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Čekoslovakijos laisvės viltis 
dar neužgesinta

Tankai ir policijos {autuvai sklaido tūkstaitines pro
testuojančių priei okupantų minias, bet nepajėgia nutil
dyti neapykantos jausmo. Laukiama dar kietesnė* prie
spaudos ir griežtesnės cenzūros čekam* nutyldyti.

Rugpiūčio 21 d. sukako 
metai nuo sovietų ir jų sate
litų kariuomenių įsiveržimo 
j Čekoslovakiją neva sukili
mo malšinti. Kaip žinome, 
tada sovietų tankai sustabdė 
iš Čekoslovakijos valdžios 
viršūnės pradėtas demokra
tėjimo linkme reformas, ap
šlakstė krauju Progos gatves 
ir didžiu karteliu žmonių šir
dis. Vėliau per metus laiko 
čekoslovakų tauta buvo sis
temingai vėlMaskvos spau
džiama į komunistinės siste
mos rėmus, "laisvinama“ iš 
turėtų demokratinių laisvių, 
tildoma griežtėjančios cen
zūros ir piktėjančios polici
jos.

Bet šios nelemtos sukak
ties diena parodė, kad Čeko
slovakijos laisvės vilties per 
tuos metus dar nepavyko už
gesinti. Po metų didžiausių 
Kremliaus ir jo šalininkų

respondentas Paul Hofmann 
praneša, Čekoslovakijos sos
tinė tankų ir durtuvų sklai
domi demonstrantai šaukė 
"Gestapo! Gestapo!“, tuo 
lygindami komunistinį reži
mą ir jo priemones su hitle
rine okupacija ir anų laikų 
bjauraus atminimo Hitlerio 
vietininkų Čekoslovakijoje 
Heyrichu. Policija mušė stu
dentus, norėjusius padėti 
gėlių prie šv. Vaclovo pa
minklo, vaikė šūviais ban
džiusius pagerbti dėl laisvės 
susideginusio studento Pa- 
lach atminimą, griovė bari
kadas ir suiminėjo demonst
rantus tūkstančiais.

Šį kartą gatvėse burzgė 
sovietų vairuojami čekų tan
kai, o sovietų karinės pajė
gos stovėjo čia pat prie Pra
hos, pasiruošusios reikale į- 
siverzti į sostinę.

Daug žmonių į darbus ėjo

Second-dass poatage paid at Boston, Massarhnaetts

JabiMejintame šėlam įtrinkta nauja Balfo t eatre Valdyba. SMi i* kairė* į dekta*: Bronė SptaHeni, 
vicepirm; dr. Domas Jasaiti*, pavaduojąs ge*. sekr. Albiną Dsirvoną; kun. Vadovas Martinkus, 
pirm.; dr. Elena Armanienė. vicepirm. ir teisės patarėja; stovi: dail. Jnosas Bagdonas, prot. ssk.; 
Stasy* Dzikas, vicepirm.; Antanas Senikas, ižd.; dr. Antanas Skėrys, vicepirm.; kan. Pranas Geta- 
ėiūnas. reikalų vedėjas.

pastangų vėl Prahos gatvė- pėsti, protesto ženklan nesiėrvonlmvci na* antrinio v t • _ • • 1 •_ _ _ ? _se teko tankais ir šūviais 
malšinti tūkstantines minias 
ir klausytis jų prakeiksmo 
šūkių okupantui.

Kaip New York Times ko-

karta gahnju statyti 
į JAV

naudodami susisiekimo prie
monėm, o 12 vai. dienos fab
rikų sirenos davė ženklą 5 
minučių susikaupimui ir 
protestui prieš okupantą pa
reikšti.

Kokie gali būti to protes
to ir demonstracijų padari
niai?

Vakariečių stebėtojai ne
abejoja, kad po tų neramu
mų tenka laukti dar griež
tesnių priespaudos įstatymų. 
Dubčeko ir jo šalininkų iš 
bet kurių atsakingu pareigų 
visiško nušalinimo ir pasku
tinių turėtos laisvės likučių 
panaikinimo.

Bet maža čekoslovakų 
tauta vistiek dar spiriasi 
prie sovietini milžiną, lai
mėdama net užsienio komu
nistų simpatijų ir kenkdama 
Kremliaus prestižui.

Jeruzalėj sudegino

musulmonų mosėją
Praeitą ketvirtadienį Je

ruzalėj buvo padegta ir taip 
sunaikinta garsi arabų mo- 
šėja Al Agsa, ne tik didelės 
vertės architektūros kūrinys, 
bet ir Viena žymiausiųjų mu
sulmonų šventovių.

Dėl to įvykio nepaprastai 
paaštrėjo ir šiaip įtempti žy
dų arabų santykiai. Egipto 
prez. Nass eris paskelbė ne- 
atlaidžią kovą prieš žydus, 
nors ji ir kažin kaip ilgai 
tęstųsi. Žydai dėl to padegi
mo apkaltino Jaruzalėje at
siradusį australą, o krikščio
nys savo narį gina ir žydų 
kaltinimus atmeta.

Izraelio užs. reik. minist
ras Abba Eban visą nusikal
timą nori suversti arabams, 
kurie, esą, tuo norį nuteikti 
pasaulį prieš žydus.

Naujas P. Vietnamo 
min. pirmininkas

Politinių srovių spaudi
mo verčiamas turėjo atsista
tydinti Pietų Vietnamo mi- 
nisteriš pirmininkas Tran 
Van Houng. Jo vieton prezi
dentas Thieu pakvietė savo 
artimą draugą generolą 
Tran Thien Khiem.

Tas pasikeitimas rodo, 
kad Saigono vyriausybė nė
ra linkusi daryti nuolaidų 
kairiajam sparnui ir santy
kių bei susitarimų su Viet- 
kongu salininkams.

Aišku, pakvietus ministe- 
riu pirmininku generolą, da
bar beveik visi vadovaujan
tieji Saigono vyriausybės 
postai yra kariškių rankose.

Nusiaubtoms sritims grė
dą įvairios epidemijos — vi
durių šiltinės, stabo, malia
rijos, nes buvę vandens už- 
semti pakraščiai apkrėsti ža
lingomis išmatomis, visur 
pilna gyvačių, žiurkių.

Didžiuliai uragano

padaryti nuostoliai
Uraganas Camille, nu

siaubęs Mississippi pakraš
čius, padarė milžiniškų nuo
stolių. Tik Gulfporto apylin 
kėj suskaičiuoti 139 žuvu 
šieji, sugriauta 3,506 namai,

Suėmė Juodųjų 
Panterų vadą

Pagaliau policijai pavyko 
suimti kovingos negrų jau
nimo organizacijos Juodųjų 
Panterų pirmininką Bobbį 
Seale’į.

ši organizacija vartoja vi
sokias smurto priemones ne-1 
ramumams kelti ir savo na
rių klusnumui išlaikyti. Ge
gužės mėnesį dingo Juodųjų 
Panterų narys Alexas Rack- 
ley’is. Vėliau paaiškėjo, kad 
jis buvo pačių negrų pa
grobtas, išvežtas į Connecti- 
cuto valstiją, ten jų nuteis
tas mirtimi ir nužudytas. 
Mat, jis buvo atsisakęs toje 
smurtininkų organizacijoje 
toliau dalyvauti. Jį tardė, 
kankino ir nužudė jau minė
tas pirmininkas Seale’is.

Žudikas buvo pabėgęs į 
Kaliforniją, bet dabar pa
vyko jį'sugauti ir bus teisia
mas už žmogžudystę.

Fėz/i/s išgelbėjo 
jurininką

Sunku patikėti, bet taip 
tikrai įvyko. Pietų korėjietis 
jūrininkas prie Nikaragvos 
iškrito iš laivo j jūrą. čia pat 
jam pasitaikė didelis vėžlys, 
ant kurio nugaros jūrinin-

12,409 sunkiai apgadinti ir kas užsiriogHno. Jo laimei
24,207 ftamai apgriauti ma
žiau. 5.000 žmonių dar yra

vėžlys net 15 valandų plau
kiojo vandens paviršiuje

be pastogės ir priglausti ^er tą laiką jūrininkas buvo 
Raudonojo Kryžiaus parū- pastebėtas švedų laivo ir iš
pintose patalpose.

Ten buvo apgriautos ir
žibalo rafinerijos, kurios ap
tarnavo didelės krašto da
lies automobilistus.

Naujas Indijos 
prezidentas

Indijoje nauju preziden
tu išrinktas V. V. Giri. Jis 
jau pradėjo eiti pareigas.

Šio prezidento kandidatū
rą labai rėmė dabartinė mi- 
nisterė pirmininkė Indira 
Gandi, o Kongreso partijos 
vadai siūlė kitą kandidatą.
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Lankiam naja riaafti

Naujam* įvykiams
ir ‘

Po pernai buvusių gausių 
demonstracijų, riaušių, uni
versitetų užėmimų, ar net 
miestų deginimų ligšiolinė 
tyla kaiką ramina, bet giliau 
padėtį pažįstantiema kelia 
ir įtarimą.

Budresnių stebėtojų nuo
mone, JAV miestuose riau
šės palyginamai aprimo tik

Ar JAV trauksis
U Thailando?

Thailande esama apie 
48,000 amerikiečių kariuo
menės, kuri skirta to krašto 
nepriklausomybei paremti.

Kovotojai dėl taikos Viet
name prisibijo, kad ta ka-

Dėl darbo dienos 

šventės lotas 

Keleivio numeris

gelbėtas.

Ar įvyks M0 metų 
svajonė?

Sekmadieni milžiniškas 
ledlaužis- tankeris Manhat
tan išplaukė iš Chester, Pa., 
į istorinę kelionę, apie kurią 
jūrininkai svajoja jau 500 
metų. Jis plauks šiaurės van-

•v •įsos vieną 
dieną vėlina!

laikinai. Vaaaraa matu joa 
yra dar tik planuojamo*, o 
turėsiančio įvykti ”■>
rudenį. Es*, tam ruoMaai nat
100 įvairių karingų puria t ft.j* ^**^**P^° ?***

lokalinių tikrių ■i.ktačfa?' “ Th*
kaikurių mažesnių reformų J *an”° vyr**usybe.
uni vversitetuoee ar vbuome-Į . ,, __
niniame bei ekonominiame! “ kitos pusės yra suaita- 
JAV gyvenime, o kitos —Irimų, pagal kuriuos JAV 
vedamos griežtu polittaėa'
revoliucijos' šūkių, Nokian
čios griauti visą demokrati
nę santvarką ir "nepalikti 
akmens ant akmens“... 

žinoma, vienais šūkiais

dėti Thailandui atsispirti 
prie! galimą užpuoliką. Bet 
norima, kad tai būtų daro- 

anaauM^.n* ne tik prezidento pava-
valdžios nenuversi, o frvta- dimu, bet fr au kongreso žt 
ną kitą kvartalą sudeginus

Irake sušaudė 
15 šnipų

Irako radijas pranešė, 
kad ten suimta 15 asmenų, 
kurie kaltinami šnipinėjimu 
Izraelio naudai, ir visi nu
teisti mirti. Tarp jų yra du 
žydai, du krikščionys ir vie
nuolika musulmonų. Penki 
nuteistųjų yra karinio per
sonalo ir policijos nariai.

Iki šiol dėl šnipinėjimo 
Irake buvo nubausti mirtim 
36 asmenys, kurių tarpe bu
vo devyni žydai.

Palengva aiškėja

mėnulio amžius
Atgabentos mėnulio me

džiagos pavyzdžių tyrimai 
rodo, kad nė viena mėnulio 
atsiradimo teorija nėra vi
siškai teisinga. Mėnulis ne
sąs nei visiškai vulkaninės 
kilmės, nei jo krateriai iš
spausti krintančių meteorų. 
Paskutinė mokslininkų nuo
monė bus artimiausiu laiku

denimis jį Aliaskos šiaurę, pagkelbta eilėje moksiinių
(ll ^z?uJ1.ai.na^tO8, straipsnių, bet jau dabar sa- 

įr kitokių turtų šaltiniai. j komaj ka(j dangaus kO-
Jei ta kelionė pavyks, taį nas esąs apie 3.5 bilionų me- 

ji turės didelės ūkinės reikš- tų senumo ir per ilgus am- 
mės, nes sutrumpins kelią. 1 liūs nedaug pasikeitęs.

dar nebus revoliucija.

Tai numatant, buvo dėta 
pastangų, kad federalinė 
valdžia išleistų atitinkamų 
griežtų įstatymų, kuriais re
miantis būtų galima bent u- 
niversitetuose palaikyti tvar
ką ir išvengti studentijos 
"sukilimų“, kokių yra daug 
buvę. Bet prez. Nixonas ma
no, kad ir dabartinių įstaty
mų pakanka, tik reikia juos 
vykdyti. Be to, jb nėra lin
kęs, kad federalinė valdžia 
perdaug akivaizdžiai kištųsi 
į universitetų vidaus reika
lus, nes tada ji bus kaltina
ma, kad varžanti akademinę 
laisvę. Tvarką palaikyti tu
rėtų pačios universitetų va
dovybės, remdamosi savo 
reguliaminab.

Aišku, riaušių priežastys 
yra rasinė neapykanta, juo
dasis ar baltasb nacizmas, 
kažkurie demokratinės san
tvarkos trūkumai, bet didele 
dalimi ir pašalinė agitacija, 
įpučiama net iš užsienio vie
nos ar kitos komunistinės 
srovės, ypač lengvai pavei
kiančios naivius pacifistus.

Gi evangelistas Billi Gra
bam mano, kad dabartinių 
visuomenės neramumų prie
žastis esąs tautos moralinis 
susmukimas, aukštesnių ide
alų stoka, viešas sekso ir ki
tų žemų instinktų garbini
mas ir erzinimas.

Atitinkamos tvarkos da- 
boiimo įstaigos ir pajėgos 
taip pat nesnaudžia ir ruo
šiasi visokiems netikėtu
mams.

iria ir aprobavimu.

JAVTl»pr»l6.aU Ak 
Barkley vaikaitis WflHaaų 
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Dr. Philips* Bfclbergas 
Pietą Afrikeje. Jb buvo, 
eb beegas, kartam 1N8 m. sau
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Via Teta j lietivf
VOKIETIJOS UETUVIV SOCIALDEMOKRATU 

DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMO IR SEMINARO PROGA
Pare je išsidriekęs Bad Godesbergas iš tiesų yra 

Vakarų Vokietijos sostinės Bonnos priemiestis. Jame su-' 
sispietė daugelis užsienių diplomatų, eilė vyriausybinių 
įstaigų Bad G adesberge taip pat yra ir Vokietijos Sočiai-; 
demokratų partijos (SPD) vyriausioji būstinė. įsikūrusi; 
sename barake. Tad vokiečių laikraštininkai ir platesnieji 
socialdemokratų sluoksniai SPD vadovybę dažnai popu
liariai ir vadina tiesiog "die Barracke“ — baraku. Ir toji 
pravardė nebetariama kokia nors niekinamąja prasme, į 
bet kasdieniškai dalykiškai, kartais net su savotišku šiltu j 
jausmu.

Tame pačiame Bad Godesberge prieš vienerius me-1 
tus gimė ir kita socialdemokratiška organizacija — Vo
kietijos Lietuvių Socialdemokratų draugija. Tiesa, stei
giamasis lietuvių socialdemokratų susirinkimas neįvyko, 
barake — Barakas, turbūt, nė nežinojo apie savo ideologi
nių giminaičių netolimą susibūrimą, — bet pernelyg įspū
dingiau skambančioje patalpoje: Annabergo pilyje, ku
rioje jau eilė metų veikia kun. Urdzės vadovaujamas bal- 
tiečių studentų bendrabutis. j

Po rionsrių motą
Beveik lygiai po vienerių metų, liepos 11-13 dieno

mis, Vokietijos Lietuvių Socialdemokratų Draugijos na
riai ir prijaučiantieji vėl susirinko Annabergo rūmuose.

