin pastate aparatų
mėnulio virpėjimams matuoti, kurte tas žinias turės automatižkai perduoti į Žemę, kai astronautai jau basgrj*t
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Rašant šiuos žodžius, erd- £</. Kennedy įkrito Castro "pagerbė

’B*-*~* f^g*! !»■—mjai pa.1
vandenin, ir prigėrė sovietinius svečius

Co-
mergina

Nixonas kalba ui 
gimdymų kontrolę 

Prez. Nixonas pasiūlė šei

ir Aldrin

Komunistai spaudžia 
Laosą

B Laoso pranešama, kad 
ten įslinko apie 40,000 Šiau
rės Vietnamo kariuomenės, 
kuri su vietinėmis komunis
tų jėgomis veržiasi sostinės 
link. Amerikiečių lėktuvai 
bombardavimais bando šią 
grėsmę sulaikyti, bet teigia
mų davinių, kad tai pavyks, 
dar nėra.

Neutraliosios vyriausybės 
galva Souvanna Phouma tų 
įvykių akivaizdoje jau nori 
atsisakyti savo neutralumo 
ir prašyti amerikiečių kari
nių pajėgų pagalbos.— tie
sioginio į iį^jįrą įsikišimo.

Žinoma. nfeM abejotina, 
kad JAV įsOų dar ir į 
Laoso maišatį.

B-52 bombarduoja 

komunistų pozicijas

Nors Pietų Vietname ka
ro veiksmai ir kiek aptilę, 
bet turima žinių, kad komu
nistai grupuoja savo jėgas 
naujam puolimui. Jų radi
jas, dabar į Vietnamą atvy
kus JAV karinio štabo virši
ninkui gen. E. Wheeler, pa 
kartotinai įspėjo, kad tikra
sis karas dar tik prasidėsiąs.

JAV didieji bombonešiai 
ėmė smarkiai daužyti komu- 
tistų koncentracijos vietas 
apie 60 mylių nuo Saigono 
ir šiaurinėse provincijose.

įstatymu, pagal kurį gu
li boti 
dis dėl M.

ir ja apsileidimo,■ «.py«i
sąmata ai tai dau 
2 amtas kalėjiusot

momis dienomis į Kubą
pasisvečiuoti atvyko sovie-.mų planavimo programą ir 

Šen. Edward Kennedy.į tų laivyno dalinys. Tai pir-į iškėlė reikalą atidaryti ke- 
fetadlanio naktį grįždamas' maa atsitikimas, kad sovie-' misiją, kuri rūpintųsi gtm-šeštadienio ___

iš Chappaųuid salos, kur 
buvo regatininkų parengi
mas ir jis sakęs savo šalinin
kams kalbą, nuslydo su au
tomobiliu nuo siauro tilte
lio ir įkrito į vandenį. Jis 
vežėsi drauge ir buvusią sa
vo brolio Roberto gražią 
29 metų amžiaus sekretorę 
Mary Jo Kopechne, kuri au
tomobiliui paskendus prigė
rė. Pats Kennedis išsigelbė
jo, tik nežinąs, kaip tai įvy
ko. Jis taip išsigandęs, kad 
išsigelbėjimo aplinkybių ne
atsimenąs, bet merginą ban
dęs gelbėti, buvęs panėręs, 
tik nepavykę jos ištraukti.

Po šio įvykio jis dar klai
džiojęs, grįžęs ten, kur bu
vę susirinkę svečiai, sėdėjęs 
svetimam automobily, jį nu
vežę į viešbutį ir — tik po 
9 valandų pranešė apie tą 
nelaimę policijai. . uii

Policijos vadas Dominic 
J. Arena keliąs senatoriui 
bylą dėl to, kad pasišalinęs 
iš nelaimės vietos ir policijai 
labai ilgai apie tai neprane
šęs.

Kuo tas baigsis, dar pa
matysime, bet nebejotinai 
toks įvykis pakenks jo poli
tinei karjerai, ypač, kad jis 
jau iš anksto taikėsi į prezi
dentus. Jeigu tokioj nelai
mėje jis, kaip sako, nustojo 
orientacijos, tai dar blogiau 
gali būti valstybinių sukrė
timų atveju.

Japonai išsigando 

dujų ų •i H

Pasklidus gandams, kad 
JAV Okinawos saloje ban
do ”nervų dujas“. Japonijo
je kilo didelis sujudimas. 
Japonų spauda ir parlamen
tarai reikalauja, kad tokie 
bandymai būtį nutraukti ir 
dujų atsargos būtų iš Japo- 

į nijos teritorijos išvežtos.

tų karo laivynas lanko Ame-' dymų kontrolės problema, 
rikos pakraščius. | aktualia ir JA V-bėms.

Fidel Castro. norėdamas,
kad sovietų jūrininkai ge
riau suprastų, kaip jo kraš-

Jis sako, kad 2000 meteis 
čia jau gali priaugti iki 800 
milionų gyventojų, e tokiam

’’“cia,i8tin« 'skaičiui aprūpinti gal Mbt» 
tyba“. pnstate savo svečiu. „ei pramonė, nei mieMai pa-
pakirsti cukrinių nendrių. 
Jis mano, tuo juos labai pa
gerbęs.

šitaig pasipuošę, Vgaudon gy. 
veutojai pasitiks popiežių Pan
ką VI, kurte ėia atvyks lanky-

Afriką.

siruošę, tad reikia apie tai 
pagalvoti jau dabar. Jis ne
siūlo gimdymo kontrolės 
tiems, kuriem ji religiniais 
sumetimais nepriimtina.

Bostone apipleie 
arabų delegatus

Jau buvo minėte, kad ne
seniai Irako atstovus, daly
vaujančius Bostone vykstan
čiame tarptautiniame Svei
katos Draugijos suvažiavi
me, užpuolė vaikėzai ir pri
mušė. Irako delegacija pa
sipiktinusi pasitraukė iš su
važiavimo. O štai praeitą 
ketvirtadienį nežinomi gai
valai apvogė Egipto delega
tą dr. A. M. Saliam, apsisto
jusį Sheraton viešbuty, iš*

1 nešdami pinigus ir brange
nybes.

Arabai dėl to linkę kai- 
i tinti žydus, kurie jiems norį 

pakenkti.

Salvadoro ir Hondūro 
karas

Tarp Centralinės Ameri
kos valstybių EI Salvadoro 
ir Hondūro po ilgesnių pa
sienio nesusipratimų prasi
dėjo tikras karas. Mat, EI 
Salvadoro gyventojų per
teklius slaptai emigruodavo 
į kaimynįnį pustuštį Hondū
rą, ir ten tu "svetimšalių“ 
prisirinko apie 800,000. Juos 
honduriečiai ėmė persekioti 
ir net žudyti. Dėl to Salva
doras ryžosi ginti savo pilie-

LA1MEJ1MAI DANGUJE,
O KARAI ŽEMCJE

Pastarosiomis dienomis 
milionams žmonių su viltim 
žvelgiant į dangų. į nuosta
bius žmogaus žygius ir lai
mėjimus mėnulyje, mūsų že
miškojo gyvenimo rūpes- 
ėiai,deja, nė kiek nesuma- 

fc Artimuose Rytuose a- 
, rtį ir Izraelio “paliaubos“

•pfltehgva išvirsta vis kruvi- 
ffeeniu karu, su sunkiųjų pa
būklų ir lėktuvų kautynėmis. 
Centrinėj Amerikoj prasi
dėjo dar naujas karas tarp 
EI Salvadoro ir Hondūro, 
jau pareikalavęs nemažai 
aukų, ir jo dar vis negalima 
visiškai užslopinti. Na, o 
Vietnamo probkma?

Taikos deryboms Pary
žiuje neduodanti jokių re
zultatų, P. Vietnamo vice
prezidentas Ky pareiškė, 
kad tas derybas reikią boi
kotuoti, nes nėra jokios 
prasmės tęsti tuščius pasi
kalbėjimus ir eikvoti pini
gus, kai priešas jokiom siū- 
lomom taikos sąlygom neui- 
tateresuotaa. Komunistai te
nori, kad JAV ir sąjunginin
kai jiems besąlyginiai pasi
duotų. Pasiduotų nepralai
mėję nei vieno mūšio ir nei 
aplamai karo.

Be to, komunistų taktikos 
žinovų nuomone, laikinu 
•primintas fronte tėra tiktai 
apgaulė, kad JAV dar dau
giau kariuomenės atitrauk
tų. o tada jie pietų vietna
miečius užgultu visu svoriu.

Valstybės iždo sekretorius 
▼M Kennedy rusina sonatą 
tęsti padidintą 
tymo Teikimą, nes 
veju gresia infliacijos

uL
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Nemaloni tyla i Joni Januškį pramenant Kas Idtnr rašoma
Amerikos Lietuvių Tary-'savo apylinkėse kreiptųsi į'

ba rugpiūčio 30 — rugsėjo 1Į visas organizacijas ir jas pa-,
dienomis Detroite šaukia, i*agmtų kongrese dalyvauti.!
Septintąjį Amerikos Lietu- , . . I

! Kadangi Alto skyriai ae
vių Kongresą. Taigi iki jo vįsur veikia. reikėtų tuoj
nebeliko nė pusantro mene-1 . . . x .

i kreiptis į JAV Lietuvių
šio, o jį tebegaubia tyla. Net Bendruomenę, kad ji para- 
mūsų didžioji spauda iki
šiol apie kongresą tik kroni
kines žinutes teskelbia.

Kongresas juk didelis įvy
kis mūsų gyvenime. Jo tiks
las pademonstruoti sau ir ki
tiems mūsų vieningą nusi
statymą kovoti dėl Lietuvos 
išlaisvinimo ir jos nepriklau
somybės atstatymo, pasi
džiaugti laimėjimais, ap
žvelgti ir nepasisekimus ir 
paieškoti gairių ateities

veiklai. Kongresas būtų sėk
mingesnis, jei visa tai būtų
iš anksto spaudos puslapiuo
se aptarta.

Reikėtų tuoj paskelbti

gintų savo apylinkes tą pa
tį padaryti.

žodžiu, reikia labai su-! 
krusti ir apie kongresą kal-4
beti bei rašyti, jeigu norime,’ 
ka djis savo didelį tikslą pa
teisintų.

sykiu lankė pradžios mokyk
lą, Viekšnių išdūrinę mokyklą ir UmBTgimnaziją. 
Atostogų meta visi sykiu
dalyvavo ir savo apylinkės 
lietuviškame organizacinia- 

gyvenime. Jonas dau-me
giausia dirbo demokratinio 
jaunimo būreliuose, na, o 
Dargiukai daugiau laiko 
skyrė šaulių būriui ir skyriui 
bei meno ir vaidybos rate
liams. Darant bendras jau
nimo gegužines, visur ir vi
sada pastebėdavai minėtų 
šeimų bendradarbiavimą. 

Atsimenu, kaip savano-

SPAUDĄ BEVARTANT

' "Heroldas
filmą The Lošt Man.
je žymų vaidmenį vaidina! bė net tokį nerealų dalyką.L , . .. . . _ . ..
Kanadoje gimusi lietuvaitė i kaip teisę betkuriai respub^! smurto salininke, navtsių

likai atsiskirti iš sovietinės* kėlėja.

"JUODOJI PANTERA“ 

YRA DIDELIS PAVOJUS

FBI viršininkas J. Edgar

Joana Šimkutė. Sako, filmas 
pavaizduoja Amerikos juo
dukų maištavimo priežastį, 
nepakaltinant nei baltųjų, 
nei juodųjų.

• • •
Knygoje Fifty Years of

federacijos!« * »
Stalinas tuomet veidmai

niškai leido ir lietuvių kil
mės teisės profesoriui Euge
nijui Pašukaniui. Teisių ins-

Communism in Russia. ku-, tituto Maskvoje vedėjui, 
rią pernai išleido karą, re
voliuciją ir taiką tiriąs Hoo-

laisvai skelbti reikalavimą 
sužmoninti žiaurius Sovieti-

L
O dr. Spock, kui*is buvo 

kaltinamas, kad susitaręs su 
kitais ir mokęs kaip išveng
ti karo prievolės, bet buvo 
išteisintas, kalbėdamas Bos
tono demonstracijose visaip 
išgyrė minėtą karingųjų 
nėgių organizaciją.

Dr. Spock sakė, kad jis ir 
toliau kovos prieš šaukimą 
karinės prievolės atlikti ir 
JAV vadino policine vals
tybe. 1

Gaįlą, kad dr. Spockui 
neteko pagyventi tikroje po
licinėje valstybėje, dėl to jis' 
čia ir juodina savaji demo- 
kratiri kraštą. O už tokia a- 
gitacija Sovietijoie jis jau 
būtu seniai savo liežuvi pri
šalęs prie Vorkutos ledo. o 
naHu Vokietijoje — visas 
išrūkęs pro krmatoriumo ka
miną. '

verio institutas Kalifornijoj, jos baudžiamuosius įstaty- 
StaėeataM Joms Jaaaftkfe riais išėjo ginti tėvynės Lie-i o jo štabo narys profesorius Į mus. Pašukaniui buvo leista

tuvos gimnazistas Jonas Ja
nuškis ir Viekšnių mokyklos 

artima vedėjas Kostas Dargia.
„ yra ta vietelė, •kurioje esame * Tiesa, Kostas negrįžo;.. Jį 
J , gimę ir savo jaunystę pralei- priglaudė Kauno kariu ka

Yra svarbus ir kongreso 
dalyvių kvietimo būdas. Jei Graži yra Žemaitijos že
organizacija gaus tiesioginį Įme^- 0 ?'PaŠ įjfį 
kvietimą dalyvauti, tai
greičiau dalyvaus, negu to-į dęTNore jau^daugelkmete- 
kį bendrą kvietimą tik spau- įįų prabėgo, kaip esame ap-

Drachkovičius sitedagavo, laisvai kalbėti iki 1937 me-

pinės... Nuo to laiko Jonas 
Januskis pasidarė tikru glo-

doje paskaičiusi. Todėl yra leidę tėvų žemę, tačiau dar’ bėju ir draugu jaunojo Po. 
svarbu, kad, jeigu jau ne vi- ir šiandieną ji mums kaip Viliuko Dergtos

, ., . ... . gyva stovi akyse... Prisime-sos. tai bent didesnes orga- » man num',žtieji yiekš- 
nizacijos tokius pakvietimus niaj tje tonk6g pužyIiaij ku_
gautų iš paties Alto centro rie Viekšnius gaubė, ir ta 

kongreso darbotvarkę, Alto' arba iš jo padalinių. Juk la- plačioji didžiulė Venta, ku-
centro valdyba turėtų tuoji bai svarbu, kad kongresas ^kuilius ir blizges gau- 
paraginti skyrius, kad šie būtų ir gausus. . dziau... Ne mane \ ieną Ven-

Jonas Januškis, būdamas 
ir toli nuo gimtosios žemės, 
studijuodamas Leipzigo uni
versitete, savo laiškais ir pa
tarimais mane pasiekdavo, 
jau nekalbant apie mūsų 
dažnesnius pasimatymus

Svcialistų Internacionalo 
rezoliucija

(ta traukė, o šimtus ir kitų; Viekšniuose. Kaune ar šiau- 
. tokių "žvejų“ , kaip ir aš. liuose. Kaip džiugu buvo. 
' Daugiausia savo žūklavimu, kada aš, jau Lietuvos uni- 
j pasižymėjo tie, kurie arčiau • versiteto studentas, 1926 
j Ventos gyveno, t. y., mies- metų vasaros laiku susitikau
čioniukai ir Užventės kaimo

Į gyventojai. Taigi, mes. jau-
; nieji žvejai, jau nuo jaunys- 
j tės susidraugavome, ir ta 
i draugystė tarpe kaikurių 
• tęsėsi per visa gyvenimą.

