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Bosūnoji taika Vietaame dar 
aepribers „taikos doleriu“

PraridentBE Nuconas gubernatorių suvažiavime dar 
nepažadėjo stebuklingo* gerovės po taikos Vietname. Jis 
siūlė atskiram valstijom prisiimti didesnę atsakomybę, o 
draugiškom užsienio valstybėm — tik paramų jų pačių

sustiprinti.

Karas Vietname yra lai
komas viena didžiųjų infia- 
cijos ir kitų ekonominių ne
gerovių priežasčių, tad tiki
masi, kad taika turėtų išlais
vinti bilionus dolerių JAV 
vidaus problemoms spręsti.

O tų laisvų dolerių jau se
niai laukia mažieji pensi
ninkai, vadinamieji ”skur- 
džiai“, švietimas, miestų mo- 
derninimo komitetai ir vi
sokie kiti geresnės ateities 
planuotojai. Tų būsimų pi 
nigų pažado laukė ir šio
mis dienomis į Colorado 
Springs, Cal.. suvažiavę gu
bernatoriai, kol į juos pra
šneko prez. Nizonas.

Ir štai prezidentas po ra
minančios jžangos pareiškė, 
kad ^svajonės apie neribo
tus bilionus- dolerių Vietna
mo karui pasibaigus yra tik 
svajonės“.

Mes neturime puoselėti 
iliuzijų, kad taika automa
tiškai išspręsianti mūsų na 
cionalines problemas.

Nors papildomų pinigų 
ir bus, bet jų pareikalavimas 
naujoms programoms jau 
dabar esąs milžiniškas. Jų 
reikėsią ne tiek atskirų vals
tijų ekonominei paramai, 
kiek visų piliečių gerovei, 
žvelgiant j tai plačiu mastu.

Paskiros valstijos ir jų 
vietinė administracija turi 
prisiimti didesnę atsakomy
bę ir rodyti didesnę inicia
tyvą, o ne tik laukti federa
linės valdžios pagalbos.

Nors ši prezidento kalba 
svarbiausia buvo skirta tik 
vidaus klausimams nušvies
ti. bet jfe trumpai palietė ir 
JAV būsimos užsienių poli-

Grįžo Vliko pirm. 
dr. J. K. Valiūnas

Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas, du mėnesius iš
buvęs Europoje, sugrįžo į 
JAV ir dalyvavo Amerikos 
Lietuvių Kongrese Detroite.

Europoj būdamas, Vliko 
pirmininkas lankės Anglijo
je, Belgijoj, Ispanijoj. Pran
cūzijoj. Šveicarijoj ir Vo
kietijoj. Ta proga jis pasi
matė su Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos pareigūnais į 
ir eile tų kraštų visuomeni
ninkų ir politikų.

Virtoje 14 arabą valstybių konferencija Kaire svarsto, kaip atkeriyti Izraeliui už i 
iveatovžs padėsimą Jeruzalėje. Apačioje —- Izraelio aukščiausiojo teismo teisėjas YoeJ Suuuųa- 
aas (vidury) pirmininkauja komisijai, kuri tiria musulmoną šventyklos padegimą. Toje kemL 
sijoje yra ir du arabai: Nazareto majoras Muesa KtelU (dešinėj) ir Nazareto apygardos teisė
jas EI Hanrari (antras iš kairės). Sudegintoji šv ventykla yra didelės meninės vertės pastatas.

E. Kennedžio byla — 

pasaulinė sensacija
šį trečiadieni Cape Code 

prasideda šen. E. Kennedžio 
byla, kurios tikslas išaiškin
ti visas aplinkybes, kurio-

Zuvo boksininkas 
Rocky M ar ciano

Praeito sekmadienio nak- 
ti netoli Newton, Iowa. su
dužus mažam lėktuvui, žuvo 
buvęs pasaulinis bokso čem
pionas Rocky Marciano.

Šis sunkaus svorio bokso 
čempionas nebuvo pralai
mėjęs nė vienų rungtynių ir susidomėjimas, kad visos
nepraradęs titulo pasitrau
kė iš šio sporto, žmonos pra
šomas. kuri negalėjo pakęs
ti rungtynių žiaurumo.

Tai buvo vienas iš kultū
ringų boksininkų, kuris nu
tarė verstis kitu užsiėmimu, 
kumščiom užsidirbęs apie 
porą milionų dolerių.

Graikijos karinė valdžia 
pranešė, kad ji susekusi ka
raliaus šalininkų rengtą

.. - , versmą, kuris buvęs finan-
tikos kryptį. Pagal jo stra-. suolą* užsienio politinių par-
tegiją, JAV turinčios būti 
pakankamai stiprios pasau
lyje taikai išlaikyti, bet ne
leisti ir savo gėrybėms, ku
rios reikalingos progresui, 
tekėti pro šalį. Tai reiškia, 
Amerika turinti realistiniai 
apriboti savo įsipareigoji
mus užsieny. Ji turinti pa

tijų. Dėl to esą suimta SO 
asmenų, kurių tarpe yra 38 
į pensiją išėję kariškiai.

• »

Pietų Korėjos preziden
tas Park Chung Hee yra (ai

dėti laisvoms tautoms stip- T8 .? • ridaus ginčus, nes ji* 
rinti savo saugumą, bet ne ~“a. da^artinV
skubėti už jas atlikti tai, ką
jos galinčios padaryti pa- kan^I®*™rą į piaiidantin 
čio« MVO apsaugai. ! o Ja-

' Žinoma, tai nereiškia, kad i ®artln® konstitucija
JAV atsisako vadovaujan
čio vaidmens.

Gubernatoriai, kurie lau
kė geresnių pažadų ir savo 
valstijoms svajojamų dole
rių sumų iš federalinės val
džios kišenės, po tokios kal
bos nerodė didelio džiaugs
mo, nes jiems teks grjžti na
mo su daugelių tų pačių rū
pesčių, kuriuos nusivežė į 
gubernatorių suvažiavimą.

džia.
• * ♦

Kariškiai nuvertė 

Libijos karalių
Suvaržys dovanų 
siuntimą

Š^A/rii^^^ U patikimų šaltinių patir-
valstybėj, 

kariškiai nuvertė karalių Id- 
risą. kuris tuo metu viešėjo

mis paskendo Maria Jo Ko-! Turkijoje, ir Libiją paskelbė 
pechne, su Kennedžiu auto- arabų respublika. Ta proga
mobily nuvirtusi nuo tilto į 
vandenį.

Šia byla yra toks dideliai

teismo salės vietos užimtos, 
dalyvauja apie 100 vietos ir 
užsienio spaudos atstovu ir] 
didžiulė smalsuolių minia Į 
gula teismo rūmus.

Jau prieš bylos pradžią 
vyko dideli ginčai tarp tei
sėjo James A. Boyle ir Ken
nedžio bei kitų bylos daly
vių advokatų dėl teismo ei
gos, be to. dėl paskenduolės 
lavono skrodimo. Manoma, 
kad advokatai gali bylą už
blokuoti ir perkelti į kitą 
instanciją, bet visa tai mo
raliai pakenktų pačiam se
natoriui E. Kennedžiui, nes 
dar ilgesniam laikui liktų 
visa eilė tamsiu klausimų, 
susijusių su M. Jo Kopechne 
žuvimu.

Sovietų maršalas Nikolai 
Krylov komunistų partijos 
laikrašty Sovetskaja ftuesia 

kaltino JAV-bes, 
jos rengiasi atominiais 

ginklais pulti Sovietų Sąjun
gą, ir grasino
ir kitų ginklų

Brazilijos valdžią 
perėmė generolai

Brazilijos prezidentui Ar
tūro Costa E. Silva staigav
sunkiai susirgus širdies ne
galavimais. krašto valdžią 
perėmė trys aukšti genera
linio štabo kariškiai.

Septiitam Aatribs Lietime 
ktagresu telnūgu

Dalyvavo 2S3
mė 7

Gavę deag sveikinimų. Prie-

Rugpiūčio 30-31 dienomis 
Detroite buvo Septintasis A- J 
menkos Lietuvių Kongresas, 
kurį sušaukė Amerikos Lie
tuvių Taryba. Jame dalyva
vo 253 atstovai ir per 100 
svečių. Kongresą atidarė K. 
Veikutis. Jam pakaitomis 
vadovavo J. Abraitis ir dr,
P. Vileišis.

nuo Dretenzi ju į Libijos sos
tą atsisakė ir karaliaus Idri- 
so giminaitis princas Al Ha- 
san Al Rida, pritardamas 
naujam režimui.

Manoma, kad šis aliejaus 
šaltiniais turtingo arabų 
krašto naujasis režimas bū
siąs antiamerikietiškų nuo
taiku ir labiau linkęs į glau
desnius ryšius su Nassero va
dovaujamu Egiptu.

Amerika Libijoje turi ga
na svarbią karinę bazę.

ta, kad nuo spalio 1 d. bus 
pakeltas muitas dovamomg, 
siunčiamoms į Sovietų Są
jungą. o taip pat sumažintas 
kaikurių dalykų leidžiamas 
siųsti kiekis.

į Manchesterį, N.H., 
parvežti 5 Vietnamo kare 
žuvę kariai. Jie čia kovo la
bai iškilmingai ir ra ataro
mis sutikti artimųjų ir val
džios atstovų. Keturi iš jų 
buvo palaidoti ra karine pa
garba, o vienas, jo 
reikalaujant, — 
drabužiais, be vėliavos už
dangos ant karsto ir grojant 
karo priešininkų būreliui gi
taromis.

* • ♦ t
Arabų vadų pasitarime E- 

gipto sostinėje Kaire norima 
sudaryti visų arabų valsty
bių jungtinis karinis štabam
kovai ra Izraeliu.

» * •

* Pagal konstituciją ta vai
šia turėjo tekti viceprezi
dentui, bet j| šie generolai 
aplenkė. Kaip toliau tie įvy
kiai vystysis, dar nežinia, 
nesitikima, kad ta valdžia 
vėl greitai grįžt; į civilines t 
rankas. 1

Praeitą 
Suezo kanalo linija vyko su
sišaudymai tarp žydų ir ara
bų karinių pajėgų, nore 
vašiųjų skaičių*

* • *

Prasidėjus

Naujasis Indijos prezidentas V. 
V. Giri, 75 n. amž.. koris 
ntei pradėjo eiti pareigas.

Jotum Kennedžio 
patarėjas Thcodorc C.

Kongresą sveikino gen. 
konsulas dr. P. Daigvarais 
Lietuvos atstovo Wasking- 
tone J. Rajecko ir savo var
du, dr. J. K. Valiūnas Vttko, 
V. Sidikauskas Lietuvos 
Laisvės Komiteto varau ir 
kiti.

Pranešimai ir diskusijos 
buvo dalykiški, rimti. Priim
tos 7 rezoliucijos, kuries bos 
paskelbtos vėliau, čia pažy
mėtina, kad kongrsses nu
tarė visas Vasario 18 
sudėtas aukas skirti i 
kos Lietuvių Taiybai. Kon
greso proga aukų sudėta 
per $1,000.

Kongreso atstovams Šr 
svečiams pagerbti 
dalyvavo apie 800 
Jo gražią meninę 
atliko dainininkei Daiva 
Mongirdaitė ir Aldona 
Stempužienė, kurioms a- 
komponavo komp. Darius 
Lapinskas.

Tiek apie kongresą tele
fonu pranešė mūsų kores
pondentas, pažadėdamai a- 
pie jį vėliau parašyt plačiau.

pranašaujama, lud kils vėli „„ |»ndidatne.
jų studentų riaušių. j t, j jAV iS New Yerke

.................. ... valstijas.«M>Meeeeew*e«

Komuniatą teroras 
Vietname

Negalėdami laimėti jokios 
žymesnės pergalės gtvira- 
me fronte, Vietnamo komu
nistai vykdo žiauriausius te
roro veiksmus, nukreiptus 
prieš civilinius gyventojus, 
norėdami juos įbauginti. Jie 
jau yra taip išžudę tūkstan
čius vyrų, moterų ir vaikų. 
Praeitą savaitgalį 260 mylių 
nuo Saigono kaimelio gy
ventojų susirinkimam komu
nistinis teroristas įmetė 
bombą, nuo kurios 24 civi
liai žuvo ir 81 sužeistas.

Praeitą savaitgalį 
žuvo 580 imanių

Praeitos Darbo Dienos i 
vaitgalį, esant geram orui, 
milionai automobilių užkim
šo JAV kelius, ir įvairiuose 
susidūrimuose žuvo 580 i 
menų. Bet tai dar negaluti
niai daviniai, ir šis skaičius 
gali padidėti. Sužeistųjų 
skaičiaus spauda jau nė ne
mini, o jų yra kelis kartus 
daugiau.

ore piratai
Pastaruoju laiku vis daž

niau įvairūs oro piratai pri
verčia keleivinius lėktuvus 
skristi kitur, negu numatyta, 
tuo sudarydami ne tik dide- 

pavojų keleiviams ir įgu
bti, bet sukeldami ir aštrių
politinių problemų.

Jau žinome, kiek daug 
JĄV lėktuvų, grasindami 
ginklu pilotams, jie nuvarė 
į Kubą. Dar atmenamas ir 
Tsbombės pagrobimas, nu
kreipus lėktuvą į Alžeriją. 
ftrąeitą savaitgalį įsimaišę 
tarti keleivių du arabų tero
ristai didžiulį JAV Trans 
Wbrid Airllaaa Įžirtuvą su 
III Žmonių prievarta no- 
tapdė Damasko ae^rome 
Sirijoje-ir suspro . voe 

įėjus keleiviam 4j-iš
bėgti. Be to. Čia dar buvo su
imti 8 Izraelio piliečiai, tuo 
lėktuvu skridę. Dėl to dar 
bridau padidėjo įtempimas 
tarp Izraelio ir Sirijos, nors 

tiioterys vėliau ir buvo
paleistos.

Dėl tokio nesuvaldomo 
oro piratų siautėjimo tarp
tautinė lakūnų organizacija 
kraipėsi į JT gen. sekretorių 
U Thant. reikalaudami šiai 
blogybei užkirsti kelią tarp
tautine sutartim, pagi kurią 
tokie užpuolikai turėtų būti 
išduodami.

elrvė nutrėkė, Ir jta, ves gyraa 
pateks i pūdeijas i

1 }
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Visu veidu į Lietuvą
VOKIETIJOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ 

DRAUGUOS SUVAŽIAVIMO IR SEMINARO PROGA 
(Tęsinys)

Oposici jon Bojus
ienas iš veikliausių, veržliausių ir (pačia gerąja to 

žodžio prasme) neramiausių ne tik VLSDD veikėjų, bet, 
turbūt, ir aplamai Vokietijos lietuvių bene bus jaunosios 
kartos ab vas Artūras Hermanas. Buvęs Vasario 16 gim
nazijos i. lėtinis, dabar Muenchene studijuojantis A. 
Herm anas VLSDD seminare kalbėjo apie "Socialdemo- j 
kratus ir Lietuvių Bendruomenę**.

Pi. .ik A. Hermano, Socialdemokratų draugija esanti J 
neatskiriamai surišta su Bendruomene, nes draugija tie-i 
siogjai iš Bendruomenės išaugusi. Referento žodžiais:'

Kas kitur nšama
NEGALIME TYLĖTI į kiek dirses sė^nt laukti ru- 

. gių derliaus.
Lietuviai, svetur gyven-j Befcruojiotis

danu. greičiau tirpsta, paly-i 
ginus su kitomis tautomis,!
todėl, rodos, reikėtų kaip tik• 1 PIRMININKUS RINKTI 
rimtai tuo susirūpinti. Deja,' MOTERIS!-
mes patys net spaudoje, už-Į
uot persergėję ar papeikę, j Jauna> spaudoje vis 
teisiname tokius, kūne leng-, dažniau pasireiškianti dr. 
vai pasmaukia is lietuvių E|ona Vaišnienė Drauge

Nr. 36, 1969 m. rugsėjo 3 d.