Pirmieji metai bene kiekvienai organizacijai, matyt, 
neišvengiamai yra būriavimosi. organizavimosi, narių ir 
veiklos priemonių telkimo, tinkamiausių ir prieinamiau
sių priemonių ieškojimo laikotarpis. VLSDD iš tiesų susi
organizavo, susikonsolidavo ir tam tikra prasme netgi su
spėjo išgyventi savąjį "kovos krikštą“, nes aktyviai reiš
kėsi opozicijoje Lietuvių Bendruomenės vadovybei ir savo 
kandidatus statė praeitaisiais metais įvykusių rinkimų me
tu į VLB Krašto tarybą. Tarybon tepraėjo vienas VLSDD 
kandidatas, jos valdybos pirmininkas dr. V. J. Bylaitis. | 
Tačiau VLSDD dėmesys ir nuoširdus susirūpinimas bend-. 
ruomeniškomit problemomis nė kiek nėra atslūgęs, kas 
nedviprasmiškai išryškėjo ir šiamereuvažiavime.

Atrodo, kad prieš metus pasistatytąjį tikslą — Vokie-■ 
tijos lietuvius socialdemokratus suburti vieningam dar-: 
bui — VLSDD pasiekė, aiškiai ir pabrėžtinai užimdama 
savo xvietą Vokietijos lietuvių visuomenėje. Tam tikra 
prasme šį draugijos suvažiavimą galima laikyti ir ataskai
tiniu, parodžiusiu narių ir prijaučiančių polėkius, orga
nizuotumą, pasiryžimą, na, o kartu vykęs savišvietos se
minaras su referatais ir diskusijomis turėjo sustiprinti su
važiavusiųjų ideologinius ir teorinius pagrindus konkretų 
visuomeninį darbą dirbant

ii' - Tiesa.
Pasak VLSDD tarybos pirmininko K. Dikšaičio, — 

"nesame kokie politologijos, filosofijos ar sociologijos 
specialistai, todėl ir į referatų temas tenka gilintis iš pačių 
pagrindų“. Todėl, galbūt, neatsitiktinai jis savo skaityto 
referato tema pasirinko "Socializmo pradmenys senovės 
Graikijoje ir vėliau“.

K. I) kšaitis klausytojams apibūdino Platono "Vals
tybės“ ir Aristotelio "Politikos“ mintis, kurios jau otspin- 
dėjusios socialistinės visuomenės idėjas, nurodė, kad Aris
totelio mąstysena randama ir kituose senovės Graikijos 
autorių raštuose, pav., pas Buchemerą, Jambulą, Aristo- 
faną. Perėjęs prie senovės Romos, referentas iškėlė Ro
mos plebėjų, gladiatorių, vergų sukilimus, aprištojo ties 
Spartaku.

Socialistinius pradus K. Dikšaitis nurodė ir tokiose 
senovės bendruomenėse, kaip esenuose, kurie Palestinoje 
savo religinėse bendrijose gyveno 150 m. prieš mū3ų erą. 
Ir pirmieji krikščionys turėję visą eilę socialistiškų bruo
žų, netgi Naujojo įstatymo Apaštalų darbuose (2:44-45) 
sakoma: "Bet viri, kurie įtikėjo, laikėsi drauge ir turėjo 
viską bendrą. Jie parduodavo nekilnojamus ir kilnojamus 
turtus ir padalydavo, kas gauta, visiems, kaip kuriam rei
kėdavo“. 0 kaikurie Bažnyčios tėvai ir vėliau skelbė 
turto lygybę ir bendrą ūkininkavimą, kaip pav., 407 m. 
miręs Konstantinopolio patriarchas Chrysostonas.

Perėjęs į viduramžius, K. Dikšaitis nurodė į visą eilę 
bendruomenių, sąjūdžių ir religinių bendrijų, kurios 
skelbė ir dažnai vykdė socializmo idėjas. Pradedant V 
šimtmečio pelagijieėiais Anglijoje, einant per Balkanuo
se veikusius bogumilus, XII šimt valdensų sąjūdį, prasidė
jusį Prancūzijoje, visi šie sąjūdžiai savo pažiūrose ir pa
sirinktame gyvenimo būde turėjo socializmo pradų.

Galbūt, kaikurie referento teiginiai ir buvo truputį 
perdrąsūs, nes juk ir laisviausiai suprantant socializmo są
voką, labai jau sunku tokio, sakykime, Platono samprota- 
viaHB priskirti socialistiniams pradams. Platono valstybės 
■oMa R tikrųjų juk buvo labai antidemokratinis, maž- 
Ągįg ŪriRokratinis, o jo siūlymai, kaip turėtų gyventi ir 
Mfcytfc tartai, vargiai priskirtini prie socializmo pradų; 
taifrtfft m Jpu buvo paprasčiausios kareivinių taisyklės 
ir bvūMMMrausmės bei lavinimo statutas.

JL MMmP paskaita buvo enciklopedinio pobūdžio, 
įvadą to, ką galėtume gal pavadinti 

inti. 0 norint su socializmu suripa-
, ir šitoks enciklopedinis bagažas neiš-

jose.
Į socialistinį judėjimą, 

nore dar ne į partijos organi- J. Vilčinskas.
, žariją, J. Vilčinskas įsijun-i Paklaustas apie dabarti- 
) gė apie 1926 m., kada, Kau- nius lietuvių sorialdeTnokra- 
ne studijuodamas, gyveno tų rūpesčius, apie gyvena- 
Palemone. Tada, ypač po mojo laiko iškeliamas pro- 
dešiniųjų perversmo, prie- blemas, sukaktuvininkas ši- 

! varta nuvertusio demokrati- taip samprotavo: 
nę Lietuvos vyriausybę ir iš-; — Kaip ir aplamai lietu-

; prievartavusio Lietuvos sei-, yiškoje išeivijoje, taip ir so- 
! mą. bene pagrindinė Lietu-] rialdemokratMaam judėji- 
vos socialistinio judėjimo a- me šiandieną uvnrbiausias 
šis buvo Šiauliuose leidžia-, klausimas yfū» kaip pri
mas "Kultūros“ žurnalas.įtraukti jaunimą.
Visame krašte veikė "Kultū-1 _ Lietuviams demokreti-
ros“ būreliai, kurių uždari-'ntan^ mfislisl— Mandie-
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ataorto Airijeje kitas riaučėM tarp kata tiku ir protestantų, ncramonių ataidinti buvo at

Gal reabilituoti?

Mėnulis aziaty nesnžavėjo
Kai tik Amerikos astro- šalis po Kinijos — beveik 

nautai pastatė savo koją ant 500 milionai gyventojų. Bet 
mėnulio, prezidentas Nixo- jos politika nelabai aiški — 
nas tuojau leidosi kelionėn i svyruoja tarp Rytų ir Vaka- 
po Aziją, norėdamas azi ja- rų. Sovietų Sąjunga pristato 
tus sužavėti Amerikos laimė-i jai ginklų. Suprantama, kad 
i imu — erdvės užkariavimu, j Amerikai negali tas patikti. 
Jo kalbų tema buvo maž- O Indijai nelabai patinka 
daug tokia: jeigu mes jau; Amerikos politika, ypač 
vaikščiojam po mėnulį, tai! Vietnamo karas. Iš spaudos 
žemėje galim dar daugiau pranešimų matyti, kad Ne
nuveikti. Tik organizuoki- onas tenai buvo priimtas, la- 
tės pasaulio taikai palaiky- bai šaltai. Taigi mėnulis ne- 
ti, o Amerika padės. J padarė įtakos ir Indijoj.

Aplankęs dar keletą Azi
jos kraštų ir grįždamas A- 
merikon per Europą, mūsų 
prezidentas sustojo dar ko
munistinėj Rumunijoj. Ir, 
tikra ironija, jis čia buvo 
pasitiktas išskėstomis komu
nistu rankomis, nors mėnu-

Taip jis prašneko Jakar-į 
toje, Indonezijos sostinėje.
Girdi, jūsų tauta yra pasau
lio taikos keltinis akmuo, ir 
Jungtinės Valstybės priža
da jums pilną kooperaciją 

Į siekiant socialinio ir ekono
minio pagerinimo.

Oficialioj WashingtonoĮ Ho pasiekimu čia nesigyrė, 
tet minalogijoj “taika“, kaip „Namie

kaip mums patinka, bet su 
kitais turim gyventi taikoj*

Juozo Vilčinsko 60 netų

mą tenka itin didelė, saky- 
! čiau, kone istorinė atsako- 
• mybė, — pabrėžė J. Vilčins- 
| kas. — Visi mus pasiekian- 

nys buvo padėti žurnalui iš- tieji duomenys rodo, kad 
rilaikyti ir išplisti. Tokiam jaunesnioji ir jauniausioji 
būreliui Palemone vadova- kartos Lietuvoje yra nedvi- 
vo J. Vilčinskas. Į prasmiškai sociakstiškų pa-

— Berods, 1927 m. daly-’ žiūrų. Krašto supramonini- 
vavau tų. birelių atstovų mas, agrarinio pobūdžio ny- 
konferenci joje Šiauliuose,— kimas iš esmės pakeitė Lie- . .
pasakoja J. Vilčinskas. — tuvos visuomeninę struktū- Į nu° f ° laiko, kai tenai i
Visi buvome neturtingi, tad j rą. Demokratinio socializmo! buvo nuversta prokomunis-j 
nakvojome ant pievutės eže-j partija, tokia, kokia LSDP,! tinė prezidento Sukamo 
ro pakrantėje. O pačioje i geriausiai šiandieną atitinka valdžia, militaristai išžudė 
konferercijoje man didžiau-! Lietuvos liaudies poreikiams jau apie 5.000,000 komunis- 
sią įspūdį vis dėlto paliko' ir jos interesams atstovauti, tų-
Kostas Korsakas. Jis skaitė Todėl beveik vien tiktai O vis dėlto gen. Suharto, 
paskaitą. Toką visai dar jau-į LSDP turi potencialą išsi- dabartinis Indonezijos pre-» 
nas. neįspūdingai atrodan- vystyti į realią politinę jėgą zidentas. siūloma pono Nix-• 
tis vaikinas, dar gimnazis-* pačioje Lietuvoje. O tai įpa- ono talka nenudžiugo irmė- 

reikoja! : nulio "užkariavimu“ nesu- Į
— Įpareigoja ypač mus, sižavėjo. t

užsieniuose gyvenančius so-

žinoma, reiškia kovą pnes 
komunizmą. Indonezijoj to
kia tema, rodos, turėtų būti .IU"UI ’
labai populiari, nes Indone-1 Pasake N,*onul rumunlS va’ 
zijos militaristų diktatūra* das ^esesku. 
naikina komunizmą ne juo-j 
kais. Spaudos apskaičiavi-1

[ą tik gavome:
Pranešame skaitytojams, 

kad Keleivio administraci- 
"šuolis i mėnulį buvo pa-j F3.1™.3.Jau“ dar. ši«

si nuotaika vis dar yra stip-; cialdemokratūs, — nurodo darytas erdvėje, o mes gyve-! nesemal melstų nygų. 
ri. Jei klausvfojų tarpe pra-1 J. Vilčinskas, — nes tik čia name žemėje“, pasakė Indo- Penktoji Pradalgė, Londo- 

niuo^yra Ju'^VilčinZi dHoĮe. dar b™. abej?ia" - į mes galime, palyginti, lais- nezijos prezidentas. Ir pri- • ne išleistas literatūros met- 
kas rimes 1909 m. liepos 261 tai P° paskaitos visi, at- vai ir netrukdomai dirbti i- dūrė: "Ironiškai, mėnulis rastis, kuriame rasite įdo-

Vienas veikliausiųjų ir 
darbščiausiųjų lietuvių soci
aldemokratų veikėjų užsie-Į

tas, bet ta jo paskaita! Ne
beatsimenu tos paskaitos tu
rinio, bet likę3 įspūdis, liku-

i rodo, buvo Įtikinti K. Kor deologinį ir politinį darbą, negali mūsų širdžių šiame' mių prozos ir poezijos kūri- 
—O kad užtikrintume savo pasaulyje suvienyti, ir mes nių bei straipsnių. Kaina — 

darbų ateitų, būtinai turime negalim po jį vaikščioti, nes . minkštais viršeliais $3.15,
išsiugdyti savo prieuglį sve- mes turim vaikščioti žemėj“.’ kietais — $3.75. 
tur. Tačiau jo kaip tik ir pa-, Tai buvo

į sigendu... . ! bet ir gana grubus azijato didelį susidomėjimą sukėlęs
Socialistų Internacionale/ i a 7“ Tl.esa’ ĘPes kelet4 m«- pareiškimas Amerikos pre-i poeto Jono Aisčio straipsnių
Vidurio ir Rytų Europos so- i K pnea.uĄlo;I??.os’.nestl' zidentui. Ir vis dėlto p. Nix- 'rinkinys. Kaina minkštais
cialistų unijose (SUCEE), kad išlikti™: t°’ J' yilc?nska.s~ onas nenustojo savo talkos viršeliais $2.55, kietais vir-

demolrotijos, kad isliktunr j0 butą ir pakankamai is- jam siūlęs Tardamas ?av0 šeUais _ $3.75.
socialistas Pnesineai... j prususio, ir veržlaus ir ko- žodi banketo metu jis kar I _____ ?

— Į aktyvią LSDP veiklą* vmgo. Bet sustojus Darbo“ t *. noriw bl-,ti i LleP*no» wapmaudo ąso-
Iisuų Av,ueixHvij,«e. via g, Londo-, žuraalui vvresniuiu ir iau- • ™ ? j-!- 3 I či>i» premijuotas Jurgio

j gametis LSDP Užsienio gyvendamas, — toliau 1 nesniuiu keliai kažkaip išsi-i n?ls’Gliaudos romanas, 304 psl.,
legeturos narys. § ! / ^gnskas> _! ke‘lal kazkaiP 1SS1 | pikiais budais, kokie tik ( kaina

ir spaudos darbas • iau Lie- uraUke 8 jaumej1 truput} vra mūSU pareiga, nes, kaip i Draugas don Caimllo,i£v^ SKttdT anksčiau sakiam nuo to,k$ įdomūs klebond ir vietinės
tuvos Žiniose“ ir kituose k *• A skleisti? — klausa J.. atsjtik? Indonezijoj prikhu- komunistų partijos sekreto- 

i laikraščiuose, išeivijoje jis ..L43’?’* « Pacifice, todėl ir vi-} riaus pasikalbėjimai, 216

d. Vilniuje, vadinasi, šiuo 
metu švenčiąs savo 60 metų 
amžiaus sukaktį.

J. Vilčinskas jau eilę me
tų Lietuvos Socialdemokratų

sako pristatytom socializmo 
idėjom... Korsakas dabar di
delę karjerą padarė Lietu
vos Mokslu akademijoje. E- 
su tikras, kad ir nekomunis-

IŠ MŪSŲ SPAUDOS 
ISTORIJOS

Rugpiūčio 16 d. sukako 
90 metų, kai Mikas Tvaraus-

rowski“.
Taip tada buvo rašoma. 

To laikraščio teišėjo vos ke
liolika numerių.

KVIEČIA I DARBO PART. 
KONFERENCIJĄ

Britų Darbo Partija at
siuntė LSDP Užsienio Dele- 
gatūrai kvietimą atsiųsti de
legatą į Darbo Partijos me
tinę konferenciją, kuri į- 
vyks rugsėjo 29—-spalio 3 
dienomis Brigbtone, Angli
jos pietų pajūrio mieste.

nuolatos dalyvauja tarptau
tinėse demokratinių sočia 
listų konferencijose, yra il-

1 tonos laikais nelegalioje ‘ mūsų darbą kas nors tęs, tai
partilos veikT°Je nedalvva- tik jaunieji. Gal pirmiausia 

J° vau’ *** ISDPi turėtume juos reabilituoti?
I menai. .... * pirmininkui Stp. Kairiui ma- R.EJM.
į Jo veikla nesiriboja vien no kairiosios (pažiūros tik- 
, tik partiniu ir ideologiniu rfausiai neliko paslaptimi.
•darbu: J. Vilčinskas akty-, _ Kai pokarėje sažino- 
. viai ir dažnai vadovaujan- io< kad atsidūriau Londone, 
čiose vietose dalyvauja ir, bematant Stp. Kairvs ikinkė 

t bendrinėje užsienio lietuvių mane i politinį darbą. Teko
: veikloje. Jis yra ilgametis lietuviams socialdemokra-,, XT v , ... , .
Didžiosios Britanijoj; Liptų-, tam atstovauti SUCEE kon-j katNew ^orke Padėjo leis-

’vių Sąjungos pirmininkas, ferencijose. vėliau Socialia-;!1 šiame krašte pinnąj}lie- 
londoniškės Lietuvių namų tu Internacionale, no to rei-! laikraštj. Tai buvo

, akcinės bendrovės direkto- ksin aktvviai Įsitraukti i i — Lietuwiszka Gazieta , 
j rius, dažnai lietuviams „Darbininku Balso“ leidy- f A * rl 1*i stovauja ir tarptautiniuose b, ir redakcija. 1959 m. bu-;tawnlka JA™enk°J-1 n~de1!' 
i veiksniuose bei ju komisi- van trinktas i LSDP Užsie- ma’ P0?1'w1'

niu delegatam, kuriai vis te- n)ka? ?5 lytojo* M Twa- 
bepriklausau. —

UPI žinių agentūros ko
respondentas Hensley pra
neša. kad privatiniuose pa
sikalbėjimuose prieš banke
tą Nixonas užtikrinęs geri. 
Sukartą, kad Amerika ir to
liau tęsianti $120.000,000 
metinę paramą Indonezijai.