____ , Pamenu kaip šiandien
1989 m. birželio 16-20 d.d. Eastbourne , malonią užventiškę Januš-

priimtoji rezoliucija padėties komunistų kraštuose ■ kiM šeimynėlę, o ypač jau
nesnįjį Joną Januškį. Nors 

ir partijose reikalu - , jįs už mane buvo vyresnis
' amžiumi, bet. būdamas vien- 

Kongresas patvirtina savo nusistatymą komunizmo. mėtis su mano broliais, ir 
atžvilgiu, pareikštą Socialistų Internacionalo deklaracijo-; manęs neskyrė iš kompani- 
je "Demokratinio socializmo tikslai“ 1951 m. ir deklara-! jos. Jaunąjį Joną Januškį 
cijoj "šių dienų pasaulis: socialistų perspektyva“ 1962 m,. visur galėjai sutikti, kur tik 

Komunistų partijų konferencija 1969 m. Maskvoje j jaun^e^ Dargiai buvo. Jie

dar kartą patvirtino, kad komunistų stovykla yra įvai-j
riais būdais susiskaldžiusi ir aršių ginčų sukrėsta, šiuo <
njetu nėra bendros komunizmo sąvokos.

Joną Januškį Kaune — jau 
Lietuvos respublikos seimo 
narį... Pamenu. Jonas net 
parūpino man leidimą įeiti 
į Lietuvos seimo istorinį po
sėdį, kada buvo išrinktas 
Lietuvos respublikos prezi
dentu dr. Kazys Grinius.

Po to aš dažnai Joną su
tikdavau Kaime, o 1926 me
tų atostogas kartu praleido
me Viekšniuose. Tais pat 
metais man išvykus Ameri
kon, mūsų ryšiai nenutrūko. 
Mes susirašinėdavome laiš
kais. 1931 metais man lan
kantis Europoje, ir vėl teko

Iš patyrimų įvairiuose kraštuose kongresas priėjo 
sekančias išvadas:

; 1. Naujos rūšies komunistų partijų steigimas privedė
prie naujų konfliktų komunistų stovykloje; tečiau neatsi
žvelgiant į jų tarpusavio ginčus, vienas faktas lieka pa
stovus: komunistų partijų nepakantumas tiems, kurie su 
jumis nesutinka, ir jų pretenzijos, kad jų totalitarinė ide
ologija yra vienintelis galimas visuomenės 'vystymosi 
būdas. \

yra opozicijoje ar yra
. jos reikalauja ii demokratinių partijų, orga

nizaciją ar atskirą atmeną pagalbos ar paguodos, bet jos 
nėra panraošosto* tokios paramos teikti kitiems, kai yra 
valdžioje.

; 3. Komunistų partijos, siekdamos vieningos veiklos
sū socialdemokratų partijomis, bendrai yra užsibrėžusios, 
kaip galutinį tikslą, komunistų partijos hegemoniją ir 
vienos partijos viešpatavimą.

’ 4. Komunistinio tipo liaudies fronto tikslas yra išnau
doti demokratinių srovių dalyvavimą tam, kad pasalintų 
jąs, kaip nepriklausomus vienetus.

5. Komunistą partijos įpareigoja savo narius aktyviai 
pfcsireikiti profesinėse sąjungose ir kitose demokratinėse 
organizacijose ne tam, kad paremtą ją veiklą, bet tam, 
kad jos pa Mortą koaranistą ttoM—

6. Komunistai parlamentarinės demokratijos santvar
koje — opozicijoje ar kaip valdžios bendrininkai — turi 
su kitomis partijomis lygias teises; tačiau, kaip taisyklė, 
jie stengiasi išnaudoti tas teises kitoms politinėms parti
joms susilpninti ar sunaikinti.

7. Sovietų vadai laiko komunistų valdomų kraštų 
suverenu.^ esant apribotu; pagal jų doktriną, jie mano 
turį teisę įsikišti net karinėmis priemonėmis. Ši doktrina 
jr joa pritaikymas nesiderina su Jungtinių Tautų Carteriu.

g. Kol komunistų partijos priklauso politiniu, morali
ste ar gMterialiniu atžvilgiu vienam iš besivaržančių ko
munistą tarptautinių centrų, jos negali vesti tikrai nepri
klausomos nacionalinės politikos.

o 1938 metais likvidavo.
♦ • •

KU® TIKRAI ŠUO 
PAKASTAS?

Lieoos 4 d. Clevelande 
buvo Studentu Mobilizacijos 
Komiteto konferencdia. ku-

9. Komunistų stovykla yra išmušta iš pusiausvyros 
įvairių srovių, kritikuojančių totalitarinį ir biurokratinį 
komunizmą. Kaikuriose komunistų partijose esama pa
stangų pasiekti labiau nepriklausomą politinę Uniją, o ko
munistų valdomuose krašfiosee redformuotL komunistų 
diktatūrinę valdžią. Tokį pritoiesą* pradėjo ijūgedšvijos 
komunistų partija, kuri apgynė savo nepriklausomybę nuo 
abiejų tarptautinių komunistų centrų. x

10. Tie sąjūdžiai ir polinkiai totalitarinių komunistų 
biurokratijų yrąpąsmerkti kaip "revųponistiniai“. Nu
slopinti ir persekibjami toteliŪBrinės komunistų valstybės

• 1956 m. Vengrijoje ir 1968 m. Čekoslovakijoje, šie kri
tiški polinkiai dar tebėra gyvi, ir jie rodo žmogaus nesu
tramdomą veržimąsi į laisvę ir nepriklausomybę. Tie po
linkiai ir sąjūdžiai komunistų kraštuose vaizduoja žmo
gaus individualumo teisių, paneigtų komunistinio totali
tarizmo, gynimą.

Kongresas ypatingai pabrėžia, kad kraštai, kurie 
tvarkosi pagal demokratinę konstituciją, privalo saugoti 
ją nuo piktnaudžiavimo. Komunistai taip pat privalo lai
kytis demokratinės santvarkos taisyklių.v

Neribota komunistų partijos valdžia dar niekad nėra 
privedusi prie demokratinės santvarkos, fi kitos pusės, 
kai fašistų ir karinė diktatūra nuslopina politinių partijų 
veiklą, komunistų partijos naudojasi savo antidiktatOrine 
kova siekdamos savo tikslų

Demokratiniai socialistai žino grynai politinės demo
kratijos trūkumus bei silpnybes. Todėl socialistai nori po
litinę demokratiją papildyti naujomis krašto ūkio ir pra
monės demokratijos formomis, turėdami galvoje pasiekti 
demokratinį socializmą. Tačiau ir pati demokratinė san
tvarka, kaip ir laisvė, turi savo vertę.

Politinių įvykių raida komunistų kraštuose ir parti
jose yra patvirtinusi Socialistų Internacionalo ir jo na
rių — socialdemokratų partijų principų tefafogumą ir 
nepažeidžiamumą.'

žinomas senas amerikietis tų, kada Stalinas jį areštavo, 
socialistas ir keleto knygų 
apie Rusiją ir Sulieti ją au
torius BertramW. Wolfe Vilniuje išleistame antra
rūše: "Po 50 metų Sovietijos me enciklopedijos tome pa
gyvenimo aišku, kad joje'sakojama, kad Pašukams 
dar nesusidarė teisėtos val-igįmęs Tverės gubernijoje 
ditios ir nėra jokio laisves-! ig91 m. lietuvio gydytojo 
nio visuomeninio ar politi- į šeimoje ir studentaudamas 
nio gyvenimo; nematyti nei: Peterburge 1906-1910 me- 
siekimo valdžią įteisinti, su- , tais dalyvavęs revoliucinia- 
teiklant piliečiams progų me sąjūdyje. Buvęs areštuo- 
laisvai savo reikalus išdisku-i tas įr nuteistas ištremti, bet 
tuoti ir laisvu balsavimu iš- policija leido jam išvykti į, 
sirinkti teisėtą valdžią“. Vokietiją mokslų eiti. 1913;

* * * . m. Miunchene jis baigė uni-
Kitas šio įdomaus veikalo. versitetą ir prieš Pirmąjį pa- 

bendradarbis, Londono eko-. saulinį karą isigijo teisės 
nomikos instituto politinių daktaro laipsnį, 
mokslų profesorius ir auto-j • •
rius keleto knygų apie So-! jjg jjdHjgjų komunistų
vietiją ir Rusiją, Leonardas partijon įstojęs 1918 m. iri ^ojo dalvvavo per 1,000 at- 
Schapiras prisimena Stalino per 20 metų pasižymėjo rtovu iš beveik visu Amęri- 
politinį suktumą. Terorą darbštumu: ne tik kelis kar- į kos universitetų. Joje nųtar- 
pneš senuosius bolševikus,1 tus buvo komisaru, bet rusų protestuoti prieš atsaruos 
Lenino bendradarbius, 1934 kalba paraše 10 knygų, 8 karininku apmokymą, uni- 
metais pradėjęs, jis leido knygeles ir apie 80 straips- versitetuose vedamus tyri- 
vienam jų — Bucharinui, j nių Be t0 suredagavo 33 mus^ gynybos reikalams ir 

knygas apie valstybės ir tei- i Prieš kitas programas. Ru
sės teoriją. Jis pateikė ri.os ?aIi pakenkti pasauli- 
straipsnių teisės klausimais uiam komunizmui, 
didžiajai didrusių enciklo- New Yorko spaudos kon- 
pedijai ir teisės enciklope-! ferenciioie komiteto atsto- 
dijai. Vilniaus enciklopedi-' painformavo apie atei- 
ja pasakoja, kad jo mokslo; ties veiklos planus, 
darbuose buvę "klaidingų. o .teiginių“, bet įvardina tik1, 8/- New Yor-
vieną: “kad labiausiai išsi-' ke. engiama demonstraciia 
vysčiusi, tobuliausia teisės Pnes Amenkos-Japonijos
forma būdinga buržuazinei, ?ypvo°^ \ .

Pašukanis -j Rąssero. 27 d. demonst- 
J ruošia Chicagoje, kai ten

ir yra ož

susitikti Joną Berlyne, kur 
jis dirbo vokiečių socialde
mokratu laikrašty. Kur tik 
Jonas Januškis begyveno, 
jis visada rūpinosi mūsų 
tautos reikalais. Jis savo ga
bia plunksna juos kėlė ir Vo
kietijos spaudoje, ten gyven
damas.

Laikas bėgo. Vokietijoje 
įsigalėjo Hitlerio gengė, ir 
Jonas turėjo ieškoti prie
glaudos Prancūzijoje.

Užėjus Antrajam pasau
liniam karui, Jonas Januš
kis savanoriu stojo į Pran
cūzijos armiją, o Prancūzi
jai kapituliavus, buvo pa
leistas iš kariuomenės ir, 
draugu kviečiamas., atvyko 
į JAV ir perėmė "Naujosios 
Gadynės“, redagavinia New 
Yorke. Vėliau mes jį jau 
matome "Keleivio“ redak
toriaus kėdėje.

Jonas Januškis nepasiten
kino tik redagavimu. Jis bu
vo giliai įsitraukęs ir i mūsų 
lietuvišku organizacijų vei
kimą. Jis buvo nuoširdus 
Vliko ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos rėmėjas. Savo Įsiti
kinimais jis visą laiką liko 
užsigrūdinęs ir nesvyruojan
tis socialdemokratas.

Palaikėme mudu su Jo
nu labai draugiškus ir nuo
širdžius ryšius ligi pat pas
kutiniųjų Jono dienu...

Liepos 1 d. sukako jau 
šešeri metai nuo Jono Ja
nkiškio mirties, žinau, kad 
jo pasigenda jo šeimos na
riai, jo brolis, x gyvenantis 
Eastone. Pa., bet labai daž
nai pasigendu ir aš, ypač jo 
draugišku ir tėvišku patari
mų, kuriuos jis man teikė vi
są gyvenimą.

Ilsėkis ramiai, mielas Jo^ ^ m
!£*!?• Umui V^sit'iui'Paėukan’io! to-

visuomenei
"žuvo, neteisėtai represuo-' .. .
tas asmenybės kulto sųiygo-i ’’”9 teisiamipenivks'.ume- 

Reabilituotas“. Taip! "auįT astt30mmis*
pažymi jų enciklopedija.

JAV išleista Lietuvių En
ciklopedija apie Pašukam 
rašo: ”1926-1936 metais bu
vo laikomas žymiausiu tei
sės ir valstybės teoretiku So- 
vietijoje.“ Su juo draugavęs 
Bucharinas ir jam net buvo 
pavesta redaguoti svarbus 
teisės žurnalas Gosudarstvo 
i Pravo (tai Vilniaus enci
klopedija nutyli).

Lietuvių Enciklopedijoje 
rašoma: "Sekdamas Marksu 
ir Engelsu, Pašukanis aiški
na, jog teisė ir įstatymai yra 
kapitalistinės santvarkos e- 
konominių pažiūrų atspin
dys, naudojamas buržuazi
jos interesams ginti. Pasu
kamo nuomone, kapitalisti
nei santvarkai išnykus, teisė 
palaipsniui pranyks žmonių 
santykiavime“ Todėl grynai 
"proletarinėje“ santvarkoje 
teisė nereikalinga ir jos ne
bus: ji tik reikalinga kapi
talistinei santvarkai ir čia 
pasiekė aukščiausią išsivys
tymą. šitokia pažiūra.aišku. 
negalėjo patikti Stalinui, 
užsimojusiam sukurti "aukš
tesnę“ negu buržuazijos tei
sę ir paneigti Lenino teigi-

taikos aktyvistai“.
Soalio 15 d; bandysią 

streiką visuose Amerikos u- 
niversitetuose. Tai būsianti 
lyg ir repeticija didesnio u- 
niversitetu ir vidurinių mo
kyklų streiko, kuris numa
tytas lapkričio J4 d..

PdŽytaėfiAa. kad to komi
teto vienas vadų Dellinger 
tarėsi Paryžiuje su Vietna
mo komunistų delegacija. 
Jis organizavo demonstraci
jas Wasbingtone ir demo
kratų konvencijos metu 
Chicagoje.

Kiekvienam lojaliam a- 
merikiečiui turėtų būti aiš
ku. kieno yra tas komitetas 
įkvėptas, kieno parama jis 
naudojasi ir kienc naudai 
jis dirba.

Nėra abejonės, kad jo 
tikslas yra pakirsti Ameri
kos priešinimąsi komuniz
mo plėtimuisi ir agresijai.

TOK1YOJ SOCIALISTAI 
PRALAIMĖJO

Japonijos sostinėje buvo 
rinkimai. Juos smarkiai pra
laimėjo socialistai, netekda
mi beveik pusės turėtų atsto-

mą, esą, valstybė "sudžiū-
sianti“. Stalinas Įsakė savoj ^6 atstovai, iš ju Hbe-

negali Mti

žemėje ir būk tikras, kad ta
vo darbaie didžiuojasi ir lie
tuvių tauta.

PsvUm Dargis

pažiūras apdrabstyti purvu, f 54. budistu organizad- 
o patį profesorių 1938 me-, ja 25 (turėto 22), socialis
tais "represavo“. Žiūrovas' tai 24 (turėto 42). korauūto* 

į tei 18 (turėjo 9) ir kiti 5.

1
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
fatatykne dr. P. Grigaičio

Ftalipa traass

TAS DUONOS

Ui!WOBCESTER, MASS.
/ ; 1 *

Daug kas čia atostogauja

! Jerome, Amerikos Lietuvių Dabar atostogų laikas, 
j Tautinės S-gos pirm. T. Daug vietos gyventojų va-: 
Blinstrubas, Amerikos Lie- žiuoja jų kitur praleisti, o 

Dr. Pijus Grigaitis mirė 1969 metų gegužės 22 dieną tuvių Socialdemokratų S- taip pat daug atvažiuoja iš 
Chicagos priemiestyje — Brookfielde. Jis buvo pašarvo- ' gos pirm. J. Pakalka, Tauti- kitur ir čia pas gimines ar, 
tas Chieagoje, Povilo Ridiko koplyčioje. Gegužės 25 die- ’ nės Sandaros — M. Vaidy- pažįstamas jas praleidžia. |

• - • ...luumz-----“ « Gedraintai turi svečią gi-;
minaitį Joną Stelmoką fi 
Lietuvos.