LIETUVIS RAKETŲ 

PRADININKAS

- - Apie tai rašo itališka El-
perversmo“, - pakeliančio Ryšium su ta sukaktim, ta-Press rugpiūčio mėn. Pir- 

motei’S prestižą, nebus. Pri- RATUNas. ta pabaltiečių mo puslapio iliustracijose ir 
; verstinai vienai .kadencijai organizacija, kuri daro žy- pirmojoj žinioj parodvtas ir 
i visur išrinkę moteris į pirmi- gįyg iškelti Pabalki jo kraš- aprašytas Lietuvos bajoro 
» ninkus, gal po to jau pajėg-, tų nepriklausomybės klausi- Kazimiero Semenavičiaus 
. sim žmones rinku parei- jungtinėse Tautose, sau- mokslinis veikalas "Didysis 
goms pagal gabumus, ne pa- jiįa protesto demonstraciją artilerijos menas", išleistas 
gal lytį". j — pabaltiečių manifestaci-, Amsterdame 1650 metais

. I ją, kuri įvyks šeštadienį, lotynų kalba (vėliau išvers- 
, . Tlk pagalvokim, i iug,ėjo 23 d. nuo 2 iki 5 vai. * tas į daugelį kitų kalbų).
toks paieovmas is centro | Jungtiniu Tau- Ten vra išdėstvti ir raketų
sugyvintų vąšų kolonijų P° P“1* Pne •>“»«»'«»■» Tu-, vpjkimo dės.
bruzdėjimų, kiekviena pir- "i būstine.. Dag H“”“*"-, niai praktikoie iki šio šimt-
minmkė jaustųsi stebima. O ---------1-^— ......
be to, kaip įprasta, norėda

žengti tą pirmą žingsni į mo- Estija neteko savo nepri- 
terų jpiiietinimą lygiomis klausomybių ir šiandien dar 

. teisėmis. Be oficialaus pa- kenčia po raudonojo tirono • 
geidavimo iš centro, jokio padu.

"Kai į konservatyvumą linkusieji stiprino savo pozicijas, ‘ 
liberalų ir socialdemokratų kur ne kur užsilikę šulai vis! 
daugiau izoliavosi nuo platesnės veiklus. Taip metų me
tais Bendruomenės gyvenimą lėmė frontininkai ir jų pa
sekėjai. Jų darbas nebuvo lengvas, nes jį teko vieniems 
nešti, bet ilgainiui, nesant kritikos ir opozicijos, ir pas 
juos pasirodė senstančios, netolerantiškos ir išdidžios par
tijos reiškiniai".

Toliau A. Hermanas nurodo, kad, išaugus naujai 
kartai, kuri, kaip paprastai, stojo prieš šabloniškumą ir 
nusistovėjimą, išryškėję, jog Bendruomenei pirmoje eilėje 
trūksta opozicijos. Ir, matyt, neatsitiktinai opozicijos 
vaidmuo ir šiuo atveju atiteko socialdemokratams, nes 
taip jau įprasta, kad socialistinis sąjūdis visur ten papras
tai atsinaujina arba ir naujai įsigali, kur viena politinė 
srovė taip įsitvirtina, kad siekia sau paglemžti minties, 
veiklos ir net teisybės monopolį.

bendruomenės, 
štai Dirvoj rugpiūčio 20

d. Skirpstas rašo:
"Svetur mišrios šeimos y- 

ra natūralus reiškinys, nie
ko nepadarysi, tam tikras 
% turi nubyrėti, kitose tau
tose irgi tas pat".

Toks tėviškas teisinimas 
jaunuolius dar labiau paska
tina sekti "kitas tautas".

Toliau Skirpstas taip ra
mina:

rugpiūčio 23 d, parašė ilgą 
straipsnį: "Vytai, moterys 
ir ko mes norim“. Jame ji 
meta šūkį: "Atėjo laikas 
rinkti moteris į vaidybas, 
kad būtų judresnė veikla". 

Ji rašo, ka<f
"Turbūt, kaip taisyklė, di

džiausią dalį darbo mūsų 
kolonijose atlieka moterys, 
bet valdybas sudaro vyrai".

ma prilygti prieš ją pirmi-

Ilgus metus VLB Krašto valdybą ir kitas Huettenfel
do įstaigas valdantieji konservatyvieji, A. Hermano nuo
mone, yra įgavę daug patyrimo ir rutinos, ko kaip tik da
bar trūksta socialdemokratams. Reikią būti atsargiems 
ir visų savo kortų ant stalo nedėti, nes juk praeitųjų metų 
patirtis parodžiusi, kad konservatyvieji kaip tik pasisavi
no gerinusiuosius opozicijos, taigi ir socialdemokratų, pla
nus ir projektus, kuriuos dabar skelbia savais. "Turime 
kaupti patyrimą ir dar kartą patyrimą“, tvirtino jaunasis 
referentas, ir jis konkrečiai siūlė įdėmiai sekti Huetten- 
feldo įstaigų i. vadovybių darbą, stebėtojais dalyvauti 
posėdžiuose ir susirinkimuose, savo narius smulkiai in
formuoti apie einamuosius visuomeninius reikalus, tuos 
reikalus savo tarpe labai akylai diskutuoti, pagaliau iš
dirbti ir savo konkrečius planus ir projektus ateičiai.

Iki ateinančių rinkinių į VLB organus VLSDD turi 
sustiprėti ir pajėgti rimtai rungtis prieš konservatyviuo
sius. "Tiesiog nesąmonė porą mėnesių prieš rinkimus 
pradėti žmones įtikinėti, kai jie trejus metus nieko apie 
mus negirdi", nurodė A. Hermanas. O opozicijoje esant, 
jokiu būdu nereikią blokuotis su dešiniaisiais, nes toks 
balastas tegalįs daugiau pakenkti, nei padėti. Tokia klai
da buvusi padaryta pastaruosiuose rinkimuose, ir pasiro
dė, kaip puikiai konservatyvieji tai mokėjo propagandiš- 
kai išnaudoti savo labui. Tačiau A. Hermanas siūlė ir at
eityje palaikyti artimą draugystę su liberalais ir nepri
klausomais kandidatais, "nes jų siekimai maždaug atitin
ka mūsų". .

Kodėl taip yra? E. Vaiš-
—J nienė šitaip aiškina:Mes turime nemaža gerų i . , ,. ,

pavyzdžių, kur mišrios ve-l Vyrai sudaro valdybas, 
dybos tapo ne tautybei ka-1 ne8 valdyboj turi būti pa
pas. o didžiai vertingas kukt «arbos verti 0 mo
torinis pelnas Lietuvai“. ! terfa visuomenėj ne 

Skirpstas sumini kelis ki-! toks garbingas asmuo kaip 
tataučius. kurie, vedę lietu-! yy*“88- Darbo svarba nepri- 
vaites. sulietuvėjo ir įsijun-* ^c^auso’ af B atliko moteris, 
gė i lietuviu tautinę veiklą.

Aišku, tokiais kitataučiais, 
įsijungusiais į mūsų mažą 
tautą, ir ypač tokiomis lietu- 
vąitėmis, kurios nori ir įsten
gia palenkti kitataučius vy
rus i lietuvių tautos pusę, 
reikia džiaugtis. Deja. tokių 
nuošimtis vra labai mažas.

ninkav-o^iam vyrai, stengtų- %tik J7
si dvigubai gėliau veikti, atidai jmo metu, kada )u> 

suvažiavusios viso pasaulio 
kraštų galvos. Bus proga pa
rodyti pasauliui, kad pabal- 
tiečiai dar gyvi ir trokšta sa
vo kraštams laisvės ir nepri- 
klausomvbės.

skjold Plaza aikštėje. į mečio nepritaikyti tik dėl 
Šį demonstracija ivyksta j technologinių trūkumų.

(E)

į loti merdi

Itin apleistos esančios apylinkės, nes dabar veikles
nieji veržiasi į Httettttifeldo postus, o apylinkės merdi. 
Pastan ju metu santykiai tarp Huettenfeldo valdybų ir 
apylinkių kiek pagerėję socialdemokratų ir kitų nepaten
kintųjų :■ *;elto triukšmo dėka. tačiau ir ateityje reikią 
klibinti Huettenfeldo duris ir išvirsti tikrais apylinkių 
interesų gynėjais. A. Hermanas konkrečiai siūlė, kad 
Huettenfeldas, atseit, Krašto valdyba, kelis kartus per 
metus ruoštų seminarus jaunimui, norinčiam aktyviai 
dirbti apylinkėse, "nes kaip gi kitaip paruošti jaunimą 
veiklai?"

Šiuo metu apylinkėse esąs didelis veikėjų trūkumas. 
Tą trūkumą socialdemokratai kaikur jau užpildė, bet ir 
į kitas apylinkes socialdemokratai ir bendraminčiai turėtų 
aktyviai įsilieti. O svarbiausia, esą, dirbti, veikti ir įtai
goti eilinius bendruomenės narius ir tuos lietuvius, kurie 
Bendruomenei priklauso, ir stengtis juos įtraukti į lietu
višką veiklą.

e
"JUgal į a*-*

Socialdemokratų yra gana gabių organizatorių, mo
kančių patraukti ir pakalbinti žmones, bet kaip tik jie yra 
įkinkyti į visokias komisijas ir valdybas ir tuo būdu tapo 
atitraukti nuo liaudies. Esąs pavojus, kad. įklimpę į tą 
sausą ir pernelyg išpūstą valdybų veiklą, ir socialdemo
kratai galį atitrūkti nuo liaudies ir ją palikti vieną, kaip 
tai padarė konservatyvieji.

A. Hermanas klausia: "Negi tik prieš rinkimus liau
dį prisiminsime ir bandysime , ją patraukti skambiais šū
kiais?" Ir nurodo: "čia šuo pakastas, čia ir yra nelaimė, 
kad, gavę titulus, davėjus esame linkę pamiršti, tarsi anie

genau
Garantuotas veiklos padvi
gubėjimas“.

Tiek E. Vaišrienės min
čių. Ar jos visos teisingos, 
spręskite patys, bet paragi
nimas ir moteris lygiai kaip 
vyrus traukti į visuomeninę 
veiklą yra sveikintinas.

JAV IR LIETUVOS BYLA 

JUNGTINĖSE TAUTOSE

Kiekvieno lietuvio parei
ga — nepamiršti tos dienos 
ir kuo gausiausiai dalyvauti 
šioje protesto demonstraci
joje - manifestacijoje.

Ką tik gavome:
Pranešame skaitytojams, 

kad Keleivio administraci-

... .. A . . . - joje galima gauti dar šių
Visos lietuvių orgamzaci-Į neseniai Sleist k 

jos yra kviečiamos dalyvau-
plakataisti su vėliavom ir

Smulkesnių informacijų 
kreipkitės Į United Baltic

Penktoji Pradalgė, Londo
ne išleistas literatūros met
raštis, kuriame rasite įdo
mių prozos ir poezijos kuri-'

ar vyras. ! Richard I. Philips, einas
J‘ raS°’ k^Llriff'tUr ”"i ' Girtybės sektoriaus pa-

Si,iTdu™ a moteTdfskri-i VĮ”T)' £ppe*’2™ nių b^sn^iSn^
miiiacijoa Pavyzdžiu Pagal ^ikalams, via parašęs laiZl ^2}’^223T^ ’ ' ™nksUis viršeliais ?3.15,
ją, dėl to kalti ne tik vyrai.* k Pasaulinės Estu Tarybos* ’ ’ 8** zz37-
nes ir pačios moterys nema- pirmininkui Alfredui L. An-i 
to tame neteisingumo. Toks dersonoi, kuriame , prezi-Į 
moterų nuvertinimas yra jent0

kietais — $3.75.
Į Milfordo gatvės elegijos,
dideli susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių 
rinkinys. Kaina minkštais 

T. . . tv . , viršeliais $2.55, kietais vir-_ ___  r______ x  ___ . ............................ . Liepos 9 d. Rygoje buvo - • $375
bendruomenės, jau didelis Į jas įtraukiant į tokį vei- j-nybes klausimą Jungtinėse suimtas buv. Latvijos sočiai-*
nuostolis. Todėl mes negali-1 Kim$’ *curl laiko ver' Jautose. į demokratų partijos lyderis Liepsnot irapmaudo ąao-
me ramintis, kad ir kitose i tingu“ . - j » Fricis Menders, kul iam da-į čiai, premijuotas Jurgio
tautose tas pat, negalime tuo .^ar^aį Laiške visų pirma pakar- bar yra 84 metai. Latvių ko-i Gliaudos romanas, 304 psl.,
nesisieloti ir tylėti. • : panašiai nelytiski". Kaiku- tojamos visos tezės, apibū- munistų dienraščiai "Ciną“ i kaina $4.00. <

Tylūnų mūsuose perdaug.!*™08 gį1 . udi “ekvienas. dinančios JAV vyriausybių ir "Sovietskaja Latvija“ kai-i Draugas don Canrillo,
Mat. lengva pavėjui eiti. i . tle» tam yra politiką Baltijos valstybių tina F. Mendersą sovietų Įdomūs klebono ir vietinės
Kokie bebūtų tėvai, bet savo P^.iruo9tvf.r tun. sug?' atžvilgiu: apsisprendimo santvarkos šmeižimu. Lie- komunistų partijos sekreto-
vaikus bara ir draudžia °€jimų.rtet pasiruošimą ir teisės pripažinimas, prievar- pos 25 d. apie suėmimą pi a-j rjaus pasikalbėjimai, 216
draugauti su išdykėliais, už- ^^®bejimus gali turėti ly- tjnės inkorporacijos į Sovie- j nešė ir Ma skvos "Pravda. Iš psl kaina

: puldinėtojais. plėšikais, va- 5ai .mo.^17s’ kalP *.r tu Sąjungą nepripažinimas,! to galima spėti, kad F. Men-i ..... , —
gižiais, piktadariais. Jie ži- P r®!sk!a.’.80 PlrJni^in* diplomatinių atstovų ir kon- dersui bus iškelta byla už J
no, kad nėra lengva vaikus to gali būti ir moteris, kad guju pripenimas, taip pat rvšiu nalaikvma su užsieniu.! ^aujokamio eilėraščiai, C4

, nuo kitų išskirti, bet nenu- sekretore gali būti vyras . vyriausybės pareigūnų ap
leidžia rankų ir nesako: Todėl dr. E. Vaišnienė tinkami pareiškimai atitin-
"Nieko nepadarysi, visi siūlo JAV LB centro valdy- karnomis progomis įvąiriuo- rįkoje gyvenąs latvis Pauli- Didžiulytės - Mošinski

bai paraginti visas apylin- se viešuose forumuose, Įskai- Lazda kuri* rinko medžią- trumpų vaizdelių -
kės sekančiai kadencijai į tant ir Jungtines Tautas. ’ ..........................
pirmininkus rinkti tik mo-:
teris. į Dėl Baltijos valstybių ne-

"Reikia mus priversti priklausomybės bei laisvų

kuriame 
Xixono pavedamas.-

Gausiai tautai ir milioras j musU bendruomenei žalin- jjg j tos tarybos krei-
prarasti nėra bai3U, o mums Į Ras* i pimąsi ir prašymą kelti Bal-'
ir keli. pasitraukę iš mūsų Aukštinti moteris reike- Įjjos valstybių nepriklauso

miesto vaikai tokie*
Reikia stengtis visais bū

dais. kad vaikai nesudarytų 
mišrių šeimų. Iš mišrių sei
mu tikėtis "kultūrinių pelnų

SUIMTAS LATVIJOS 
SOCIALDEMOKRATAS

t

Latvijos socialdemokratų 
lyderi buvo aplankęs Ame-

gą savo moksliniam darbui 
apie 1905 metų revoliucija

psl., kaina $2.

Ošiančios pušys, Halinos
Didžiulytės . Mošinskienės

apy
braižų, 176 psi., kaina $2.50. 

Prisikėlimas, romanas, pa-

Lietuvai“ tegalime tiek, (moteris fygfcii kaip vyrus) rinkimų tuose
. J klausimo kėlimo Jungtinėse1 

'* — 1,1 ' ' '=== i Tautose, esą, reikia realis-
»tiškai įsižiūrėti ar tokio 

sulenkėję bajorai". Kol kas šito kerėjančio titulų trau- kĮaugimo kėlimas susilauktų

Latvijoje.. Jis yra Wiscon- rašą Ajį Rfitlų 205 psl., kai*
1 ęinn linivoveitafn loVtnrinc iv__ ___________aa ar

pakankamai paramos iš JT 
narių tarpo, šiuo metu dau
gumas JT narių nestovį toj 
pačioj pozicijoj kalbamuo
ju klausimu, kaip JAV vy 
riausybė. O reikia, esą, pri

kimo** socialdemokratai esą išvengę, tačiau kartais vis 
dėlto šmėkšteli tas pasididžiavimo šešėlis, žemesniųjų 

, nuvertinimas, nosies kėlimas. "O dar tik metai, kai susi
kūrėme!" retoriškai pabrėžia kalbėtojas. Jis siūlo: "Eiki
me atgal į liaudį! Trankius atsišaukimus, skambius nau
jų organizacijų vardus, visokias rezoliucijas palikime
konservatyviesiems, šioje srityje jie visada bus gabesni.! pažinti, kad tokios iniciaty- 
Mūsų vieta yra tarp liaudies ir su liaudimi. Nežiūrėkime Jvos nesėkmė būtų skaudus 
kaip užhipnotizuoti į Hoettenfeldą. Tegul anie ten dar sm0«’s J^mems Valsty- 
trejus metus pratūno, o mes tuo tarpu turime sudominti 
lietuvius lietuviškąja veikla ir bent apstabdyti nutautė
jimą**.