Indonezija yra salų res
publika rytiniame Pacifice. 
Tų salų priskaitoma iki 
3,000, bet ne visos gyvena
mos. Tirščiausiai apgyventa 
yra Java ir Madura, kur ke
turkampei myliai tenka
1.000 gyventojų.

Iš viso Indonezija turi a- 
pie 104.000,000 gyventojų, 
kurie susideda iš 137 taute
lių bei kilčių, dauguma ma
lajų rasės. Valstybinė kalba 
— malajų. Religija: huma
nistai, muzulmonai. budis
tai. yra ir krikščionių.

Amerikai labai rūpi, kad 
Indonezija vėl nepatektų į 
komunistu rankas, todėl ji 
taip dosniai milionais tepa* 
ma, ir "magaryčioms“ Nk- 
onas norėjo dar mėnulį pri
dėti.

Iš Indonezijos mūsų prezi
dentas aplankė ir kitas Azi
jos valstybes. Užsuko ir In
dijon. Tai žmoningiauria'

Prano
Naujokaičio eilėraščiai, G4 
psl., kaina $2.

Ošiančio* pašys, Halinos
Didžiulytės • Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psL, kaina $2.50.

romanas, pa
rašė Ali Rita, 205 pel.. kai
na kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

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

Varpas ar. 8,206 psl., kai* 
na $2.50.

Be to, esame gavę nedide
lį kiekį teisininko P. šulo 
parengto leidinio "Kaip su* 
daroarf testaasentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentu pavyzdžių. Jos kai
na — $8.00.

Massachusetts gyventojai 
prie Sų kainų turi dar pri
mokėti 3% (po 9 centus) 
Sales tas.
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas]
PASIKEITIMAI L. B-NES 

TARYBOJE

WORCESTER, MASS.

M.
I KANADOS NAUJIENOS

JAV Lietuvių Bendruo-1 Aušros Vartų parapijos 
menės Tarybos pirmininkas klebonas Mykolas Tamule- 
Juozas Kapočius dėl ligos iš vičius vėl susirgo ir paguldy- 
pirmininko pareigų ir prezi- , tas šv. Vincento ligoninėj, 
dilimo pasitraukė. Jo vieton' 1
LB Tarybos pirmininku iš
rinktas dr. Petras Vileišis iš*
Waterburio, Conn., o j pre-

ST. CATHAfltlNES, ONT.

zidiumą pakviestas daugiau
sia balsų rinkimuose gavęs 
kandidatas tarybos narys 
Vilius Bražėnas iš Water- 
towno, Conn.

r VISI | LIETUVIŲ 
KONGRESĄ

SLA visada bendrai dirbo

kinti nekentėja i 
lesti, bet ii tikrųjų

kais jie atratf pa
H“, jų vtfen vfaal

Neseniai mūsų miesto lie
tuvius sukrėtė šiurpus įvy 

Jas čia rengė skautų rė- kis. Stratfordo mieste buvo 
i mėjų būrelis birželio 28 d. surengtas plataus masto fes- 
j Ta šventė prasidėjo meno tivalia, j kuri buvo kviečia- 
l mėgėjo Stepono šetkaus ta- mas ir kitų miestų 

Mirė Marijona Sakaitie- pybos kūrinių paroda. Vė- Kurie neturėjo savų susisie- 
nė, Marijona Drangienė. O- liau pilna salė prigūžėjo sve- kimo priemonių, tuos vežė 
na Baiysiūtė, Mikas Česnis eių net iš tolimų vietų, buvo specialūs autobusai, 
ii Adomas Ašmenskas. net iš Vancouverio, atvyko yiena. autoburaa. veš*

'keliasdešimt jaunuolių, no- 
Hamiltono jungtinis me- rodamas išvengti susidūri- 

nininkų sambūris — E. Ku- mo su priešais atvažiuojan- 
Geriausiais pažymiais bai- dabienės vadovaujamas vai- čiu sunkvežimiu, buvo pri- 

gė šv. Kryžiaus kolegiją | dintojų sambūris “Auku- verstas sukti į griovį. O įsur 
Juozas Jurgelionis, Juozas A> Paulionio vadovau- kęs apvirto, išlaužė stiprią

jamas parapijos choras ir G. tvorą ir sumaigė kelioliką 
Breichmanienės vadovauja- jaunuolių, jų tarpe ir tris He
mas tautinių šokių sambūris tuviukua.
"Gintaras“ — atliko G. Ve-; A PaSkauskui ir dviem 
liekos muzikinę 2-jų veiks- broliams Bačėnams sulaužy- 

Numatoma, kad jie bus Pjesę “Žydintis vasaros A net į.
pakviesti kolegijoj mokyto-1
jauti.

baigi

J. Stankus, Petras P. Tarnu-
au plačiąja lietuvių visuo-, jfe įr Mikas Karpičius (Visų 
mene mūsų tautos labui, to- J vardai parašyti angliškai, 
dėl jis ragina visas kuopas tik Karpičiaus vardas neiš- 
ir apskričius pasiųsti savoj kreiptas).
atstovus į Alto šaukiamą A-' M__
merikos Lietuvių Septintąjį 
Kongresą rugpiūčio 30-rug- 
sėjo 1 d. Detroite.

Povilu
SLA prezidentas J. Puodžiūnas gavo

veJ“ • i penei j, raikė jo daryti. VU
Po programos šventės ren- sužeisti lengviau, bet Ir

gėjų vardu A. šatkus pasa- 
’ kė gražią kalbų, padėkojo
programos vykdytojams ir 

I visiems dalyviams. Smar- 
Worcesterietis majoras kiai« plojimais publika reiš- 

Jonas P. Puodžiūnas, baigęs kė savo džiaugsmų.
JPurdue ir Denverio univ.,;

Lietuviu žurnalistu Sa- paskirtas aviacijos akademi- Rengėjai nesitikėjo tiek jtmgoavakd^MMfrimiininto instruktorium.
Vytauto Alanto dabartinis Jo tėyai gyvena Worceste- buvo prikimšta. Kitiems me

LES PIRMININKO 
NAUJAS ADRESAS

lš ju kaikuriems teks ilges
nį laika pabūti ligoninėje, 
nes reikia gydyti didesnius 
kūno sutrenkimus.

J.

URUGVAJUS

adresas yra toks: »tams tokiai šventei bus pa- 
! imta viena iš didžiausių 
?Hų.

ry, Gedimino gatvėj.
J.

Lietuvių katalikų bfolete- 
j nis rašo, kad Montevideo 
miesto valdyba sutiko Mea-\ 

I šiais metais šventę pavė- dind nedidelę aikštelę Ue- 
:mė medžiagiškai: Niagara tuvos vardu. Joje būstas pa- 
j Falls Venetion tavernos sa- statytas paminklinis akmuo 

VKko pirmininko įspūdžiai vininkai E. ir V. Vaškeliai, au Lituania užrašu, ir tai at- 
, Tautinė Sąjunga per J. če- sieisių 100,060 pesu. Tam 
? ponų, ramovėnai, SLA ,278 reikalui renkamos aukos.

Vlilrn T P»‘ PliSS kiek UikO Casatfrv X}d?- P - * Jonušoaj, sviesto gamintojai boj, viename iš Montevideo

lipinuoae rugpiūčio 26-30 J™5"™. Pa^ziuje ko^ta- Pastarujų įmonė yra ui 100 pasUngoSriena ne- 
dienomis sūkiu: 'Pasaulio kad Lietuvos diplomą- myjj^ bet jie visada pare-.didelė gatvė buvo navadfo- 
taika ir brolybė per poezi-it,n_es atstovybes paskutinių mįa St Catharines visuome- Lietimasvardu irtai idė
ją“. Jis ten kviečiamas pa-į remsiu veikla po Prancuzi- ni veiklą. « nekaštavo, nes mieštoj
skaityti savo poemą "Waris naujo prezidento t va|dy^.

Redferd, Mfek. 4E23B.

PAKVIETEI POETŲ 
KONGRESĄ

Nadas Rastenis, gyv. Bai- 
timorėje, gavo kvietimą da
lyvauti Pasaulio poetų kon- 

kuris šaukiamas Phi-

PRANCŪZIJA

Curse“ (Karo prakeikimas), išrinkimo ir naujos vynau- ™2"l*ai turėta idėtas drauen.
sybės sudarymo labai pozi- jams per $500 pelno. Musų.tUPeJ° inejos draugų, 
tyvi. Vliko pirmininkas pa- mažoj kolonijoj tai didelis Į
tyrė, kad Lietuvos atstovo laimikis. Už tai ačiū vietos 
prof. Jurgio Baltrušaičio verslininkams, organizaci- 
santykiai su nauja vyriausy-1 joms ir į šventę atsilankiu- 
bės galva ir užsienių reikalų siems.
minirteriu yra artimi ir as-| uftm, mflėn knlnvuia v™ 

nis subatvakaris. kurio pa ja-* meniška pažintis bei drau-! .
mos skiriamos Balfo ir Va-J giškumas juos riša daugelį P kaikuriu
eario 16 d. gimnazijos rei- metų. Lietuvos atstovas Pa-. bet ta negausi

K«»t raden, «.vovo užtiknntas asmeniška®, darijJ Ie^ į dk 
boję - 89 Sp.mile Hdl hiskrns, kad nanjoji P™»- (iems frukdSTneįajiffi mO- 
Rd. — tolų parengimų ruo- cūzijos vynausybe ir toliau vienybės Ardyti 
šia Danutė Vendasnkaitė santykiaus su juo draugia- ** *

WATERBURY, CONN.

Rugsėjo 
vai. po p

6 d., šeštadienį, 
po pietų įvyks tradici-

Vis labiau
Ypač šiais metais 

kiai tepaminėtos nuims 
siems svarbių įvykių sultak- 
tys. Paklausus vienų vietos 
lietuvį spaudos korespon
dentą, kodėl nieko neberašo 
nelietuvių spaudoje, gautas 
atsakymas: “Terašo tie, ku
rie geras algas gauna ir B 
to gyvena“.

AR ŽINOTE?

Kad Angliją nuo Prancū- 
sijos skiria 22 mylių (siau- 

ij vietoj) platumo są- 
kurį jau daug kas y- 

perplaukęs, ir kad pirma- 
ta R perplaukė Napoleono 
nrrivis, kuris Waterloo mū- 
įr pateko į anglų nelaisvę, 
nivo nuvežtas į Angliją ir, 

vieną audringą naktį pabė-! 
ga Jis, perplaukęs tą sąsiau- j 
■į, atsidūrė laisvėje — Pran-;
cūrijoje;

• * ♦

kad mezgamąjį virbalą 
bado vyras, kad pirmieji Į 
mezgėjai atsirado 18 am-f 
šiuje Italijoje, kad porą am- 
šių mezgimas buvo vyrų 
darbas, kad anksčiau koji
nės buvo siuvamos iš me-u

• » ♦

savo tėvams prisiminti ir lie-* koje ir mūsų laisvės kovos 
tuvių kultūriniams reika- bylą remiančioje dvasioje.

jsrasnsrs
S naujoji JAV politika siekia

I artimesnio bendradarbiavi- 
ir anv mo torP Paryžiaus. Londono

Kairiu lUftnJfoj ir Bonnos. Prezidento Nixo-
J?™?amii no apsilankymas Rumuni- 

atvy ti i ų substvakarb -r kanclerio
Kiesingerio Washingtone, 
Berlyno klausimais susitari
mas su Washingtonu rodo 
politikos iniciatyvą visos 
Europos politiniais klausi-

TORONTO, ONT.

M. Dargytė, penkiolikos 
metų mergaitė, buvo vienin
telė tėvų duktė. Nora ji buvo 
kilusi iš mišrios šeimos, bet 
gražiai išauklėtų, puikiai 
kalbėjo lietuviškai ir pavyz
dingai mokėsi mokykloje.

Neseniai ji užsimanė pa
sidairyti po

mais dalinai perėjusių vaka- miesčio apylinkes. Bet nera- 
riečiu rankosna. Iš to išplau-| dus žmogaus, kuris sutiktų

vežė naujų urnų savo dot vpatmgai svarbius as-i mašinos ir išvažiavo viena.
prieš pusę metų mirusio vy
ro "Nepriklausomos Lietu
vos“ redaktoriaus Jono Kar- . . . , . .
delta pelenams. Urna laiko- daryti vi8k*’ kad besi k ei-1

CHICAGO, HA.

B Montrealta buvo atvy
kusi dsinintakė Elzbieta

meniškusmeiiiBRUB ryšius aukštose į Bet išvažiavo ir pradingo.
torp^?i?5'.p?litik0Sl&,T' Pw» <B«m Jai noito, 

“vTbb.i ASpSTk:

•arai JAV

Mūsų pinigui nukritus 
(250 pezų už dolerį), sunkul 
išsirašyti JAV einanti Betu
riu laikraštį, todėl labai ge
rai daro tie, kurie savo gtad. 
nėms ar draugams, gyvenan
tiems Urugvajuje, ta ar kita 
proga dovanu užsako 
vį ar kurį kitų laikraštį.

M.

kad ilgiausia geležinkelio 
Unija yra Maskva—Vladi
vostokas, kurios ilgis — 
9,216 kilometrų (5,614 my- 
W);

• • •

kad sardinė gyvena 8 me
tus, lašiša — 13 metų, upė
takis — 19 metų, karpis — 
47 metus, ungurys — 55

• • •

VOKIETIJA

ZMMM. Ku^rifimi
Liepos 26 d. širdies 

gis nutraukė Marijonos Kar 
paričienės gyvenimo 
Ji palaidota Laagenl 
naujuose kapuose Arensimi

kad Paryžiaus mašinin
kė Huber yra pasaulinė čem
pionė, kuri per minutę su

rija parašyti 260 žodžii 
"Galėčiau“, sako įi, “para
šyti per minutę 300 žodžiu, 
birt niekas nesugeba taip 
greitai kalbėti.“

deno pelenams. Urna laiko- i policijai Ir daugeliui] de. Liko liūdintis vynų, gy-

^Chicago,E.Kardeliene ’S5J?i’,g’liml geri“ap-..pta»U

išvyko į Kennebunkportų,|ginam* 
Me^ poros savaičių poilsio.

bet mergaitės
(Elta) neužtiko.

I . • i ftS

nei pėdsakų deratr. 121 
many).

H 15, W. Ger-

Yra priekaiitų, kurie mus
■

Beubitina, ir pagyrimų, ku

rie

i s V
I •
i

Viena II—atima, Te*„ fira— 
šitokias aetikras Maitiaes (fns

PODAROGIFTS, Intu,
Mes džiaugiamės, galėdami pranešti, kad dėka pasitari
mų, įvykusių Amerikoje su Vnešposyltorgo prezidentu 
ir asmeniško vizito Podarogifts prezidento Maurice 
Rifkin Maskvoje, padaryti pakeitimai ir pagerinimai, 
priimant užsakymus dovanoms.
1. Komisijos arba mokesčiai nebus imami nuo dovanų 

gross sumos, mokėtos pirkėjo, bet visi mokesčiai bus 
pridedami prie U18AKYMO NET SUMOS 
taip, kad nekiltų nesusipratimų ar klausimų tarp 
Vnešposyltorgo ir gavėjo,

2. Prekių kainos yra sumažintos. Naujas kainoraštis 
bus paruoštas mėnesio arba dviejų laikotarpyje ir 
siunčiamas paprašius.

3. Iki to laiko mes prašome gerbiamus klientus, siun
čiant dovanas, naudotis DOVANŲ PAžYMftJIMU__
MERCHANDLSE PURCHASE ORDER: tuo būdu 
gavėjas galės pasirinkti prekes, kurios tam patinka.