Pas Starus atostogauja 
Albinas Mickus su šeima iš 
Chicagos.

Julius ir Bronė Sviklai su
silaukė Vytauto Baliūno ir' 

4 Prano Manelio iš Clevelan-, 
do, Ohio. =

Pas Bronę Babrauskienę

LIETUVIŲ KONGRESAS

I 1 Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos pirm. dr. J. B.

I

nos vakare buvo suruoštas visuomenės atstovų atsisveiki- i *r SLA prez. P. P. Dargis, 
nimas, o gegužės 26 d. rytą velionis buvo palaidotas Lie-, Alto valdybos pakviesti, su-
tuvių Tautinėse Kapinėse. I t'ko būtl Amerikos Lietuvių

1 Kongreso garbės komiteto 
I n n riais

Komitetas dr. P. Grigaičiui laidoti prašė artimuosius j 
ir draugus nesiųsti gėlių į koplyčią arba kapus, bet paskir-1. barbės komitetan sutiko 
ti auką velionies paminklui. Dr. Grigaitis visą gyvenimą! i?1*1 lr e8^R . Jatviy cent- 
ilgas valandas dirbo kultūrinį ir visuomeninį darbą, bet;^1”.1^ or^anizaciJll pirmimn- 
jokio turto jis nesusikrovė. Brookfielde jis turėjo medinį
namelį, kuriame gyveno su savo žmona, o paskutiniu metu 
ir su vyriausiu sūnumi. Šeimai liko priežiūros reikalingas 
namas, bet nepaliko jokių santaupų.

n* i/i
Alto valdyba: kriėeiū’visų 

organizacijų atstovus ir vi-

vauti. Taip pat prašo orga
nizacijas Darbo dienos sa-

Dr. P. Grigaičio šeima negalės paminklo jam pasta-! vaitgalyje atskirų suvažiavi- 
tyti. Mums atrodo, kad kuklų paminklą galėtų pastatyti j mų ar didesnių parengimų 
Amerikos lietuviai, kartu su dr. P. Grigaičiu vedusieji ko-! nerengti.

sus lietuvius kongrese daly- Leicesterv atostogas leidžiav * X-_____ _ _ • _ • ___  _»

vą dėl Lietuvos laisvės ir lietuvių gerbūvio. Dr. P. Grigai
tis buvo Amerikos Lietuvių Tarybos organizatorius ir ilga
metis jos sekretorius, jis padėjo suorganizuoti Balfa. kelis 
kartus važinėjo Washingtonan, D.C.. tarėsi su JAV vy
riausybės ir kongreso atstovais įvairiais Lietuvą ir lietu
vius liečiančiais klausimais. Dalyvavo Alto ir veiksnių 
konferencijose, gausiuose susirinkimuose sakė kalbas ir 
kviety Amerikos lietuvius stovėti Lietuvos reikalų sargy
boje.

Dr. P. Grigaitis daug padėjo Amerikos lietuviams, 
todėl ir kviečiame visus šio krašto lietuvius savo auka 
prisidėti prie dr. P. Grigaičio paminklo statybos darbo.

Kongresas dus Detroite 
rugpiūčio 30 d. — rugsėjo 
1 d.

0 tamstų organizacija ar 
jau ruošiasi jame dalyvauti?

SPAUDOS IR RADIJO 
SUSITIKIMAS

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba, susitaru- 

; si su Tabor Farmos vasar- 
! vietės savininkais Adam- 
kais, rugsėjo 13-14 dienom

žinoma Miamio visuomeni 
ninkė Julija Styl’ienė.

Pas mūsų kaimynus. Ke
leivio skaitytojus, Antaną 
ir Margareta šakalius porą' 
savaičių svečiavosi eiminai-, 
čiai Ivašauskai iš Milwau-> 
kee, Wisc. j

i
Worcestnry bus legionierių

Inž. Aleksandras Čapli
kas. vykdamas iš Mass. le
gionierių suvažiavimo, bu
vusio Springflelde, liepos 12 
d. buvo susto jęs pas mus ir 
pranešė, kad suvažiavimas 
nutarė Woreesterv įsteigti ( 
legionierių barnus. Legionie-1

Aukas prašome siųsti tokiu adresu: Komitetas Dr. P. j 1 riams tai eeąa naujiena, nesGrigai*. P«h*M Šutyti, 1739 S. lUUud Su. OUu1tėu Bu.

Illinois, 60606.

Turime atspausdintas knygeles aukoms rinkti. No
rintieji savo kolonijoje aukų parinkti, prašomi parašyti 
šiam komitetui, pakvitavimų knygelė tuojau bus pasiųsta.

Mich., kviečia spaudos, ra
dijo ir Bendruomenės atsto
vu susitikima, kurio tikslas 
pabendrauti ir visiems rūpi
mais reikalais pasikalbėti.

tone ir Providence.

Mirė
Miri, serga
Kazimieras Ado-

Ta proga taip pat bus pri-i žinomas

i šiame brėžiny nurodyta, kaip ir kar Apollo 11 erdvėlaivy išdėstyti įvairūs reikalingi įrankiai ir 
tai. Virtoje — televizijos kamera, apdengta specialia karščiui atsparia medžiaga. Ja

įvairūs astronautę veiksmai, ku riuos jie atliko mėnulyje.

KOMITETAS DR. P. GRIGAIČIO PAMINKLUI 
STATYTIv

Dan Kuraitis, pirmininkas 
Juozas Šmotelis, sekretorius

Komiteto nariai:

simintas ir pagerbtas FLB 
valdybos buvęs pirminin
kas a.a. Juozas J. Bačiūnas 
ir sutelktiniu būdu (simno- 
zinm) svarstomi du klaosi- 
mni: lio+uviški mūs” rridfl- 
V7wa? T.B ir Fotrj-
v’i«1rn darbo talka jaunosiose 
mūsų kartose.

kas. Petras Kisielius ir Rūta 
Ališauskaitė - Jeseliūnienė, 
53 m. amž.

Kostas Babrauskas po 
sunkios operacijos New 
England Medical Center li
goninėje. Bostone, dabar

KANADOS LIETUVIŲ

DIENA

PROVIDENCE, R. L 

V. Rastoms — magistras

Kanados lietuviai jau' Providence gyvenantis'

Aleksas Ambrose 
Kostas M. Augustas 
Eugenijus A. Bartkus 
Algirdas Budreckis 
Povilas P. Dargis 
Martynas Gudelis 
Jonas Kutra 
Feliksas Motuzas 
Euphrosine Mikužiūtė 
Alfonsas Nakas

J. Novogrodskis 
Jonas Pakalka 
Antanas J. Rudis 
Petras Stravinskas 
Jackus Sonda 
Kostas Strikaitis 
F. J. šeštokas 
Jonas Talalas 
Jonas Vilkaitis

NEW HAVEN, N.Y. Sukaktuvininkę sveikino 
įvairių organizacijų, ne tik 
vietos, bet ir Manchesterio, 
New Britaino, Hartfordo

s m AB'vvvrr ruir aco»
BALZEKO MUZIEJŲ

Iš kitur atvykę į Chicagą 
ir susipažindami su jos isto
rinėmis vietomis bei kultū
rinėmis įstaigomis, nepa
mirškite arianktyti irBnfcte* 
ko muzie jaus (4012 Archer' 
Avė., tel. 847-2441). Jame 
jau yra sukaupta daug lietu
vių kultūros turtu, kuriuos 
pamatyti verta kiekvienam.

Muziejus atidarytas kas
dien nuo 1 iki 4 vai. popiet.

baigia gydytis He^nitage prieš 15 metų pradėjo ruošti j Vytautas Rastonis šiomis 
..—. Lietuvių dienas. Tuo būdu į dienomis gavo magistro'

šiemet tokia diena jau bus. laipsnį.
penkioliktoji. Ji ruošiama!
Hamiltone rugpiūčio 30-31 j Muziką studijuoti jis pra- ’ 

! dienomis. Ten kilo tokios j dėjo Kauno konservatorijoj) 
dienos ruošimo mintis, ten; tas studijas tęsė atsidūręs!
ir buvo pirmoji Kanados (Vokietijoje, o vėliau, pate 
Lietuvių Diena 1953 metais. kes j Amerika, baigė Man

Nursing Home (383 Mill SL, 
Worcestery).

Chuliganai Didžbalio

Ir pas mus chuliganai siau
čia kaip pašėlę. Liepos 14 d. 
jie įsiveržė į J. A. Dee-Didž- 
balicį dantų laboratoriją ir
sudaužė daug vertingų įrankį vičhis, vicepirmininkai

' ■ -rno.". >wn

Prof,

1965 m. buvo minėta A. 
L.R.K. Moterų S-gos 50 m. 
sukaktis, 1967 m. — jos vie
tinės kuopos tokia pat su
kaktis, o Šų metų kovo 16 d. 
kuopa paggerbė savo pirmi
ninkę Izabelę Jokubaitę, ku
ri kuopos pirminihkės parei 
gas eina 50 metų. Kažin ar 
yra kur nors dar kita to
kia pirmininkė ar pirminin
kas, kuris galėtų šiuo požiū
riu su Jokubaitę varžytis?

J paggerbtuves susirinko 
narės ir kitų organizacijų at
stovės ir atstovai čia labai 
gražiais žodžiais L Jokūbai
tis darbus apibūdino L.M. 
K.F. vietos klubo pirminin
kė dailininkė L. Židonytė ir 
klubo vardu įteikė savo pieš
tą paveikslą.

kuopų atstovės. įteikta ivai-i Jojimas veltui.
rių dovanų. Lietuvių Fon-Į AI A<rn,
dui sudėta $100, ir tuo bū- *• PRONCKUS ALASKOJ
du I. Jokubaitę tapo jo narė.

I. Jokubaitę gimus Gargž
duose, į Ameriką atvyko su 
tvais, nebūdama nė vieneriu 
metų. 1917 m. jos rūpesčiu 
buvo įsteigta vietos kuopa. 
1921 m. ji buvo centro val
dybos pirmininkė, o 1923— 
jau sąjungos garbės narė.

I. Jokubaitę daugel metų 
giedojo ir dainavo parapi
jos chore, priklausė vaidin
tojų grupei. Ji yra ir Lietu
vių Bendruomenės narė.

Visi linkėjo, kad ji dar il
gai nepavargtų ir su pasidi
džiavimų (kaip paskutinia
me lojalumo parade New 
Britaine) neštų lietuvišką 

vėliavą.

Naujienų redakcijos narys 
senas žurnalistas Juozas 
Pronckus yra didelis mėgė
jas keliauti, stačiai įsimylė
ję? šiaurės sritis, todėl ir šių 
metu atostogas iis nutarė 
praleisti tolimojoj Alaskoj.
į-bl Of’.i- J1 i i

"Laisvės nrintb 
kryžiuoti! Kai viM 
pranta, kad mirti dėl laisvos

Taip pasakė vokiečių va< 
dui Ssmksai lietuvių valstin*

Prof. dr. Williamas C. 
Kvaraciejus išrinktas Clark 
universiteto mokslininkų d- 
jos pirmininku.

▼ 1B VW^*liu pRImTusl
Jau praėjo daugiau kaip 

pora mėnesiu, bet vis dar 
negaliu pamiršti viešnagės 
Floridoje ir ten tokių gera
širdžių žmonių, kaip Jenie 
ir Juozas Neviai, Marijona 
ir Justinas Miščikai. Jadvy
ga ir Vincas Jankai, Leonas

Dienos ruošimo komitetą 
sudaro: pirm. Alf. Juozapa- 

-t vičius, vicepirmininkai K. 
'pftMYmaš ir K. Mikšys, sekr. 

Pr. Lesevičius, ižd. K. Žu
kauskas, atstovai: jaunimo 
reikalams — G. Breichma- 
nas, meno parodai — Aid.

batteno muzikos mokyklą.

Ją baigus, jis grojo Kan- 
sas simfoniniame orkestre, 
bet ten nebuvo lietuviu, ne
buvo lietuviškos mokyklos, 
o Pastoriams rūpėio savo 
atžalyna išmokyti Petuviš-

Matulienė, banketui organi-Į kai. tai jis ir persikėlė i Pre
suoti —L. Skripkutė. infor-i vidence, P.I., kur vra netoli
macijai — K. Mileris, 

šeštadienis bus skirtas i
paskaitoms, sporto varžy-1 
boms ir hrakątM dideliam 
susipažinimo banketui.

Bostono. Connecticut ir New 
Yorko lietuviu centrai. Nors 
Tietnviškos mokvkloš ten nė
ra. bet Pa«tonipi savo ptžn- 
bmo ka<j šeštndienis veža i

Sekmadieni po pamaldų, Pontono ųtnanisttnn rnoVvV. 
Westdale kolegijos salėje p, *""”1ėdami apie 70 mv-

AUTOMOBIUA

Giminėms

ir USSR.
Mums kaip tik pasisekė 

ribotą skaičių aut«

MosKvncrt
Paskutinis modelis — 

porto kokybė — Ribotus 

kas — Kas pirmas ateina

pirmas aptai

$2495.00—su

Skubiai siuskite 

užsakymus į

PODAROGIFTS, Ine.

(arba i prie jo prisijuni 

firmas)

220 Park Arena

bus akademija ir koncertas. 
Ten kalbės Nepriklausomos 
Lietuvos redaktorius dr. H.

5. J. r 7 , LT N»gys. dainuos Metropoli-tauros aolirt* Lilija
Stjdeienė. šiuo metu fe. dalyvaus D.FmiHb. ir JOS, dalyvaus >z.Bostone esą E/ni ija ir Anta-. Viskantienės vadovaujamas 

tnos ir o. j Toronto lietuvių sambūrisnas Aleknos 
J.

KANKAKEE, MICH.

V.
Čia Riverside ligoninėje

Pu kelio.

Sveikiname V. Rastonj, 
gavusį dar vieną diplomą.

i 4.

e

New York. N. Y.

Tel.: 212-228-9547

Hkbynė, aktorė D. Kuda- 
baitė ir Hamiltono tautinių, 
šokių sambūris Gyv ataras, 
vadovaujamas G. Breichma-j 
nienės.

Knygos 
jaunimui

I MEŠKIUKAS RUDNOSIU-

iliustruota, trečioji laida; 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina............... $3.06.

BALTASIS STUMBRAS, J 
premijuota apysaka, pa- . 
rašė Gintarė Ivaskienė,. 
133 psl., kaina $3.60.

MURKLYS, A. 
apysaka, 130
na . ...................

Giedriaus 
psl. kai- 
...... $1.60.

guli dr. Vytšutas Butkaus-, Yra priekaištų, kurie mus 
čių klasta ps^aotas prie Ka* kas. Jam riupiauta koja virš išaukština, ir pagyrimų, ko-1

kelio. ? į rie

KAS. eiliuota pasaka, para- GINTARO TAKAIS, J. Na- 
šė Vytė Nemunėlis, labai1 rflnės eilėraščiai, daug iHur 
gražiai V. S. Stančikaitės tracijų, 64 psl., kaina $1.661.

tt1(1 rali. t
.i. *
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Pirma šaipėsi; dabar rimtai 
svarsto

Vilniuje leidžiamame žur-; sriubos išsivirti, bet ir lopy-
nale, vardu "Jaunimo Gre
tos“ (1969, nr. 5) yra dau-

ti prakiurusi batą...
— Jaunimą reikia įtikin-

giau kaip pustuzinio švieti-į ti, kad svarbiausia — eiti j 
mo specialistą pasikalbėji- statybas. Tik ar verta? Ša
mas, kurio pačioj pradžioj 
buvo pasakyta:

— Mes už visuotinį mo
kymą, o įmonių ir ūkių va
dovai skudžiasi, kad. visiem 
besimokant, nebūsią kam 
uždirbti duonos...

Kitas sakė: . an,.a .
— Ar ne geriau būtų; jei' 

daugiau jaunuolių baigtų 
specialiąsias vidurines -i ir 
profesines technikos mokyk
las?