Referato pabaigoje A. Hermanas iškėlė būtiną rei
kalą į Socialdemokratų draugiją telkti naujus narius ir 
bendraminčius. Ypač jaunimo tarpe esanti vešli dirva, 
nes jaunimas savaime yra kritiškas, o sociaUsmas jam 
nesvetimas.

"Tad išvenkime jėgų skaldymo, nenusiminkime, jei
gu vigų savo tikslų neįstengsime įgyvendinti, ir likime 
žmonėmis su visomis žmogiškomis savybėmis, nekelkime 
savęs peraukštai, bet ir nenusižeminkime. Išlaikykime 
humorą, teisę kritikuoti ir būti kritikuojami, draugišku
mą. Juk viri mes lietuviai: smetonininkai ir komunistai, 
krikščionys ir ateistai. Ir džiaukimės tokį įvairumą maty
dami. Turėkime viltį, kad ši Bendruomenė raa kelią į 
Lietuvą ir kalbą su lietuviais Lietuvoje", referatą baigė 
Artūras Hermanas.

Braj.
(Bus daugiau)

bėms ir rimtai pakenktų vy
riausybės užimtajai pozici
jai pasaulio akyse. Kalba
moji Jungtinių Valstybių i- 
niciatyva. sakoma laiške, 
būtu ir suvedžiojanti. nes 
lyg rodytų, tartum dar gali
ma Baltijos tautų reikalu 
daryti ką nors daugiau, ne
gu daroma... Dėl to esą ma
noma, kad toks žygis (klau
simo kėlimas Jungtinėse 
Tautose) šiuo metu nepadė
tu jokiam naudingam tiks
lui...

(E)

DEMONSTRACIJA PRIE 

JUNGTINIŲ TAUTŲ

, sino universiteto lektorius ir 
kraštuose Latvijoje lankėsi atostogų 

metu.. Pakeliui i namus jis 
buvo suimtas Taline, prieš 
išvykstant iš Sov. Sąjungos. 
Kartu buvo suimta ir jo 
žmona, kuri buvo padariusi 
užrašus iš pasikalbėjimo su 
F. Mendersu. Vėliau abu bu
vo paleisti grįžti į Ameriką.

F. Menders, kuriam da
bar gresia kalėjimas ruo 3 
mėn. iki 5 metų. buvo social
demokratu nuo jaunų dienų. 
Jis aktyviai pasireiškė 1905 
metų revoliucijoje, už ką 
buvo ištremtas į Sibirą. 1917 
metais jis dalyvavo revoliu
cijoje savo tėvynė je, bet, kai 
bolševikai Įsiveržė į Latviją, 
jis kartu su kitais draugais 
nutraukė santykius su kai
riaisiais socialistais ir Įstei
gė Socialdemokratų Partiją, 
kurios tikslas buvo kovoti 
dėl Latvijos nepriklausomy
bės. Po II pasaulinio karo 
F. Mendersas buvo suimtas 
ir išvežtas Į koncentracijos 
stovyklą Rusijoje, iš kurmis 
buvo paleistas 1955 metais 
po garsaus ginčo tarp Geor
ge Brown ir Chruščiovo 
Londone.

na kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Nužemintųjų generacija, 
egzilio pasaulėjautos eski
zai, parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2. > 1.

Varpas ar. 8,206 pH., kri- 
na $2.50.

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

Massachusetts gyventojai 
prie šių kainų turi dar pri
mokėti 3% (po 9 centus) 
Sales tąx.

JUK NETURITE?
Petronėlės Orintaiiės ei

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

šiomis dienomis Socialis-| i.ygrUVOO 
, tų Internacionalas pasiuntė (

30 metų'telegramą Sovietų ambasa-
2EMELAPIA1 

Turime Lietuvos iemėls-Šiemet sukako
nuo klastingojo Molotovo- doriui Londone, prašydamas pių —

J Ribbentropo pakto, kurio p. Mendersą tuoj paleisti, (sulankstomas) ir už $&60
pasėkoje Lietuva, Latvija ir V. (Sieniniu).
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas TAS ODOMS

I LAWRENCE, MASS. , SKAUTŲ SVEIKINIMAS ŠOKIŲ ŠVENTE VSt BUS

f Ba.
Lietuviu Tautinė Katali

kų Parapija ruošia didelę 
gegužinę (pikniką) rugsėjo 
14 dieną, sekmadienį, Lietu
vių Tautiniame Parke, North 
Loveli Road, Methuen, 
Mass.

Bus skanių valgių, ku
riuos pagamins Marija Kur- 
gonierė, Marija Golubickie- 
nė ir Marija Petrukeviėiūtė. 
Bus meninė programa, šo
kiai, kuriems gros "Kauno 
muzikantai“, bus įvairių lai
mėjimų vaikučiams ir suau-j 
gusiems. Si reikalą tvarkys 
parapijos pirmininkas Leo
poldas Piesliakas.

Visi prašomi tą dieną 
skirti mūsų ruošiamoms iš
kilmėms.

J.
ir Parapija* Komitetas

A. SKIRIUS MOKYS 
BELMONTE

Antanas Jonas Skirius, 
Los Angeles lietuvių koloni-* 
jos veiklaus nario ir "Lietu
viai Amerikos Vakaruose“ 
laikraščio bei "Lietuvių Die
nų“ žurnalo leidėjo Antano 
Skiriaus sūnus, šį pavasarį 
baigęs Dartmounth kolegi
ją aukščiausiais pažymiais, 
nuo rudens Belmont Hill 
mokykloje (netoli Bostono) 
dėstys ispanų kalbą ir lite-, 
ratūrą.

DR. V. DAMBRAVA —
KONSULAS

Dr. V. Dambrava, ilgą lai
ką dirbęs Amerikos Balso 
tarnyboje įvairiose vietose,! 
pakeltas į konsulo rangą ir. 
skiriamas į Meksiką vado-' 
vauti JAV informacijos tar-' 
nybai. Paskutiniuoju metu' 
jis dirbo Bolivijoje.

MOKYTOJO BARZDA 

LAIMĖJO

Monsono, Mass., valdi
nės mokyklos mokytojas 
Davidas Lucia, 26 m. amž., 
per praeitų metų Kalėdų a- 
tostogas užsiaugino barzde
lę ir po atostogų į mokyklą 
atėjo barzdotas. Mokyklos 
administracija pareikalavo, 
kad Lucia barzdą nusiskus
tų, bet jis atsisakė tai pada
ryti. Mokyklos komitetas 
Lucią sausio 31 d. iš parei
gų atleido, šis iškėlė bylą 
teisme. Teismas nutarė, kad 
mokytojas Lucia buvo at
leistas neteisėtai, todėl jis 
turi būti vėl priimtas ir jam 
komitetas ir mokyklos vedė
jas turi sumokėti algos ir pa
darytų nuostolių $2,675.

M1L1ONUS UŽDIRBO,

O MIRĖ SKOLOSE

Birželio 22 d. plačiai ži
noma fihnų aktorė Judy 
Garland, perdaug išgėrusi 
migdomųjų vaistų, mirė. Jos 
penktasis vyras, kuris ją bu-, 
vo vedęs šių metų kovo mė
nesį, sako, kad Judy mirė, 
turėdama milioną dolerių 
skolų, nors ji per savo gyve
nimą uždirbo milionua. Pu
sė tos skolos — nesumokėti 
mokesčiai.

Atlanto rajono skautų ir 
skaučių stovykla "Trakai“,j 
įsikūrusi prie gražaus ežerė
lio Spencer. Mass., nuošir-' 
džiai sveikina lietuviškąją 
visuomenę šio savo gražaus 
sulėkimo proga ir dėkoja sa- * 
vo brangiems tėveliams ir’ 
visiems mūsų draugams, ku
rių pastangų ir aukų dėka 
mes turime progos pasi
džiaugti gražiąja gamta, pa
bendrauti su savo vienam- 
žiais ir pasiruošti ateičiai ge
riau ir sėkmingiau tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Budėkime!

V. s. Petru Molis,

"Trakų“ stov. viršininkas

ps. Danutė Marcinkevičiūtė,

stovyklos sekretorė

AUSTRALIJA

Aiškinasi federacijos 

reikalą

Australijoje yra susida
riusi tam tikra taryba, kuri. 
bando paruosti sąlygas su-' 
kurti rytinės bei vidurinės’ 
Europos valstybių federaci-* 
jai. Kaip ir Europoje bei A- 
merikoje besireiškiančio eu
ropinių "federalistų“ sąjū
džio, taip ir tos tarybos pra
dininkai yra lenkai. Svajo
jamoji federacija turėtų ap
imti Estiją, Latviją, Lietuvą, 
Gudiją. Ukrainą, Rumuniją, 
Bulgariją, Vengriją, Čeko
slovakiją. Jugoslaviją bei 
Albaniją. Geografinis ( ir 
politinis?) federacijos bran
duolys būtu Lenkija. Tary
bos pradininkai pabrėžia, 
kad šios idėjos įgyvendini
mas turi būti pradėtas nuo 
pastangų pašalinti tradici
nes neapykantas ir praeities 
klaidas.

Australijos Lietuvių Bend
ruomenė kalbamoje tarybo
je dalyvauja visai apčiuo
piamai: bendruomenės kraš
to valdyba yra delegavusi 
į tą tarybą tris lietuvių atsto
vus. Dalyvauja ir Australi
joje gyvenančių latviu, estų, 
čeku. rumunų atstovai. Ta
rybos pirmininkas yra J. 
Dunin-Karwicki, lenkas.

Pakeliui į Europą, jis bu
vo sustojęs ir New Yorke, 
kur liepos 29 d. matėsi su 
čionykščiais baltiečiu atsto
vais. Pasimatyme dalyvavo 
VHko vicepirmininkai J. Au
dėnas ir B. Nemickaš ir LLK 
pirmininkas V. Sidzikaus
kas. (Iš latvių komiteto da
lyvavo Ramanis, estų — 
Vahteris). Pasikalbėjimas 
buvo grynai informacinio 
pobūdžio, be nutarimų ar su
sitarimų.

(E)

L Kultūros kongresas

Kitų metų kovo mėnesį 
šaukiamas Pirmasis Austra
lijos Lietuvių Kultūros Kon
gresas.

t

Mirė K. Kavaliauskas
Rugpiūčio 8 d. nuo širdies 

priepuolio mirė muz. K. Ka
valiauskas, vienas ryškiau
sių Australijos lietuviu kul
tūrininkų, aktyviai dirbęs 
įvairiausiose kultūrinio gy
venimo srityse.

CHICAGOJE

Ketvirtoji tautinių šokių 
šventė vėl bus Chicagoje 
1972 metais. Tais pat metais 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vaMyha šauks ir Ant
rąjį pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą.

Klaidinga
pažiūra

Amerikos dietikų draugi
ja, kurioje dalyvauja apie 
14,000 biochemikų ir maiti-. 
nimosi žinovų, paskelbė at-|__ 
sakymus į daugelį visiems į&tlp HlirilSlCĮ|t 
domių klausimų. Pasirodo,* 
kad mūsų dešimtmečiais su
sidariusi pažiūra į daugybę 
maisto gaminių ir jų vartoji
mą yra klaidinga.

Kas iš mūsų nesisaugoja

minimo įamžinimą.

geli paremti 
gyvuosius

Sakysite, kokį čia keistą 
klausimą mes keliame? Pa- 

perdaūg vartoti acto, bijo- likime nors mirusius ranty
damas sunaikinti kraujuje bėję ir jų neišnaudokime, 
raudonuosius rutuliukus? nes juos ir šiaip pakankamai 
Arba cukrų keičia medumi, šiame pasauly skriaudėme! 
būdamas tikras, kad tuo bū- n
du apmraogos nuo diabeto? Bet nwa fia turime galvoj 
O pasirodo, kad tai klaidin- "« JU išnaudojimą, o jų at-
ga pažiūra.

T .. ,a . - . Du šiol, reikšdami velio- 
Laikoma, kad pnes dar- pagarbą, pa-

ba, kuria reikalauja didea-, KBO
smegenų įtampos (pav. proų, mw papuot-

pnea egzaminus), reikia ge- davom 4|4mjl kį; tų gį
rai pavalgį, gerbusiai žu-. kao
vieš. Bet ir tai klaidinga pa-, jr pagarba mi-
zlura- ragiam artimajam rodės di-

desnė. Taip buvo visoje A-.. ^LP*d‘‘ menkoje- Bet paateuLju
dinU protinio produktingiK laiku ir Koje pįtrir.

mo . Žuvyje esantis fosfo- (j^a naujas paprotys kuris 
ra, ir jo junginiai vaidina 
svarbu vaidmenį smegenų į
narvelių veikloje, bet šitos; Gėlės yra skirtos tik lai-
medžiagos yra ir mėsoje, ir 
kiaušiniuose, ir piene.

dojimo metui, tik trumpam.
Jos nuvysta, graboriai ar 
duobkasiai vėliau jas nepa- 

Daug kas įsitikinęs, kad, garbiai išmeta, ir baigta, 
nevirti kiaušiniai yra mals-: yra būdų mirusiojo var 
tingesni už virtus. Bet taip: daug ilgiau ir daug pašto- 
nėra. Kiaušinių virimas ne- viau mūsų tarpe palikti.
paveikia ju maistingumo. ................
kuris nepriklauso nuo viri-; šiandien artimieji vietoj 
mo: jis veikia tik jų virški-į««Hų vis dažniau skiria savo 
nimą. lauką naudingesniam reika-

I lui. Vieni atitinkamą sumą 
Nėra pavojinga palikti ligoninei, kurioje

konservus atviroj dėžutėj. artimasis gulėjo. Ui
.Tiems nieko blogo neatsi- M «mų gali būti ten nupirit- 
tiks, jeigu jie bus pridengti ta lova,, naujas medicinos 
ir padėti šaldytuve. r instrumentas, iš susidariusio

> didesnio fondo — dubtiaa 
Be pagrindo pažiūra, kad Drdis ir kt. Tie pinigai gali 

konservuotose daržovėse v- būti skiriami ir vienos ar ki
rą mažiau maistingų dalių, tos ligos tyrinėjimams. Iš 
negu šviežiose. Konservuotų tokių aukų Amerikos vėžio 
daržovių maistingumas iŠ- j tyrimo fondui tarp 1962 ir 
imtinai pareina nuo jų ko-, M68 metų susikrovė nuo 2A 
kybės. mfl. dol. iki 5.5 mit doL. o

širdies ligų tyrimų fondas 
Taip pat be pagrindo pa- padidėjo nuo 1.4 mil. dot 

žiūra, kad pienas 'sesuo- iki mil. dol. šių aukų su- 
vena“ su žuvimi, pomido-’ mos. Mirusiems prisiminti 
rais. špinatu, vyšniomis, ap-• Ff* 8kį"amos aukos našlai- 
elsinais ir agurkais. Tyrimai j vaikų globojimo cent- 
ir gydytojų stebėjimai įrodė, j ra,n8» neturtingiems studen- 
kad natūraliu maisto pro- • tams, karo invalidams ir kt duktu kombinacijos ne^į New Yorke yra parkas, kur 
tų organizmui pakenkti. j mirusiojo atminimui galima 

| pasodinti medelį, kuris lyg 
Klysta tie, kurie mano,j mirusiojo gyvas palaikes vėl 

, J X*-*- __x 1. r < ! aMga ir gyvena tarp mūsų.
kad aitrfls prieskoniai žalin-: visa tai yra geriau sega g*- 
gi žmogaus organizmui. Att- to
ko, jų negaUasa pffctnaudo- Mūsų tautiečiuos taip pat
ti palengva įsigali kis naujas gi, per tą laika doleris nete-
u, Kaip negalima pmmuee- pirmiausia čia* ko dviejų trečdalių (62.2;/<)
ti ir betkurio kito maisto. tenka pavyzdžiu parodyti savo perkamosios galios.

Ganioji aesakneaą šrsntevi Jsruzalijs, karią, 
tina iydm. Ji pastatyta, kaip Ūkimą, greta tos 
pat yra ir šydą šventoji vista —

salto, padegę* aestralietis, bet arabai dėl to kal- 
vietos, kur Mahometas nužengęs į dangą. Čia

ios Jeruzalės liekana.

Aantralietfe Mkhadfe Robenas kaltinamas padegęs Je
ruzalėj vieną įžysdaasią musulmoną Šventovią. Arabai 
yra jsitikiaą, kad tai žydą darbas ir tik kaltė veičiaam

Inos, kurie vietoj gėlių savo 
sukas skiria Lietuvių Fon
dui, jame savo artimąjį ar 
bičiulį įamžindami. Iš tų au- . , x
kli iki šiol jau susidarė ne- d.abar « metai, ištekėjo to- 
maža suma mūsų kultflri-! redama 14 met* Neseniai p 

niams reikalams, lietuviško-
sios dvasios gyvybei. Šio 
fondo rėmėjų sąraše miru
siųjų geras vardas išliks 
mūsų kultūros isterijoje il
giau. negu jų antkapių ak
menys. Mirusiųjų meninin
kų ar mokslininkų atmini
mui kartais išleidžiami jų 
likusieji kūriniai ar tų kū
rėjų monografijos. Tai irgi 
žymiai genau, negu gėlės.