"M05KVK“ AUTOMOBILIO UŽSAKYMAI 
YRA PRIIMAMI KAIP IR SENIAU, KOL JŲ 
RIBOTAS KIEKIS BUS IŠNAUDOTAS.
Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis į mūaų 
prisijungusias firmas ar jų skyrius:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnnt St. PkikuMpkia. Pa. 19IM.

Tel.: (215) WA 5-3455
PACRAGE EXPREHS AND TRAVEL AGENCY 

1776 BnnNhray, New Yarfc, N.Y. 10019
Tek: (212) 561-7729 

COSMOS PARCEL EEPRESS CORP.
45 West 43th SL. Ne* York. 19636 

Tek: (212) CI 5-7905
. arba tiesioginiai į

PODAROGIFTS, INC
220 Pufc Aro. Srotk, N»w York, N.Y. 10MB 

Tdefnm: (212)
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Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, ialin ii Lietuvos!

Kaune 302,000 gyventoj?

Juozas Marcinkus, Kauno 
miesto viceburmistro atitik
muo, papasakojo Komjauni
mo Tiesos atstovui, kad 
1945 metais, t. y., ką tik 
grįžus rusams, Kaune tebu
vo 80,000 gyventojų. Vadi
nasi, Kaunas buvo netekęs 
lygiai pusės 1940-tais metais 
buvusio gyventojų skaičiaus. 
O dabar Kaunas turįs jau 
302,000 gyventojų. Nors ir 
dabar nespėja pristatyti na
mų tokiam skaičiui, jo augi 
mo dar nesirengia stabdyti 
ir 1980 metais žada turėti 
Kaune 400,000 gyventojų.

. (E)

Mine A. Rastenyte
Rugpiūčio 1 d. Vilniuje 

mirė Anelė Rastenytė, 88 
metų amžiaus, apie 20 metų 
(1921-1940) buvusi vilnie
čių gerai pažinto knygyno 
Aušros Vartų gatvėje vedei 
ja. Lenkų administracijos 
akyse buvo savininkė, nors 
iš tikrųjų knygynas buvo šv* 
Kazimiero draugi jos. Be to, 
dėl nuolatinio administraci
jos priekabiavimo knygynas 
veikė užmaskuotas, kaip de- 
vocionalijų parduotūvė. o 
tačiau tai buvo vienas iš

Miškų gaisrai

Temai Lietuvos miškuo
se kilo 568 gaisrai“, primi
nė Švyturio atstovas miškų 
valdytojui A. Matulioniui, 
kuris pažadėjo užleisti dau
giau vietos miškuose poil
siautojams.

Iš viso miškų Lietuvos te
ritorijoj esą 25%, o tai ma
žesnis nuošimtis, kaip Lat
vijoj, Estijoj, net kaikurio
se pramoningose Europos 
valstybėse. A. Matulionis ta
čiau sako. kad mokslininkai 
jį raminą, sakydami 25% y- 
ra dar pakankamas minimu
mas, bet jį reikia išlaikyti. 
Tvirtina, esą, bus išlaikytas, 
nes kirtimas esąs rūpestin
gai kompensuojamas nau
jais sodiniais.

ELTA)

do kviečiuose kažką sušla
mėjus. Vienas iš medžiotojų 
nutarė pabaidyti tuos mena
mus šernus ir pavaryti juos 
kitiems laukiantiems tiesiai 
priešais. Bet kitas medžio
tojas, pamatęs mėnesienoje 
kažką judantį, prisitaikė ir 
...nušovė draugą. Vienas į 
kapus, kitas — į teismą, o 
šernai ir toliau knisa kolcho
zo kviečius...

(E)

Mirė A. Leimontaite
' Rugpiūčio 13 d. Vilniuje 
ilgai ir sunkiai sirgusi mi
rė nusipelniusi aktorė Anta
nina Leimontaitė-Steponavi* 
čienė, gimusi 1903 m. Rygo
je* Ji į Lietuvą atvyko 1930 
m., vaidino Kauno valstybi
niame teatre, 1932 m. buvo 

rkelta į Šiaulių dramos 
trą, po poros metų grįžo 

vėl į Kauną ir ten vaidino 
iki 1940 m., o vėliau Vil-

TYROSIOS NERIES 

JAU NEBĖRA

Taip rašo Leonas Rinkti
nas, žemės ūkio mokslinės 
technikinės draugijos Lietu
vos respublikinės valdybos 
vandens ūkio sekcijos biuro 
narys, prieš tai pacitavęs A- 
domo Mickevičiaus garsųjį 
kreipinį į Viliją (Nerį), mū
sų upelių motutę, kuri “dug 
ną tur aukso, o veidą kaip 
dangų“...

Visų pirma išsiaiškintinas 
tas be galo ilgas L. Rinktino 
titulas. Jis rodo, kad ta 
draugija, kurios vieno biu
ro jis yra narys, yra ne Lie
tuvos, o visos Sovietijos ap
imties neva draugija, Lietu
voje turinti savo vadinamą 
respublikinį padalinį ir res* 
publikinę valdybą. Šio pa
dalinio valdyba, matyt, turi 
vandens ūkio sekciją. Tos 
sekcijos biuro < vadovybės)

_________
Kairėje apačioj Lebanono ambasadorius Edouardas 
Ghorras Saugumo Taryboj reikalavo smarkiai nubaus
ti Izraelį už Lebanono bombardavimą. Izraelio ambasa
dorius Josephas Tekoah (viršui dešinėj) kaltino Leba- 

vyriausybę. kad ji esanti atsakinga už leidimą Le- 
teritorijoj telktis teroristams, kurie puldinėja

Izraelį.

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI
Atsiminimus visuomet J-

LIETUVIS “ČIUPINĖJA“
MARSĄ

Tarp mokslininkų, kurie
jš Pasadenos (Kalifomijo-__________________

! Se) Marineriais “čiupinėjo“ .domu skaityti, todėl siūlome 
j Marsą, yra ir lietuvis dr. Ar- jgjgyti šias mūsų žinomų 

žmonių gyvai parašytas at-| ivydas Kliorė.
Rugpiūčio 3 d. New York

■Times, pasakodamas tų 
I biokslininkų samprotavimus 
apie gautuosius duomenis iš

siminimų knygas:
VERGUOS KRYŽKE- 

UUOSE, Sibiro kankinės
Marso, minėjo ir dr. Kliorės.^*®^*^1)0*

t. Būtent, pažymėjo, Į atsiminimų atsiminimų I to-
ikad

Baimės šmėkla už mūsų pečių

“Dr. Arvydas Kliorė, dir
bąs Sprausminių pavarų (Je* 
jPropulsion) laboratorijoje, 
parėmė nuomonę, anot ku
rios, ašigalio gaubtuvas esąs 

į iš sausojo ledo“.
(Suprantama, čia mini

mas ašigalis yra Marso. Gi 
{gaubtuvas — balta Marso 
ašigalio danga. Sausasis le
das — užšalęs anglies dvi
deginis).

Toliau sakoma, kad dr. 
Kliorė nurodęs į duomenis, 
gautus radijo ženklais, jog 
žemutinė atmosfera ties aši
galiu esanti pakankamai 
šalta tokiam ledo pavidalui 
susidaryti. Tie

mas, 443 psl., kaina minkš
tais viršeliais $5, kietais $6.

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.501 kietais—$3.75.
KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE^ Jono Budrio at
siminimai, 224 psl., kaina

buvę gauti registruojant 
Marso atmosferos poveikį 
radijo signalams tuo metu,

$2.50.
PASKUTINIS POSĖDIS,

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

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 

duomenys kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

Yra tvirtinančių, kad bai- naliniai nusikaltimai padi ~ ~______ _
mė yra pagrindinis mūsų ci- dėjo 17 procentų, bet tai gal j Marineris 7-tariš buvęs
vilizacijos pažangos varik- dar tik pusė jų tikrojo skai- jkurį laiką užsiįnkęs anapus
lis. Ji esanti net aplamai vi-, čiaus, nes didelė dalis ma- 
sokios gyvybės išlikimo ga- i žiau ar daugiau nuo krimi- 
rantija. Žmogus, bijodamas ralistų nukentėjusi iš keršto 
mirties, išradęs visokias ap-1 baimės tų nusikaltimų poli-
sisaugojimo priemones, is-, ci jai nepraneša, 
vystęs medicinos mokslą, bi-. Prezidento komisijos ko- 
jodamas pnesų išradęs ir. vaj gu kriminaliniais nusi-

planetos.
(E)

VIS LANKO J. TAUTŲ 

ATSTOVYBES

svarbiųjų latakų, per kurį 
nemaža Vilniaus krašto lie
tuvių gaudavo kriygtį iš; niaus dramos teatre. 
Kauno. Velione priklausė 
prie lietuviškosios Vilniaus 
“įgulos“ (“kas bus. kas ne
bus, iš Vilniaus nesitrauk- 
sim“) maždaug kone nuo 
1910 metų, taigi atlaikė joje 
kone 60 metų.
; (E)

Paminėjo pirmojo vaidinimo 

sukaktį

Literatūra ir Menas, taip 
pat ir kiti Vilniuje leidžiami 
laikraščiai pranešė, kad š.

Rugpiūčio 8 d. Palangoje 
buvo paminėta 70 metų su
kaktis nuo pirmojo lietuviš
ko vaidinimo, tai yra nuo 
Vilkutaičio-Keturakio “A- 
merikos pirtyje“ pirmojo 
pastatymo vienoje Palangos 
daržinėje. To spektaklio vie

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkau* atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas, 272 psl., kaina kietais 
viršeliais ................... $3.75,

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl,, kietais vir- 

{šeliais kaina $3.75. 
t To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75,nafyš ir yra Leonas Rinku- . . . .........................

uas. kups Moką!® ir Tech-j ištobulinęs ginklus ir kitas kaitimais apskaičiavimu,! ———« — ■ minkstaU $2
nikos birželio laidoj rašo, Į technikos priemones ir t.t. {praėjusiais metais kiekvie-į stovai vis lanko Jungtinių J“ .
kad Lietuvos upėms reikia! Gal thi ir tiesa, bet baimė nam amerikiečiui buvo vie-! Tautų atstovybes. Paskuti- v • : . PS'* .
daūgbtt pagalbos. B tifaųm nėra malonus jausmas, ir na galimybė iš 550. kad ji» niiioju metu buvo aplanku «o K»«no atsiminimai 415
tai yra paskutinis SOS mes jos vengiame.. Mes nuo bus užpultas plėšiko ar kū- tos atstovybėj! Jamai- P8 •» aina '" ‘...........52. u
šauksmas Lietuvos upių var- jos visokiais būdais bėgame, rio kito pavojingo gaivalo, ’ Libijos. Mauricijos. So- TAU, LIETUVA, Stepo- 
du. Kadangi aiškiai sako:' Į o jis mus kaip juodas šešėlis; viena galimybė iš 3.UO0, , mali jos. Burundi, Gvinėjos,

Batono organizacijos at-

480 psf., kai* 
..... $2.00Botsvanos ir Ivory Coast

Visur Batuno atstovai pa
informuoja žodžiu ir palie
ka rašytinių informacijų a- 
pie Pabaltijo valstybes. Vi
sur jie randa pritarimo lais
vės siekimui.

JIEMS ŽEMĖ VISVIEN 
PLOKŠČIA

Buvo laikas, kada visi gal
vojo, kad žemė yra plokščia. 
Bet ir šiandien yra dar to
kių. kurių nei gausios kelio
nės aplink žemę, nei skridi
mai į mėnulį dar neįtikino, 
kad ir žemė, ir mėnulis yra 
apskriti. Vienas tokių yra 
anglas Shenton.

Anglijoje yra net draugi
ja, kuri vadinasi “Plokščiai 
žemei tirti tarptautinė drau
gija“-

Pasak Shenono, Apollo 11 
skridimas ir aplamai visi 
nauji duomenys apie žemę 
ir mėnulį, kuriuos paskelbė 
Amerikos erdvės tyrimo į- 
staiga ir kiti mokslininkai, 
yra apgaulė...

Žemė esanti plokščia. 
Toks pat ir mėnulis. Mėnu
lio skersmuo esąs 32 mylių, 
ir jis tik 2,700 mylių nuo že
mės. Taip skelbia minėtas 
Shenton. ir yra tą nesąmonę 
tikinčių.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
Nepriklausomybės saulėj,

Mykolo Vaitkaus atsimini
mų VII tomas, trečioji dalis, 
269 psl. Kaina kietais virše
liais $3.75, minkštais $2.50.

Ruimo ir Dondierinas (4 
novelės), parašė Jonas 
Žmuidzinas, 110 psl., kaina 
kietais viršeliais $3.75, o

na. ,.. . vistiek vejasi, kartais tiesiogj bus smarkiai sumuštas ir dėl I
...mūšų tyrosios Neries ant kulnų gula. į to reikės gydytis net ligoni-]

jau nebėra... Taip, nebėra.1 Baimė persekioja ir mili-' nėję. viena galimybė iš 20, 
Jos tyras vanduo paverstas onus Jungtinių Amerikos 000, kad bus nužudytas. Bet 
į nešvarų mišinį: pagal už-į Valstybių gyventojų. Čia ta tikrovėje tos galimybės yra 
teršima organinėmis meJ tomės šmėkla nėra kokio žymiai didesnės, 
džiagomis jfištisus 50 km no? Poli!imo. diktatoriaus | Oficialioj statistikoj kri- 
žemiau Vilniaus visiškai umfor™.°Je-Jl čia mums ko-; minahrnų nusikaltimų skai- 
purvina, o iki pat žiočių ne- .neJ»»*en vaidenasi vis ki-! čiai žymimi milionais. 
leistinai užteršta baktirio- '■ toląo kriminalisto pavidale. Ar yra viltis šią nelaimę 

Tai kišenvagis, plėšikas, uz- sumažinti?
puolikas. žagintojas, mušei-] Politikai kaskart prieš 
..ir žudjkas, kurie visi siau- rinkimus mums žada “kuo 

tėja, kaip savo karalystėj.; griežčiausiai kovoti prieš
Tiesa, ir kriminalinių nu- j kriminalinius nusikaltimus“, 

sikaltimų baimė didina mū- j Deja, po rinkimų jie tą savo 
sų išradingumą. Mes, laisvė- ■ pažadą užmiršta ir kartais 
je gyvendami, užsikalame net patys kriminalistų pa
savo langus geležiniais vir-. tarnavimais naudojasi, 
bais, užsirakinėjame duris. Teismai nusikaltėliams 
įmantriausiais užraktais, įsi-' palyginamai atlaidūs. Ypač 
verius ar ašarinių dujų bei, jaunamežiams. Kalėjimai, 
pripildytas lazdas, net revol-' maitinantieji nusikaltėlius 
rengiame bute elektroninius j steikais, yra lyg ir įsteigti 
aliarmus, išeidami iš namų1 kriminalistams dar labiau 
paliekame žiburius, gatvėje! tobulinti ir gudrinti, o iš ka- 
nešiojamės po skvernu švino. Įėjimų paleisti už “gerą el- 
šeško odekolono purkštuvus; gesį“ specialistai jau antrą 
ir kitokias apsigynimo prie-' laisvo gyvenimo dieną ima 
mones. O kriminalistai vis-1 užpuldinėti ir smaugti mer- 
tiek savo juodą darbą tobu-i ginas, plėšti bankus ir kitaip 
lai atlieka. , savo profesiją tęsti.

Jie išplauna langų grotas, Pagrindinė to priežastis 
išgręžia duryse skyles ir at- nėra nei vargas, nei skurdas 
rakina mūsų spynas, nunuo- į o aplamai visuomenės mora- 
dija šunis, sukvailina elek-Įlinis ištižimas, kilnių prin- 
troninį aliarmą. Kartais jie' cipų stoka, šeimų irimas ir 

kraštutinis materialėjimas.

99

toje dabar iškilmingai ati-
. . dengtas paminklinis ąžuo-Jogiškai, naftos produktais, 

m- liepos 8 d. pavakariais {linis stulpas. Buvo paskaitų,| įvairių metalų junginiais...
18 m-?—• , y/d1“10 .h?'i atsiminimų, koncertas ir tos!

mo Tilzeje prikalta pamink-j pačios ” Amerikos pirtyje“! ”° kur tas Stanevičiaus 
line lenta, pazyminti, kad vaidinimas. Vaidino vietinis j apdainuotas Nevėžis, kuris 

dramos mėgėjų būrelis. ! ...“nuo amžių pro Raudoną 
(E) : Dvarą čystą vandenį ing Ne-

“Čia 1892-1944 m. gyveno 
lietuvių rašytojas Vydūnas. 
Įrašas esąs ”lietuvių ir rusų“ 
(ar gal rusų ir lietuvių?) 
kalbomis.