Prieš 35 metus viename 
Kauno laikraštyje vienas 
laikraštininkas parašė nuo
monę, kad reikia saugotis 
"inteligentų pertekliaus“... 
Tai buvo mintis, kad švieti
mą reikia orientuoti daugiau 
į profesines mokyklas, ka
dangi specialistų tai stinga, 
o vien bendrojo lavinimo 
mokyklas baigusieji, nemo
kėdami jokio praktiško dar
bo. gali būti niekur netinka
mi, ir jų gali susidaryti "per
teklius“.

Komunistų iškeltieji švie
timo vadovai. Lietuvoje tą 
mintį apie "inteliger.tų per- 
teklių“ kaip įsikando, tai ir 
tampė kone iki šiai dienai, 
vis pirštais badydami. "bur
žuazinių laikų švietėjus“, 
kad buvę labai tamsūs. Ir 
štai gyvenimas iš jų pasity
čiojo: patiems tenka sukti 
galvas, kaip daugiau jauni 
mo nukreipti į praktines mo
kyklas...

* • •

Diskusijose iškilo ir dau
giau dalykų, iš kurių matyti, 
su kokiais rūpesčiais šiuo 
metu Lietuvoje tenka susi 
durti švietimo tvarkytojams. 
Nevyksta suplanuoti specia
listų rengimo. Sako:

— Antai į miesto pramo 
nės technikumo ir konserva
vimo specialybes pernai 
gauta 10 pareiškimų į vieną 
vietą ("Rinkis noi-s pagal a- 
kių spalvą’“). Prekių moks
las, prekybos ekonomika —

vo laiku abiturientus agita
vo likti kolūkyje. Pasilikda
vo ištisos klasės, o kas iš to 
išėjo?

Baltarankių klasė

Tame pačiame pasikalbė- 
jimė buvo minėta, kad į 
aukštąsias mokyklas paten
ka tik apie ketvirtadalis 
bandančiųjų Į jas įstoti. Lai
mingasis ketvirtadalis susi-

POOT

CAME IN PEACE

t . i

E&RTH 
MOON

MANKIND

šitą dokumentą, atitinkamai įrašytą metale Ap ollo 11 astronautai paliks mėnulyje. Jis bus pri
tvirtintas pie erdvėlaivio Eagel dalies, kuri taip pat pasiliks mėnuly, astronautams pakylant.

Adaurolas Fred Edward Bakutis išėjo į peaaiją. Jis gimė Brodt-i
tone 1912 metais, Pranciškaus ir Onos Bakužių šeimoje, karinę 
tarnybą pradėjo prieš 38 metus, ėjo įvairias pareigas, nuo 1968 
metų pavasario jis buvo Hawajų jūras fronto, Penrl Harbos karo 
uosto ir kt. virSininkas. Jam teko išgyventi sunkių momentų: 
Kartą jo lėktuvas buvo pašautas. Nukritęs į jūrą, Bakutis suge
bėjo įlipti į gelbėjimosi plaustą. Taip jam plūduriuojant tik 5 my
lias atstume nuo japonų laivo, ant jo galvos nutūpė paukštis. Be

daro daugiausia iš baltaran-' kutis, būdamas alkanas, nusukąs paukščiui galvų ir gėręs jo kran
kiu klasės, iš tų, kurie jau ją. Tik po 7 dienų jis buvo pastebėtas savųjų ir išgelbėtas. Kitą
su pasibaisėjimu kalba, kad kktuvas pagautas vos spėjo nusileisti ant lėktuvnešio,
tik nereikėtų pačiam snu-.
bos išsivirti“ i ir čia jo motoras jau visiškai sustojo, žodžiu, visur adm. Bakutį

Kai aukštosiose mokyklo- lydėjo laimė nelaimėje. Jis yra nušovęs 12 priešų lėktuvų, apdo-
se vietų vra tik vienam iš vanotas įvairiais ordinais.
ketinių, tai į tas vietas pro — • -t- ■ ■ -—... -

konkursinius egzaminus žy-! 
miai lengviau pralenda bal-i 
tarankiu — direktorių, sek-j 
retortų ir kitokių partijos bei 
valdžios įstaigų pareigūnų \ 
vaikai, kadangi jie turi gali- Į
mybės geriau pasiruošti.! Kai šiandien lėktuvai jau 
Mokyklose yra tam tikros1 raižo ne tik visos mūsų že- 
"sustiprinto mokymo kia- j mės padangę, bet kai žmo- 
sės“, į kurias — kaip pasi-* gus gali pasiekti net Mėnulį 
u-n-ru— v— ’ * ir Mąrsą, įdomu prisiminti

pirmuosius oro ktudaekimo

LIETUVOS ORO 

SUSISIEKIMO PRADŽIA

anglai juos teįrengė tik 1939 
metų pradžioje. 1939 metų

P L B veiklos gairės
PLB Valdyba, išeidama iš tų tikslų bei uždavinių, 

kuriuos kelia Lietuvių Chartos vykdymas ir likiminiai 
mūsų rūpesčiai, savo posėdžiuose apsvarsčiusi bendro dar
bo būdus bei priemones, priėjo šias išvadas:

Atėjo metas skirti Lietuvių Bendruomenei laisvojo 
pasaulio lietuvių gyvenime tą vietą, kuri jai iš esmės ir 
paskirties priklauso. Būdama atvira kiekvienam lietuviui, 
nes remiasi vieninteliu tautiniu pagrindu ir tvarkosi de
mokratiniu būdu, Bendruomenė yra natūrali organizacinė 
laisvojo pasaulio lietuvių jungtis, tad būtų idealu, kad jos 
padaliniai veiktų visur bendrajam tautiniam darbui dirb
ti ir lietuviams atstovauti.

Iš kitos pusės turim atvirai žvelgti į gyv enimą ir skai
tytis su faktu, kad taip pat egzistuoja ir specialios paskir-

birželio 3 d. buvo iškilmin-' ties mūsų politiniai bei visuomeniniai veiksniai ir kiti jun- Čia yra la televizijos kamera, 
kuria, pritaisyta prie erdvėlai
vio, buvo perduoti astronautų 
Armstrongo ir Aldrino viešėji
mo mėnuly je vaizdai.

kalbėjime buvo nedvipras
miškai pastebėta — "paten
ka ne gabūs vaikai, bet ga
bių tėvų vaikai“, tai yra. vai
kai tokiu tėvų. kurie turi ge
rų pažinčių ir per jas gali
mybių paspausti, kur reikia, 
kad vaikas patektų į geres
niąją mokyklą. Be to. biu- 
rokratai-technokratai turi 
galimybės ir išsigali leisti 
savo vaikus į apmokamus 
parengiamuosius kursus, ku
riuose specialiai ruošia kon
kursiniams egzaminams į 
aukštąsias mokyklas. Dar 
kiti pasisamdo privačius re
petitorius. Tad į konkursi
nius egzaminus darbininkų, 
ypač kolchozinių - sovcho- 
zinių darbininkų vaikai at 
eina nelygiai apsiginklavę 
prieš varžovus iš baltaran
kių klasės. Sako, kad:

— Kauno medicinos insti-
tute atlikti tyrimai rodo, 

po 5-6 pareiškimus. Lietuvių kad stojamuosius egzami 
kalba ir literatūra, archiiek- nūs sėkmingiau išlaiko ii
tūra. žurnalistika — po 4 
pareiškimus. Dailės institu
te — po 4, 5 į vieną vietą. 
O į žemės ūkio statybas, e- 
lektros tiekimo, liejininkys- 
tės, kelių statybos ir kitas 
specialybes gauta gerokai 
mažiau pareiškimų, negu 
reikia. Labai trūksta mate
matikos mokytojų, o Vil
niaus pedagoginiame insti
tute į 120 matematikams 
skirtų vietų pretendavo tik 
60 abiturientų. Reikiamas 
skaičius surinktas, priimant 
tuos. kurie nepateko į kitas 
mokyklas...

— Reikėtų visais varpais 
skambinti, kad kuo daugiau 
jaunimo eitu ten, kur la
biausiai reikia.

— O ar teisinga girti pro
fesiją vien dėl to, kad trūks
ta statybininkų arba moky
tojų?

— Jei neįskiepysime pa
garbos nepopuliarioms pro
fesijoms. tai. ko gera, kiek-

ėkmingiau išlaiko ir 
pirmuose kursuose geriau 
mokosi inteligentų vaikai. 
Vėliau jie pradeda apsileis
ti, išdyksta. Aukštesniuose 
kursuose juos pralenkia dar
bininku ir valstiečių vaikai. 
Jie atkaklesni, darbštesni...

Rusiško "šturmavimo“ 

nesėkmės

Kaip kitose, taip ir švie
timo srity Lietuvoj, nori ne
nori, reikia sekti iš Maskvos 
rodomais pavyzdžiais ir nu
statomais planais. O tenai 
vyrauja "šturmavimo1“ dva
sia: kad tik daug ir greitai.

žingsnius Lietuvoje.
Oro susisiekimo linijų 

klausimas buvo keliamas 
jau 1921 metais ir vėliau, 
1933 metais, kai lakūnai Da
rius ir Girėnas nugalėjo At
lantą.

Specialistai ne kartą su
darydavo smulkias savų oro 
linijų sąmatas, bet vyriau
sybė, atsikalbinėdama lėšų 
stoka, klausimo sprendimą 
vis atidėliodavo neribotam 
laikui. Lietuvos padangę rai
žė transitiniai užsienio b-vių 
lėktuvai.

Pagaliau 1938 m. Susisie
kimo ministerija užsakė 
Anglijoje du keleivinius lėk
tuvus. Pagal susitarimą, tie 
lėktuvai turėjo būti pasta
tyti 1938 m. liepos 10 d., bet

gai atidaryta pirmoji regu
liari vidaus oro linija Kau
nas- Palanga.

Abu lėktuvai, pavadinti 
"Stepono Dariaus“ ir Stasio 
Girėno“ vardais, buvo grak
štūs, modernūs, dvimotori- 
niai, skirti vidutinių nuoto
lių komerciniams skridi
mams. Vienu reizu kiekvie
nas lėktuvas perveždavo 6 
keleivius ir nemažą krovinį. 
Iš Kauno į Palangą jie skrai
dydavo kasdien ir tą kelią 
nuskrisdavo per 1 valandą.

"Steponas Darius“ ir "Sta
sys Girėnas“ tuo maršrutu 
skraidė iki 1940 m. Pirmo
sios bolševikų okupacijos 
metu Rygoje buvo įsteigtas 
"Aerofloto“ Pabaltijo sky
rius. Jam buvo priskirti ir 
minėti lėktuvai. Jie iki karo 
aptarnavo oro liniją Ryga- 
Velikiji Lūki. dažnai skris
davo ir į Maskvą.

Dabar ir Lietuvoje oro Ii 
nijų yra ne viena.

apsispręsti "kuo būti“, taigi 
ir kur bei ko mokytis. Apie 
tuos profesinio orientavimo 
specialistus vienas iš švieti
mo vadovų Lietuvoje sako, 
kad teorijoj tai jų veikla į- 
spūdinga, bet praktikoj nau
dos kolkas maža. Kitas pa
aiškino, kad nėra ko nei no
rėti, kadangi jie dar tik pra
dėjo darbą ir "nei trys, nei 
keturi žmonės ką nors ap
čiuopiamo nenuveiks“. Ir 
palygino, kaip tuo reikalu 
rūpimam* Amerikoj: "JAV 

Ir mokyklų piisteigė daugėtuos Mausimus gvildena dė

tai yra, rūpintis padėti mo- ( mažėja. Anksčiau į kaiku- 
kiniui kiek galima greičiau! rias specialybes veržėsi tiek

daug,... o dabar trūksta no
rinčių... Gal pabūgę didelio 
konkurso, nė nebando...

— Nerimą kelia tai. kad
apie 40 procentą

(Eite)

mokinių į jas priima daug 
ir išleidžia greit, o kam ir 
kaip tos mokyklos prirengia 
—tai klausimas, apie kurį 
tartum niekas nebūtu turė
jęs laiko pagalvoti. Tiesa, 
jau kuris laikas Rusijoj, tai
gi šiek tiek ir Lietuvoj, pra
dėta rūpintis apie mokslei

Jdenam pNČiam reiKė» ne tik vių profesinį nrientaumą,

šimtys tūkstančių darbuoto 
jų. ir ju skaičius ketinama 
dar padidinti“...

Atseit, apsvaigus "štur- 
mavimu“, pavėluota pagal* 
▼oti apie tikslingą švietimo 
planavimą: "daug neaiškių, 
neištirtų dalykų“... Esą:

— Konkursai į aukštąsias 
mokyklas čia didėja, čia vėl

Lietuvoje leidžiamo, bet 
užsienio lietuviams skirto 
savaitraščio "Gimtojo Kraš
to“ vyr. redaktorium ilgą 
laiką buvo Mykolas Jacke
vičius. Dabar jis dėl kažko
kių priežasčių atleistas, ir jo 
vieton paskirtas poetas Va
cys Reimeris.

: giniai. Tiek jų, tiek Bendruomenės pagrindinis tikslas 
nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymas. Nepri
klausomos Lietuvos atstatymui gi pagrindinė sąlyga — 
tai gyva pati lietuvių tauta. Tad tautinės gyvybės išlaiky
mas tiek gimtajame krašte, tiek svetur yra didysis visų 
lietuvių rūpestis ir tikslas. Tam yra taip pat būtinas poli
tinių. visuomeninių bei kultūrinių mūsų siekimų ir darbų 
derinimas. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, siekdama visų 
mūsų darbų damos, laikosi ir kitus kviečia laikytis šių 
principų:

1. PLB remia Nepriklausomos Lietuvos tęstinumo at
stovus — diplomatinės bei konsularinės tarnybos narius, 
su jais lojaliai bendradarbiauja ir rūpinasi jų postų iš
laikymu.

2.Santykiuose su Vliku PLB pripažįsta, kad Vlikas, 
sudarytas politinių lietuvių srovių ir laisvės kovos sąjū
džių pagrindu, vadovauja politinei lietuvių laisvės kovai. 
PLB susitaria su Vliku dėl bendros veiklos linijos, darbi; 
derinimo ir abipusės pagalbos. Organizacinį Vliko tvar
kymąsi PLB laiko jį sudarančių grupių ir jo organų (sei
mo, tarybos, valdybos) vidaus reikalu ir jokiu būdu į tai 
nesikiša. PLB nenumato įsijungti į Vliką kaip jį sudaranti 
grupė.

3. Atskirų kraštų lietuvių bendruomenės taip pat turi 
ir savų politinių organų specialiai Lietuvos laisvinimu rū
pintis. Natūralu, kad jie palaiko ryšius su Vliku irPLB 
Valdyba. Iš kitos pusės Bendruomenė taip pat siekia su
tarto bei suderinto bendradarbiavimo su kitais politiniais 
veiksniais bei specialių paskirčių organizacijomis įvai
riuose kraštuose.

4. Lietuvių Bendruomenė siekia tarpusavio susipra
timo su politinėmis ir visuomeninėmis lietuvių grupėmis, 
todėl domisi pozityvia jų veikla.

5. Atskirų kraštų lietuvių bendruomenės artimai su
siduria su vietiniais valstybiniais organais ir tų kraštų vi
suomenėmis. Todėl stengiasi šią aplinkybę panaudoti Lie
tuvos laisvės bylai populiarinti ir tautinei lietuvių kultū
rai pristatyti. Bendruomenių pareiga sekti periodinę kraš
to spaudą bei kitus leidinius ir tinkamai reaguoti į tenden
cingus bei nepalankius pasireiškimus, o ypač kovoti su 
komunistinės propagandos kėslais.

6. Lietuvių tautos likimas artimai susijęs su kitų pa
vergtų tautų likimu. Todėl Lietuvių Bendruomenė ieško 
gerų santykių su tų tautų išeivija ir artimai bendradar
biauja laisvės kovoje.