Bet, žinoma, dėl tokių 
naujų papročių mirusiems 
pagerbti sukruto ir gėlinin
kai, nes tai kenkia jų biz
niui. Amerikos gėlininkų 
per metus sudėjo net 2 mi- 
lionus dolerių ’Ttovai už sa
vo senas pozicijas prie mi
rusiųjų karsto“. Jie ypač 
piktinasi spaudos skelbimu, 
kad galima ar prašoma au- Aktyviausi Anglijos kny-
koti vienam ar kitam tikslui'----- ’ -- • • —
"vietoj gėlių“. Kovodami 
prieš tą posakf, jie aplankė
visą spaudą, bandydami jai 
net primokėti už tokio pasiū
lymo nutylėjimą. Ir 75 pro
centai leidėjų sutiko nuty
lėti/ą sakinio dalį "vietoj

JBėt mes pirmoj eilėj turi- 
prisiminti mirusįjį, jo 

nuopelnus ir vardo įamžini
mą, o ne gėlininkų biznį.

KAS ŪKO » DOLERIO?
Visi jaučiame, kad nuėjus 

ko nors pirkti, šiandien už 
dolerį jau daug mažiau be
galima nupirkti, negu anks
čiau. Žinovai išskaičiavo, 
kad šiandien reikia mokėti 
SI už tai, ką prieš 30 metų 
buvo galima nupirkti už 38 
(tiksliau 37.9) centus. Tai

įdomu žinoti
Brazile Karnaubo, kuriai

pagimdė trisdešimt antrą 
berniuką. Iš 32 vaikų išgy
veno 23. Jos šeimoje jau 36 
vaikaičių.

• • •

Turkų sultonas Mustafa 
III (1717-1774) turėjo 582 
sūnus ir nė vienos dukters.

• • < v • -■ ~ - .'■ - -r-

Japonijos sostinei gresia 
toks pat pavojus, kaip ir Ve
necijai — nuskęsti. Jau da
bar 27 kvadratiniai kilomet
rai šio miesto yra žemiau jū
ros lygio.

• • •

gų skaitytojai yra kaliniai. 
Bibliotekininkų apskaičia
vimais, kiekvienas kalinys 
per metus vidutiniškai per
skaito 250 knygų.

• • •

Anduose (Pietoj Ameri
koj) gyvena paukštis, gimi
ningas čiurliui. Jis snapu 
skaldo akmenis. Uolose jis 
iškerta skylę lizdui. Snapu 
jis negalėtų prakirsti ak
mens. jei neišskirtų seilių, 
tirpdančių akmenį.

• » •

Amerikiečių komisija ko
vai su nusikaltimais paskai
čiavo: jeigu jaunimo nusi
kalstamumas augs taip spar
čiai, kaip iki šiol, tai per 20 
metų mažiausiai 60 jau
nuolių, gyvenančių miestuo
se, bus suimti.

ROMANAI
Jurgis Gliaudą, LIEPS

NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusk, kaina $4.00.

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

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

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

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.
Alė Rūta, ŽEMES ŠAUKS

MAS, 305 psl., kaina $4.00.
Vmicm Kanion«»: ANU

OTAS RYTAS. IMnuaL. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke* 
pivin administracijoje.

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

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

Andrius Valuckas. NE- 
MUNO SŪNŪS, n tomas, 
428 psl, kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY- 
NA, •omanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarutis, VILNIAUS 
RŪBAS. 495 psl., kaina 
minicštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50 

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psU
kaina $2.50.

Kazvs Almenas. UPE | 
RY1US. UPE | MAURE.
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

AM Rita. KELIAS | 
KAIRE, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vvtaotos Volertas. GY- 
VĖMIMAS YRA DAILUS.
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl.. kai
na $2.50

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas
132 nsl., kaina $3.50.

Vacys Karaliūnas. KAL
NU GIESME, premijuotas 
omanas, 201 psl.. kaina 
<250.

Kazys Plačenb, PULKIM
ANT KELIU.... romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo. 
II laida, 160 psl. kaina $2.00

Jurvb GKaoda. SIKSNO 
1PARNIU SOSTAS. nremi- 
uotas romanas iš politinių 
migrantų gyvenimo, 268 
•si., kaina $2.50.

Juozas Kralikauslras. TIT
NAGO UGNIS, premi juotas 
omanas, 205 pusi., kaina 
<2.50

Aloyzas Baronas; LIEP
TAI IR BEDUGNES, pro. 
niiuotaa romanas, 279 psl.. 
raina $3.00.

Vytautas Alantas; TARP 
WIEJU GYVENIMU 462 
nosį., kaina $4.50.

Juozas Švaistas; ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo. 233 psl.. 
kaina $2.50.

Aloyzas Baronas: ViENl- 
$1 MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Vargas dėl šiukšlių

"Sukūrėme garsias visa
me pasaulyje savo tikslumu 
stakles, naujus gyvenamuo
sius rajonus, puikius kavinių 
interjerus, o šiukšles vis dar 
slepiame po šluota, — rašo 
netituluoti žinovai (Alfon
sas Juška ir Vytautas Pajau
jis) Vilniuje leidžiamame 
Mokslo ir Technikos žurna
lo birželio laidoje.

Kalba jie apie Vilniaus 
miesto šiukšles. Kasdien iš 
miesto esą išgabenama po 
2000 kubinių metrų šiukšlių. 
Per metus susidaro nemažas 
kalnas. Mieste, esą, švara 
lyg ir nebūtų galimą .skųstis, 
jeigu nę vienas "bet“. O 
"bet“ vra tas. kad šiukšles, 
sako, "surenkame ir verčia
me čia pat už miesto slenks
čio. Ten jos pūva, skleisda
mos smarvų, dega, dūmuo
se skandindamos aplinkinių 
gyvt įtojų trobas“. Specia
lios autotransporto kontoros 
direktoriaus pavaduotojas 
Čiudakovas sakosi žinąs į- 
vairių būdų šiukšlėms nai
kinti : kompostavimą (kaip 
Leningrade), deginimą ir kt. 
Bet, sako, "kol kas mūsų ša
lyje (atseit, Rusijoj. E.) la» 
blausiai paplitęs pats pa
prasčiausias būdas — išve
žimas i užmiesti“... Visos 
"naujovės“, kokias čiuda- 
kovas Vilniui žada, tai, kad 
dabartiniai šiukšlynai ties 
Naująja Vilnia ir prie Uk
mergės plento būsią užda
ryti, ir šiukšlės būsiančios 
vežamos "šiek tiek toliau 
nuo miesto“, būtent, į Ketu
riasdešimties totorių kaimą 
ir Dvarčionis...

Juška ir Pajaujis nenori 
sutikti su čiudakovo projek
tais ir siūlo pasimokyti, ką 
daiyti su šiukšlėmis ne "mū
sų šaly“ (vadinasi, ne "ru
sų šaly“), o Šveicarijoj. Jie 
smulkmeniškai (su nuotrau
komis ir brėžiniais) papasa
koja. kaip tenai veikia šiukš
lių deginimo įmonės. Siūlo 
ir Lietuvoj prie didesnių 
miestų statyti tokias įmones. 
Tai ne taip sunku, nes, sako, 
šveicarai tokių įmonių įren
gimus ne tik sau gamina, bet 
ir eksportuoja.

Klausimas, kaip į tokį su
manymą pažiūrės Čiudako
vai ir valiutos sargai. Rusai 
Lietuvoje steigia visų pirma 
tokią pramonę; kurios ga
minius galima eksportuoti, 
o čia pačią įmonę reikia im
portuoti, bet neeksportuosi 
dūmų ar gargožės (nesude
gusių liekanų).

Ši šiukšlių problema — 
vienas iš būdingiausių pa-į 
vyzdžių, kaip Maskvos vai-i 
džion patekusių kraštų ižo-1 
liacija ir priklausomybė nuo- 
Maskvos varžo jų pažangos 
galimybes.

(Elta)

Svetimi naikina Neringą

Jau trečia vasara, kaip 
Lietuvos Neringoje veikia 
sugriežtinti apsaugos nuo
statai. Vilniuje leidžiamas 
mėnesinis žurnalas Mūsų 
Gamta (1969.6) pasakoja, 
kokios tų nuostatų išleidimo 
pasekmės.

Neringoje leidžiama lan
kytis ne daugiau kaip trims 
tūkstančiams žmonių per 
parą. Praktikoje ne ką dau
giau lankytojų ir būna. Be 
to, Neringoje leidžia laiky
tis tik organizuotiems turis
tams ir ekskursantams, va
dovaujamiems Klaipėdos 
ekskursijų biurų vadovų su 
Neringos miesto vykdomojo 
komiteto leidimais. (Nerin
gos miestu dabar vadinamos 
visos Neringos gyvenvietės, 
nuo Smiltynės iki Nidos im
tinai). Betgi neorganizuotų 
lankytojų Neringoje vistiek 
esą apstu. Motorizuotų ir ne
motorizuotų. Kelią į Nerin

gą tie "kontrabandiniai I 
svečiai“ randa laivais peri 
marias, apeidami ar apva
žiuodami kontrolės punk
tus. Šię lankytojai jokių tai
syklių nežino ir jomis nesi
domi. "Gyvendami pas pri
vačius piliečius, kempinge ’» 
arba nedideliuose žinybi- i 
niuose (atseit, valdiniuose. Į 
E.) poilsio namuose, jie ei-,' 
giasi kaip jiems patinka.
Užklupti darant pažaidas, 
išsisukinėja, meluoja ir, ži
noma. visada pareiškia apie 
jokius nuostatus nieko negir- ’ 
dėję“, — pasakoja Mūsų; 
Gamta. Ir toliau:

"Priėmus nuostatus, Ne
ringoje kasmet per vasarą 
pabuvoja apie 100,000 žmo
nių... Ekskursantai, vado- j 
vaujami Klaipėdos ekskur-l 
sijų biuro vadovų, keliauja 
maždaug tokiais maršrutais, 
kurie nustatyti. Palangos ir 
Kaliningrado ekskursijų 
biuių vadovai tokių maršru
tų nesilaiko, nes jų nė neži
no... Beveik niekada nusta
tytų takų ir keliavimo marš
rutų nesilaiko individualūs 
lankytojai. Jokie užrašai ir 
taisyklės jiems "nieko ne
sako“. 1968 metų vasarą už 
kopų ardymą surašyta 40 
protokolų. Tai, žinoma, la
šas jūroje... Kita pažeidėjų 
grupė — automobilistai, ku
rie tiek taupo kojas, kad ir 
•per mišką braunasi važiuo
ti... Ypač tai būdinga grybų 
sezono metu. kai į neriją 
veržte veržiasi Klaipėdos ir 
Kaliningrado grybautojai“.

"Daug žalos nerijos gam
tai daro šiukšlintojai, laužų 
kūrentojai. Šiukšlintojų yra 
daug. ir jie atvyksta iš visur. 
Pasirinko gražiausią gamtos 
kampeli, vietą paplūdimyje, 
kopoje, užteršė ją ir kitą 
dieną traukia jau kitur: pa
tiems nemalonu savo šiukš
lyne ilsėtis. Panašiai elgiasi 
ir nerijoje dirbantieji staty
bininkai. Tik atvykę ekskur
santai kolūkiečiai retai ši
taip daro. Iš Lietuvos laukų 
šeimininkų visiems reikėtų 
pasimokyti mylėti žemę, jos 
grožį“.

Gainios apsaugos inspek
toriai ir vietiniai miškinin
kai sako:

"Mes galime pažeidėją' 
prašyti būti geru, o daugiau- 
šia - surašyti jam pažaidos 
protokolą. Tai ir viskas. Jei
gu pažeidėjas is T.iei u vos,

Mirė V. Baleišis

Rugpiūčio 12 d. Panevė
žy 3taiga širdies smūgio pa
kirstas mirė Panevečio I va
karinės vidurinės mokyklom 
lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojas Vladas Baleišis, 
63 m. amžiaus, ką tik išėjus 
į pensiją.

Velionis rengėsi rugsėjo 
mėnesį atvažiuoti į JAV sa-J 
yo sesers aplankyti.

tuomet dar gali susigaudyti, A nffliifififii 
kur ta protokolą siųsti. Bet “**lo«®*“*
nerijoje pažeidėjų būna iš 
visos Tarybų Sąjungos. Kur
Ūda ieškoti administracinės Paskutiniuoju metu So-’ 
komisijos, kuri pagal pažei-, vietų komunistų‘
dėjo gyvenamąją Metą su- Brežnevas gavo kelis
tiktų jį nubausti?“

Sovietinė tvarka, pasiro
do, nuostabiai liberali kaip 
tik ten, kur praverstų dau
giau drausmės. Gyvybiškai 
svarbių nuostatų saugotojų 
rankos surištos prieš aro
gantiškus jų pažeidėjus. Už
tat dalykuose, kuriuose žmo
gui priklauso ko daugiausia 
laisvės, pilietis užpiudomas 
visagaliais čekistais, jei tik 
pabando nors kiek pasinau
doti jam priderančia laisve. 
Šiems nereikia ieškoti "ad
ministracinės komisijos, ku
ri sutiktų nubausti“ tą, su 
kuriuo jie užsimoja susido
roti.

(E)

Mirė E. Baronien ė

Rugpiūčio 21 d. Vilniuje 
po sunkios ligos mirė visuo
menininke mokytoja Elena 
Laumianskaitė - Baronienė, 
gimusi 1883 m. Utenoje..

Velionė gimnaziją baigė 
Šiauliuose, aukštuosius mok
slus ėjo Leshafto institute 
Petrapily, ten aktyviai reiš
kėsi lietuvių, studentų social
demokratų eilėse, buvo ka
linta. Vos baigusi gimnazi
ją, ji kurį laiką mokytojavo 
Rygos lietuvių pradžios mo* 
kykloje. Pašalinta iš institu- 
to, ji 1912-1914 ra. mokyto
javo Medemrodės dvare, ne- ( 
toli Akmenės. V. Zubovo į-1 
steigtoj lietuviškoj mokyk
loj, ten organizuodama dar
bininkų kumus ir biblioteką.

Pirmojo pasaulinio karė 
metu Petrapilyje vėl tęsė 
studijas. Grįžusi į nepriklau
somą Lietuvą, mokytojavo 
Ukmergės gimnazijoje, o iš 
ten ją atleidus, kelerius me
tus mokė privačiuose J. Tu
mėno kursuose.

Velionė visą laiką rūpino
si pažangiųjų moksleivių 
šelpimu, dalyvavo pažan
giųjų moterų sąjūdy, bend
radarbiavo Socialdemokra
te, Lietuvos Žiniose ir iš
spausdino porą geografijos 
vadovėlių.

Velionė buvo viena iš 
daug nusipelniusių Lietuvos 
jaunimo mokytojų ir auklė
tojų, viena šviesiųjų Lietu
vos moterų.

Kiek žinoma, velionė pa
liko sūnų daktarą, kuriam 
reiškiame užuojautą.

Palangoje atostogavo

Sovietų Sąjungos Tau
tų Tarybos pirm. Justas Pa
leckis Vilnyje išspausdinta
me laiške iš Palangos rašo:

"Apskritai Lietuvoje ir 
Palangoje dabar svečiuojasi 
gana daug užsieniečių iš į- 
vairių šalių. Štai dabar Pa
langoje vieši Vengrijos par
tinis vadovas Janosas Kada
ras, Danijos kompartijos 
pirmininkas Espersonas. Bu
vo čia iš Amerikos atvykęs 
mokslo reikalais prof. Salys, 
o taip pat daugelis svečių iš 
Lenkijos. Čekoslovakijos, 
Pietinės Amerikos ir kitur. 
Palangą pamėgo ir aukšti 
Tarybų Sąjungos pareigū
nai. Buvo čia TSKP Polit- 
biuro narys ir profsąjungų 
vadovas A. Šelepinas. Aukš
tojo mokslo ministras V. E- 
liutinas, TSRS pasiuntinys 

O. Trojanovskis, Rusijos Fe
deracijos Užsienių reikalų 
ministras Radionovas, TSRS 
Užsienių reikalų ministro

Triukšmo kenksmingumą
sveikatai pri pažino ir fede-j jam nutildyti ar bent prislo- 
ralinės valdžios speciali i pinti, nes tai’ susiję su dide- 
mokslininkų komisija. Jis j lėmis išlaidomis. Vis dėlto 

Norint padauginti skaičių'labiausiai pakenkia dirban- yra vilties, kad federalinė 
103448275862068965517241 tiems industrijoje, ir dėl to valdžia ir šiam reikalui iš-

pa vaduoto jas A. Smirnovas! 3793 3 užtenka perkelti milionai darbininkų visiškai leis atitinkamus įstatymus, _
ir eile kitų žymių darbuoto-j trejukę is paskutinės vietos ar dalinai apkursta. Sako- kaip tai jau yra padaryta ki-' psh, kaina minkštais virse*

_ į pirmą . ma, kad apie 36 miiionų jų. tose kultūringose valstybėse.į liais $2.50, kietais $3.75,

Brežnevui

antausius.
Vienas jų yra amerikiečių; 

astronautų išlipimas mėnu
lyje. O kiek. Brežnevas gy
rėsi. kad Sovietų Sąjunga 
erdvės užkariavime pirmau
ja! Gi tikrai neišmintinga 
buvo pasiųsti Luna 15, kad 
ji sudužtų mėnulio paviršiu
je kaip tik tą pačią dieną, 
kada amerikiečiai taip tiks
liai išlipo mėnulyje.