Namą nurodžiusi rašytojo 
bičiulė Anė Rimdžiuvienė, 
dabar gyvenanti Piktupė
nuose. Namo autentiškumą 
paliudijęs architektas Vy
tautas Landsbergis - Žem-

Ižleido Pragiedrulius

Pirmą kartą po karo Vil
niuje išleido Vaižganto Pra
giedrulių abudu tomus. Lei
dinyje yra ir du straipsniai 
apie autorių ir kūrinį, para-

kalnis. L. ir M. straipsnio! syti A. Venclovos ir A. Vai- 
- - - - - - tiekūnienės.

Be to, mokyklinio amžiaus
autorė Aurelija Rabačiaus- 
kaitė turėjo jausti “ašarą 
gerklėj“, rašydama pirma:

”XIX a. pabaigoje ir XX' 8kai^11'’Jams išleista Vaiž-
ganto kūrinių rinktinė, var
du Valiulio Pasaka. Toks, 
buvo išleistas 1957 metais.

a. pradžioje Tilžė ne tik ti
piškas Rytų Prūsijos mies
tas... Jis garsėjo savo spaus- .... . . . .
tnvėm, lietuvių ir vokiečių kiek trumpesnis rinkinys jau 
kultūrų susidūrimu. Tjia tada pavadintas Dede laW 
taip pat buvo lietuvių tauti
nio atgimimo židinys, sklei- 
džiąs lietuvišką žodį“, 

ir paskui:
“...Sovietske (buv. Tilžėj) 

prie Vydūno namo buvusio
je Klausi jaus gatvėje (So- 
vetskaja. 15 a) prikalta me
morialinė lenta... Sovetsko 
architektūros paminklų ap 
pragos draugijos pirminin- 

I. Rutnjano, vykd. k-tc 
sk. vedėjo V. Sapegi 

ir kitų rūpesčiu.“ Ankc- 
L Vydūno gyventa An

ėje, kuri dabar be
ti Šknlnaja, pas 
en —dabar Kom

nušovė“..
Ir Pragiedrulių ir rinkti

nės išleista po 25.000 egz.
(E)

Dėl šernų nuėjo į kapus

Kas vasarą vis naujų bė

dų Lietuvoje atsiranda dėl 

šernų. Viename Šakių rajo

no kolchoze šernai įniko 

knisti kviečius. Liepos 30 d. 

vakarą keli vyrai išėjo su 

šautuvais knisikų patykoti 

Tokios medžioklės leidžia

mo* tik iš bokštelių, bet vy

rai nutarė nepaisyti taisyk 

lių ir įsitaisė pakrūmėse.

Tik po vidurnakčio išgir-

i muną varo“? Si upė nelygio
je kovoje kovodama klupo, 
kėlėsi ir vėl klupo. Ir dabar 
mūsų kartai atrodo jau keis
ta, kad tas purvinas Nevėžis, 
smarkiai teršiamas Panevė
žio pramonės ir miesto nute
kamaisiais vandenimis, ne 
kartą išnuodijęs gyvybę, 
kažkada netgi gryną vande
nį turėjęs... Ir Šventosios 
švariu vandeniu papildo
mas, jis baigia uždusti...“ 
Ir bėgo ji — Šešupė, nerū
pestinga, švari ir gryna. Ji 
ir kovojo, eilę metų didvy
riškai grūmėsi. Bet vis dėlto 
ji mirė. Neatsilaikė prieš 
Kapsuko cukraus fabriką. 
Jo išleidžiamos atliekos ma
siškai ištroškino žuvis. Ir di
dysis Nemunas sunkiai kvė
puoja — jį nuodija Kaunas, 
nuodija Sovetskas ir Nema
nas (Taip rusai yra pavadi
nę Tilžę ir Ragainę. E.) su 
savo celiuliozės - popierio 
kombinatais. Mirė mažoji 
Kulpė, nespėjus nei atsi
kvėpti, užtroško iš karto.

mus aplanko paštininko, 
pienininko ar net policinin
ko uniformoje, ir vistiek — Pesimistai sako, kad to

kiose sąlygose mums belie-

“Gali numirti Kretingos 
Akmena, Klaipėdos Dangė,

apvagia, primuša, pasmau- ka „ent- kaj dabar 
gia ar padoriau numarma.1

Ir baimė diena iš dienos 
vis auga, plečia mūsų akis 
ir stingdo sąnarius. Ji auga 
drauge su kriminalinių nusi
kaltimų skaičiais ir procen
tais, kurie kasmet pralenkia
gimimų padidėjimo procen
tus. Bet gal mes iš baimės 

t. - » j*u paty8 s®*® gąsdiname? 
Venta žemiau Pavenčių, Ro- Kokia yra feaH padėtis?
kiškio Laukena, Telšių Svai- Atitinkamų įstaigų ap- 

gė Kaišiadorių Lomena,. “ skaičiavimu, pernai krimi

gyvename atominės bombos 
pavėsy. Atseit. — reikia už- 

į miršti šią nuolatinę grėsmę 
ir apie ja negalvoti... O, ki- 

I taip tariant, palaukti, kol 
Į ateity kriminalistai sudarys 
: visuomenės daugumą, išsi
rinks valdžią ir dabar vadi-
namus “doruosius“ piliečius; minkštais — $2.50. 
sukis į kalėjimus už dory-| Abi knygas išleido Nidos 
bę ir nesuderinamą su kri- Knygų Klubas,. I Ladbroke 
minalistu pažiūrom elgesį Garelens, I/indnn, W II, Gr 
ar nuomonės reiškimą.,, Britain,

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 3p0 psl., kaina.......$2.

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

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, 1 tomas, 
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl., kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1950 .netu atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pust kaina $3.

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

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrį), Pet* 
*onelės Orintaitės, 234 psl., 
kaina ............................... $3.

PALIK ASARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie-

253 psl., kaina .... $3.
SIAURUOJU TAKELIU, 

K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,
kaina ...............................$2.
i ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina ...............................$1.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
TOVĄ ATSTATANT, Ra

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

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

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais viršą> 

| Kais $2.50, kietais $3.75.
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S. MICHELSONAS

dieninis ir biologinis karas
(Tęsiny*)

PRANCŪZAI PADARE PRADŽIĄ

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Tegul bus pagarbintas, 
Maiki!

— O daugiau kas?
— Yra šis tas ir daugiau. 

Vot, visiems kalbant apie 
mėnulį, visai buvo pamiršti

— O kodėl aš galiu be jo 
gyventi?

— Tėvas gauni jo alsuo
damas gryną orą ir gerda
mas vandenį. Lietuviai oksi-

Nuodai karuose — ne naujas dalykas. Istorijoje ran- 
i lame žinių, kad dai* 600 metais prieš Kristų graikai nu- 
alėjo priešo armiją, užnuodydami jos vartojamą vande- 

Negeriau buvo elgiamasi ir per civilinį Amerikos karą. 
p rašo savo atsiminimuose gen. Sherman, pietinių fe- 

erantų armija, turėdama trauktis iš savo pozicijų, su- 
ersdavo į vandeningas vietas užmuštuosius ir pastipusius 
klius.

Tačiau chemikalus ir ligų bakterijas pradėta vartoti 
mūsų amžiuje, būtent, — per Pirmąjį pasaulinį karą. 

monės dėl to kaltina vokiečius. Tiesa, vartojo chemika
lus ir vokiečiai, bet pradžią padarė prancūzai. Pirmą ka
ito mėnesį jie apmėtė vokiečius Belgijos pasieny rankinėm 
granatom su virkdančiom dujom. Vokiečiai tada atsakė 
artilerijos sviediniais su tokiom pat dujom. Bet tai buvo 
dar nemirtingos, tik laikinai erzinančios dujos, 
i Tačiau tas apsimainymas virkdalais buvo jau įvadas 
į mirtingas chlorino dujas, kurias pradėjo vartoti vokie
čiai. Jie kirto tais gazais pirmą kartą 1915 metų balandžio 
22 d. vakarą ties Ypru. Prancūzų ir kanadiečių fronte kilo 
panika, 4-rių mylių frontas susmuko.

Neseniai apie tai rašydamas „New York Times“ mi- 
litarinis analistas Hanson W. Baldwin sako: „Tas chlori
no dūmas tada atidarė dar nebaigto karo naują lapą. Žo
dis dujos ir dabar dar sukelia terorą ir pasibiaurėjimą, 
kaip dabar parodo Vietnamo karas.“

Sėkmingai vakariečiam išbandžius ties Ypru chlorino 
dujas, netrukus buvo išvystytas dar mirtingesnis chemika
las — fosgenas. O po to dar biauresnis — muštardos du
jos. Kiek yra žinoma, karo tikslams yra vartojama apie 
30 įvairių chemikalų; is esmės kiekvienas jų genocidinio 
pobūdžio, ypač nervų dujos. Kai Amerikos militaristai 
pernai paleido iš lėktuvų nervų dujų į avių ganyklą Utah 
valstijoje, tai krito daugiau kaip 6,000 avių. Pentagonas 

tačiau už avis su-'

CaaiUc siautęs JAV pict Galfpcrte, Miau, Mt tetektas lairua ifaactc |

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

Aukojo:
Po $5: N. Jonuška, Ros- 

lindale, Mass., J. Davidson, 
EI Paso, Texas, P. Molis, 
Shrewsbury, Mass.

Misius, Hamilton, Onta- 
rio, aukojo $4.

P. Bukis, Miami, Fla. au
kojo $3.75.

Po $3: A. Gilbert, Chica
go, III, A. Andriušis, Brook
lyn, Na. Y.

Po $2: M. Bagdon, iš 
Shrewsbury, Mass., K. Gied
raitis, Verdun, Que., V. Se- 
livončikas, South Boston, 
Mass., J. Sakalauskas, So. 
Boston, Mass., J. A Petkū-

nas, Brockton, Mass., A 
Leščinskas, So. Salem, N.H., 
J. Savulionis, Miami, Fla., 
J. Vinaitis, Akron, Ohio, J. 
Nevis. Miamį Beach, Fla. P. 
Glaveckas, Baltimore, Md.

Po $1: V. Silven, Cleve- 
land, Ohio, M. Bertulis, Blue 
Island, III., A. Masalsky, Ba- 
yonne, NJ., A. Keraanske, 
Brockton, Mass., N.N., B. 
Strikaitis, So. Boston, Mass., 
A. Shukis, Hawthrone, N J., 
M. Kalaaausky, Detroit, 
Mich., T. Palionis, Detroit,
Mich., S. Kidikis, Northvil- 
le, Ohio, A. Vainorius, Pitts
burgh, Pa., J. Roman, Cam- 
bria, N.Y., W. Parazinskas, 
Brooklyn. N.Y., A Baika
So. Boston, Mass., J. Borei-

ka, Mettapan, Mass. V. Iš
ganaitis, Chicago, III.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

administracija

geną vadina deguonimi. Be. „ ,, .,
grybai. O aš juos mėgstu.į jo tėvas negalėtum gyventi! aiškino, kad tai atsitiko per klaidą'
Ne tiek aš mėgstu juos vai- nei 10 minučių. Bet mėnuly! mokėjo. 'M

šio elemento nėra, nes ten . Sakoma, kad per Pirmąjį pasaulinį karą buvo suvar- 
nėra nei oro, nei vandens;! tdta 124,200 tonų nuodingų chemikalų. Vokietija ir Aust-

gyti, kiek rinkti. Pridedi pil 
ną krepšį — nieko nekaštuo- 
ja! O dabartiniais laikais, 
kai už dyką negausi nei ap
deginto sierčiko, tai krepšys 
grybų tikra patieka žmo
gaus dūšiai.

— Ar dabar jie dygsta?
— O kaipgi! Argi neži

nai, kad dabar kaip tik gry
bų laikas? Ale dėl to mėnu
lio pražiopsojom. Kai užva
kar nuėjau miškan, tai gry
bų kaip šieno, ale visi jau 
nusmukę nuo kotų. Nors 
verk žiūrėdamas.

— Ar jau iš tikrųjų tiek 
jų gaila?

— Kaip gi nebus gaila, 
Maiki: juk grybas yra vie-

Mat, sutartį pasirašiusieji buvo nutarę nevartoti artilerijos 
šovinių nuodingoms dujoms skleisti. Todėl vokiečiai pra- 
dėjo vartoti didelius cihnderius su dujomis, kai vėjas bu- 

todėl astronautei turėjo nu- ro-Vengrija suvartojusios 66,400 tonų, & aliantai — Di- palankus. Pasaliau pradėjo vartoti ir sviediniussivežti jo su savim nuo že- d&oji Britanija, PrancOzija, luUja, Rusija ir Amerika _ dujX tetandmriesi, kad tokie sviedi-
ur®Jai ma yti juosi 57 goo tonų. niai kartu būna užtaisomi ir šrapneliais,

su didelėm kuprinėm. Tose! Herbicidų, kuriais naikinami laukų javai ir kitokie
fe bZleteį P" ‘“V0'*08' ’S
mėnulį, jie turėjo tos atsar' vartoJ°- baktenjos, kiek žinoma, buvo pavartotos Uk 
gos tik 17-kai valandų. To-I dviem atvejais, bet nedaug apie tai tebuvo rašoma, 
dėl turėjo skubėti, kad jos

NUODŲ PADARINIAI

Clufc. Kaip 
ter* prcicsteatą

nepritrūktų. Aišku, kad mė
nulio tyrinėti jie neturėjo 
laiko. Nebuvo tokio tikslo 
nei jų programoj.

— Nu, tei koks pažitkas iš

Nuodingų dujų pasekmės buvo baisios. Jų paliesti 
kareiviai baisiai kankinosi ir mirė, o kurie išliko gyvi, tie 

. buvo suparalyžuoti, ir nevienas jų dar šiandien gyvena 
to, kad jie buvo ant mėnulio I susuktas, iškraipytas, nedarbingas.
I®ip?’° ”leko apie ji nesu- Į Amerika tame kare prarado 258,338 vyrus užmuštų 
daug'’apfetei giX UrUimlir sužeistų. Kiek mirė nuo dujų, tikrai nežinoma, bet tarp

AVaeBlJVi • JUfk KIVUA5 Jlo VW uauft auic mi ioou, UIIIUHIII v . . . < r’r-ra i ai* j • • nm •  •
nintelė žmogui Dievo dova- antra Amerika batų atrašu. “‘“‘TO buvo 70,552 nukentėję nuo dujų .r l,22l jų nu-
na, ant kurios politikieriai 
dar neuždėjo taksų, bet kir
minai ir tą suėda.

— Nenusimink, tėve, va
sara dar nepasibaigė. Grybų 
galės pridygti daugiau.

— Bet pasakyk, ar gry
bai dygsta ant mėnulio?

— Man rodos, tėve, kad 
aš jau sakiau, kad ant mė
nulio niekas nedygsta.

— Ale ką apie tai sako 
astronautai?

— Astronautai nedaug a- 
pie mėnulį težino, tėve.

—Nu, juk jie tenai vaikš
čiojo. •

— Bet mėnulio jie netyri
nėjo. . n

— Kodėl netyrinėjo?
— Todėl, kad neturėjo 

laiko. Išlipę iš savo būdos, 
jie teišbuvo mėnuly vos apie 
valandą laiko ir nenuėjo to
liau. kaip 100 pėdų. Pasiė
mė tik keletą akmenų bei 
smėlio ir turėjo skubėti at
gal. «,

— O ko jie skubėjo?
— Skubėjo, nes neturėjo 

pakankamai oksigeno atsar
gos. '<•

— O kas yra oksigenas?
— Tai yra gamtos ele

mentas, tėve, kuris palaiko 
gyvybę. Be jo negali nei ug
nis degti, nei žmogus gyven
ti. . _ _____

— Tėve, aš jau sakiau,! r® ligoninėse
Dar gerokai prieš Pirmąjį pasaulinį karą, būtent 

1899 metais, tarptautinė Haagos (Olandijoj) sutartis che
minius ginklus buvo uždraudus. Tą sutartį pasirašė 25 
valstybės, jų tarpe Vokietija, Austro-Vengrija, Rusija ir 
Prancūzija.