7. Okupacija nma dirbtinai a.tskyrė nuo tėvynėje li
kusios tautos. Tačiau ąaame vieni kitą reikalingi. Santy
kiuose su gimtuoju kraštu PLB laikyseną apsprendžia 
Lietuvių Charta, lietuvių veiksnių Clevelando 1966 sausio 
22-23 konferencijos susitarimas ir PLB UI Seimo nutari-

Bendruomenė kviečia liautis šį klausimą kelti ginčo 
keliu viešumoje, nes jis daugiausia skaldo laisvojo pasau
lio lietuvių visuomenę ir tuo padeda okupanto tikslams. 
Santykiuose su gimtojo krašto lietuviais turime pasitikėti 
laisvąją lietuvių sąmoningumu bei subrendimu, ją sąžinės

ir tautinės garbės suvokimu.
PLB VALDYBA

UŽMIRŠO KALĖJIME 

ŽMOGŲ

Taip atsitiko New Yorke. 
Statybos darbininkas Fran
cis Wigginsas buvo suimtas 
pernai lapkričio mėnesį už 
revolverio nešiojimą be lei
dimo. Kadangi jis neturėjo 
$1,500 užstatui, tai buvo pa
sodintas iki teismo į kalėji
mą.

Ėjo dienos, savaitės, mė
nesiai, o Wigginsas vis ne
buvo šaukiamas i teismą. Jis 
pradėjo rašinėti laiškus, bet 
ir jie nieko negelbėjo. Paga
liau jis parašė aukščiausiam 
teismui, šis pavedė advoka
tui bylą ištirti. Advokatas 
negaljo surasti jokių Wig- 
girso bylos dokumentų, to
dėl paprašė Wigginsą pa
leisti. Tai ir buvo padaryta. 
Tik vėliau Wigginso doku
mentai buvo surasti įdėti į 
kitą' bylą. Dėl tos klaidos 
Wigginsas išsėdėjo be teis
mo kalėjime 8 mėnesius.

JŪRŲ MŪŠIS LAIMĖTAS 
SŪRIAIS

1841 metais įugpiūčio 
mėnesį Argentinos laivynas 
susikovė su Urugvajaus lai
vynu. Mūšio Įkarštyje urug
vajiečiai priti ūko patrankų 
sviedinių. Argentinos laivy
no vadas anglų admirolas 
Brown perrikiavo laivus le
miamam puilimui.

Desperacijos apimtas u- 
rugvajiečių laivyno vadas 
ūmai prisiminė, kad laivų 
sandėliuose yra nebetinka
mų valgyti senų apvalių ir 
kietų kaip akmuo olandiškų 
sūrių, ir įsakė jais užtaisyti 
patrankas. Trenkė sūrių sal
vė iš arti. Sūriai sproginėjo 
it šrapneliai, sužeisdami ir 
užmušdami žmones. O antra 
salvė taip išgąsdino argen- 
tiniečius, kad šie apsisukę 
pabėgo.

1
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

si ir kiti Sovietų Sąjungos 
priešai. Dėl to rusai ir yra 
tokie atsargūs. Nuskristi j 
mėnulj ir jie lengvai gali, ir 
jų erdvėlaiviai jau ne kartą 
mėnulj aplėkė, bet vis be 
žmogaus. Vieną tokių eks
kursijų padarė su beždžio
ne, bet žmogaus vis dar ne- 

AjMlIdnjjto mėnulin iškelįi. Kar- 
Aęierikos preatidentat 

‘ Kenedy pasiūlė Chruščio
vui? organizuoti mėnulic 
ekspediciją bendrai, bet 
Chruščiovas atsakė: Skris 
kit jūs vieni, o mes pažiūrė
sime. Ir vėliau, kai sovietai 
minėjo pirmojo "sputniko“ 
dešimtmetį, rusų mokslinin
kas prof. Leonid Sedov pa 
sakė Amerikos korespon 
dentui: "Rusai nieko nesi- 
veja į mėnulj; amerikiečiai 
galės pirmieji tenai išlipti 
Mes bandysime nuskristi te
nai ateity, bet pirma reikia 
išspręsti kaikurias techniš
kas problemas.“

— O ką>^ehę<ia^ proble
mos? I

— Problemos, tėve, reiš
kia neišspręstus klausimus. 
Aš spėju, kad tas rusų moks
lininkas kalbėjo apie menu 
lin nusileidimo ir pakilimo 
problemas. Matyt, rusai dar 
nesurado toms problemoms 
aiškaus atsakymo. Bet apie 
menui} jie galvoja. Štai, 
1959 metų rugsėjo 12 dieną 
jų erdvėlaivis įkalė į mėnu
lio paviršių metalinę plokš-

Juodojo pasauliosukilimas
STASYS MICHELSONAS 

(Tęsinys)

PREZIDENTO KOMISUOS RAPORTU

1967 metų vasarą Aiąpriko^niestuose 164
iaušės. Baisiausią šėlą pergyveno! Newarkas, Plainfiel- 
*as, Atlanta, Tampa, Detroitas ir kiti. Todėl prezidentas 
Johnsonas paskyrė komisiją, kad tą suirutę ištiriu ir jam 
praneštų:

1. Kas atsitiko?
2. Kodėl tai atsitiko?
3. Kas dalytina, kad daugiau to nebūtų?
Komisija susidėjo iš senatorių, kongresmanų. gu

bernatorių, fabrikantų ir kitokių biznierių; be to, buvo 
meletas negrų ii* darbininkų unijų vadų. Kaikas šitokį jos 
sąstatą kritikavo, kad parinkti tik esamos tvarkos šalinin
kai, bet nepakviestas nė vienas kovingas negrų vadas.

Komisija paruošė labai platų, labai ištęstą raportą, 
kuriame negrų klausimą pradeda aiškinti net nuo civilinio 
karo, nuo vergijos panaikinimo, bet nepastebi fakto, kad 
dabartinis nėgių bruzdėjimas turi, daug,Afrikos įvykių ir 
šaltojo,karo elementų., Priešipgąį,.r—kategoriš
kai užginčija bet kokią pašalinę įtaką negrų riaušėms 
Svarbiausia riaušių priežastis esanti rasinė neapykanta — 
baltasis žmogus nekenčia juodojo žmogaus, ir antraip. Su 
ta neapykanta esanti susijusi ir segregacija, ir diskrimi

M.

Tai alliteifika Satara 5 raketa, kari Uepoa bičmcsį pakė
lė erdvėlaivį Apolle 11 kettoaei į nėmalį- Apačioj matome 
tą istoriaį įvykį stebiatię dalį iiūrovy.

— Koman, Maik, pasakyk tumas, nesigilinant į jo ko-1 telę su Sovietų Sąjungos 
man, ar dygsta ant mėnulio kybę.
grybai?

— Ne, tėve. tenai niekas 
nedygsta.

— Nu, tai vistiek pasa
kyk, kaip tas arbūzas atro
do iš arti. Gazietos tiek 
daug apie jį prirašo, kad Za- 
cirka negali nieko iš to su
prasti.

— Prirašo labai daug, tė
ve, bet nepasako nieko nau
jo, kas nebūtų žinoma se
niau. Mėnulis, tėve, yra be
veik tokia pat dykuma, kaip 
Mirties Slėnis. Daug kas va
žiuoja jo pamatyti, bet kai 
nuvažiuoja ir pamato tik di
delę tuščią dykumą, tai nu- 
sispiauna ir grįžta atgal.

— Veidiminut, Maik. Aš 
mislinu, kad tu klysti.

— Kodėl?
— Jeigu mėnulis būtų to

kia tuštybė, kaip tu sakai, 
tai kam gi Amerika leistų 
tiek daug pinigų, norėdama 
jį pasiekti? Norėjo jį pasiek
ti ir sovietai, ale atsiliko — 
Amerika nušluostė jiems no
sį. Iš pradžios jie labai di
džiavosi savo sputnikais, a 
le kai pamatė, kad su Ame
rika nesusilygins. tai užsi
čiaupė, kaip klemsai, ir tyli.

— Ne, tėve, tas netiesa. 
Vakarų mokslininkai kitaip 
galvoja. Jiems rodosi, kad 
rusai yra atsargesni ir prak
tiškesni už amerikiečius, to
dėl taip daug nesigiria. Te
nai niekas iš anksto nežino 
kad ruošiamas naujas šūvis 
į erdvę. Valdžios spauda 
paskelbia žinią tik tada. kai 
jų erdvėlaivis jau keliauja 
aplink žemę ar mėnulį. A- 
merikoje visai priešingai, 
tėve. Čia spauda pradeda 
triūbyt kelis mėnesius iš 
anksto, kad astronautai ruo
šiasi tokiam žygiui. Toks žy
gis gali ir nepavykti, bet 
gatvinė spauda to nepaiso. 
Ji maitina skaitytojus sen
sacijomis, kad gausiau pirk 
tų laikraščius. Čia. tėve. to
kia jau tvarka, kad iš visko 
daromas biznis. Tokią tvar-

nacija, ir neraštingumas, ir nedarbas, ir skurdas, ir visi I co^no armiją, kovojusią‘prieš atsi metusias pietines vals- 
kiti vargai I ^ar0 buvo panaikinta negrų vergija. Bet negrų

Tačiau raportas parodo, kad riaušės visur prasideda nepasibaigė. Sunku buvo gauti darbo. Airiai juos
beveik tokiu pat būdu. Pirmiausia pradeda veikti vaikai mušdavo. Kildavo kruvinos riaušės. Baltųjų neapykanta 
bei paaugę jaunuoliai, ir, kaip taisyklė, visada vakare ir, negrams pasidarė dar aitresnė, negu pirma. Padidėjo ir 
visada, kur susirenka daugiau žmonių. Kai tokius tvark-1 negrų neapykanta baltiesiems. Tik socialistai juodąją 
laužius kas sudraudžia ar paliečia, tuojau jungiasi senes-, ras£ užtardavo.
nio amžiaus negrai, ir prasideda riaušės. Langų daužymas,, Dvidešimtojo šimtmečio pradžioje kongreso demo- 
krautuvių plėšimas ir namų padeginėjimas tęsiasi perlytai siūlė išleisti įstatymų, kurie dar daugiau negrus 
naktį. Rytojaus dieną viskas nusiramina, bet vakare ir, apėunkmtų norėjo įteisihu segregaciją federaliniu 
vėl prasideda siaubas. įstdįrmu. Sumanymas nepraėjo, bet neapykanta negrams

Tačiau riaušių nuostolius ir mirtingumą komisijos vistiek didėjo. 1917 metais East St Louise įvyko tikras 
raportas stengiasi švelninti. Esą. laikraščiai viską perde- negrų pogromas. Baltaodžiai darbininkai puolė juodvei- 
dą. Pavyzdžiui, Detroite padarytus nuostolius laikraščiai džius, kurie buvo užėmę jų vietas streiko metu. Kova tę- 
apskaičiavo nuo $200 milionų iki $500 milionų, bet vė- sėsi kelias diena* ir užmušto 39 negrai. Baltaodžių pusėj 
liausiu apskaičiavimu buvę "tik“ $45 milionai. Newarko J 9 buvo užmušti.
mieste pirmieji apskaičiavimai siekę $25 nailonų nuosto-1 P° atėjo Pirmasis pasaulinis karas. Amerikos ar- 
lių, o vėliau atrasta "tik“ $10,000,000. Taigi, beveik reikė-1 mi3on buvo paimta 360,000 negrų. Bet ir čia prieš juos at

sistojo baltųjų antagonizmas. Laivynas įsileido juos tik 
Iš 164 riaušių komisija tyrinėjo jų 75. Jose būta 831 kaip darbininkus, o Marinų Korpas juos visai atmetė. Ar- 

mirčių. | mija suformavo juos į atskirus vienetus ir pavedė prancū-
Tipiškas riaušininkas paprastai buvęs vietinis paaug-, zams vadovauti. Amerikiečių karininkams jie buvo per- 

lys, beveik visada pametęs mokyklą; vis dėlto jis būdavęs žemas gaivalas. Komisija sako, kad pirmais karo metais 
daugiau prasilavinęs, negu jo kaimynas, kuris nemaiš- buvo nulinčiuoto 70 juodveidžių, kaikurie kareivių uni- 
taudavo. s" | formose. Chicagoj tais pačiais 1917 metais susprogdinta

Kaip taisyklė, riaušėse dalyvavo daugiausia jauno, bombomis 58 negrų namai.
amžiaus elementai, komisija sako. Su riaušininkais poli- Karui pasibaigus, 1929 metais Amerikoje prasidėjo 
cija suimdavo ir nekaltų. Newarke iš visų suimtųjų tik 45 didžioji depresija, kuri ypač skaudžiai atsiliepė negrams. 
% prisipažino dalyvavę riaušėse. Jų amžius — tarp 15 ir, Dauguma jų neturėjo nei darbo, nei duonos.
35 metų. Kiti buvę tik stebėtojai arba smalsuoliai. Visi — I Taip brendo dirva dabartinėms riaušėms. Iškilo va- 
vietiniai gyventojai. I dai» susidarė organizacijos, ir prasidėjo protestai dėl vals-

Kaip Newarke. taip ir Detroite, septyniasdešimt pen-, tybės nesirūpinimo negrų padėtimi. Tai tokios pagrindi- 
ki riaušininkų nuošimčiai buvę šiauriečių, užaugusių siau-, nės riaušių priežastys.
rinėse valstijose — ne iš pietų atvykusių. I Pagaliau prezidentas Johnsonas norėjo žinoti, kas

Prezidentas buvo įsakęs komisijai ištirti, ar yra kokia Į reikėtų daryti, kad daugiau tokių sukrėtimų nebūtų?
organizacija, kuri kursto ir organizuoja riaušes; jeigu, Deja, komisija neturi nieko konkretaus pasiūlyti. Ji 

nį jie išleido mėnulio link )Ta Uj kaįp plačiai ji veikia. Mat, buvo gandų, kad riau- tik pažymi, kad didmiesčių centrai pūva. Prekyba iš jų 
du erdvėlaiVIUS — ,,O-tąj} - ____ - ■ 1- ———I-*—I CJ—I Hocra * Kalfioii mzvonfnioi' tranlriacri i

herbu.
— O kas yra herbas?
— Tai yra valstybės žy

mė, tėve. Seniau Rusijos žy
mė buvo dvigalvis vanagas, 
o dabar kūjis ir piautuvas— 

kad skridinti į mėnulį gyvą I darbo įrankiai. Kiek vėliau 
žmogų ar žmones yra dide- Į rusai nufotografavo ir "pa
le rizika. Į slėptą“ mėnulio pusę, kuri

— O kokia čia rizika? Į visada yra nukreipta nuo
— Pavojus, tėve. į žemės tolyn. Iki tol dar nie- .

— Maiki, armobilas taip j kas nebuvo antros mėnulio neT^n?^, f3? 
pat yra pavojus, bet žmonės, pusės matęs. Tais pačiais 
vistiek važiuoja. Bostone, metais vienas sovietų sate- 
jau sunku pro juos prasi-I litas skraidė aplink mėnulį 
skverbt. ale važiuoja ir tiek. i ištisą mėnesį, o kitas nusi-

— Bostonas nėra mėnulis , leido ir pabandė mėnulio
tėve. , plutą metaliniu virbu ir X

— O koks čia skirtumas?, spinduliais. Po to amerikie-
Vistiek smertis žiūri tau į a-, čių erdvininkas Wemer von 
kis. | Braun pasakė: Mes turime

— Bet žmonės su Bosto I skubėti į mėnulį "likę heli“,
r u yra jau apsipratę, tėve I kad pralenktume rusus, 
ir mažai kas tuo domisi. Kas, — Džiustaminut, Maik.
kita mėnulis, visai kitas pa , -Jeigu ruskiams taip gerai 
saulis. Žmogus pirmą kartą I sekasi, tai kodėl iki šiol jie 
ryžosi tenai nulėkti. Į tą žy-, vis nedrįsta mėnulį okupuo- 
gį yra nukreiptos visos žmo-1 ti, a?
nijos akys. Jei žygis pavyks-, — Ne viskas jiems 3ekasi,
ta, tai garbė žemės gyvento-, tėve. Štai, 1966 metų radė
jui, garbė jo mokslui. Bet
gali ir nepavykti. Didžiau
sias pavojus yra nusilei-1 Zondą“ ir 
džiant į mėnulį, nes erdvė , Skelbė, kad abudu zondai 
laivis arba jo kabina su ast-I turėjo želvių (čerepokų), 
ronautais gali sudužti į uo-1 vabzdžių ir kitokių gyvių ir 
lą, arba gali įkristi į kratė-,būtų galėję turėti* Žmonių, 
rį, kaip į šulinį, iš kur jau i Bet vėliau pradėjo aiškėti, 
niekas neiškops. Bet tai dai, kad ”5-tasis Zondas“ nukri- 
ne viskas, tėve. Jeigu nusi-jto į Indijos vandenyną, toli 
leisti ir pavyksta, tai lieka, nuo sovietų teritorijos, ir vi- 
dar klausimas, ar astronau-1 siškai sutižo; jeigu būtų bu
tai galės iš ten pakilti ir gy-1 vę jame žmonių, visi būtų 
vi sugrįžti į žemę? Visa tai,žuvę. 
gali pavykti, bet lygiai gal’T — Tai tas, turbūt, ir at- 
ir nepavykti, štai, tėve. kur, baidė ruskius nuo mėnulio, 
didelė rizika. , ar ne?