Dar daug skaudesnis ant
ausis buvo jo sumanyta ir 
įvykdyta komunistų partijų 
konferencija Maskvoje. Vi
sas pasaulis žino, kad Brež
nevui nepavyko ten gauti 
Kinijos pasmerkimo, nepa
vyko išreikalauti, kad kon
ferencija patvirtintų jo pa
skelbtą Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos neginčija
mą teisę kištis į kitų komu
nistinių valstybių vidaus 
reikalus, nepavyko gauti 
jėga įvykdyto Čekoslovaki
jos užėmimo užgyrimo. Prie
šingai, konferencijos nutari
mas aiškiai sako, kad Mask
va ir visos kitos komunisti
nės valstybės turi lygias tei
ses spręsti, kaip vykdyti ko
munizmą savo krašte. Kitais 
žodžiais* ir Kinija turi teisę 
eiti savo keliu ir niekas ne
turi teisės prieš tai protes
tuoti. O Brežnevas tikėjo, 
kad konferencija duos teisę
vien Maskvai spręsti, kaip gyvenimą. Ji žmogų gražiai j Bet nemažiau pavojingasmink-tais 50 
visur vykdyti komunizmą, ir! aprengė, sočiai pavalgidino, i nei pramoninis yra ir taip, ijį-rny* r’-DO Steoo- 
pasmerks Kiniją. i pakėlė nuo žemės ir nuskrai-; vadinamasis "visuomeninis1 „. .

' (lino net į mėnulį. Taigi, re- triukšmas“, kuris mus nulat no. I$a,rl° atslmi!“malįQ4!®
Brežnevas stengėsi nu“ i gjg. negalėtume skųstis, kad visur vejasi. Tai automobi-' Ps " aina..................

slėpti nuo savo žmonių ašt-; šiandien gyvename moder
nią antiką, kūną jam teko: nįame pasauly ir nereikia
konferencijoj išklausyti, bet 
Sovietų Sąjungos pogrin
džio spauda plačiai pasklei
dė opozicijos kalbų tekstus, 
ir todėl Sovietų Sąjungoje 
plačiai žinoma, kas konfe
rencijoje dėjosi.

Pagaliau antausis Brežne- or4- vandenį ir sielos ramy- 
vui buvo ir Nixono apsilan-1 bę. Mes geriame fabrikų at- 
kymas Rumunijoje. Maskva matU užterštą vandenį, pri- 
daug lėšų išleidžia prieš kvėpavę dūmų ar kurio rau
JAV nukreiptoms demonst 
racijoms rengti nekomunis
tiniuose kraštuose, kai ten 
lankosi JAV valdžios atsto
vai. Tokios demonstracijos 
buvo surengtos, kai New 
Yorko gubernatorius Rocke- 
felleris lankėsi Pietų Ameri
koj, bet jos buvo tik šešėlis, 
palyginus su tuo nuoširdžiu 
priėmimu, prez. Nixonui at 
vykus į Rumunijos sostinę. 
Ten Nixono pasitikti išėjo 
milionas rumunų. Juk nega
lima įtarti, kad Rumunijos 
komunistų vadas būtų įsa
kęs taip organizuoti Nixono 
sutikimą. Tai buvo tikras 
liaudies simpatijų pareiški
mas. Ir tai buvo antausis 
Brežnevui.

Brežnevui gavus tiek ir 
tokių skaudžių smūgių, daug 
kas yra linkęs manyti, ar tik 
neteks jam užleisti savo sos
tą kitam asmeniui. Spaudoj 
jau buvo minėtas ir jo įpė
dinis — Kirilenko.

JEI NETIKITE — 

PATIKRINKITE

Norint padauginti skaičių 
105263157894736842 iš 2, 
užtenka perkelti dvejukę iš 
paskutines vietos į pirmą.

šitaip traukinys, nugriovęs užtvaras išvažiavo iš savo 

stovėjimo vietos ir įsikasė į Bostono automobilių greitke

lį. Laimė, kad nė vienas žmogus nenukentėjo, tik buvo 

ilgam sustabdytas daugybės automobilių judėjimas.

Giltinė rėkia į mūsų ausis
Sakoma, kad civilizacija gali apkursti ateity, nes kur- 

ir technikos pažanga nepa- tumas darosi pramoninė li- 
prastai pagerino žmogaus ga.

pietų užkandai lazda bady
ti balose varlių, kaip mūsų 

i protėviai darė.
Bet toli technikos pažan- 

j ga turi ir savo blogumų. Ji 
dažnai atima iš žmogaus na
tūralų gamtos grožį, saulę,

go užterštu oru, spiaudomės 
gryna smala, o nuo įvairiau
sių trukšmų apkurtę, jau net 
patys savęs nebegirdime.

Kaip žinome, su šiomis 
blogybėmis jau bandoma 
net valstybiniu mastu kovo
ti. Iki šiol daugiausia buvo 
susirūpinta vandens ir oro 
teršėjais, bet pastaruoju lai
ku rimtai atkreiptos ausys 
ir į triukšmo kėlėjus.

Aiškėja, kad nuolatinis 
triukšmas, kuris mus ištisais 
metais lydi miestų gatvėse, 
fabrikuose ar veržiasi pro 
langus ir sienas į mūsų bu
tus, yra tikras giltinės riks
mas i ausį. Jis yra žmogui 
nemažiau kenksmingas, ne
gu smogas ar užterštas ge
riamas vanduo, ir taip pat 
gali mus peranksti nuvaryti 
į amžinąją kapų ramybę.

Amerikos Gydytojų D-jos 
kongrese Chicagoje buvo 
pabrėžta, kad triukšmas ly
giai kenkia fiziniu ir psichi
niu atžvilgiu.

Kalifornijos universiteto 
profesorius dr. Vem O. 
Knudsen pareiškė. kad 
triukšmas yra lėtas mirties 
artintojas, ypač, jeigu jis 
tęsiasi kokius 30 metų.

lių burzgimas, lėktuvų kar-, TAU, LIETUVA, Stepo- 
kimas, policijos ir ugniage- no Kairio, 489 psl., kai
siu mašinų gąsdinantis stau-'na ............................$2.00
girnas, gatvių grindinį ar-; DIENOJANT, Kipro Rie
dančių grąžtų tratenimas ir. Įinio< 464 psL kaina....$2.00 
šimtai kitų garsų. Nuo jų
žmogus gali gauti skilvio 
žaizdas, širdies sutrikimus, 
psichines ligas ir net impo
tenciją. O kaikurie garsai. ATSIMINIMAI IR MIN- 
kaip staigus sprogimo triukš- TYS, Kazio Griniaus, I to
mas ar aliarmo signalas nėr- mas, 300 psl.. kaina ...... $2.
vingesniam piliečiui yra tie- ATSIMINIMAI IR MIN- 
siai peilis po kaklu. TYS, dr Kazlo GriniaM>

Yra net manoma, kad n tomas 33G , kaina $5.
triukšmas gali būti ir nau-,
šių priežastis. Kaip švelni VYSKUPO P. BUČIO 
muzika veikia žmogų rami- ATSIMINIMAI, I tomas,
nanciai, taip atitinkamas 
triukšmas gali jį įvaryti į 
tikrą pasiutima ir sąmonės 
praradimą. Juk teko paste
bėti, kaip džazininkų festi
valiuose ar prie panašios činskas, 273 pust kaina $3. 
Rock’n Roll muzikos klau-i GyvENIM0 VING|AISj
sytojai ima judėti, mergos
staugti, trypti ir raitytis, ir _ . -a
visa tai kartais baigiasi muš-,nes’ 'Jj'j Ps*- kaina . .$3.o0. 
tynėm tarp savęs ir su poli-; KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
cija ir net namų padegimais.: (apie Salomėją Neri), Pet- 

Kas vienam yra muzika, -onėlės Orintaitės, 234 psl.,
kitam gali būti nepakenčia- kaina .............................$3.
mas triukšmas. Moksliniu
kai siūlo, skelbiant koncer
tus tokios neįprastos muzi
kos, parašyti, kad klausyto
jas eidamas ten apsispręstų,
ar nepakenks jam ta būg-jK. B. Kriaučiūno. 178 psl.,
ninė "simfonija“ sveikatai, kaina ............................ $2.

Senatorius Hatfield sako. ATSIMINIMAI APIE 
kad dėl triukšmo pramonėje JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
kasmet turima apie 4 bilio-jlės Liūdžiuvienės, 88 psl.,
nai dolerių nuostolių, kuris kaina ............................ $1.
susidaro mažėjant produk-l NEPRIKLAUSOMĄ LIE-
............ kurstant darbimn-! ruVĄ ATSTATANT, Ra-

polo Skipičio, 440 puslapių,
cijai ir 
kams.

Nors triukšmo kenksmin
gumas gerai suprantamas, 
bet dar permažai daroma

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

VERGIJOS KRYŽKE- 
LIUOSE, Sibiro kankinės 
Stefanijos Rūkienės tremties 
atsiminimų atsiminimų I to
mas, 443 psl., kaina minkš
tais viršeliais $5. kietais $6.

Viktoras Biržiška, DEL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75.
KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai, 224 psl., kaina 
$2.50.

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

DU MEDINIAI IR TRYS
GELEŽINIAI KR YŽI AI, 
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psi. kaina .. $3.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi- 

Į 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.

To paties autoriaus tomas 
j VI kietais viršeliais $3.75,

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

320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944 1S50 metu atsimini
mai, parašė Juozas Kapa-

dr. P. Kalvaitvtes-Karvelie-

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 
nės. 253 psl., kaina .... $3. 

SIAURUOJU TAKELIU,

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
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i! Pasikalbėjimas -• -I.
1 Cheminis ir biologinis karas

(Tęsinys)Maikio sn Tėvu
ANTRASIS KARAS BE DUJŲ

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui. Didžioji Bri
tanija ir Prancūzija paskelbė, kad jos laikysis Ženevos 
^Protokolo ir nevalios jokių dujų nei bakterijų, jei to neda
lys ir Vokietija. Vokietija tuojau atsakė, kad ji taip pat 
gerbs Ženevos sutartį.
i

Ir iš tikrųjų, ji nuodingų dujų per Antrąjį karą ne
kvailojo, nors pagundos buvo daug. Didžiausia pagunda 
buvo. kai aliantai pradėjo keltis iš jūrų į Normandiją. Jei
gu vokiečiai tada būtų pavartoję nuodingas dujas, gal vi- 
ča aliantų invazija būtų pavirtusi niekais.

Buvo pagundos ir amerikiečiams, kai jie užsispyrė 
.paimti japonų salą Iwo Jima. Įsikasę į žemę, japonai at
kakliai laikėsi, ir kova su jais buvo labai sunki. Tada mū
siškiai karo vanagai pradėjo spausti Washingtoną, kad 
pavartotų troškinančias dujas jiems iš urvų ir duobių iš
plauti. Tačiau atsiminimai iš Pirmojo karo laikų sulaikė 
'Washingtoną nuo tokios praktikos, nes ir japonai bųtų 
galėję paleisti dujas į darbą. Per karą su Kinija, tarp 1937 
ir 1943 metų, jie laisvai nuodingas dujas vartojo.

Vartojo tokias dujas ir fašistinė Italija, kai ji 1936 
metais užpuolė beveik beginklų Etiopiją.

Naciai tokių priemonių karui nevartojo — gal ne 
tiek dėl Ženevos Protokolo, kiek iš baimės, kad aliantai 
atsikirstų jiems tuo pačiu. Bet jie vartojo nuodingas du-

ir ubagais. Čigonai arklius I jas žjdams naikinti. Suvarydavo juos į dujų kambarį (gas 
vogdavo, o elgetos išmaldos ehamber) ir pripildydavo tą patalpą dujų. Tokiu būdu 
maldaudavo. Bet tėvas ži-1 žuvo milionai žydų.

Tai buvo tik bandymas. Ji buvo padėta ant plieninio pa- 
■ stato, o stebėtojai pasislėpė bunkery 10,000 jardų toliau.
Bombai sprogus, plieninis pastatas nuo branduolinio karš
čio sutirpo ir išgaravo. 40,000 pėdų aukštyje susiformavo Anglų - lietuvių kalbų žo- 
grybo pavidalo debesys, ir iki 800 pėdų aplink pastatą dyna*, V. Baravyko, 590 psl. 
smėlys suvirę į stiklą. į apie 30,000 žodžių kaina $6.

Praslinkus trim savaitėm, atominė bomba buvo nu- Lietuvių-anglų kalbų lo* 
mesta į Japonijos miestą Hirošimą. Tai buvo 1945 metų •**“*•». redagavo Karsavi- 

j rugpjūčio 6 dieną. Po trijų dienų kita panaši bomba spro- nalw® ir Šlapo eis is, apie 
go viršum Nagasaki miesto.

Geri žodynai

naite
27,000 žodžių, 511 psl., kai* 
na — $5.00.

Hirosimos miestas buvo sunaikintas, ir žuvo apie Lietuvi^* i angiiikas io* 
70.000 gyventojų. Apie tiek tada skelbė laikraščiai. Na-! Viliaus Peteraičio, U
gasaki miestas nukentėjo kiek mažiau, nes tenai buvo pa-į |aK|a, daugiau Kaip 30,000 
vartota mažesnė bomba, bet nedaug kas liko ir iš jo.

Japonijj ouvo pradėjusi karą prieš Ameriką, iš pa
salų užpulds.na ir sunaikindama Amerikos karo laivyną 
Havajų uosU Pearl Harbor. Ii- iš pradžios jai tas karas 
gerai sekėsi, tačiau tos dvi atominės bombos tiek ją nu
gąsdino, kad ji tuojau pradėjo prašyti taikos. Ji turėjo

žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.
Introduction to modern 

Lithuanian, parašė Damb* 
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbosSeninu, j* vuvjuv. į/*

pasitraukti iš Filipinų, Aleutų. Okinavos ir kitų salų. Kai- vadovėlis, kaina $7. 
kurias tų salų Amerika ir dabar laiko savo rankose.

Vis dėlto Amerikoje buvo ir yra žmonių, kurie kri
tikavo ir kritikuoja savo valdžią dėl atominių bombų pa
vartojimo. Ir dabar jau sunku gauti smulkesnių informaci
jų apie Hirošimos ir Nagasaki miestų sunaikinimą. Kas
metiniai almanachai, kurie ir menkos vertės įvykius ap
rašo su visom detalėm, apie atominėm bombom sunai
kintus japonų miestus pasako tik tiek, kuriais metais jie 
buvo subombarduoti. Kiek tenai sunaikinta turto ir kiek 
iš tikiu jų žmonių žuvo — nei žodžio. Japonai skundžiasi, 
kad branduolinių bombų nuokritom užnuodyti žmonės ir 
dabar kenčia, vaikai gimsta be rankų, be akių; tačiau pa
tvaresnėj Amerikos literatūroj tokių faktų nerasi.

draugai. Knygos kaina —•
į šį klausimą reikia žiūrėti iš dviejų pusių. Karą prieš 75 centai 

Ameriką pradėjo klastinga Japonijos militaristų valdžia.
Jai neturėtų būti jokio pasigailėjimo. Bet Japonijos liau-p 
dis dėl to karo nekalta, o vis dėlto jai teko daugiausia nuo’ 
atominių bombų nukentėti. Spaudai nejauku apie tai kal
bėti, ir todėl ji nenori smulkiau apie tai rašyti.

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knyrą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ

RUSUA į

Joje smulkiai aprašyta 
tos vergų stovyklos, kuriose 
bolševikinio teroro sistema, 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA

STASYS MICHELSONAS
——————- ■u

— Žinai. Maiki, ką aš sap
navau?