Tačiau karui prasidėjus, kiekviena jų suradc kelią 
tai sutarčiai apeiti ir pradėjo nuodingas dujas vartoti.

kad materialinės, apčiuopia
mos naudos iš mėnulio ne
tenka laukti. Dėl mėnulio 
neatpigs nei pragyvenimas Į 
ir nesumažės mokesčiai. Ne
nusiramins ir Amerikos neg
rai dėl mėnulio. Tačiau val
džia turi progos girtis ir di
džiuotis. kad Amerika jau 
užkariavo mėnulį. Iš tikrųjų Į
čia nėra jokio užkariavimo.’ . . . . ......
Mėnulis yra pripažintas men- lėke 88113 W erdve- negu rusai paleido j erdvę 
tarptautine teritorija, ir nie-l laivio iki mėnulio. Tenai jie pirmąjį savo sputniką, ir
kas negali jo savintis. Bet 
nuskristi tenai ir pavaikščiot 
gali bet kas,

— Ale Amerikos astro
nautei atrado kelią, ar ne?

— Kelias į mėnulį seniai 
jau buvo žinomas, tėve,

— Nu. tai kodėl niekas 
nenuskrido?

— Todėl, kad iki šiol dai 
nebuvo praktiškų priemo-

savo
nerado jokios gyvybės. Ne-' daug anksčiau, negu ameri- 
rado nei oro, todėl negalėjo kiečiai nutarė rusus pralenk- 
susikalbėti, nes be oro bal- ti ir iškelti gyvą žmogų mė
sas neina. Kitas įdomus pa- nulyje. Pirmas toks šuolis 
tyrimas buvo svarumo skir- Amerikai labai ntįpavyko. 
tumas. Kadangi mėnulis y-į Pakylant nuo žemės raketa
ra daug mažesnis kūnas už 
žemę, todėl mažesnė ir jo 
traukiamoji jėga, gravitaci
ja. Žmogus tenai sveria tik 
šeštą dalį to, ką jis sveria

sprogo, ir trys astronautai 
žuvo. Amerikos entuziastus 
ši katastrofa labai pritren
kė, nes manyta, kad dabar 
jau rusai pirmieji išlips me

nių. Bet teorinę kelionę į Į žemėje, todėl todėl atsisto-i nuly. Bet rusai, matyt, bijo- 
mėnulį aprašė jau ne vienas! darni jie tenai peršokdavo I jo rizikuoti, nes jeigu žygis 
rašytojas. Ypač įdomiai to-pienas per kitą. Ir kadangi nepavyktų, tai būtų skaudus 
kį žygį pavaizdavo Kroku-! mėnulyje nėra oro,.tei tie- " ’ ” A
vos observatorijos astrono-l loginiai saulės spinduliai
mas Žulavskis. Jo įsivaiz-) degino juos kaip ugtiis,. te-> vyko.

I duotame erdvėlaivy nuskri-į k° slapstytis kalnų šešėliuo- 
do į mėnulį trys vyrai ir vie-J 96 arba vulkanų duobėse. 0 
na moteris. Jie vežėsi ir šu-! kada šita mėnulio pusė nu- 
nį, bet pakylant nuo žemės! krypdavo, nuo saulės, tai ją 
šuo susitrenkė ir kelionėje!* -suspausdavo baisiausias šal- 
nugaišo. Kai jie išmetė jįį tis. Taigi apie mėnulį buvo

smūgis komunizmui. Bet A- 
merika rizikavo, ir jai pa-

pro langą, jis nenukrito že-i jau daug žinoma anksčiau, nas. Gudbai.

Kai 1917 metais Amerika įstojo į karą, tai dujos buvo 
jau visų vartojamos. Amerikiečiai pirmąjį puolimą dujo
mis padarė birželio 18-19 naktį. Tokiems veiksmams jie 
organizavo ir tam tikrą savo jėgų dailių — dujų pulką 
(Gas Regiment).

Gori žodynai

— Nu, tai koman, Maiki, 
pas Zacirką. Išgersim už A- 
merikos krabrastį.

— Ačiū, tėve, bet aš ne
geriu.

— Nu. tei išgersiu aš vie-

1925 M. ŽENEVOS PROTOKOLAI
Pasaulio pasibjaurėjimas nuodingomis karo dujomis 

rado atgarsio ir Versalio sutarty, kuri uždraudė Vokietijai 
gaminti ir vartoti „troškinančias, nuodingas ar kitokias 
oujas, ir taip pat joms panašius skysčius, medžiagas ar 
kitokias priemones...“ šitos sutarties Jungtinės Valstybės 
neratifikavo. Tačiau jos buvo pasirašiusios 1921 metais 
padarytą atskirą sutartį su Vokietija, kur dujų draudimas 
buvo inkorporuotas.

1921-22 metais Washingtono konferencija taip pat 
uždraudė nuodingas dujas ir prie to dar pridėjo povande
ninių laivų (submarinų) draudimą, ši sutartis tačiau neį
sigaliojo, nes Prancūzija atsisakė ją pasirašyti. Ji nesuti
ko, kad būtų draudžiama vartoti povandeninius laivus.

Pagaliau 1925 metais Ženevoje (Šveicarijoje) susi
rinko 28-nių valstybių konferencija ir pasirašė protokolą, 
griežtai draudžiantį vartoti karo tikslams troškinančias, 
nuodingąsias ir visa* Intas dujas.

šis protokolas iki šios dienos pasilieka svarbiausia 
tarptautinė sutartis, draudžianti cheminius ir biologinius 
(bakteriologinius) karus. Iki 1969 metų ją ratifikavo jau 
62 valstybės. Bet Jungtinės Valstijos ir Japonija kolkas 
jos nepatvirtino.

Tai tikra ironija. JAV delegacija Ženevoje tą proto
kolą pasirašė, bet kai jis buvo paduotas senatui ratifikuo
ti (patvirtinti), vadinamieji „karo vanagai“ pradėjo prie
šintis. Armijos cheminio karo žinyba su chemikalų fab
rikantais pradėjo smarkiausią kampaniją prieš Ženevos 
Protokolą. Ginčai tęsėsi 22 metus, ir klausimas nė karto 
nebuvo balsuojamas. Kai jau pradėjo aiškėti, kad jis bus 
visiškai atmestas, tei 1947 meta s jis buvo iš senato atim
tas ir sugrąžintas prezidentui.

Išskyrus Jungtines Valstijas, visos kitos NATO vals
tybės Ženevos Protokolą patvirtino. Taip pat jį patvirtino 
ir visos komunistinės Varšuvos Pakto valstybės, įskaitant 
Sovietų Sąjungą, Rytų Vokietiją. Lenkiją ir kt.

Reikia pasakyti, kad ir Amerikos militaristai nevie
nodai žiūri į cheminį karą. Pavyzdžiui, gen. Pershing, a- 
merikiečių vadas per Pirmąjį pasaulinį karą, pasakė: 
„Cheminis karas civilizacijai yra biaurus ir turėtų būti pa
naikintas“.

I (Bus daugiau)

lietimų kalbų io-
V. Baravyko, 590 psl. 

apie 30,000 žodžių kaina $6.
kalbų io- 

redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai-
na — $5.00.

Viliaus Peteraičio, U 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina 67.00.

to
parašė Damb> 

riūnab, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina 67.

bukit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knytą

TERORO IR VERGUOS
IMPERUA SOVIETU 

RUSUA

Joje smulkiai aprašyta 
tos vergų stovyklos, kuriose 
bolševikinio teroro sistema, 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
76 centai. t 1

Keleivis“ 
{ūsų draugas!

M1

Paragink savo pažistanras 
iisMjtk Keleivį.

68.
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MOTERŲ SKYRIUS

Tai Su Paalo (Brazilijoje) gyveaaati leaki Alke Marie 
Laetik, kari aearigsta aukšti oekesčię ir aao rinkėj, 
giaėavesi parari aiaai revolverį ir 5 šaaia. Doviai, kar
ti aMkeaitp riakėjaa pasiiaū polkiaiaką ir šarvuotą au

te M

J. TUMAS - V AUGANT AS

KELEIVIS, Sa BOSTON

Vytautas Mačernis

MES NEŽINOME-.

Mes nežinome kam, bet gyvauti. 

Kurt ir juoktis pasauly puiku.
Nes ir tai, ką mes esam iškentę, 
Vienąsyk prasiveržia džiaugsmu.

Mes nežinom kodėl, bet 
Per šešias įtempimo dienas 

Tenka mums. Ir tada vainikuoti 
Galim švęsti šventes prabangias.

Mes nežinome kaip, kuo būdu, 
Bet vien ieškantį glosto švelniai 
Po gilią abejonės naktų

Pirmutiniai tiesos spinduliai,
Ir pro ašarų tyrus lašus 

Šviečia augštas ramybės dangus.

Gelbėti, gelbėti! Juk tai tikras sidabrinis, sulyg ąso
čio dugnu, medalis už "skęstančių gelbėjimą!“ Ar nebūt 
garbinga jis pasikabinus, kad visiems reikštų tavo nuo
pelną? !

Širdis smarkiai plaka išgąsčiu, kad ne tik "žmogus“, 
bet, gal būt, tavo artimiausias skęsta. Bet rizikuoti savo 

Jurbarko uostas, tikra kalnų upė. šiaipjau sekli, daugiur Į gyvybe... Bet kristi į vandenį, kad tave nuovokos nusto
tose visiškai isdžiūviai, per vieną dieną pritvinsta kone' skenduolis pagriebtų kaip tik už rankos ar kojos ir 
sulig pačiu tėvu Nemunu. Tegu tik smarkėliau palyja —Į drauge nusitrauktų gilyn "vėžiautų“... Bet drabužiai vilk 
tuoj vanduo išsilieja po visą vagos slėnį, nugriauna tilte-; tis— Ag, jie tuoj būtų dirrr... nuo kaklo lig žemei... Ir ran

Koks aš didvyris
Mituvoe upė; kurios įtekmėje į Nemuną padaryta
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Teisčs patarimai

skaitytojai

Advokatė dr. M. tveikamkicai sutiks atsa
kytų

Dr. M. Šveikauskas, Attoraey at Lat, 
Co-operative Baak 
1864 Ceatre Street

asm

Mudu esame senyvo am
žiaus ir šeimos neturime. E- 
same surašę pas advokatą 
savo testamentus. Visą gy
venimą abu dirbome, mažai 
teišleidome. todėl turime 
pusėtinai santaupų. Testa
mentai yra taip surašyti, 
kad, vienam iš mūsų mirus, 
viskas atitenka gyvajam.

Visos santaupos yra ban
kuose abiejų vardu. Kiek
vienas galime ir įdėti ir iš
imti pinigu.'

Toliau testamentuose pa
sakyta. kad tas, katras vė
liau mirsime, paskirstys tur
tą į dvi dalis: viena eis jo 
giminėms, kita — mano gi
minėms.

Viskas, rodosi, kuo ge
riausiai surašyta. Abu sutin
kame, kad taip turės būti. 
Dabar sužinome, kad kiek
vienas žmogus, surašęs savo 
testamentą, gali ii bet ku

l nėj pozicijoj reikalauti savo 
į "dalies“.

Beje, prieš iškeliant šį rei
kalą, patarčiau Tamstai ge 
rai pagalvoti, ar iš viso ap
simoka jį iškelti. Jei Tams 
tos vyras yra nusistatęs "ii 
be sutarties“ laikytis Tams
tai duoto žodžio, jis turėtu 
pilno pagrindo įsižeisti dė 
Tamstos jam rodomo nepa
sitikėjimo. Kartais iš viso 
neapsimoka tokių idėjų iš 
kelti.

LONG BEACH, CAL

Mirė M. Aftuluenė

Liepos 25 d. mirė Marija 
Aftukienė, senosios kartos 
organizacijų veikėja, 73 m. 
amžiaus, gimusi Egliškės 
kaime, Marijampolės apsk.

liūs, nuneša šieną, prigirdo gyvulius. Per slėnį nebeperva- kos jų neplėšė.
žiuosi; nebent pėsčias pereisi tam tikrais aukštai pastaty-1 jr trūktelėjo trečia mintis, biauri, paties savimeilybės
tais ilgiausiais lieptais. Atslūgsta Mituva lygiai taip pat vejnįo pakišta, kurios dar niekam niekados nesu pasakęs: aš numirčiau pirma, mano I goję, o vėliau atsikėlė į Ka- 
greitai, kaip ir pakyla — per dieną antrą. j kad |)ent greičiau būtų kuris galas ir nebevarstytų tavęs, vyras galėtų te testamente J tiforniją. Ir vienur, ir kitur

Ir taip keistas tas ūmus netikėtas potvynis, taip pa- b»»us: ū-ū-ū! Tik tik nebesakiau susiiritavęs, kaip perrašyti ir visa mudviejų, ji uoliai dirbo įvairiose or-
slaptinga te didelė vandens masė, kad pakraščių gyven-’ 81188 šaltakraujis mažarusis:
tojai bėga ik vienam ant krantų vėpsoti, nors jau daug1 — Leiskis, kūmai dugnin: nebegaišink veltui savo

Velionė 1913 m. atvyko 
riuo laiku pakeisti. Tai, jei j į JAV, ilgai gyveno Chica

kartų būtų savo gražiąją Mituvą matę. {vieko! — Ir toksai paėmė pasibiaurėjimas pačiu savim.
Kūliu išvirtome ant aukšto gražaus liepto ir mes, sta- toksai pasiniekinimas, kad norėjos duoti sau per veidą. 

ldškiąi, Šalutiniai paramsčiai pilni pasidarė žmonių gal- Bet rankos nei veido, nei drapanų nesiekė... 
vų; lyg moters būtų savo puodynes sumausciusios ant

taip sunkiai uždirbta ir su
taupytą turtą palikti savo, 
o pp mano giminėms.

Vyras sako. kad jis to nie
kuomet nepadarytu, bet aš 
turiu abejonių, nes jis mano 
giminiu niekuomet nemėgo 
ir visuomet savuosius pa
laiko.

Labai prašau man patar 
ti, ar vra koks būdas npsi 
saugoti nuo tokio galimu 
mo? Jei vra, ar galima ap

„ — Gel-bė... — pagaliau atėjo laukiamas "paskutinis“
tvoros. Po lieptu rudasmoluutas vanduo konkuliuoja, Nuti]o Gerai jau? Ga, klauptis ,>Dievo angelo„
verda, verpetais sukas. Bet visai nebaisu, o gi eia jo ka|bėtų? Ne. Nervai nebeišturėjo. Pasileidau it pabludęs 
- Mituvos, kuru visi yra į braui^ bežadami, bevez.au- vandeng kraStu M i Rf^u _ ir kjti tai kui ,
darni, ir nė lig šakumo nesuilap,? Tiesa, dabar netesima- kaj akimirk u to noras
to nė pakraščių pievelių. Bet taip gerai vis. yra Įsidėję, batq atėjęa. Nežinojom, ką ten darysim. Tik bėgom, nesu- . t . . . , . . 
kad ir po vandeniu sta. atspėja kiekvieną kemesl,. bėk- pranUmos genam- pavojumui «ę,t. be advokato? Je. ne

stačiai j akis. Gal tenai tikrai jau pasakyti: taip 7aTpaXinU? Mar

— Nebegaišink, kūmai, pajėgų: leiskis į dugną...

vieng duburėlį.
Jaunuomenė nebeiškenčia; čia pat nuo aukšto liepto, 

skalbinius ūmai nusimaudami, stačia galva krenta į tvaną. 
Vandens ūžimas, ūmus pašėlimas tiesiog užkrečia tuo pat 
šėlimo noru visus vaikelius, ir jie šėlsta po upę: nardo, 
plauko, kits kitą murdo, aplenkia...

Bet nubėgę, liūną ištaškę, visi mėlyni iš išgąsčio, pa
matėm vandeny, bet jau Į seklumą išsimušusį ir vos beal- j tų. 
suojantį jauną vaikiną. į

r
— U-a! Alia-a! Bri, br! Grimzk sveikas! Eik vežiau- Na- tatai dabar suklegom visi, ir vyrai, ir moters pri-įĮ 

ti! Valgyk pats! Į kaišiojimais, pamokslais, išmintingiausiais pavyzdžiais’
iliustruotais išrodymais, kad su vandeniu žaisti pavojinga]

p-ėda pasakvti. kad nepasiti
kiu savo pačios vvru, su ku 
riuo jau gyvenu virš 40 me-

Indiana.