— Ale vistiek, Maiki. rus-1 — Suprantama, tėve, kad
kiams vertėjo rizikuoti. Jei-1 tai negalėjo jų padrąsinti, 
gu jiems pavyktų pirmiems. Vis dėlto jų mokslų akade- 
ant mėnulio nutūpti, tai viso,mijos pirmininkas M. V. 
svieto komunistai galėtu I Keldyš pasakė, kad ”Zon- 
šokti kazoką. Ai bečiu! Įdo“ rūšies erdvėlaiviai esą

— Kazin, tėve. Man ro-J pritaikyti vairuojamiems 
dos, kad Kinijos Mao-Tse-lskridimams; o prof. Petro- 
tungas grefčiatP šoktų ^ĮVaa^pridūnė, kad šie laivai 
džiaugsmo, jeigu ruskiams,parodę, kaip reikia statyti 
toks žygis nepavyktų. , erdvėlaivius, kurie galėtų

— O aš, Maiki, noriu į ši
tą biznį įsigilinti, noriu ži
noti. kodėl ruskiai tokie at
sargūs?

— Turbūt, tėve, dėl to

nūs — 5-tąj} organizuoja komunistai, Sovietų Rusijos agentai, nors bėga; balsieji gyventojai traukiasi į užmiesčius; centruo- 
6-tąjį Zondą“. prezįdentas tokių vardų neminėjo. ' Į se lieka apleisti ”getai“, kuriuose negrams tenka gyven-

Komisija uoliai šį dalyką tyrinėjo. Ji sakosi peržiūrė-Į ti. Tai esanti viena jų nepasitenkinimo priežasčių. Bet 
jusi federalinių ageintūrų dokumentus, apklausinėjus: Į kaip to išvengti, komisija nepasako.
kongresinių komitetų, veikėjus; perskaiėiusi tūkstančiu: I Kita priežastis — tai policijos "brutalumas“. Negrai 
FBI žvalgybos dokumentų, apklausinėjusi atskirų valstijų I daugiausia dėl to skundžiasi. Bet kas yra "brutalumas“, 
policijos valdininkus ir, pasiremdama šita medžiaga, pa-1 negrai aiškina visaip: gali būti aštrus policininko balsas, 
darė šitokią išvadą: ' | gali būt rūstus pažiūrėjimas, na. žinoma, gali būt ir jėgos

"Miestų suirutė 1967 metais nebuvo kokio nors orga-1 pavartojimas, kai negras nesiduoda areštuojamas. Bet 
nizuoto plano ar 'konspiracijos' padarinys“. Į ką policija turėtų daryti, kai negrai daužo langus, plėšia

Komisija ypatingai pabrėžia savo tvirtinimą, kad I krautuves, ar iš pasalų šaudo į policiją, į ugniagesius — 
riaušėms nevadovavo jokia užsienio ar "tarptautinė orga-1 komisija nepasako.
nizacija“. Riaušes kurstę atskiri agitatoriai ir vietiniai Į Kalti esą ir "getai“, prastos lindynės, lūšnynai, kur 
karingi sambūriai. | viename biauriame bute gyvena susikimšusios po dvi tris

Dabar seka klausimas, kodėl visa tai įvyko? I negrų šeimos su pulkais vaikų. Bet tai juk ne "getų“ kal-
Aiškindama šį klausimą, komisija grįžta atgal į ci-, tė, bet kaltas skurdas, kad tie vargšai neturi iš ko pasi- 

vilinį karą. kada 186.000 negrų įstojo savanoriais . Lin-' samdyti geresnių pastogių. O kaip panaikinti jų skurdą, 
komisija nežino.

Baltieji kartais visai netyčiomis užgauną negrų savi
meilę. Pavyzdžiui, jeigu negrą pavadinsi pirmuoju jo var
du — Džek ar Džim — nepridedamas mandagumo titulo 
"Mister“, tai negras jausis labai pažemintas ir. supran-

planetos (žemės) sūnus, nes' tėve. Tas pats planas veikia 
nuo jos atskilęs. Planetomis; visoj gamtoj — vieši prasi?
yra vadinami tik tie kūnai,, deda ž.kitų. Todėl M5r s»t tania, — įžeistas. Tokiais atvejais komisija pataria elgtis

_______ _ ___________ T___ - Nu, tai gal dėl to Mask-j pasiekti ne tik mėnulį, bet; nėra, žemė, Marsas ir kiti. Į las medžiagos, kaip ir jo mo
ką socialistai vadina kapi-' va ir susilaikė nuo mėnulio, Į ir Marsą, ir Venerą, ir kitos' Tai yra saulės vaikai — sū- Į tina žemė, tik su tuo skirtu- 
talizmu.__________________ Į kad kartais nepadarytų Maol planetas. j i* dukterys. Saulė visų, mu. kad žemė apgyventa, o

— Tai sakai, kad Sovieti-į Tse-tungui tokio džiaugsmo.! — Nu, o koks skirtumas’jų motina. -jis — tuščias.
joj geresnis parėdkas? t —Tėve, jeigu rusams mė-1 tarp mėnulio ir kitų plane-» — Ei, ką tu čia šneki? | —Žinai, Maiki, aš noriu

kurie yra atekilę nuo saulės.' kau, kad mėnulyje»ėra nie- negrais mandagiai.
pavyz ziui. er uras. e-: o naujo, tai toks pat gaba-r jos raportas prezidentui užima apie 700 puslapių 

smulkaus rasto. Patarimams, kaip riaušių išvengti, paves
ta 300 puslapių, ir nieko konkretaus nenurodyta. Ir kaip
komisija, pašaliniai žmonės, galėtų ką nors teigiamo nuro
dyti, kad ir patys negrai yra suskilę į keletą grupių ir ko
voja tarp savęs, nežinodami, kas jiems būtų geriausia?— Ar jis geresnis, ar ne, 

tai yra kitos klausimas, tėve. 
Mes tik matom, kad yra skir-

nulio ekspedicija nepavyk-] tų? | Juk tai būtų kaip žmonių pamislyt apie tai vienas
tų, tai džiaugtųsi ne vien tik] — Mėnulis, tėve, nėra Šeimyna... 1 pats. tai susitiksime kitą j Tiktai laikas galės šį klausimą išspręsti.
Mao Tse-tungas: džiaugtų-Į planeta: jis yra mūsiškės — K tikrųjų taip ir yra,, kartą. O dabar gudbai! Pabaiga
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Natas Kastas I aMOTERŲ SKYRIUS

aat erdvėlaivio kojos "kanopos“, 
•MO jos kairiąja savo koja bandys žengti pirmąjį žings
nį. Visa tai buvo išbandyta* žemėje iki smn

f Cape Kennedy basėje prak
iš erdvėlaivio Eagel aat asė>

. /

K* Sugis veržiasi į seulį
Tuo tarpu nematant iš 

mėnulio apčiuopiamos nau
dos, daugeliui kyla klausi
mas, ar aplamai reikėjo j jį 
veržlią ir tam reikalui išleis
ti bitianus dolerių, kuriuos 
žmoni} gerovei galima buvo 
sunaudoti žemėje?

Erjvės tyrimams ir sam- 
siekifoui išrasti ir tobulinti 
vadovaują mokslininkai į tai 
žiūri ne pro šios dienos aki
nius. Jie, stebėdami žmoni
jos minties raidą ir jos už
davinius, žvelgia Šimtus me
tų į priekį.

jie sako, kad, galvojant 
tik taip "praktiškai“, gal e- 
voliujtijos atitinkamam lai
kotarpy žmogui "praktiš
kais“ saugumo sumetimais 
nevertėjo išlipti iš medžio. 
Pradžioje jis neįvertino ir 
ugnies reikšmės ir naudos, 
nes ji pirminio žmogaus už
uomazgai tik pirštus ar kai 
lį nusvilindavo. Kolumbui 
nevertėjo plaukti ieškoti ki
tų jūrų kelių ar Žemių. Viso 
to naudą parodė tik ateitis. 
Ateitis atskleis ir erdvių ke
lionių naudą.

Eiliniam žmogui jokios 
materialinės naudos nėra iš 
to, kad mes žinome, kaip y- 
ra sutvarkyta mūsų saulės 
sistema, kiek ir kokiu pla
netų esama, kiek yra ir kur 
Mrių žėri žvaigždynų, ko- 
||b Ibs begalinės visatos są- 

Nuo to žinojimo mū- 
i žemėje nemažėja, 

protas

Minint jo 25 metų sukaktį

Hs tratas, stotas pasaalia yra
tvirtų ir turluoiiį. stl

Mūsą BALFas — vargSų
BALFas turi jautrių ūtrdį ir ai jūrų vi

*3V

>»;Ji
ir

i*" "P“’)**

Kai Lietuva krauju sruvo asini griuvo, 
Frto&y puolamas ne vienas sieki prisiglaust ai

Bet ai sienos juodos 
Kūnas silpsta, kojas gelia;

Ir eaaagę, ir vaikeliai, kojon trypia,
Nėr ke valgyt, air kar gulti: verkia, rauda,• * *
Ltotuv
Brolių

aviai, kurie gyvena ai

"Lietuva
Kviesans,

už «
aimanas išgirdę, atidarė savo širdį:

Broliai, sesės — į Ckfeag^t..** 

aidai trimito, per Ameriką

žiemą. šaltų rytą. kai amtovi 
Delegatai lėkė, ėjo, į Chieagų

- F
Svarstant tremtinių dalykų, srovės ir vadai sutBta 
Fondų suorganizuoti ir jam BALFo vardų dnetL

Fondas greit inkorporuotas, ir ja direktoriataa 
Usirinko pirmininkų. Juozą KenBų, kas

Sa jaom — kaip bebrai, kaip bitės — lietuviai ir Hetbvaitis 
Dirbo, skubo, kiek galėjo: rūbas rinko,

Kų pamatė, kų sutiko, vis išprašė po skatikų.
Ar bent paltų, suknių, skarų, lietpaltį ar batų

Siautė į pasaulio plotus, šelpė karo išgajotas, — —
Tarp žiaurių mirties šešėlių Pasai r ašaras vargusių• * *
Saalė paraudus skliautu riedėjo, veidų nugrįšna kitdr išėjo~ 
šūviai dundėjo, žemė drebėjo; kaimai ir miestai Mepenomto ėja—

Mūsų Lietuva parblokšta buvo_ daug graajo srinvo,
Mamos vaitojo, sesės randojo^. kar kas pradingo, niekse f
Ak, kiek daug žuvo mūsų mylėtą... kapų dangybė nopulymėtų... 
Nei akmenėlio, nei margo žiedo-. Tik audroj —“— "■»—»—-

brolių žuvo—

Mūsų tėvynė, neprasikaltas, vdka retežius, priedų
Kamaei Lietnvą rasai rasim, J anglinės Tanios tik 

• • •
Saali tebėjo, aanlė riedėjo, dvideiiart penki HMia . .
BALFas kas metai, diena į dieną, teikia vargdieniams rūbą ir

BALFas apgaili, kaip apgailėjo, kad ne kiekvieną pasiekt galėja.
Bet ką išgirdo, ar sužinojo, kiek išgalėjo apdovanojo.

Ir Vabaraose, ir ai Baikalo, ką vargas slėgė, kam kojon šalo, — —
trūko, kam kūnas vyto, — BALFas pristatė po ninatą-kitą.

BALFas tai širdis Amerikiečių, tai Viltieų žvaigždė, kar kelių šviečia-. 
BALFas daag brolių šelpė ir gaodė- Daag kam ir Vilties Kėlų

« • e
Ar ilgši dar pskeieiviaam BALFs
Taip figai, kaip vargšų bariam iš
Ir tai, kai bsčių kraštaos laisvės saalė ažtekės-. 
Ir treartiaini sagrįžas aešbkstys rasa akies-.

Baltimore, Md.
svieseja, mes genau supras
tame, kas mes patys 

Tad ir kelionė į mėnulį 
kada nors būsimos išvyk 
į kitas planetas yra žmoga
platus kelias į šviesą. į di-| gaus kūnas ar susidaręs tais čiu 
dėsnį pasaulio ir savęs paži-J 8r,farr?a,.s C,U
nimą.

19M m. gegužės 20-25 d.

• • *

Tai natūrali S^nenSlaMornaP^^nfNn
ir paties žmogau, evoliucija, TLL.;^
tano.savoi S 
metimais neturėtume truk- ® ZZL. « -
dyti. o »tik greitinti, Praelt’-
yra galimybių. Kaip
šiandien nėra tas pats, 
buvo prieš pusę miliono 
tų, taip jis bus visai nepana 
šus į mus po kitos pusės mi
liono metų, jeigu dar jis
viso šioje planetoje gyvais «- da mįnu.
Ir dalis mūsų dartų norom
ar nenorom, yra starta anam , erd ? Q *, mė.
ateities žmogui išauginti '„S^moj ^r ir dabar 
kaip mūsų prosenelių nei ^Jene? O gal ten gi- 
nesąmoningos pastangų, to- fo bak^_

Be to, šie tyrimai gali iš
aiškinti ir lotą spėjimą, ku
rį rimti mokslininkai svars- 

į to. 0 gal tame plikame mė
nulyje kada nors buvo šio
kia tokia gyvybė, gal jame 

Į buvo ir vandens ir oro, kurie

bulėti išaugino mus.
• • rinės ar kitokios gyvybės? 

Visa tai dabar ar vėliau
išaiškins astronautų žygiai.Apollo 11 kelionė į m 

lį tarnauja kaip tik tam di
džiajam žmonijos tikšto Ji 
yra pirmas žmogaus 
kėjimas nuo jį 
metų sūpavusios ir auginu
sios žemės. Astronautų at
vežta mėnulio medžiaga 
ilgai ir kruopščiai tiriama 
geriausiu pasaulio moksli
ninkų. Tų tyrimų daviniai 
padės atsakyti į klausimą, vasarotojai, bet Jungtinių 
kaip tas mėnulis sustforma- Tautų vyrai. Muo meto dar 
mo: ar jis yra nuo Žemės gerai asnumetoma, kokią 
atskilusi dalis, ar į Žemės mėnulis galėtų turėti komer 
trauką patekęs Ūtos dan- einu vertę. Vienas amerikie-

KAM MIKULIS TURI 
PRIKLAUSYTI?

Dar žmogus nebuvo kojos 
įkėlęs į mėnulį, o jau pradė- 

; ta svaratyti, kam mėnulis tu
ri priklaugyti. Tą klausimą 
kelia ne paplūdimy sugulę 
vasarotojai, bet Jungtinių

. ..