— Na, o ką gi?
— Sapnavau, kad tu į mėv nai, kad Detroitas — ne Ši-j 

nulį nuskridai. Ir supykau,! luva, o lietuvių kongresas 
kad manęs nepakvietei. Ro- ne atlaidai. Todėl čia negali I dujų per Antrąjį pasaulinį karą, bet ji laisvai jas vartoja 
dos, apžergei rapleną — ir būti nei čigonų, nei ubagų. I Vietname. Čia ji vartoja ir kitas chemines priemones — 
gohet! Čiudnas sapnas, ar Nėra čia nei arklių. Delega- J napalmą ir herbicidą. Dėl šitokių priemonių pradėjo pik

tai suvažiavo automobiliais | tjntjs įr protestuoti visas kultūringas pasaulis, todėl pre- j

Kaip sakėm, Amerika taip pat nevartojo nuodingų
Poezijos knygos

ne?
— Sapnas, kaip sapnas.
— O gal tu iš tikrųjų mis- 

lini apie tokį tripą? Ale ži- 
ndk, kad ir aš norėčiau pa
matyt, kaip tas burbulas at
rodo iš arti.

— Tėve, palikim mėnulį 
astronautams. Mudviem 
daug svarbiau būtų nuva
žiavus į Detroitą.

— O kas tenai? Gal di
pukų piknikas?

— Svarbiau negu pikni
kas.

— Ar kokie atlaidai?
— Ne, tėve, tenai bus A- 

merikos lietuvių kongresas. 
Jį sušaukė Amerikos Lietu
vių Taryba.

— Aš pirmą kartą apie to
kį kermošių girdžiu.

-- Kongresas nėra "ker
mošius“, tėve. Tai rimta? 
žmonių suvažiavimas, kur 
bus aiškinama, kas buvo i- 
ki šiol daroma lietuvybei 
palaikyti ir kas reikia toliau 
daryti.

— Kažin, Maiki. ar čia 
nebus tik misteikas?

— Ne, tėve, čia nėra jokio 
"misteiko“. Tarybos kong
resai visada sutraukia dau
giau lietuvių, negu kitų or
ganizacijų suvažiavimai. Iki 
šiol buvo jau šeši tokie kon
gresai, o šis yra septintas. 
Visose lietuvių kolonijose 
organizacijos rinko kongre
sui delegatus. Girdėjau, kad 
Detroite išrinkta 100 dele
gatų. Chicaga ketina duoti 
dar daugiau atstovų. Sujudo 
net tolimoji Californija. Ne
apsileis ir New Yorkas, Bos
tonas, Philadelphia, Balti- 
more. Nepamirškim ir Ka
nados. Kanadiečių bus daug, 
nes Detroitas jiems netoli.

— Tai tu rokuoji, kad tas 
kongresas yra kaip kbki. 
Šiluvos atlaidai, <*r ne ?

— Nieko panašaus, tėve.
— Kodėl nieko panašaus’.
— Todėl, tėve, kad Šilu

vos atlaidai, kiek aš apie 
juos skaičiau, pasižymėda-

TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU, 
eilėraščiai, parašė Pranas 
Imsrys, 40 psl., kaina $1.- 
VAKARĖ BANGA, lyri*

ridentos Nixonas liepė šį klausimą "ištirti“. Bet apie tai ’ Tą p^koįr^trirtino^au 62 vab-, fe (Įrakina Į“1“skaite'1
s tybės. išskyrus Ameriką ir Japoniją. Tas protokolas dabar. J*® ‘
l yra mūsų prezidento žinioje. Bet atrodo, kad jis jį slepia, . .. Nauiokaitk
! nes kai šį pavasarį (kovo 15) Amerikos delegacija važia-' i.ajna $9 00

. I l/“ ... į.*, * zl 1 fToniutnti ir I EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,
Buvęs prezidentas Rooseveltas buvo griežtai nusi-įsake: Kartu su kitomis delegacijomis istirkit ir apsvars- Steponas Strazdas, 159 

statęs prieš cheminį ir biologinį karą. 1943 metais jis pa-kiekvieną pasiūlymą ar sumanymą, koks tik galėtų pgjkaina $2.50. 
sakė: "Nuo Pirmojo pasaulinio karo mūsų šalis niekad prisidėti efektingai ginklų kontrolei sudaryta, įskaitant ggRKšNO SIDABRAS, M

___•_______ •__ _________ _________________________ • i___ 1 j__ /iktATnininc iv tiir>l«wriniiia frinVlils4* Vaitlfllfl 86 psl kaUM
$1.50.

METŲ VINGIAI, Alf. Ty- 
ruolis, 176 psl. kaina $3.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo
nas Mekas, 32 psl., kai
na $1.00.

DERLIAUS VAINIKAS, J. 
Mikuckis, 359 psl., kaina 
$2.50.

CHAPEL B., Algimantas 
Mackus, 64 psl., kaina $3.

SIELOS BALSAI, J. Smals- 
torius, 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 peL, 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl., kaina $2.

RUDENS SAPNAI, Kotrjr 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 psl., 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, Stasio 

Santvara 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
UI psl., kaina.... .$2.00 
SU DAINA, 392 liaudies 

dainos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis.
Surinko Gražina šimkonie- 
ne, 128 mažo formato psl., 
kaina $1.00.
~ DAINŲ SŪKURY 39 po
puliarios ir šokių dainos, 
surinko Gražina šimukonie- 
nė, kišeninio formato, 351 
psl.. kaina $2.00.

o iš toliau atskrido lėktu
vais. Visi jie gražiai apsiren-, . ,, . . ,
». visi raštingi. inteligen- PakaIbe9ime tohau 
tiški vyrai ir moterys. Malo- f
nu pažiūrėti, kai jie susėdę] 
puošnioj viešbučio audito
rijoj.

O kunigas ar buvo U 
kongresą pradėti?

— To aš nežinau, tėve.
Nu, vot, kas svarbiau I tokių priemonių nevartojo, ir aš tikiuosi, kad niekad ne- 

sia, tai to nežinai. J vartos. Aš kategoriškai pareiškiu, kad mes jokiomis ap-
Aš žinau, kad kunigi Į linkybėmis tokių ginklų nesi^riebsim, nebent pradėtų 

kongrese yra; yra net ir vys Į juos vartoti mūsų priešai!... Ir aš įspėju tokios piktadary- 
kupas Brizgys. Gal jis ir in , OgS kaltininkus, kad mūsų atsakymas bus greitas

1 ačiau istorikai šiandien mano, kad toks Roosevelto 
Įspėjimas priešams buvo tik blefas, nes Jungtinės Valsti
jos tais laikais daug tokių dujų neturėjo. Jis, turbūt, juto. 
\ad toks pareiškimas reikalingas, nes nuodingas dujas ta- 
»a vartojo Japonija kare su Kinija ir Italija kare su Etio

pija.

ROOSEVELTAS BUVO PRIEŠINGAS

SLEP1A ŽENEVOS PROTOKOLĄ

Skaitytojas gal atsimena, kas jau buvo pasakyta apie
.! Ženevos Protokolą, kuris draudžia vartoti, gaminti ir lai-

vokaciją perskaitys. Bet ta 
būtų tik ceremonija. Svarbu 
ką pasakys kongreso prele 
gentai ir suvažiavę delega 
tai.

— Nu, tai reikėtų mud 
viem nuvažiuoti.

— Reikėtų, tėve, tik klau 
simas. kur gauti pinigų? Kaip sakėm, per Antrąjį pasaulinį karą nuodingos

— Ar daug kaštuotų ke Į Jujos jau nebuvo vartojamos; tačiau buvo vartojami ki-
lionė?

— Kelionė tai ne viskas 
tėve.

— O kas daugiau?
— Viešbuty nakvynė 

pragyvenimas.
— Dac rait. Reikėtų ir iš 

sigerti su frentais. Juk i

.okios rūšies chemikalai: dūmai ir ugnis. Liepsnosvai
džiai ir padegamosios bombos buvo laikomos "paprastais 
.<aro ginklais“ ir buvo vartojamos abiejų pusių — vokie
čių ir aliantų. U.S. Bombing Survey tada aiškino, kad 
bombardavimas tokiomis bombomis buvo naudingas, nes 
gniuždė žmonių moralę. Hamburgo miestas, tada turėjęs 
1,700.000 gyventojų, bombarduojamas padegamomis 

Bostono Nuvažiavę negalė- I bombomis per 10 dienų ir naktų, buvo visiškai išdegintas 
tume pasirodyti čyp spor I Tai buvo 1943 metais.
tais. Gal reikėtų banką ap 
rubavot. ar ką?

— Ar nebijotum nuode

— O kas vra nuodėmė? I Kaip rusų paleistas į erdvę pirmasis sputnikas pradė- 
Tai yra tas, ką tėvą.' I J° Erdvės Amžių, taip Amerikoje išrasta atominė bomba

vadini "grieku“. Į pradėjo Atominį Amžių. Antrasis pasaulinis karas dar
— Žinai, Maiki, aš dau-1 nebuvo pasibaigęs, kai 1945 metų liepos 16 d. New Mexi-

giau bijau policijos. Į Co valstijoj buvo išsprogdinta pirmoji atominė bomba.
Todėl apie banką ne 

svajok, tėve.
— Nu. tai ką daiyti?
— Paklausk savo drauge

Zacirkos, ar jis negalėtų I Galėčiau šoblę užstatyti,a-

ATOMINE BOMBA

cheminius ir biologinius ginklus4

Bet jis neužsiminė, kad pas jį guli Ženevos Protoko
las, kuris cheminius ir biologinius ginklus kontroliuoja ir 
kurį kitos valstybės yra jau patvirtinusios. Ir kai senato
rius J. W. Fulbright pareikalavo, kad tą protokolą pre
zidentas dabar duotų senatui patvirtinti, jis atsakė tylė
jimu.

Vietname Amerika vaitoja dujas žmonėms kankinti 
ir herbicidą laukų javams naikinti. Ir mūsiškis Karo De
partamentas gina šitas priemones. Buvęs State Depart. 
galva Rusk 1965 metais pasakė: "Mes netikim, kad virk
dančio dujos (tear gas) bus vartojamos paprasto karo 
atvejais... tik tokiais atvejais, kaip riaušės“.

Bet to departamento atstovas Cyrus Vance pasakė 
Wisconsino kongresmanui Kastenmeierui, kad 1965 me
tais virkdančios dujos Vietname buvo pavartotos keturis 
kartus.

O 1966 metais žinios iš Vietnamo skelbė, kad dujom 
užtaisytos bombos yra mėtomos iš malūnsparnių lėktuvų 
į. Viet Kongo pozicijas, kad, išplovus partizanus iš urvų ir 
apkasų, juos galėtų bombarduoti didieji "B-52“ bombo
nešiai.

Perskaitęs vieną tokių žinių, buvęs JAV Ginklų Kont
rolės ir Nusiginklavimo patarėjas George Bunn pasakė: 
"Bet tokia praktika nesutaikoma su žmoniškumu, apie 
kurį kalba Jungtinės Valstijos. Jei kovotojai tampa du
jomis sunegalinti ir tokiu būdu iškrinta iš kovos, tai jau 
jie turi būti žmoniškai traktuojami, o ne žudomi. Taip yra 
nustatyta 1949 m. tarptautinės Ženevos konvencijos. Be
atodairiškas bombardavimas tokios vietos, kuri yra pri
pildyta troškinančių dujų, yra nežmoniškas darbas“.

mudviem paskolinti keletą le žinaU, kad neims. Nėra 
šimtų? [vilties, Maiki. Niekas mud-

— Aš jį gerai žinau, Mai-J vdem neskolins, 
ki. Raidavei paklaus: kokį — Žinai, tėve, kad dabar 
užstatą duosi, kada atmokė- Jau vistiek būtų pervėlu. 
si ir kokį procentą mokėsi? Reikėjo apsižiūrėti anks- 
Be užstato neskolins — kyt-j eiau
ras dzūkas. Nu, o kokį aš

vo daugiausia tik čigonais! jam užstatą galiu duoti?,
— Nu, tai ką darysim?
— Dabar, tėve, galim nu-

siųsti kongresui tiktai pa
sveikinimą ir palinkėti ge
nausios sėkmės. Jungtinių Tautų bendrame susirinkime. Washingtono po-
kirLiiem? Detroite surasti' kritikav0 tiktai snvietM ir kitlJ komunistinių valsty- 
būdą kaip išvaduoti Lieūb delegacijos. Kito* valstybės laikėsi bešališkai, o Ang-
vą. O magaryčiom galim su-1 bJa apsiėmė si klausimą patynneti ir vėliau pranešti: 
šukti: Valio septintas Tary-» draudžia Ženevos Protokolas virkdančias dujas, ar ne

is? | draudžia? Ir vėliau pranešė, kad draudžia!

Washingtono militaristai tvirtina, kad Ženevos Pro
tokolas tokių dujų nedraudžia, šis klausimas buvo iškeltas

bos kongresas!
i (Bus daugiau)

I
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Karalius ir teisybe
Pasaka

Kartą karalius užsimanė sužinoti, kur yra teisybė.
Keliavo jis, tasai karalius, j sodybas, kur kelios šeimos 
semia vandenį iš vieno šulinio, surasdavo takus, kur tik 
vasaros metu galėjo prabėgti alkanas šuva. Taip pat kelia
vo karalius, kur kelių arklių traukiamos karietos dundėjo 
plačiais keliais, žvilgančiais stipinais tvaksėdamos saulėje.

Mat, karalius sužinojo iš vienos žilagalvės burtinin
kės, kad jo karalijoje nėra teisybės. Tai atsitiko netikėtai. 
Kartą karalius ėmė ir paklydo miške. Jo generolai, minis- 
teriai. patarėjai paklydo kartu su karalium. Jiems beklai
džiojant, rado seno medžio liemenyje duris, o pravėrus 
duris pamatė seną moterį, klevo lapus veriančią ant ilgo 
kairės rankos piršto. Karalius užklausė, kam jinai klevo 
lapus verianti.

— Suskaitysiu, mat, ateina žiema, tai noriu sužinoti, 
kiek lapų rudens šalnos atiduos pikčiurnai žiemai.

—Kam tatai?
— Aš noriu viską žinoti, — atsakė burtininkė.
— Ar jūs žinote, ko trūksta mano karalijoje?
— Teisybės, — atsakė burtininkė.
Karalius iš savo tėvo buvo sužinojęs, kad be teisybės 

negalima gyventi, todėl labai susirūpino.
— Negali būti, aš jau penkiasdešimt pirmuosius me

tus valdau savo karaliją, o mano žmonės gerai, teisingai 
gyvena.

— Kai paklydot savo girioje, o jūsų generolai, minis
teriai matė, kad paklydot, bet jie nedrįso pasakyti tiesos.

— Kur rasti teisybę? — vėl klausė karalius.
— Kai jūs pats nustosit sau melavę.
Tai buvo skaudu karaliui, nes jam nieks taip nekal

bėjo. Bet jis išėjo padėkojęs. Atleidęs tarnus, ministerius, 
generolus, karalius apsivilko vienuolio rūbais ir išėjo su
žinoti, kur yra teisybė.

Beeidamas karalius rado miško gilumoje sargo tro
bą. Jaunas vyras sutiko vienuolį karalių.

— Sunku, vienuoli, jus papenėti, — atsakė miško 
sargas. — Aš turiu tris vaikus' ir jauną žmoną. Vandens 
gerkite, kiek norite, bet duoną pats dažnai raikau labai 
plonomis riekėmis. *

— Juk tu saugai karaliaus mišką, argi tau už tai sun
kia ranka atlygina? — klausia karalius.

— Teisybės nėra, vienuoli, — kalba miško sargas. — 
Ana, karalius man davė dirvą pamiškėje. Sodinu bulves, 
bet naktimis ateina šernai ir igknisa. Aš negaliu baidyti 
šernų, nes jie auga karaliaus medžioklei. Taip pat lapė 
mano vištas pagrobia, bet ir lapė auga žiemos medžioklei. 
Karaliui medžiojant, mane pasodina netoliese, paslėpę 
po šakomis. Karalius blogas šaulys, tai aš nušaunu žvėris, 
karaliui nematant manęs. Už tai man nieko neduoda. Kar
tais netoli karaliaus sėdi turtų valdytojas, sena pelėda jo 
malonybė ministeris. Tuojau jis pasigiria geru šaudymu, 
kai aš iš po jo kojų, po šakomis paslėptas, ir jam nušaunu 
žvėrį ar paukštį. Argi tai teisybė?

Atsigėręs vandens, karalius keliavo toliau. Jis pasie
kė laukus, kur auginama kviečiai karaliaus dvarui. Kara- 
lius-vienuolis paprašė duonos.