Ką dovanoti?

Ir taip be galo. Tokia gyvybė, toksai šiltos upės jau
kumas, kad vos gali pats susilaikyti nešokęs jon, į tų dide
lių kūjagalvių vaikezų būrį. Jau daugumas ima graibytis 
aplink diržo sagtį. Jau ir aš. pamiršęs tam sykiui "tėvo“ 
rimtumą, buvau beketinąs bristi į vandenį. Tik...r

— Ū... ū... u... —ateina iš gero tolumo nuo juodalks
nių balsas Jis kurčias, nebalsingas, nespiegia iš visų plau
čių. Tačiau visus balsiausius viršija, per visus jį girdi, ir 
tik jį. Tereikėjo du trisyk šūktelti — visi kiti ūmai nutilo. 
Vienai akimirkai net irtis vaikėzai sustojo. Ir taip visiems 
tuojau paklaiko, kad visi it ančiukai, staigiai pajutę ūdrą, 
plasta pteaU pne kito krašto. Ne ten, iš kur ėjo nervingas 
dūstančio žmogaus balsas, bet kur arčiau pakraštys.

Ant liepto ir kraštų bestovį ir besidžiaugią jaunuo
menės dūkimu taip pat nustėro, loštelėjo atgal nuo upės. 
Bet taip pat niekas nepuolė į aną kraštą, kur žmogus skęs
ta.

Pirmoji mano mintis buvo pamatyti, kurs čia pirma
sis šoks į vandenį; taip buvo aišku, kas čia tame atsitikime 
daryti. Bet niekas nešoko, tik akis iš išgąsčio vis labiau

kad. silpnai plaukiant, į tokį vandens mūrą šokti tiesiogį 
kvaila, kad už tą kartą ir patsai žinos, ir kitiem pasakys, 
kas tai yra Mituva...

Koliojome skenduolį tokiu įnirtimu, lyg tai jisai 
tyčiomis būtų padaręs, kad visi mes, išmintingieji, pirma 
nusigąstume, paskui patys save paniekintume. Koliojome, 
daug kalbėjome apie skenduonius, o mūsų "artimas“ vis 
tebemirko, ligi šonų apsemiamas.

Ir dabar dar niekas nabago iš valkos netraukė ir dra
panų jam bent nuo moterų prisidengti neieškojo. Jis pats, 
dar kartą sunkiai suvaitojęs, smarkiai nusikosėjęs, atsi
kėlė ir nė į ką nežiurtelėjęs, niekam už pamokslus ačiū 
nepasakęs, nei savo nuogumo nesigėdydamas, iš lengvo 
nusvyravo tenlink, kur buvo drapanas palikęs. Nusekėm 
jį akimis, bematydami sau atgrįžtą — nuogą pakalį, tą 
vienatinį atlyginimą už mūsų "artimo meilę“, "krikščio
nišką užjautimą“ ir kitokią "gerą širdį“ ir karžygiškumą.

Štai koks aš žmogus, kunigas, didvyris!
Gal ir mirsiu, bet to neužmiršiu ir sau nedovanosiu,

ganizacijose.
Ji palaidota liepos 29 d. 

Rose Hilte kapinėse.
Modernioje kapinių kop

lyčioje su ja angliškai atsi
sveikino buvęs JAV atsto
vas Lietuvai kun. Owen C. 
Norem, lietuviškai tardamas 
^Sudiev, iki pasimatymo!“

Prie kapo kalbėjo Lietu
vių Piliečių klubo pirm. C. 
Kirilauckas, SLA 75 kuopos 
pirm. P. Petraitis, Balfo sk 
pirm. V. Pažiūra. Long 
8each Lietuvių Klubo pirm, 
Br. Morkis, LB Los Angeles 
apy). pirm. S. Paltus.

Giminių vardu padėkoje 
Kostas Umezis ir visus lai
dotuvių dalyvius pakvietė 
užkandžio į Los Angeles 
tautinius namus, čia visiems 
padėkojo velionės vyras J.' 
Aftukas.

Tegul Tau, Marija, būna 
lengva šio krašto žemelė!

JJM.

Jeigu yra reikalas ameri- 
riečiui padovanoti knygą, 
ai Keleivio administracijo- 
e galite gauti šias tinkamas 
cnygas:

The Cemetery of Nations 
in Siberian Tundra by H. 
Tautvaiša, 112 pat, kaina 
tik $1.75.

Tundra Tale*, Manyland 
loolu leidiny* paaugliams 
oasislcaityti anglų kalba a- 
nis gvvenimą tolimoje šiau
rėje, 175 pu*L kreidiniame 
popieriuje, kietai* viršeliai*, 
kaina $5.00.

Timeless Litbuania — pa- 
'ašė buvę* JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4.

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

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriau*), 280 
p*L kam* $5.00.

"The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
va*), 128 p»L, kaina $3.96.

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergį* ir 1 Šeiniu*), 
209 p*L kaina $4.95.

"The Ordeal of Assad Pa- 
Aa“ (L Šeiniaus), 61 p*L 
kaina $2.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Litbuania by dr. Je- 
tepb B. Končius, 211 
i*L. kaina kietai* viii 
13.00, minkštai* $2.00.

"Litbuania land of be 
parašė L Valiukas,

raina $4.75.

Awakening Litbuania, a 
įtudy on the rise of modern 
Lithuhntan nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 pst, kal
ia $5.00.

POPULAR LITHUANI. 
\N RECIPES. parašė 
Daužvardienė, kaina

Teisybė, kad kiekvienas 
asmuo, kol gyvas ir save 
reikalus supranta, gali pa
keisti savo testamente. Ta
čiau, jei Tamsta esi išgyve-i 
nusi su savo vvru 40 metr 
ir neturėjai progos patirti 
kad jis vra nepatikimas ar 
ba neteisingas žmogus, mar 
atrodo, kad Tamsta be pa
grindo ii įtari. Dažniausiai 
vvras arba žmona, kuris ža
dėjo savo "antra iai pusei* 
testamento nekeisti, laikosi ,
savo žodžio. Pasitaiko, ži- i ^ar Pne,č
noma. ir kitaip. To išvengti Pir*nąji pasaulin) karą^ ilgu?

TAMPA, FLA. 

Mira 5.

Liepos 2 d. čia mirė 78 
m. sulaukusi Sofija Kalvai
tytė - Puniškienė.

plėtė. Tad supykau, paraudau it kepamas. Jau jau ketinau . tuosyk nekritau į vandenį gelbėti artimo ir ten
sukeikti, kaip driūktelėjo antroji mintis: neradau V1S Nebeklausiu savęs: /

- O gi tu kas? Kodą m tu? Ag, kiti gal nė plaukti ‘“ ° >ig",dal?r teu pat atsitiktu, taip pat-pasi- 
nemota, o tu juk moki ir neblogu... Tad j vandeni! j "Xt!??tllOTl

Tačiau rankos drapanų nudirti nesiekė, tik atsikišo _ .... . ,pirmyn, ln B čia, nuo aukštumos, pigiai norėdamos gel-| °- mano nela,me: 38 ^ruojui

l OjtB, jauni mano Broliai?

nėra lengva.
Galima sudaryti "sutarti“ 

kurioje nurodoma, kad kiek
viena "pusė“ sutinka savo 
testamentą taip sudaryti 
kad mirties atveju viskas 
pasilieka antrajai pusei, 
setam, tad, antrajai pūse 
mirus, turtas būtu paskirs
tytas "sekančiai. Ir tik 
sMios tą
pačius testamentus.

DOVANA MOŠŲ 

MAŽIESIEMS

Mvsų skurdi literatūra 
mažiesiem* praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutes 
Bindokienėi knygeli 

"BALTOSIOS PELYTES 

KELIONE į MENULįM.

Jo* kaina $1JO( Paska- 
bMrit pradžiuginti savo vai
kus. nupirkite jiem* tą kny
gele. Ji gaunama ir Keleivio 
ištaigoje.

metus gyveno ir veikė Chi 
eigoje. Nuo 1958 ra. atsikė
lė į vadinamąjį Lietuvių kai
melį prie Tampos ir čia iki 
mirties buvo veikli vietos 
lietuvių organizacijų narė.

Joe kūnas buvo sudegin
tas, o urna su pelenais nu-, 
vežta į Chicagos Lietuvių 
Tautines Kapines.

Velionė palfl o liūdinčius
Tamstos mirties atveju, TI Joną, staų Henry ir

egzistuojant tokiai sutarčiai,! 
i Tamstos giminės būtų gėrės-j

dukrą Hypatiją Žeimienę 
su šeima.

VĖL NAUJA DOVANA 
VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali- 
pradžiuginti gražia do- 

— Vytės NemuneBo 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietui 
vilkos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Ta* ro
do, kad tie, kuriem* knyga 
skiriama, ja tikrai nepanraa- 
lai mėgsta. Todėl pradžia- 
ginkite savo vaikučins, įsi
gykite ją tuoj arka Kalėdų 
proga. Kaina $3^0. 
ma ir Keleivy-
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Vietines žinios
KAI PERTOLI IEŠKOMA 

'PAŽANGOS“...
Išnuomoja

JAV chemikų draugijos šiaurės rytų skyrius nutarė atžymėti 
tris Naujosios Anglijos mokytojus chemikus, įteikiant jiems 
Lymano C. Newellio dovanų (award). Apdovanotųjų tarpe, yra ir 
chemijos magistrė Dalia škudzinskaitė-Ivaškienė, Hvde Parko 
aukštesniosios mokyklos chemijos mokytoja, šiuo metu ji yra 
išvykusi į Plymouth. N.H-, dalyvauti chemijos mokytojų suvažia
vime. Dalia Ivaškienė yra baigusi So. Bostono lituanistinę mo
kyklų. vėliau kelerius metus toje mokykloje mokytojavusi. Ji 
su savo vyru teisininku Rimantu Ivaška. Bostone gimusiu ir au
gusiu, augina du sūnus ir dvi dukteris. Iš jų du jau šoka savo 
senelės Onos Ivaškienės vadovaujamame lietuvių tautinių šokių 
sambūryje.

Cape Code lietuviškoj aplia- 
koj išnuomojami kambariai sa 

Kultūrinio, visuomeninio virtuve ar be jos.
ar politinio gyvenimo pa-; Viki yra prie ežero, gražiame 
žanga—geras ir užgii tinas pušyne, arti Osterville pliažo, 
dalykas. Tai turėtų būti ke-i skambinti 1—S26-I691 arba
iias Į exonominę geiovę, kreiptis į Vidą Strazdaitę — 
minties ir žodžio laisvę, re- 151 IJarberry Ln.
liginę toleranciją, kūrybini

Ar
šias knygas?

žmogaus dvasios plazdeni
mą ir panašias vertybes.

Bet žmonės, pažangos ir 
laisvės vardu savo mintis ar 
veiksmus grįsdami, kartais 
nutrepena lyg ir ne i tą pusę.

Sakysime, kaikurie psi
chologai ar "filosofai“ Įro
dinėja, kad pilnutinė laisvė 
ir moralinis subrendimas te
galimas pasiekti tik nuogų 
žmonių bendruomenėje... 
Vadinasi, kaip gilioje prose- 
novėje. Be to, kiti gyviai ir
gi nesidangsto vienų ar kitų 
savo kūno dalių, jų nesigėdi 
ir, būdami nuogi, visai do
rovingai ir natūraliai gyve
na ir vienas kito nepiktina... 
Ir taip mes jau iš seniau tu
rime nuogalių draugijų, ku
rie ruošia savo suvažiavi
mus ir pramogas.

Pastaruoju metu rimtai 
organizuojasi homoseksua-

”Sand Shore‘‘ 
Marston MiHs. prie Rt. 149 

Cape Cod. Mass.

NENUSIMINKI1E!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, ninku ar kojų skaus- 
.nals, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
-<Lr.-1.EEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti, l'žtikrinam pa- 
ėkmes, arba grąžiname pinigus.
Siųskite $5, gausite vaistus 

su nurodymais.
ROYAI, PROOIC1S

North Sta^ P.O. Box 9112 
\ewark. N J. <171(15

RADIJO PROGRAMA

GERA PROGA PRADĖTI 
BIZNI

J nas Kasmauskfrs 'par
duoda savo So. Bostone, 
Mas*., esančią medicinos 
instrumentų dirbtuvę—Bos
ton Instrument Mg Co. Ine. 
kuri įsteigta 1919 m. Jis 
pats yra 86 metu amžiaus ir 
todėl nebenori dirbtuvei va
dovauti, o sūnus Jonas, ku
ris kelerius metus jai vado
vavo, išsikėlė Į Floridą. Tai
gi nebėr kam jai vadovauti.

Dirbtuvė yra pilnoje tvar
koje, užsakymu yra dau
giau nei $20,000. J. Kas- 
mauskas turi 6 patentus, 
kurie parduodami kartu su 
mašinomis ir įvairiais įran
kiais. Geriausia būtų, jeigu 
atsirastų nusimanantis, kaip 
gaminti mediciniškus instru
mentus, ypatingai stiklą ir 
metalą apdirbti.

Gera proga lietuviui pra
dėti gerą biznį.

Susidomėję šiuo dalyku 
prašomi skambinti nuo 7 va
landos ryto iki 12 valandos 
dienos telefonu 288-9042. 
Savininkas mielai parodys 
mašinas ir Irt. Nedelskite 
nes kitataučiui ne»urJm grei
tai parduoti. Adresas:

•lobn L. Kas, Sr.,

75 Armandine St. 
Dorchester, Mass. 92124

Pavergtųjų savaitė 

Bostono spaudoje

Ukrainiečiu Kongreso vei
kėjas Orest Szczudluk at
siuntė Boston Herald Tra- 
veler išsoausdintų 3 jo ir 1 
Alexo Harbuziuko straips
neliu Pavergtųjų Tautų sa
vaitės proga kopijas.

a
Bostono

•ARENGIMŲ KALENDORIUJ-

Rugsėjo 28 d.5 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos III aukšto salėje 
Onos Ivaškienės vadovauja
mo lietuvių tautinių šokių 
sambūrio parengimas.

* * •
Spalio 5 d. So. Bostono 

Lietuvių piliečių Dr-jos III 
aukšto salėje Balfo banke
tas.

* * ♦

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

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

Lapkričio 23 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
salėje Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo sukakties minėji- 

kurį rongia L.S. Vete
ranų S-gos Ramovės skyrius.

mniiimmiiww»m

Dažau ir Taisau ;•
; Nums ii lauko lr riduis. ;
> Lipdau popisrius ir taisau^ 
driską, ką pataisyti rsflris. 

Naudojo tik

Flood Square 
Bardware Co.

JONAS STARINSKAS 
StSnkBflAn

TUL 00 ė-MM

kas R. J- ALSRNA 
O» RAST BSOAOUTAV 
ąntmt Boston, naša 
TVT.FFONAS AN *-4141 

Smtamtn Monre Dalai

flUklM 
relkmenyv 

RaRnaanra w1»mba»lasw 
4,ivm

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!
■aTTTTTr“——T-TTTJ-fTTTTTTTTTTTTTTTTTTJTTTTfa

Seniausia Lietuvių Radi>
Programa Naujoj Anglijo
š stoties WLYN, 1360 ld
lociklų ir iš stoties FM
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausii
pasaulinių žinių santrauki

r . ., . .... .. r komentarai, muzika, daitetai beveik , politinę parti- ]os M dutžg u
ją kovodami dėl to kad, Biznio reiteUte kreipti, . 
butų pnpazintos teises vie-iBalUcF]ortetg ž]i 
sa. mylėtis ir gyvent, vyru, R

’ '7 way, So. Bostone. Telefo-
mi, jeigu tik jie jaučia tokia o -r
dvasinę trauką. ,nas T“

Dabar, kaip spauda pra-‘-----------------------------------
neša. Švedijoj ir Danijoj jau
norima išbandyti ir "kolek
tyvinės šeimos“ forma. Tai 
reiškia, — susideda i "kol
chozą“ keletas vyrų ir mo
terų porelių ir visi sudaro
viena bendrą šeimą, kurio- Ar buvo visuotinis tvanas, 
je visi yra visų vyrai, visos 64 Ps^-» centai.
visų žmonos ir visi visų vai- Materialistiška* istorijos 
kai... Visi gyvena bendram *uPr»tima*. 80 psl., kaina 
bute. miega bendram mie- 20 centų.
gamajame.