Teisės patarimai

■'i

Advokatė dr. M. šveilumskieaė sutiko atsa
kyti į KsMvto skaitytojų ktoasima 
retoetoto, Tie ktoesieaai tari būti

„.•^WSSS*“» Kiauri... ir U.
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
JaiSIte reikto pažymėti, kad esate Keleivis 
Skaitytojas.

siųsti tiesiog

Dr. M. Šveikauskas. Attorney at Law,
Co-operative Rask Plaza 
18B4 Ceatre Street

S213k

Mūsų žentas yra ameriko-

Teismas turi prieš save 
sekantį klausimą: ko testa
torius siekė? Jei testamento

nas iš geros turtingos vieti- • "parėdymai“ yra aiškūs ir 
nės šeimos. Prieš metus mi-! nėra dviprasmiški (ambi-

mokslininkas pasakė, 
kad jei mėnulio paviršius 
būtų net deimantais nuklo
tas, jų atsivežimas į Žemę 
daugiau atsieitu, negu jie 
verti. Todėl JAV ne tiek 
susirūpinusios, kam mėnulis 
priklausys, kiek tais nuosto
liais. kurių gali padaryti ki
tų valstybių paleisti erdvė
laiviai. ypač skraidantieji 
aplink žemę. Mat, juos iškė- 
lusios raketos ar po klek lai
ko ir jie patys nukrinta į 
žemės atmosfera. Vieni jų 
nuo didelės trinties į orą su
dega, bet kaltais gali dar 
visai nesudegę pasiekti že
mę. Jau 1962 m. JAV atsto
vai rodė 14 svaru sovieto 
erdvėlaivio atplaišą, nukri
tusią Wisconsino valstijoje.

į mėnulį, nors tokios progos 
gal jie ir nesulauks.

UŽ PASIVAIKŠČIOJIMĄ

f * M j F? \ $ raKMR •

Tiek gaus astronautas 
Armstrongas, kurie liepos 
21 d. mėnulyje vaikščiojo 2 
vai. 40 min. Jis algos gauna 
per metus 127.401, todėl už 
minėtas 2 vai. 40 min., pra
leistas mėnuly, išeina 32 
dol. 32 centai. Jeigu jam 
reikėtų sumokėti už drabu
žius, kuriuos jis dėvėjo bū
damas mėnuly, tai jis turėtu 
dirbti 12 metų, nes jie atsi 
ėjo 1300,000.

Viso labo kelionei į mė
nulį išleista 24 bilionai dol, 
Vien Apollo 11 atsiėjo 360 

erdvė

rė jo dėdė, kuris paliko tes
tamentą. Testamentas buvo 
gero žinomo advokato suda
rytas. Pagal tą testamentą 
tam tikra suma buvo palik
ta "trust“ testatoriaus sese
riai. Ten taipogi buvo įrašy
ta, kad po tos sesers mirties 
tie pinigai turės būti pa
skirstomi testatoriaus sūnė
nams (nephews), kurių yra 
net 4. Be "trust“ buvo ir ki
tų daug pinigų palikta viso
kiems giminėms ir kaiku- 
riems draugams.

Testamentas buvo suda
rytas, kai testatorius dar bu
vo geros sveikatos. Vėliau 
apie 10 metų prieš mirti, jo 
sveikata buvo visai pašliju
si ne tik fiziniai, bet ir psi- 

1 chiniai. Kai jis mirė. jo se
suo, kuriai buvo palikta pi
nigu "trust“, jau buvo miru
si (ji mirė 1963 metais). Kai 
priėjo laikas išdalinti pini
gus, prasidėjo visokie nesu
sipratimai tarp giminių, vi- 

, si buvo tos nuomonės, kad 
j jų "dalis“ turi būti didesnė, 

negu jiems buvo paskirta. 
Žentas mums pasakojo, kad 
šioj byloj yra net 9 advoka
tai, kad šis reikalas dar ga
li užsitęsti metų metus ir pa
našiai.

Suprantama, kad tai ne 
mūsų reikalas, kaip kiti 
žmonės savo testamentus 
tvarko ir kas kiek pinigų iš 
to gauna. Mūsų žentas nėra 
reikalingas to palikimo. Jis 
gerai uždirba, ir jo tėvas y- 
ra labai pasiturintis žmogus 
Tačiau mes esame susirūpi
nę savo pačių reikalais. Me? 
taipogi turime advokato su
darytą testamentą. Iki tol. 
kol šis nemalonus žento šei
mos reikalas iškilo, mes ne
sirūpinome dėl savo testa
mento. Dabar mums atrodo 
kad testamentas irgi nėra 
galutinis "apsisaugojimas“ 
nuo ginčų tarp šeimos narir 
ir išlaidų teismuose. Tai kr 
gi žmogus turi darvti. kad 
užsitikrintų "taiku“ ir nori 
mą savo turto paskirstymą?

Skaitytojai

Ohio valstija.

Kai erdvėj susisiekimas pa- TWB nĮnnav 
didės, didesnis bos pavojos,! mil. dol. B tos 
kad te
vis ar
kam ir ant galvos... Todėl leido mėnulyje 
JAV ir spiria, kad visų pir- raketa Šatam, kori pakėlė 
ma reikia susitarti dėl tų erdvėlaivį Apollo 11, —185 
nuostolio atlyginimo, ko- : mil. d ‘
riuos erdvėlaiviai gali pada
ryti.

e e e

Jau 18,000 dvie-

il. dolerių.
Besirtioėiaat tad kelionei, 

jau Savo g astronautai. B ji 
8 sudegi erdvėlaiviui dar

guous), tada teismas inter
pretuoja juos pasai įprastą 
vartojamų žodžių prasmę; 
jei yra galimumo tuos 
straipsnius interpretuoti ”į- 
,vairiai“. teismas priima dė
mesin ištiso testamento "gai
res“ ir kryptį ir esamas są
lygas ir deda pastangas taip 
interpretuoti, kaip, teismo 
nuomone, testatorius būtų 
norėjęs. Todėl yra gerai nu
matyti visus "įmanomus“ 
galimumus.

Matyt, Tamstų žento dė
dės sesuo buvo daug jaunes
nė už jį, ir jis nenumatė ga
limumo, kad ji. nors ir jau
nesnė, gali mirti anksčiau 
io. Po jos mirties testa
torius, matyti, nebuvo už
tenkamai geros sveikatos 
pakeitimams padaryti, ir to
dėl įvyko tai. ką Tamsta ap
rašai.

Tamstoms patarčiau, jei 
turite kokiu abejonių ar ne
tikrumo dėl savo testamen
to, nueiti pas advokatą: pas 
tą, kuris yra jį surašęs, ar- - 
ba pas kitą. ir vėl apsvarsty
ti su juo, ar visokie galimu
mai buvo užtenkamai prii
mami dėmesin, kai testa
mentas buvo surašomas. Jei 
reikės, advokatas Tamstoms 
sudarys vadinamą "Codicil“ 
— testamento papildymą, 

i Jei nereikės, advokatas 
Tamstas užtikrins, kad vis
tas yra testamente numaty
ta ir nėra reikalo Tamstoms 
dėl jo rūpintis.

VICEPREZIDENTIENC

GALĖS PUOŠTIS
h>=, <•
JAV viceprezidentas Spi- 

rū T. Agnew dabar gaus al
gos per metus $62.500, o se
niau gaudavo $43.000. taigi 
dabar bus $18 500 daugiau. 
Tuo labiausiai džiaugiasi vi- 
cepr^ridenH^uė. Ji mėnsta 
nuos+is. todėl dabar <mlės 
daugiau tam reikalui išleis
ti Ji nž onknolpą moka po 

n n» vieną sumo
kėjo net $1,000.

Žinoma, aš nežinau 
testamento "turinio";-1 
aplipi

* atvejUKtertam 
jo rarėiL

į te Wą‘(!ęsUnfefttfr 
pretacijos reikalu. Probate 
arba Surrogate Court (įvai
riose valstijose šis teismas 
yra įvairiai vadinamas) in
terpretuos testamento turin 
visų aplinkybių "šviesoje“ 
Kai teismas interpretuoja

BSpakilos nuo žemės, ir 8, testamentą, jis deda visas 
šovų oro vykdydami ošdavi- pastangas nustotyti, ką tęs-

jose lėktuvų bendrovėse ”re-f nius, sorijorim m pianu nu- totorius turėjo galvoje, tes- 
zervavo“ sao vietas keHonsilsi]sisti mėnojyjs. j1“tamentą surašant

ĮDOMU žinoti

Pfc0od/»1n1nios F.TA V> <nr- 
-rontnia T am«n rnipėin «aro 
’imtoaiaa Tnotir»«a. bodama 

artmika^fto ir nnnfaikoa. 
f V1an®ima. k»ir» ii tnio i«tob. 
laika ii j»t«j»kS kad biri bū
ti fipkimra krirbimni. "Vno 
og motn a5 nanard^iu i^kio 
♦rinkome ir to ka man žmo-
nės sako“.

• • •

Australas Willmont per . 
15 metų sumedžiojo 45.000 
krokodilų. Neseniai jam, 
persekiojant krokodilą, įgė
lė gyvatė, ir jis mirė.

Z t ’
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džiagą, yra Įvesdinti ir nau
jai šikilę tarptautinio garso 
Įvairių sričių vardai.

Jietkofimai

Vietines žinios
Nedaug betruko

Praeitą savaitę JAV pre- 
.. . . - • ^.p-f-dentas buvo paskelbęs Pa

vienis kitam keli vergtų jų Tautų Savaite. Jos
(Vėjo tf.^l i;voln„ nv,4

Taip atsitikti galėjo di
džiausios Bostono lietuvių 
draugijos — So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos—mė
nesiniame susirinkime lie
pos 17 d.

Susirinkimas prasidėjo vi
sai ramiai. Priimti du nauji 
nariai, pagerbti susikaupi
mo minute 4 mirę nariai 
priimta birželio mėnesio a 
pyskaita (pajamų $10,097, 
pelno $1,559). kurią prane
šė fin. sekr. A. Druzdis, ii 
keltuvo banketo apyskaita 
kuri rodo $1.403 pelno.

Viskas ėjo gerai ir sklan
džiai. Pagaliau atėjo kont 
rolės komisijos eilė paskai 
tyti šių metu draugijos veik 
los pirmojo ketvirčio proto 
kolui. >

Jame nieko ypatingo. Pa 
stebėta kaikurių netikslumų 
pareikšta pageidavimų, pa 
sakytas net komplimentai 
valdybai, kad gerai dirbo 
bet pastebėta, kad dar būti 
draugijai naudingiau, jeigi 
būtų atsižvelgta į kontrolei 
komisijos pastabas. Proto 
kolą perskaitęs, A. Ketura
kis pastebėjo, kad komisija' 
buvo trukdoma dirbti.

Primintina, kad kontrolė* 
komisijos pirmininkas yra 
ilgus metus buvęs draugija 
reikalų vedėjas, vadinasi 
labai gerai žinąs draugija 
reikalus. Pranas Mučinskas 
o nariai — teisininkas A 
Keturakis ir H. Čepas. Tai 
gi, visi pajėgūs vyrai, ir j ji 
pastabas turėtų būti rimta 
atsižvelgta. Todėl reikia ste 
bėris, kad kaikieno daromi 
priešingai — net trukdoma? 
kontrolės komisijos darbas

Normaliai turėjo būti taip 
Kontrolės komisijos proto
kolą turėjo gerai apsvarsty
ti valdyba ir, susirinkimui j 
perskaičius, tuoj turėjo pa 
teikti savo paaiškinimus. Pr 
to galėjo eiti narių paklausi 
mai ir diskusijos. < jei būtt 
buvę kam diskutuoti.

Visa tai turėjo tvarkyt’ 
pirmininkas. Bet taip nebu
vo, nes mūsų pirmininkai 
niekada nepirmininkauja 
nevadovauja susirinkimui..

Ir šį kartą po kontrolė? 
komisijos pranešimo valdy
ba nedavė jokio paaiškini
mo. ir prasidėjo tariamos 
diskusijos, kurių taip pat 
niekas netvarkė, todėl kal
bėjo, šaukė, net grūmojo

pirmininkas tik stovė, 
kažko laukė. Laimė, kad ki
ti padėjo aistras aprildyti, 
nes jau nedaug tereikėjo, 
kad būtų buvę ir kumščiai 
paleisti j darbą.

Aprimus susirinkimas dar 
galėjo išklausyti A. Matjos- 
kos pasiūlymo susikaupimo 
minute pagerbti didvyrius 
Darių ir Girėną, kurie prieš 
36 metus nugalėjo Atlantą, 
ir J. Lėkio pranešimo, kad 
legionieriai liepos 20 d. reh- 
gia tų didvyrių minėjimą.

J. V-gas

Viešnia iš Brooklyno
šeštadienj mūsų įstaigoje 

lankėsi D. Lole, velionies dr. 
Prano Gudavičiaus duktė, 
gyvenanti Brooklyne. Ją at
lydėjo A. ir V. Kubiliai, pas 
kuriuos ji viešėjo. A. Kubi
lienė yra viešnios jaunų die 
nų draugė.

tikslas — atkreipti JAV vi
suomenės dėmėsi j paverg
tųjų tautų padėtį.

Kiek iš spaudos galima 
patirti, Chicagoje, New Yor
ke ir kaikuriuose kituose 
miestuose ji buvo paminėta 
taip, kaip sugebėta, bet kad 
kas nors būtu buvę daroma 
Bostone, neteko girdėti.

Seniau ir čia ta savaitė 
būdavo paminima. Gaila 
kad Bostopss ir jo veikėja* 
taip apsnūdo.

is Kairys ir 
gyvenę Rockfor- 

de, IU. Jie ietys arija kas apie 
jsos ką Mostą malonėkite pra-
pešti šiuo adresa:

Pasi CbokaitLs 
166 Colsmbia Ave„

Wisc. 53012 
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NENUSnONKlie!
i sergantiems 

ta, ranką ar koją skaus- 
jaučiaat nuo

vargi.
KKoLEEF RUB mestis dau- 

ageflmti. Užtikrinam pa
artas grąžiname pinigus.

Siąskite $&, gausite vaistus

ROYAL PROOICTS 
North Sta^ PA). Boa 9112 

Newark. N J. 07105

RADUO PROGRAMA
Kadi*

vatą kambarį. lesiotą 
SavaMgalM kisrt. “

Lietuvių Enciklopedijos 
papildymų (36-sis) tomas 
jau baigtas spausdinti ir ati
duotas rišyklon. Rugpiūčio 
mėnesį jis jau bus prenume
ratorių rankose.

Šis tomas yra tokios pat 
apimties, kaip ir kiti (544 
psl.). Jo paskirtis dviguba: 
ir atnaujinti enciklopediją 
nauja medžiaga, ir, kiek ga 
tint, išlyginti jos spragas bef 
oaklaidas, kuriu buvo sun 
ku išvengti ši dideli darbr 
dirbant meivinėse sąlygose. 
Todėl papildymų tomas su
daro neatsiejamą viso LF 
’eidinio dali: kas prenume
ravo LE, turi pąsirūpinti ir 
Mo paskutiniojo tomo įsigi
jimu.

Norint turimą medžiaga 
aprėpti vienu tomu, rinkta 
glasčiau. ir eilučių skaičius 
puslapyje padidintas, negu 
ankstesniuose tomuose, to
dėl šiame tome duota labai 
daug medžiagos. Kas liečia 
biografijas. įvedami nauji 
rardai. iškilę čia ir tėvynė
je. Kitu biografi jos papildy
tos bent svarbiausiais nau
dais duomenimis. “Patiksima 
mos biografuos likusių Lie 
♦uvoie. anie kutinąs spyo 
laiku stokota tikslesniu ži

rniu. Be to. papildomai duo
damos ?r pfrmuiu raidžiu. A 
tr B T4e*uvos viatovS« p«»e 

buvo nepatenkina-

Ir UApon’eK 
->*•»* Ttrlnel'lA
A U VrtieontJrn

,Ta4t»Ua W
nb*bWn»»'’’'x>n bf

Va-
t 1 » J .. .. —— —

Beiėys, gimęs IMS au 
spalio 20 4. Betygalos rakė., Ra

Ar skaitei 
šias knygas?

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

Du mediniai h trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai ii 
nepriklausomybės kovų, 371 
psl., kaina $3.00.

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

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
$3.75.