— Negalim duoti, — atsakė aruodų sargas. — Kara
liui jo ministeriai pasakoja, kad ant abiejų šiaudo galų 
auga varpos. Mat, jie nori įtikti karaliui, kad jie geriausi 
kviečių augintojai. 0 ministeriai tik pusę derliaus atiduo
da karaliui.

Turėjęs pietums žiaubedę duonos, sargas pasidalijo, 
tardamas:

—Tu gi nieko neturi, kaipgi nepasidalyti? *
Eina karalius toliau, vienuolio rūbe sumenkęs, baso

mis kojomis keldamas dulkes. Staiga kelias prie upės pa
sibaigė. Karalius dairosi valtininko ar kaip kitaip persi
kelti, bet nieko nesimatė nei šioj, nei anoj pusėje upės.

' Nusiminęs karalius atsisėdo ant upės kranto, pavar
gusias kojas mirkydamas skaidriam upelio vandenyje. 
Pasirodė ir piemuo, atlydėjęs karves ir avis.

(Bus daugiau)
(Sis Liudo Dovydėno kūrinys paimtas iš literatūros 
metraščio "Penktosios Pradalgės“, kurioje rašo 20 
autorių. Ją galima gauti Keleivio administracijoje. 
Kaina kietais viršeliais $3.75, minkštais $3.15.)

Apačioje 65 n. amžiaus Thomas 
Levis, persisltyręs su savo žmo 
■a aktore Loretta Young, 56 m. 
amh. kurią buvo vedęs prieš 29 
metus. Teismas jam priteisė mo
kėti savo buvusiai žmonai ali
mentų $1 per metus. Viršuje — 
Loretta Young prieš 22 metus.

Advokatė dr. M. ftveikauakieač sutikę atsa
kyti j Keleivio skaitytąją klausimus tema 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendri 
iaformaciuio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime iiame skyriuj* 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivį, 
skaitytojas.
KlausimUa prašome siųsti tiesiau i1**

Dr. M. Šveikauskas, Attorney 
Co-operative Beak Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Masu. 0213k

Teises patarimai

ai Law,

šiaurės Airijos, kur tarp pro
testantu ir kataliką kilo tikras 
karas, atstovė Britanijos par
lamente (šiaurės Airija priklau
so Britanijai) Bernadotte Dev. 
linaitė atvyko į JAV painfor
muoti apie katalikų vargus Siau
rės Airijoje. Ją čia matome su 
Jungtiniu Tautų gen. sekreto
rium U Thant.

Balys Sruoga

SENOVĖS GIRIA

(Iš "Gedimino giesmės“)

Kur dabar Neris sraunioji,
Lyg sesulė vainikuota,
Tartum juosta sidabruota 
Vilniaus miestą apvynioja 
lr apjuosia šydų šydais, 
Mėnesienoje pražydus,
Rūmus, bokštus ir gėlynus, — 
Ten prieš šimtmečius septynis 
Ošė girios ir šlamėjo, 
Pasilenkdamos nuo vėjo, 
Prisiglausdamos kalnuos,
Supos saulės spinduliuos.

Ošė girios ir šlamėjo, — 
Tūkstančiais aidų aidėjo. 
Urzgė, lojo, vaipės, pūtės 
Kaip jaunamartės laputės.
Ir vilkai kaleno dantį 
Po kalnyną, po pakrantę. 
Nepatenkintas kaimynais 
Braidė stumbras tankumynais; 
Ant šernų ir elnių pyko 
Ir su meškoms nesutiko, — 
Lyg žolės jis jiems gailėtųs.
Lyg miške jam maža vietos... 
Briedis, vyras stamantrus, 
Įsikvėpdams saulės, vėjo, 
Reidams išdidžiai ragus,
Kaip karalius vaikštinėjo.
Ir lieknų stirnaičių rujos 
lt sparnuotos krūmuos zujo.
Ir senasis juokdarys —
Bičių genamas lokys — 
Krapštės bliaudamas pakaušį, 
Kad jo vilnos pasišiaušė...
O šakų žaliojoj skraistėj,
Lyg puotoj vestuvių, švaistės 
Kiaunių, voverių pulkai, 
Šermuonys ir vilpišai...
Žvėrys dideli, maži,
Lepečkojai ir liekni,
Čia kaip rojuje iš seno 
Beklegėdami gyveno.
Kiek pelėdų, vanagų,
Kurtinių, tetervinų,
Virbių kiek, genių, oželių 
Šūkalojo po girelę!
Giesmininku margaplunksnių 
Kiek čiulbėjo po paunksmę, — 
Tartum kiekviena šaka 
Gulė kėlė su daina!
Tartum jūra mėlyna 
Buvo Lietuva tada,
Pasinėrusi miškuos,
Kaip jūrelė mėlynuos, — 
Neaprėpiamai plati,

u graži.

Klausimas j atpažinti, taip ji pasikeitė.
į Ji visuomet taip gražiai

Turime vienturtę dukterį, rengdavosi, sukuodavosi, o 
kurią visą amžių, nuo pat dabar trečią valandą po pie- 
jos gimimo valandėlės, my- tų dar būdavo neapsirengu- 
lėjome labiau negu savo gy- si, o vaikščiodavo su senu 
vybę. Auginome kaip gale- nešvariu chalatu, nesišuka- 
jome, siuntėme į geriausias vusi ir nesipraususi. Vaikai 
mokyklas, nieko jai negai- neprižiūrėti ir taipogi nešva- 
lėjome. Augo graži ir malo- rūs, rėkia visą laiką.
ni mergaitė. Kai baigė High 
School, norėjome siųsti į ko
legiją, bet kai ji atsisakė ei
ti, tai mes perdaug jos ne
spaudėme.

Pradėjo dirbti viename

Nežinojome, kas mums 
daryti. Po to mums paskam
bino žentas ir. atėjęs pas 
mus, mums pasakė, kad mū
sų duktė geria slėpdamasi 
iš po palovio. Mes iš karto

banke. Visi ją mėgo, ir ji vi- nenorėjome tikėti, bet ištyrę 
sus mėgo. Jai labai gerai se- įsitikinome, kad tai gryna 
kėši dirbti, ir ji uždirbdavo teisybė. Mes, žinoma, pra- 
gerą algą. Mes namie^ nieko dėjome su ja kalbėtis, jai 
iš jos neėmėme už išlaiky- grasinti ir geruoju prašyti ir 
mą, bet ji vistiek mums ati- maldauti. Iš karto ji gynėsi, 
duodavo visą parsineštą al- kad negeria, o paskui šven- 
gą, kurią aš įdėdavau jai į tai pasižadėjo nebegerti, 
jos pačios sąskaitą. Kai jai — . , ,.
reikėdavo pinigų kelionpi-' . ^aiP mes kankinomės su
nigiams. pietums ar šiaip Ja. met.us’ V1J llkeda’
kokiam nors reikalui, kaip T11.’ praeis, kad ji pasi- 
drabužiui pirkti, aš jai duo- taisys. Tuo taipu gimė dar 
davau iš savo kišenės,1 yiena-dukrele, o .mu®M duk- 
rfžiaugdamasi, kad jos pa- Jers stovis vis ėjo blogyn.

• eios sąskaitoj pinigai auga p^taro patanami mes sa-
į kas mėnesį. i kerne dukteriai kad eitų pas
'k Vien,

karą ji, atėjusi namo is į- ju Mvo darb ir žiūrė.
i staigos, mums pranese, kad vaikua j; ^tai.
i ji turinti ištekėti uz vieno . . --
i J v j j v i sys. bet ji griežtai atsisakėi savo bendradarbio, su ku- ... o , <. .' . .. . .. ' _ eiti. Sako, jei mano vyrui ir

nuo n susitikinėjo be musu • , • . * ... . J .. . J . 4. jums galvoj negerai, uu jusžinios ilgiau, negu metus.f ...... ’ eikite, o ne as.
Tamsta gerai gali įsivaiz-

. duoti, kaip mus paveikė ta' fizinis ir dvasinis 3to-
1 jos naujiena. Bet savo vai- VĮS v^s ėjo prastyn, ir vieną 
! kas, ką tu padarysi, negi iš- dieną jos vyras atėjo pas 
' mesi ją laukan, jai patekus mus *r pranešė, kad jis turįs
• į bėdą. Liepėme atsivesti tą advokatą ir kreipsis į teis- 
J berną. Žinoma, svetimtau- skyrybų (divorce) ir 
į tis, o mes visuomet tikėjo- taipogi prašys, kad teismas 
! mės. kad mūsų vienturtė iš- Jam priteistų vaikučius.
| tekės už savojo. Bet, tokiai Nuėjome pas dukterį ir 

nelaimei ištikus, jau su šita jai pranešėme, ką jis mums
; mintim teko atsisveikinti. į sako, o ji juokiasi: sako, te- 
j Berniukas atrodė dailus,' gul, jis jai nebereikalingas, 

mokėjo žmoniškai elgtis ir o vaikus teismas visuomet 
’ mums pasakė, kad jis myli priteisia motinai, o ne tėvui, 
, mūsų dukterį, ir atsiprašė nes jie dar maži. Sako ji 

už jai ir mums suteiktą šird- man. tu, mama, žiūrėsi vai- 
gėlą. $ kus, o aš gausiu puikų ir ge-

Jie apsivedė, ir mes jiems rai apmokamą darbą, ir mes 
savo sąskaiton iškėlėm šau-' vėl gyvensime kartu, kaip 
nias vestuves, nors širdį gyvenome anais gerais lai- 
skaudėjo ir prieš žmones bu-, kais. Žentas sako, kad jo 
vo gėda. Pradžioje sugyve-' motina žiūrės vaikus, kol jis 
no neblogai. Kai gimė vai-'
kas, mes nupirkome jiems
vienos šeimos namus, tam 
panaudodami jos santaupas 
ir, žinoma, stambią sumą 
savo pinigų. Ji, mūsų duktė, 
turėjo būti namie ir vaiką 
žiūrėti, todėl nebegalėjo 
dirbti. Mudu su vyru dar ir 
dabar tebedirbame, todėl

susitvarkys.
Dabar kreipiamės į Tams

tą ir labai prašome sekančių 
patarimų:

1. ar gali teismas duoti 
skyrybas, kai žmona psichi
niai serga?

2. jei taip, tai ar gali 
taip būti, kad teismas pri

šiuo atžvilgiu jai padėti ne-! kūdikius tėvui, o ne
galėjome. Jog vyras vis te 
bedirbo banke, ir jo pajamų 
neužteko šeimai išlaikyti. 
Gelbėjomę, kiek galėdami,

motinai?
3. jei mes pasiimtume vai

kučius. kiek teismas priteis
tų tėvui, L y., mūsų žentui,

bet juk ir patiems tų pinigų! mums už jų priežiū-
reikia, ir ką tu žmogus gali j
žinoti, kiek ilgai gyvensi ir | Mūsų duktė dar nieko ne- 
kiek ilgai teks sirgti, prieš gavo iš advokato, nei laiško, 
mirštant I nei pranešimo. Gal žentas

Kitais metais jiems gimė tik gąsdina? 
dar vienas vaikas, o po to
mergaitė. Taigi, per tris me
tus susilaukė trijų vaikų.

Dukters nebegalima buvo Illinois valstija.

Atsakymas

Daugumoj valstijų, tarp 
jų ir Illinois, vadinamas "ha- 
bitual drunkenness“ yra vie
nas iš pagrindų, kuriais re
miantis teismai suteikia sky
rybas (divorce). Pas mus. 
Massachusetts. pav. tas pa
grindas vadinamas "gross 
and confirmed habits of in- 
toxication“, kitur kitaip va
dinamas.

Nutariant, kam pavesti 
vaikų priežiūrą (custody), 
visokios aplinkybės priima
mos dėmesin. Teismas va
dovaujasi tik vienu dėsniu: 
kur vaikams bus geriau gy
venti? Teismas išklauso abi 
puses ir jų liudininkus ir tik 
tada nutaria, kam paskirti 
vaikų priežiūrą.

Tamstų atveju, teismas 
gali nutarti, kad gerianti 
motina nėra geriausias as
muo kūdikiams prižiūrėti.

Jei teismas nutartų vaikų 
priežiūrą pavesti tėvui, jis 
aiškiai prieš tai ištirs sąly
gas, kuriose vaikučiams teks 
gyventi tokiu atveju.

Jei teismas būtų tos nuo
monės. kad vaikams būtų 
geriausia gyventi su motina, 
jis įsakys tėvui mokėti už jų 
išlaikymą. Kiek jis Tams
toms turėtų mokėti, niekas 
negalėtų iš anksto pasakyti, 
nes tai priklauso nuo jo už
darbio dydžio ir kitų aplin- 
kygių.

Tamstos noras padėti 
dukteriai yra pagirtinas, bet 
dukters noras grįžti "prie 
seno gero gyvenimo“ yra jos 
nesubrendimo pažymys, ir, 
man atrodo, kad ji yra bū
tinai reikalinga psichiatri
nės pagalbos. *

ŠV. PETRO BAZILIKA IR 

TRUMPI SIJONAI

Italijoje visose bažnyčiose 
yra iškaba, kurioje parašy
ta, kad bažnyčių lankytojai 
turi būti padoriai apsirengę, 
bet iki šiol į moterų trumpus 
sijonus nebuvo kreipta dė
mesio. Paprastai italės į baž
nyčią su trumpais sijonais 
neina, bet iš kitur atvykusios 

turistės ten vis daugiau 
rodo savo nuogų kojų ir baž
nyčiose. Todėl šiomis dieno
mis popiežiaus žandarams į- 
sakyta į Šv. Petro baziliką 
neleisti moteių. dėvinčių 
trurrtpus sijonus. Dabar 
kiekvienas popiežiaus gvar
dijos sargybinis spręs, kokio 
ilgumo sijoną dėvinčią mo
terį laikyti padoriai apsiren
gusia. Vyrui tai nėra leng
vas sprendimas.

DOVANA MOŠŲ 

MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ja leidiniu. Tai Danutės 
Hindokienės knycelė 

"BALTOSIOS PELYTES 

KELIONĖ I MĖNULI“.

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai
kus, nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji faunams ir Keleivio 
įitaigojo

o f
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Vietinės žinios
NENUSIMINKITE!

Galima pageihėti sergantiems reliną! .!. ra n., u ar kom skaus
mais, nutirpimu, jiučiant nuo
vargį.

Ką dovanoti?

Mass. senatorius VVilliam L. Saitonstal! nominuotas kan
didatu Į JAV atstovu rūmus 6-jame distrikte. Rinkimai 
bus rugsėjo 30 d. Dešinėje gubernatorių F. Sargentas.

$ivarsj- , „ Jeigu yra reikalas ameri
padovanot; knyg,

•«*e#*»#*»**»#**#«**««**««*«**«*#4 sėi-ne'. arba gr iziname pinigus. : tat Keleivio admir.istracijO- 
Siū kite $5, gausite vaistus I e gabu gauti šias tinkamas 

su nurodymais. • knV<raS"
KOVAI. PUOC1 C'!S 

North Sta.. i'.G. Iio\ 3112
\>»"irk. N .1. 07105

I

Tik trys atstovai

Redakcijos žiniomis. A-
£ius, negu vyras, apgaudinė
damas žmona.

10 knygų už $2
Ar buvo visuotinis tvanas

64 psi., kaina 25 centai. 
Materialistiškas istorijoj

supratimas. SO psl., kaipr 
20 centu, 

i Žemaitės raštai karės me- 
' tu, 126 psl., kaina 50 centu. 

Juozas Stalinas, 32 psl. 
kaina 2o cenlai.

Žalgirio mūšis, j ase
-----  . T. ' : Pagal tą apklausinėjimą., Daugirdaitė - Sruogienė, 24

merikos Lietuvių kongiea? policininkas, imas kyšius iš psL. kaina 50 centu.
T'lct t o ič Rnctnnn tolmvo ‘ , i_   i_i. f • . ,. ..Detroite iš Bostono tebuvo 
tik trys atstovai. Tai So 
Bostono Lietuvių Piliečių kinkas 
Draugijos du atstovai inž.
A. Čaplikas ir G. Karosas 
ir Amerikos Lietuviu Tary
bos skvriaus atstovas inž.
B. Galinis.

prostitučių, daug kartu blo-. Socializmas ir religija, E.
Mesi- Vandervelde. 24 psl.. kaina■ • gesnis už prostitutę, 

parduodąs negrui 10 centų.
sugedusią mėsą, 3 kartus Demokratinio socializme! 
blogesnis už negrą plėšiką.

Gvdytojas, kuris atsisako 
aplankyti sunkiai serganti 
ligoni, blogesnis už homo
seksualistą.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIKTUMU
AMERIKOJE

Ar skaitei 
šias knygas?