10 knygų už $2

Žemaitės raštai karės
Toks šeimyninis gyveni-’ Psl- kaina 5°cent*

mas. esą, labai suartinąs , *!uoz*’ Stalinas, 32 psl.,
žmogų su žmogum ir ugdąs .. cen}aL .

Žalgirio mušu, paraše dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl.. karna 50 centų.

Socializmas ir religija, E.

visuotinę žmonijos meilę, 
naikinąs egoizmą ir nuosa
vybes jausmą.

Nors tokiu būdu žmonija .
gyveno gal dar ”beždžioni- Vandervelde, 24 psl., kaina 
niais“ laikais, bet šiandien !9centiį . .
tai vadinama pažanga. ! •o5,aly™>

. . pradai, (S Kaino Įvadas),
Mes nenustebs,me, jeigu, 64 psl.. teina 50 cantų.

tokios pažangos“ siekda-, 4„o fce]ia, į 
Inas netolimoj ateity nuogas (Leono Blium0*b 35 
žmogus įlips atgal , med, kaina 2- uj
tik abejojame, ar jam vėli 
ataugs per amžius nuspuru-i Socir’izmo teorija, (M. 

Fišerio), 74 psl., kaina 25 et
Socialdemokratija ir ko

munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05. bet visos kartu par- 

Kazachai labai įsižeidžia,: duodamos už $2. 
jeigu svečias atsisako gerti
arbata. Jei svečias dei tam i--------------------------------------------- —

palengvinkite MLSV

duka dugnu aukštyn, kad DARBĄ
šeimininkas nespėtu ipilti. ... , ,....................

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktą, kol 
juos paragina mokėti, o pe
tys, be paraginto 
atsiųstų reikalingą

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimą nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant 
ris mažiau bebus tokią, ku
riems reikės siųsti

si uodega...
Y.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią riiią 

draudimas
Kreiptis sena adrmu:

BRONIS KONTRIM 
598 limadway 

So. Boston, Mass. 02127 
TeL AN 8-1781

Koleirio adm-ia

PRAŠYMAS
«eee«eeeemeeeeeMeim*eM*Me*e«

A. J. NAMAKSY S

Real Estate A Insurance 
321 County Club Rd- 

Newton teatre, Masu. 02159 
Tel. 332-264R 

eoa«ON»eeeeNeoNeM»eeoMoeeMee

*KeIeirio” 
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, 
iant naująjį adresą 
mfeiK vMestv** ir senai!

Nepamirškite paraiyti

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

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

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

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
$3.75.

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

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

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

ŠVENTADIENIS l J 5’, MIES
TO. Mariaus Katiliškio 1* 

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

šeliai. kaina..............$3.5<
NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
TUVOS PINIGAI, Jono K.

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

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

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

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

Aidas tarp dangoraižią.
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 
satyra. 71 psl., kaina $1.00

LIETUVIU BELETRIS 
TIKOS ANTOLOGIJA H 
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

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

PIGI, BET VERTINGA 

DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš
gyvenimų vergų stovykloje! 
Sibire aprašymas anglų kai- j 
ba "The Csr^etery of Na-j 
tions to the Siberian Tund
ra“, 112 psl., kaina $1.75.

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

PIGIAUSIA
IR

GERIAUSIA

DOVANA!

drau-
metiną

Dovanokite savo 
ir bičiuliams 

Keleivio prenumeratą. Jums 
atsieis tik $5, o tas, kuriam 
ji bus dovanota, per metus 
kas savaitė gaudamas Keleė- 
vj, jus tikrai atsimins.

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau M metą tarnauja beturiu visuomenei ir 1

jo daugiai kaip SEPTYNIS MILIONUS deisrią 
nariam*.

SLA—didžiausia Keturių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir Uguje pašalpą, lrori yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA—jau turi daugiau, kaip tris an puse usilaau dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra b saugi. Kiekvienaa 
Keturis Na gaU gauti {vairių klasių rrika«agiamitt 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gura Taupaasąją Apdraudą — Ra. 
dmnaeut bmarnaee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyveninio pradžiai.

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

SLA—AKCIDENTALI APDRAUDA naudinga visokia 
amžiaus asmenims rekomenduojama Ketsrišką 
klubą ir draugijų atofaunsTUž $1.000.00 akcidenta- 
lčs apdraudos mokestis $2.00 j metus

SLA—kuopos yra daugumoje Keturių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir iie plačiau paaiškins apie

Gausite 
parašysite

spausdintas informacijas, jeigu

AMaaee ef America 
807 Weut30tb Street, New York, N.Y. 10001

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug lr įdomią uuotrauku ir atvirai pasisakė 
apie visus misą visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytoją kišką skyrių, kuriame kokia
me abipusią pasisakymą ir uaomeuią kiekvienu visiems 
svarbia probbma.
"NEPRIKLAUSOMA LIETIMĄ“ yra dinamiškas musą iš- 
eivijos kikraštis. iešk*s naują bendradarbiu bei idėją, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba aš 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00•
Adresas:

7722 Georgu Street, LaSaBe-Moutreal, 690, Quebee, CANADA

BUVO $4, DABAR IIK $2

Lietuvių išeivija Amerikine
Parašė STASYS MICHELSONAS 

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS

So. Boston. Mi 92127

Svazbios knygos
Bnvmdo Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji u»lU 302 psl., kaina .... $2.C9 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.Utf
Perkar., abi dalis kaina tik ........................ ..............$6.59
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočią valstybės santvarkos bras 
tsi, 176 psl., Kama •,• • • ,,.m,.mmmm. •••••• .mm.$2,99
Prof. P. Pakarklio Senssto Prusą teisynu, 81 pat. .60 cnt
’ iVlt Jša RgUbusKllO BOIOO
70 puslapių, kaina ••••••••••• ,mw,• • • • • $1.09
Čic&gietės Įspūdžiai komuniMą pavergtojo Lietuvoj 
’5puslapiai,kaina......•••• • $1.09
Frank Larinsko Amerikos Lietuvių Laikraštini nuo 
197* m. iki 1999 as. 190 pat kieti viri. kaina seniau
huvo $6.00. o dabar tik ... .........  ............. .... ........... ..„$2.09

.Dan Km Mčio Magflknojn kflbuu | VWą, 330 pusla- 
oių, laba/ Įdomūs 1962 metų kelionės j Lietuvą apra
šymas au nepaprastais nootyktafci. Kaina

Šitos knygos gaunamos Keleivio ad ministras! joj 
Sau Boston, Masn 92127
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Latvio dailininko paroda
Rugsėjo 6 d. 5Z vai. vak. 

Atidaroma latvio dailininko 
Janio Cirulio tapybos kūri
nių paroda Latvių tautiniuo
se namuose (64 Sigourney 
St., Jamaica Plain). Ji bus 
atidaryta iki rugsėjo 14 d. 
sekmadieniais nuo 1 iki 7 
vai. vak., o kitomis dieno
mis nuo 6:30 iki 8:30 vai. 
vak. Įėjimas nemokamas. '

Patartina tą parodą ap
lankyti ir susipažinti, ką ir 
kaip kuria čia gyvenantis 
mūsų kaimynas.

Kitus rookyti — visi mėg
stame, bet save pana 

tik retas susipranta.

Traukinys įvažiavo į 

Bostono Pietryčių plentą

Kažkieno Įjungtas garve
žys su prikabintais vagonais 
pradėjęs judėti iš stoties ri
bų praeitą ketvirtadienį iš
laužė visas užtvaras ir įva
žiavo Į Bostono Pietryčių’ 
greitkelį. Laimė, kad tuoj 
metu ir toj vietoj nebuvo 
automobilių, tad išvengta 
didžiulės nelaimės.

Šis Į automobilių kelią į- 
važiavęs traukinys ilgam 
laikui sustabdė greitkely vi
są judėjimą, ir kely Įstrigo 
tūkstančiai automobilių ir 
skubančių keleivių.

Bostono spauda dėl to jau 
kelia dideli triukšmą ir rei-j 
kalauja ištirti ir paskelbti į 
tokio geležinkelio tarnauto
jų apsileidimo priežastis.

Pavykusi pavergtųjų

Rugpiūčio 20 d. sukako 
metai, kai Sovietų Sąjungos 
tankai užgniaužė Čekoslova
kijoje pradėtas demokratė
jimo kryptimi reformas.

Tai sukakčiai atžymėti tą 
dieną Bostono miesto sode 
buvo surengta demonstraci
ja, į kurią susirinko gana 
gausus pavergtųjų tautų at
stovų būrys. Ypač gražiai 
pasirodė lietuviai.

Gintaro Karoso rūpesčiu, 
demonstracijon buvo atvy
kusių ir vietos amerikiečių 
politikų. Apie demonstraci
ją pranešė ir televizijos sto
tys.

Felicija Karosienė grįžo 
ii

Felicija Karosienė, kupi
na įdomių įspūdžių, grįžo iš 
Lietuvos. Ji ten išbuvo 12 d. i 
ir aplankė savo gimines. 1

Praeitą penktadienį mūsų 
įstaigą aplankė senas spaus
tuvininkas, buvęs nepriklau
somoje Lietuvoje Varpo 
spaustuvės mašinų skyriaus 
vedėjas A. Puzinauskas. Jis 
ilgokai dirbo ir Bostone sa
vo specialybės darbą. Išėjęs 
į pensiją, paskutiniuoju me
tu jis gyveno Washingtone, 
D.C., o dabar mano apsigy
venti Bostone.

F. Karosienė turi dar vieną 
vaikaitį

Bostoniečiams gerai pa
žįstama lietuvaitė Giedrė; 
Karosaitė-Budrečkienė rug- J 
piūčio 10 d. pagimdė sūnų. | 
kuriam davė Alvydo vardą.1 
Tai Giedrės ir Algirdo Bud-Į 
reckių. gyvenančių New 
Yorke. pirmagimis.

Sveikiname naująjį lietu-: 
vių bendruomenės narį, jo 
tėvus ir senelę Feliciją Ka- 
rosienę.

Malonios vasaros di 
"Audronės“ viloje

Išnykus buvusiai J. Kapo
čiaus gerai vasarvietei. Ca- 
pe Codo centrinė lietuvių 
vasarotojų susibūrimo vieta 
liko dr. Edvardo ir Marijos 
Jansonų vila ”Audronė“, ap
supta gražios gamtos aplin
kos ir esanti visai netoli jū
ros ir gero paplūdimio.

Nors šiuo metu pastovių 
svečių jau mažėja, bet ne
mažai tautiečių užklysta 
savaitgtliais. Praėjusią sa
vaitę čia jau baigė savo a- 
tostogas prof. Jonas Vengris 
su šeima ir dar būrelis kitų 
vasarotojų, gi šeštadienį ar 
sekmadienį dar buvo užsu
kę bostoniečiai dail. V. Viz
girda su žmona, dr. St. ir L. 
Jasaičiai, dr. B. ir G. Micke
vičiai, iš Providence Basto
mai ir kt.

Tenka pažymėti, kad ne
seniai čia buvo užsukus net 
porelė iš Kalifornijos. Tai 
jauna dailininkė Ilona Pete- 
rienė su vyru.

Pagal seną gerą tradiciją 
dr. Edvardas ir Marija Jan
sonai čia dažnai pasikviečia 
ir savo asmeniškų bičiulių, 
šį kaitą jų viloje savaitgalį 
praleido ir Keleivio redak
torius Jackus Sonda su arti
maisiais, o taip pat ir Alek
sandra ir Antanas Gustai- 

1 čiai. Jis buvo šeimininkų 
tikrai nuoširdžiai ir draugiš
kai globojami.

Pastaruoju metu Cape 
Code. J. Adomonio viloj, 
dar vasaroja A. ir St Sant
varai, kuriuos iš New Yorko 
buvo ten aplankę A. ir G. 
Diižiai ir kt.

Po Darbo dienos savait
galio Cape Code vasaros se
zonas jau baigiasi, bet ten 
dar vis pasilieka ir vienas 
kitas ankstyvojo rudens 
"paukštis“.

Japonai gedi apsirengę 
baltai, o ne juodai. Senovė
je ir dzūkai gedulo spalva 
laikė baltą spalvą.

Pabrangs ligoninis

Numatoma, kad Bostone 
ligoninėse už pusiau privatų 
kambarį nuo spalio mėnesio 
teks mokėti $85 (o kaikurio- 
se net $90), taigi gulėjimas 
ligoninėje pabrangs 15%.

Ryšium su tuo numatoma, 
kad ir Blue Cross organiza
cija pakels mokestį 36-52%.

Svečiai ii Floridos

Praeitą savaitę Keleivio 
įstaigą aplankė Jadvyga ir 
Vincas P. Jankai, kurie par
vyko iš Miami, Fla., ir yra 
apsistoję pas savo dukterį 
Georgetown. Mass.

J. ir V. Jankai yra judrūs 
mū3ų visuomenės nariai ir 
spaudos rėmėjai. Jie ir šį 
kartą Keleiviui palaikyti pa
aukojo 5 dolerius.

Samoa salos Polinezijoje 
gyventojai neturi žodžių 
"tėvas“ ir "motina“. Vaikai 
tėvus vadina vardais.

South Boston Savings Bank
Tdefo-me: AN 8-2806

Dr.Joa. J. Donovan
Dr, J. Paiakarnio

irtomis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
auo 9 vaL ryto fld 6 vaL vak. 
Vakanb ii anksto susitarus 

447 BR0ADWAY
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TKL. AN 8-2124

Dr, Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt) 

OFTOMBTR18TR

10 fldO vakaro

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai
15 BOSTONO į LIETUVĄ
ir lotos Rusijos okupuotas 

kraštas
Pristatymas greitas Ir 

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

o ieštadieniais 
nuo S vaL ryto iki 2 vaL p.p

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068
Vedėja* J. Vaičaitis

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

Už visus indelius
moka

Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleist! atostogų saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jaos atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus TransAtlantic Travel Service, čia tisų 
lėktuvų bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

446 BtOADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.
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Kefrotit < Co.

271 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Tol AN 8-4648
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Skelbtis 
„Keleivyje* 

yra naudinga 1

.44

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

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nooši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčiu.
Banku atidarytu auo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. jfr
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra J4

virš >132,000,000 C
M

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

Globė Parcel Service, Ine.

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

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais 9—7

8—12

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE Tai veltui 360 W. Broadvray 

So. Boston, Maaa. 02127 
Telefonas: 288-8764

tiktai išpildomo gydytoją re

vaistą — eikit į lietuvišką vabtiną.
L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.
, tarp R ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Ttiofaam AN 8-4628 
8 vaL v„ jjahjroe šveatadieaiaa Ir sek

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

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos 
O Pilnas

Skambinkite

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonio

ATLAS PARCELS CO.

•A 68-4662

Nums ištyrus jflsą alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

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

FORTŪNA FUELCo.
487 Hashington Street 
Dorchester, Mass. 42124.
24 valandų patarmvimm

GE 61204

iuelCMef

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
160 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
Tat SW 8-2860 

yra yienintelė oficiali jsteb 
ga VVorcestery, kori 
siuntiniu* tiesiog ii W< 
terio j Lietuvą ir 
joo tttt sritie- Čia kal
bama lietuviškai, 
jama greitai ir 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingaL

Čia galima gauti {vairiam 
šių importuotų ir vietini* 
gamybos medžiagų ir kilų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai iemomb kainonrie.

Vedėja B. SvikHauė

Wercester, Mae*. 01604 
Tet 706-3347

Tiesiai ii Worcestcrto 
čbm įvairias startiniai į Liete, 
vą ir kitas Besijos vaidenas 
pietas! Siuntiniai sėdamai M 
vietinės gamybos Medžiagą, 
avė, Buriato ir praamafe 
aių. Tariam vietoje įvairią vie.

prekių ii kitų kraštą vtari Šo- 
amub bahmato. Be te, siųstis- 
bm Bufetą, pMgm ir gelto at
sakyti ją geny boa prekes, čia 
eeamkMte piaigea, o 
tee vietoje geide pasirinkti

tam tikras įstaiga* atrikviesti 
tie paa aev* į svotam

tei ir
Vedėja* A. Irhyrtakl

Knyga yra gerimtoz ta*gw inegaz
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