NULAUŽTA ŠAKA, tri
jų vaizdelių- pynė. parašė 
Stasė Vanagaitė-Petersonie- 

$2.
SMETONA

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE
įja lietuvių visuomenei Ir iimokė-
SEPTYN1S M1UONUS dolerią

Betartą fraternalinė organizacija — 
gyvybės apdraudą ir llgsje pažatpą. kuri yra 

pigi, assjSUSIVIENUIMAS ueiežko pelno, o teikis 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris m milono dolerią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
Betarta čia gali gauti Įvairiu klasių reikaliagiamdM 
apdraudm nuo $100.00 ik* 310.000.9C.

SLA—jaunimui duoda gers Taupomąją Apdraudą — Ra. 
davmeat Inauraace, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyveninio pradžiaL

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

ANTANAS
čio /'

š stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir,! iš stoties FM HR JO VEIKLA: Parašė J.

Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50. .
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas 

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

SVENTADTENTS UŽ MIES 
TO. Mariaus Katiliškio 1*

novpliu. kaina $5.00. 
ANGLŲ KALBOS GRA 
MA TIK A, 215 psl., kieti vir

šeliai kaina..............$3.5f
i NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
I TUVOS PINIGAI, Jono K.

. , Į Kario, 225 psl., kaina $5.
LIETUVIŲ LITERATO-1 RASTAI — STRAIPSNIAI 

i RA SVETUR, 697 psl. Jojei ATSIMINTU AI, parašė Juo 
rašo A. Vaičiulaitis apie po- • zas Liūdžius, 246 pusią

, ezi ja, K. Kablys apie romą- piai, kaina...........28.00
ną. R-ŠUba jsrie apie novelę,', Amerikos lietuvių politika, 

policijoje Virbaly, Mąsliame,ir g. Santvarasapie»dramatur-; parašė dr. K. Šidlauskas. į- 
P. Grigaičio, kai-

101.7 mc..veflria sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. du 
įą. Perduodama: Vėliausit 
mmulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, da* 
tos ir Magdutėa pasaka 

Biznio reikalais kreiptis 
laltic Florists gėlių ir dovs 
ių krautuvą 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 3-0489. Ten gauna 

ir Keleivis

Inkile ir skaitykite!

Kaune. { JAV jis atvyks 1949 gjj^ y. Kulbokas, apie kriti-! vadas dr 
m. apsigyveno Bostone, tia <Hr- ką> j. Cfrnfa, meta na $1 50
bo įvairino darbas, o prie* 7 me-j „j j visą literatūrą apla- 
*us pradėjo dirbti So. Bostono maj jr gį0 kūrybos laikotar- 
Lirtuvią Piltačią . Drugį joje pio problemas, C. Grkevi- 
baro patarnautoju (bartea4er).į a., duoda išleistų knygų 
Čia pasikeitė jau 3 draugijas gąrašą. Kaina $10,
reikalą vedėjai, o Jonas BeiftysĮ PAULIUS AUGIUS, 284 
vis tvirtai stovi savo vietoje. . dideli puslapiai, šio įžymaus 
Tai kone visą Bostone Betartą, dailininko paveikslai ir A. 
bičiulis, visada geros Buikos, Į Kurausko t. Valiaus
simpatingas, lankąs kaltfiriaius 
parengimas ir, reikalai esant, 
niekad neatsisakąs kuo nors pa
dėti lietuviams
draugijos salėje 
vaidinimus ar koncertas. Jisai 
kartais pavaduoja ir draugijas 
reikalą vedėją Stasį Griganart- 
čią. Geros sėkmės Ir ateityje!

Mėto. a i
Našlė vedybąrtlulnjHCįsasi- 

nsDnti su g j iuuhM Hnfllm see 
54 iki 69 metą amžiaus.

Gimusi 1914 m. liepos 14 d. 
Aukžta. laiba, darbėti, tori ne* 
kilnojamą turtą.

Atsakysiu tik tam, kuris pt 
rąžys pilna gimimo datą, 

imo ir

PA). Boa 1722 
Grand Central Station 
New York, N.Y. 1M17 
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SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA napdltaga rtaoUa 
amtisus asmenims, fekoaųtodbojania 
klubą Ir draugiją nariamE $1.000.00 
lės apdraudos mokestis $2.00 f metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. KreipkRia 
• kuopą veikėjus, ir \ie plačiau paaiškins apie

Gausite spausdintas informacijas, jeigu

LMkuaulau ARkmce of America
$•7 Waat 30tk Sireet, New York, N.Y. tONl

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
Mannoojs (dknHytojas apie pasaoliaius ir lietuvttkuooiuB 
įvykius, deda daag ir įdomią nuotrauka ir atvirti partsaka 
apie visus mūsą visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytoją laiėką skyrių, kuriame taukia
me abipusių posbukymą ir nuomonią kiekvieno visiems 
svarbia probtenaa.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsą Iš
eivijos taikraMis, taikąs naują bendrtdarhin bei idėją, vi
suomet atviras ktekvleuo nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSaDe-Moutreal, 690, Quebec, CANADA

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

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

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

Gyvulių ūkis, George Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satvra. 71 nsl.. kaina $1.00

LIETUVIU BELETRIS- 
TIKOS ANTOLOGIJĄ U 
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10.. Knygoje jtmitil rašyto
jo kūryĮtąį,n«yj»d»ši. 

i p Lietuvos jhonotitufcinės tei
ses klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.50.

Ketvirtoji pradalgė, Ni
dos išleistas literatūros met
raštis, kuriame rašo 21 as
muo. Kietais viršeliais kai
na $3.75, minkštais $3.15.

Chfcagoą Istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl. 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais 
rainkŠtMis — $8.

šitoj j labai 
r kleistoj, gausiai i- 

tfuštiruotoj knygoj yra sep 
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms, Kaina............... $6.00

BAISUSIS BIRŽELIS, ši 
toje 238 psl. knygoje yra ? 
dramos: Baisusis Birželi? 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė 
Parašė Pranas Namniestii 
kis. Kabia.................. $3 5f

LIETUVOS ISTORIJA 
VI-ji laida, parašė dr. Van
da Dangirdaitė-Sruofieni 
414 pal., daug paveikslų, ke 
H žemėlapiai, tvirtai įrišta 
Knygą ne tik geras vadovė 
lis mokiniams, bet ją su ido 

skaitys ir suaugusieji
Pį amep**wo o o o • •• •>•••• $6
SUTEMŲ f AUŠRĄ, 

parašė prof. dr. Antanas 
P. Raminas, 453 psl., kai
na $6.00.

PEILIO AŠMENYS, Jur
gis Jaukas, 8 veiksmų dra
ma, 261 psl., kaina $4.00. 

i Hardžio paikas, Balės 
Vaivorykštės, kaina $2.

Rene Rasa, MEILE TRI- 
KAMPY, 219 psl. kaina $3.-

ŽVILGSNIS 1 PRAEIT). 
K. Žsdm, 476 psk kai- 
)Ht $5

A.J.NAKAKSf
Kabhrio pranumarata - gura 
dovana viookkMnio progomisl

$10

PIGI, BET VERTINGA 

DOVANA

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

Lietuvių kalba ta knyga 
jau išparduota. Ji labai tin-
ka do?;ntiti Mt*talffam»

NDR
PIGIAUSIA 

IR
GERIAUSIA 

DOVANA!

Dovanokite savo 
gama ir bičiuliams 
Keleivio prenumeratą, 
atsieis tik $5, o tas, kuriam 
ji bus dovanota, per metus 
kas savaitė gaudamas Kolei- 
vj, jus tikrai atsimins.

BUVO $4, DABAR I1K$2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Ketų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joja 
rasite, kądą ir kaip ta išeiviją pra.<pdėjp, aprašytas jog 
organizacijas, jos spaudą, jot; veikėjus, įjos,santykius aa 
Lietuva ir kt

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

skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.
.Pinigus siųskite:

KELEIVIS 
06 Brooduray

So. Boston. Maso. 02127

Svaibios knygos
tomd/o Lietuvos prezidento dr. Kaziu Griniaus 

riminimei ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00
»ji dąlis 336 psl. suiabiejų dalių vardynu, kaina $5.00
imi abi dalia kakui ! tik  ................................. . .. $6.50
M ^kkarMto Kryikaočių* valstybes santvarimą J

F. PakllMo Senasb Pffisų teisynas, 31 pat. .50 COL 
Prof. P. Pakarkite Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina.......................—.............. .............. $1.00
Čteagietės (spūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
>5 puslapiai, kaina •eoo e o • e e o ooeo •••••••••••> •••••••• • • $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikrsičiai nuo 
IRTO m. Ori 1$6$ m. 190 psL kieti viri. kaina seniau 
buvo $6.00. o dabar tik .m. $2.00
Din Km ličio MagBkooju kflimn j Vilnių, 330 pusla
pių, laba/įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $8.00

šitos knygos gaunamos Keleivio administracijoj
S* Bostoa, Mase. 02127 J

» t
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Vietines žinios
Buvo sunegalavęs . -rj
Juozas Kapočius

5 • h
Liga neaplenkė nė Lie

tuvių Enciklopedijos leidė-' 
jo Juozo Kapočiaus, bet jis 
ją jveikė, apleido ligoninę 
ir baigia sveikti namie gydy
tojo priežiūroje.

Jo liga buvo šiek tiek su-i 
trukdžiusi leidyklos darbą.* 
bet dabar reikalai eina nor-į 
malia vėže.

Stasys Santvaras viešėjo 

Toronte

”, > i\ai i —
Rašytojas Stasys Santva

ras dalyvavo Toronte Liudos 
Kuolaitės ir Raimundo 
Punkrio vestuvėse.

Įdomi gegužinės programa
pHfllUOT ffl

Seniausios N. Anglijoje 
Kehkm' radijo programos, 
kuriai vadovauja S. ir V. 
Minkai, gegužinėje rugpiū
čio 10 d. Romuvos parke 
Brocktone, be N. Anglijos 
gražuolės rinkimų, bus Įdo
mi meninė programa, kurią 
atliks Onos Ivaškienės vado
vaujamo sambūrio šokėjai 
ir indoneziečiai, kurie šoks 
Žvakių šoki ir kt. Vaikus; 
linksmins klounas. t

Geriausi pramoginių šo-' 
kių šokėjai gaus Louisės! 
Day Hiksienės dovanas.

Gros iš Worcesterio Ri-; 
čardo Marcinkevičiaus va
dovaujamas R & M Trio.

Bus galima laimėti auto
mobili, kurį dovanojo Fitz- 
mourice Motore Sales & Ser

vice savininkas J. Kail is iš 
Brocktono. ir vienos savai
tės atostogas dviem asme
nim* pagarsėjusioje Blue 
Waters Manor vasarvietėje 
prie Lake George. N.Y., e- 
žero (savininkai. D. ir P. 
Slavėnai).

šeimininkė Monika Pie-1 
vokienė su talkininkėmis pa-1 
gamins skanių lietuviškų 
valgių, bus ir pasirinktinai j 
gėrimų.

Rengėjai prašo jau dabar 
tartis su bičiuliais ir pažįs
tamais rugpiūčio 10 d. susi
tikti Romuvos parke.

Autobusai j Putnamų

Autobusai 1 Lietuvių Die-: 
ną (pikniką) N. Pr. Seselių; 
vienuolyno sodyboje Putna- 
me, Conn., liepos 27 d. iš
vyks 8 vai. įyto nuo Lietuvių 
Piliečių pr-jos (kampas E 
St. ir BrJaduay).

Bilietai gaunami pas O 
Ivaškienę. V. Stelmoką ir O. j 
Ulevičienę. i

LEIVIS, 5a BOSTON

DniL Viktoras Vizgirda 

grįžo iš tostogų

Dail. Viktoras ir Elena 
Vizgirdai atostogas praleido 
Cape Code, kur šiemet ir 
dauguma kitų bostoniečių 
poilsiauja. Dail. Viktoras 
Vizgirda jau grįžo į Bosto
ną, žmona dar pasiliko, nes 
ji gauna ilgesnes atostogas

Apkūlė konferencijos 

atstovus

Bostone vyksta Pasaulio 
sveikatos draugijos konfe
rencija, kurioje dalyvauja 
šimtai atstovų iš virš šimto 
valstybių. Jų tarpe yra ir I- 
rako (arabų) valstybės at-! 
stovai.

Liepos 15 d. 12:30 vai. 
naktj tris jų, išėjusius iš ki
no, užpuolė jaunų chuliganų ..... _ . . _ , Į
būrvs, gerokai apkūlė irapi- gal tai žydų darbas, bet vė-l toks Įvykis Bostonui garbės, buVo aukštų valdžios parei-

Nr. 30, 1969 m. liepos 23 d.

Onos Ivaškienės vadovaujamas lietuvių tautinių šokių sambūris šoks Lietuvių Radio gegužinėje 
rugpiūčio 10 d. Romuvos parke Brocktone. šių radijo programų veda S. ir V. Minkai.

plėšė.

Pradžioje manyta, kad

liau paaiškėjo, kad čia žy-J nedaro. Irako atstovai pasi- 
! dai nieko dėti, bet vis viena1 traukė iš konferencijos, nors

gūnų atsiprašyti už tokį įvy- 
kj.

U V 

Jo./SS’

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

IPt D1NI8 
OPTOMETRISTAS

Valandoo:
nuo 9 vai ryto fld 6 vai. vak 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BS0ADWAY

TEL. AN 8-2124

Dr.Amdia E.Rodd
(RUDOKIUTt)

OPTOMIT118T1 
Valandos:

ano 10 ryto 11d S vakaro

446 BROADHAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis *Co.

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

TM AN 6-4446

Dorchestery, netoli Ashmont 

stoties, išnuomojamas 5 kamba

rių butas. Teirautis vakarais 

telefonu 265-9146.
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Išnuomoja

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

(15 BOSTONO 1 LIETUVĄ 

ir kitus Rusijos

už visus indelius
moka

1
4%

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 
TeL 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildomo gydytojų ru

662 a W.

-eptusir

M nik vaistų — eikit i Kstaviikų 
I L. Roeengard, B. Beg.

F, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
TeMeaae AN 8-46X6

Nas 8 vaL ryte Mi 8 vaL v„ išskyras šventadienius Ir
t

aoaoaaaooaaaaaaaaaaaooooooeooooooooooooooem

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

j.).
□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

Nuo jdėjimo dienos — Be Įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi 
nuošimčiai — Pilnas draudimas

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčiu. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shalina ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš 8132,000,000

Tai veltui
vjf.

/.Oj*. ...
5-fOTG 1

v.-io? » ••*>■1'

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
Įrengimų dabar, gali jums sutaupyti

pinigų per visų žiemį!
Mūsų veltai atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 

• gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemų veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti ? O gal norėsite jūsų burnerj pagerinti Teraco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumų gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tų darbų. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUELCo.
487 Washingten Street 
Dorchester, Mass. 62124.
24 valandų patarnaviama

GE • 1204

Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar j i • s atsikvies
ti j svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (airtkkeU) išrašam! 
belaukiant — be jokia papildama 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus bo 
papiidomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais 6—7

8—12

390 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764 
Visų skyrių vedėja Aldona

ATLAS PARCELS CO.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
160 Milbury SL

VVORCESTER, MASS. 
ToL SW 8*2

yra
ga VVorcestery, kori

ii W<

alų i
gamybos Bmdtiagų ir kilų 
daiktų, tinkamų Lėetveeje, 
labai

Worcester, Maso. 01604 
ToL 796-3347

Tiesiai iš Woreesterto sta
čiam Įvairins siuntinius i Lieta, 
vų ir kitas Rusijon valdomai 
plotas! Siuntiniai sudaromi iš

•ve, amisto ir
alų. Tarime vietoje {vairių vis. 
tiais gamybas ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų dni še*

Be to, atačia- 
Ir galite už

tarti jų gamybea prekea. «s
o

Be pas ąe ve i

Vedėja B. SvSrliial tai Ir
Vedšjas A. Sebyrtaki

sgiei dragas
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