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

, e į Du mediniai h trys geleži-
< ne Cemetery of Nations; njaį kryžiai, savanorio An- 

in Siberian Tundra by H.' tano Šukio atsiminimai iš 
t auivaiša, 112 psl., kainaj nepriklausomybės kovų, 376 
tik $1.75. ; pSi t kaina $3.00.

Tundra Talės, Manyland > , P®r «ict,r* ! audrs*’ Myko*
»• 1 n » (J * V»e M v a Z* t « •» i lo Vaitkaus 1909-1918 m’oo'j., leidinys paaugliams, ^ . . .

pasiskaityti anglų kalba a- alsiminimŲ IV 
"io gv-.-enimą tolimoje šiau-
ėje, 175 pusi. kreidiniame 

popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Korėm. 
299 psb, kaina $4.

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

Bcstono
fARENGIMŲ KALENDORIUS

Rugsėjo 28 d.5 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos III aukšto salėje 
Onos Ivaškienės vadovauja
mo lietuviu tautiniu šokiu• £ — 
sambūrio parengimas.

* « *

Turtingas mokesčiu mo- 
is, kuris išnaudoja Į- 

statymo netobulumus, blo
gesnis už neturčiu. apgaudi
nėjant) socialinės šalpos i 
staigą.

”Se!ected Litbunian Sbort
Stories“ (21 autoriaus), 280

, . . . . , . . osl., kaina $5.00.pradai, (S Kaino įvadas), j
64 psl.. kaina 50 centų. į ”lbe Herdsman and the

Tavo kelias i socializmą < Linden Tree“ (Vinco Kre
ti eono Bliumo), 35 psl.. Įv®s)» 128 psl., kaina $3.95.
kaina 25 centai. į .

Socir’izmo teorija, (M. L.tnuaman Quartet“ (A. 
Fišerio), 74 nsl., kaina 25 et. ^aronas’ M. Katiliškis, A.

Socialdemokratija ir ko- Landsbergis ir I Šeinius), 
munizmas (K. Kauskio), 47' “03* psk» kaina $4.95. 
ps!.. kaina 25 centai

tomas, 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
$3.75.

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

ANTANAS SMETONA' 
IK JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai- i 
na $1.50.
LIETUVIAIS ESAME MES i 
GIMĘ, lietuvių dainynas ;

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

ŠVENTA DIENIS Už MIES
TO. Mariaus Katiliškio 17 

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

sėliai kaina.............$3.51

SLA—jau 80 met | tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

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

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

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

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

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
’ kuopų veikėjus, ir \ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AIHance of America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

Išnuomoja

Spalio 12 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa-
Įėję lietuvių radi jo valandos j Ave_ XE_ PeUnih„re. 
Laisves Varpo parengimas. Į Fior:,t,. 23703.

i NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
. . The Ordeal of Assad Pn- fUVOS PINIGAI, Jono K
Atskira, sudėtus, ju kaina sha“ (L Šeiniaus), 61 psl- * Kark-, 225 psl., kaina $5. 

bet v.sos kartu par- kaina $2.00. | RASTAI — STRAIPSNIAI

Vytautas the Great Granu ' ATSIMINIMAI, parašė Juo 
Duke of Lithuania by dr. Jo-
seph B. Končius, 211 psl.,

t PALENGVINK'TE MGSU P*1’ kaina kietais vafliais 
l $3.00, minkštais $2.00.

DARBĄ ' .
"Lithuania land of hv 

rocs,“ parašė L. Valiukas 
Kaina $4.75.

kO

• *

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

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

kuri rengia L.S. Vete
ranų S-gos Ramovės skyrius.

Išnuomojami vasarotojams i i
Šutai 6 mėnesių sezonui. j Kiek laiko ir pinigo šutau

Rlrs. Mi'-bael Poshkns. 843—{pytume, jei miel’eji prenu
meratoriai neSauKtų. kol 
•'uos paragina mokėti, o pa- 
•■ys. be paraginimo, prieš 
Atsiųstu reikalingą sumą- 

Esam? labai dėkingi tiem.

Cace Code lietuviško! aplin- 
. koj išnuomojami kambariai su 

virtuve ar be jos.
\ ita yra prie ežero, graži įme j kurie tekiu raginimu nelau

kia, ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebu3 tokiu, ku- 
'iems reikėt siųsti pi Įmini 
nūs.

uusvne. arti OsterG’le pliažo.!I
Skambinti 1—823-4691 arba

kreiptis i Vidą Strazdaitę —
151 ILirberry Ln.

”Sand Shore“ 
Marston Mills, prie Kt 

Cape Cod. Mass.
119 «rtrn-i*

Avvakening Lithuania, a 
study on the rise of modem 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.90.

POPULAR LITHUAN1 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.50.

PRAŠYMAS

KAS LABIAU KALTAS?

Harriso viešosios nuomo
nės tyrimo institutas apklau
sė 1.600 parinktų asmenų. 
Tarp kitko jų buvo klausta: 
kas blogiau daro — politi-j 
kas, imdamas kyšius, ar vy- i 
ras, apgaudinėdamas savo 
žmoną?

Kaip manote, koks buvo

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Raaiy 
Vograma Naujoj Anglijo 
š stoties WLYN, 1360 Iri 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc-veikia sekmadie 
niais nuo 1 ik; 1:30 vai. die 
ią. Perduodama: Vėliausi' 
jaaaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
tos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gebu ir dovg 
nų krautuve. 502 E. Urna d 
way, So. Bostone. Telefo-

VĖL NAUJA DOVANA 
VAIKAMS

“Keleivio” administraci- 
; ja prašo gerb. skaitytojus.
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž 

į rn«įf
Savo mažuosius vėl gali-. Nepamirškite parašyti 

. me pradžiuginti gražia do- • pašto numerio — code, 
Vytės Nemunėliovana

tik k;, išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai Įau trečioji laida. Lietu-

GERA PROGA

atsakymas? O štai koks: 54
pasisakė, kad blogiau da-į nas AN 8-0489. Ten gauni*

ro politikas, imdamas ky- m^s ir Keleivis.

Žymiai papiginta kaina
. .... N salite isigyti. idomius prel.

vukos knygos ntonjoje ta,, j R Konč'atis atsiminimus 
nedaanas re.skmys. Tas ro-j;. Ba]fo v(1;k,oa K a tin. 
do, kad „e. kuneras knyga, Ra jr dov;lnoms, CTažiai jš. 
skytama. ,a tikrai nepapras- Icjsta ,, paveiksiu, 404! 
ta, mėgsta. Todėl pradžių- , kietais viršeliais kaina! 
guikite cavo valkumus ,s,-į (b„vo $fi) minkStais $3
rykite ja tuoj arba Kalėdų i ,, d,r,

v ' n I (buvo $5).proga. Kaina $3.00. Gauna-

zas Liūdžius, 24G pusta
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 dangoraižių.
romanas, parašė D. Nendrė. 
365 psl.. kaina $5.

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

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

LIETUVIU BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
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.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

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

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
A d r e s a s :

7722 George Street, LaSalk-Montreal, <590, Quehec. CANADA

ma ir Keleivy.

: Dažau ir Taisau į
> Namus iš lauko ir viduje. <
■ Lipdau popierius ir taisau 2 
Avišką, ką pataisyti reikia. 4 

Naudoju tik geriausią 3 
medžiagą. 4

: JONAS STARINSKAS 3
220 Savia Hill Ava j
Dnrchetfler, Maoa. 5
TeL CO 5-5854 j

_ _._L 1.1 « .

Flood Square 
Hardumre €0.

S**tni«lia« K. J. ALEKNA 
«» EAST BROAOWAV
SOUTH BOSTON. MASS 
TKJ.FFON AS A n S-414D 

lin THiM
StflHs!. T unpnm* 

rmkrrOTiv* rutmaiM 
a»<lr»Tiwva «’
—.M*-.**-.

j DRAUDIMO AGENTŪRA J 
| Atlieka įvairių rūšių
| draudimus

Kreiptis senu adresu:
j BRONIS KONTRIM j

598 Kr«adway |
{ So. Boston, Mass. 02127 |

Tei. AN 8-1761

; A.J.NAMAKSI į
! Real Estate A Insurance ' 

321 County Club Rd 
;Newton Centre. Mass. 02159;

Tel. 332-2645' » <

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!
■aMLeaMtevesssss s svaeaevaaaaąsess s s ssssssms ssssssse

KĄ LAUMĖS LEME

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini* 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
j Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
i ji lengvai skaitoma, pradė- 
! jęs ją norėsi ir baigti.j-----------------------------------
i saoeeseooeoooeoooooooeooo*

PIGI, BET VERTINGA 

DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš-i
gyvenimų vergų stovykloje! 
Sibire aprašymas anglų kai-j 
ba ”The Cer?eterv of N<a- įj ..tions in the Siberian Tund
ra*4, 112 psl., kaina $1.75.

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

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam

PIGIAUSIA

IR
GERIAUSIA

DOVANA!

Dovanokite savo drau
gams ir bičiuliams metinę 
Keleivio prenumeratą. Jums 
atsieis tik $5, o tas, kuriam 
ji bus dovanota, per metus 
kas savaitė gaudamas Kelei
vį, jus tikrai atsimins.

BUVO $4, DABAR ( IK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir kt. 1 •> >

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS

636 Broaduray 
So. Boston. Mass. 02127

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji u«!» 392 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkaj.v abi dalis kaina tik .................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina............................................. ..... .... $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prašų teisynas, 31 peL. .50 cnt 
^rof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina...................... .. ..... ........—..... ...... $1.00
čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
15 puslapiai, kaina....................................................... $1.00
Fra n k Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00. o dabar tik -.......................... ..................$2.00
Dan Kui učio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla- 
nių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ..............  $3.00

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj 
636 Broadsray, So. Boston, Mase. 02127
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Poslaplg bRubIsi LEIVIS, SO. BOSTON oo, m. rugsėjo o u.

Vietines žinios
LITUANISTINĖ M-KLA 

PRADĖS DARBĄ 

RUGSĖJO 13 DIENĄ

Bostono lituanistinės mo-
t

kyklos naujieji mokslo me-
i

tai prasideda rugsėjo 13 d. 
9 vaL ryto.

* I
Smulkesnę tos dienos 

programą paskelbsime kita
me Keleivio numery.

Išrinko atstovus i Amerikos 

Lietuvių Kongresą

So Bostono Lietuvių Pi
liečių Dr-jos rugpiūčio 21 d. 
susirinkime j Amerikos Lie
tuviu Kongresą Detroite at
stovais išrinkti inž. A. Čap
likas ir G. Karosas.

Jonas Dikinis atvyko

į Bostono apylinkę

Iš Lietuvos atvyko Jonas 
Dikinis. prieš daugiau nei 
40 metų JAV lietuvių kolo
nijas lankiusio ir to meto lie
tuvius linksminusio Dzimzi- 
Drimzi teatro buvęs narys. 
(Kiti jo nariai buvo Vana
gaitis. Alšauskas ir Dinei
ka. Juos visus savo mašina 
po Ameriką vežiojo Felik 
s-as Zaleckas). Šiuo metu 
jis svečiuojasi pas savo duk
rą ir jos šeimą Saugus mies
te.

Serga M. Michelsonienė
Sunegalavo Margareta 

Michelsonienė. visuomeni
ninke, Keleivio patikėtinių 
pirmininkė. Gydosi namie. 
Linkime jai greičiau pa
sveikti. '

Aukos Baliui

Vietoj gėlių prie rugpjū
čio 18 d. mirusios didelės 
vargstančių globėjos Petro-1 
nėlės Svilienės karsto Bal- 
fui aukojo:

Po $10: O. ir A. Andriu-i 
lioniai, S. ir J. Gimbutai, V.! 
Ivaška, D. ir L. Izbickai. J. s 
ir A. Lapšiai, J. Steponavi-, 
čienė ir A. Vakauzienė.

Po $5: F. ir V. Izbickai,' 
P. Jakutienė, A. ir L. Lend- 
raičiai. A. ir J. Liutkoniai. J.; 
ir A. Matjoškos, R. Petro
nienė ii- A. ir K. Šimėnai.

Po $3: A. Andriušienė, A.' 
Juciūtė A. Kubilienė ir O. ir 
A. Vilėniškiai ir E. ir J. Va-' 
liukoniai. I

Balfo skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams, kurie savo au
ka pagerbė velionę P Svilie- 
nę, tiek daug nusipelniusią 
vargstančiųjų globėją, ir A. 
Lapšiui, aukų rinkimą orga
nizavusiam.

Balfo valdyba

Mokytojai laimėjo

Bostono 5.000 mokytojų 
laimėjo atlyginimų priedą 
nuo $500 iki $1,200. Taip 
susitarė mokytojų unijos ir 
mokyklų tarybos atstovai, 
bet tą susitarimą dar turi 
patvirtinti unijos nariai rug
sėjo 2 dieną.

Mokesčių mokėtojams tas'; 
mokytojų laimėjimas atsieis 
apie pusantro mi'iono dole
rių.

Ii Graikijos grįžo 

dr. V. Kaupas

Dr. Vladas Kaupas grižo 
iš Graikijos, kur jis praleido 
3 savaičių atostogas. Iki šiol 
jis dirbo gydytojo darbą 
New Yorke. o dabar dirbs 
New Hampshire valstijos 
sveikatos viešosios apsaugos 
Įstaigoje, eidamas ten apkre
čiamųjų ligų skyriaus virši
ninko pareigas.

Ruošiasi pagerbti į 
S. Michelsoną ir V. Anestą

Lietuviu Darbininku Dr-t- i
jos 21 kuopa stropiai rengia
si rudens banketui spalio 19 
d. Lietuvių Piliečių Dr-jos 
salėje.

Tas banketas rengiamas 
senosios kartos Įžymiam vi
suomenininkui. ilgamečiui 
Keleivio redaktoriui Stasiui 
Michelsonui ir taip pat tos 
kartos uoliam Įvairių orga
nizacijų veikėjui, jau kele
rius metus ligos kamuoja-, 
mam Vincui Anestai pa
gerbti.

Bilietus jau platina kuo
pos nariai. Ju galima gauti 
ir Keleivio administracijoj.

J
Lietuviu varda garsins‘ - 5 {

net Tennessee valstijoj

Spalio 16-18 d. Knoxville 
mieste. Tennessee valstijoj, 
bus JAV tarptautinė šventė, 
kurioje dalyvaus 40 tautu. 
Lietuviams ten atstovaus O- 
nos Ivaškienės vadovauja

mas tautinių šokių sambū
ris.

Kelionė Į tą šventę labai 
tolima, todėl brangi, o sam- 
btąk> kasa tuščia. Jai pa
pildyti sambūris rugsėjo 28 
d. So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos salėje rengia Įdomų 
vakarą. Reikia tikėtis, kad 
Į ji atsilankys gausus bosto
niečių būrys ir tuo būdu pa
rems kilnias sambūrio pa
sentas gražiai garsinti lie
tu v iii vai dą kitataučių tarpe.

Valeikų auksinė sukaktis

Rugpjūčio 31 
de gyvenantieji

d. Medfor- 
Paulina ivlir

kun. A. Janiūnas sukalbėjo 
maldelę, po jos visi sudaina
vo sukaktuvininkams Ilgiau
sių metų.

Žinoma, buvo ir kalbų. 
Pirmas sveikino kun. A. Ja
niūnas. P. Brazaitis pabrė
žė Valeikų darbštumą, 
kviesdamas )pasižvalgyti, 
kaip viskas gražiai sutvarky
ta. Dar kalbėjo Ambrazai
tienė iš Arlingtono, prisi
mindama praeitus laikus, ir 

I K. Marcelionis.
Į Visų nuotaika buvo gera, 
į visiems malonu buvo kuo il- 

pabuvoti su sukaktuvi- 
kais tokią retą jiem3 die

ną.Antanas Valeikos minėjo 
savo vedybinio gyvenimo 
50 metų sukakti. Ta proga į i . .
jų namus susirinko jų pa-! cambndgietę Birutę Kviet- 
s\ eikinti giminiu ir draugų! kauskaitę. Jie augina. nema- 
būrys. Vaišes surengė 'su^i šelmy Vyresnioji jų dūk- 
kaktuvininkų sūnus Alvinas' te jau lankys aukštąją mo- 
ii marti Birutė su šeima. Į kyklą.
Puotai vadovavo Valeikų . Kun. A. Janiūnas, maty- 
giminaitis Vytautas Jackū-’ti, yrą uolus fotografas^— 
nas.

Valeikos užaugino 
«ūnų Alviną, kuris

vieną
vedė

Prieš pradedant vaišintis 
taip pat Valeikų giminaitis

jis ir šias sukaktuves Įamži
no gausiose nuotraukose.

Dalyvi*

Telefoną*: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

opfaPtDINIS 
MET RISTAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais ii anksto susitarus 

447 BR0ADWAY 
Seath Boston, Mass

Parduoda 'S

Parduodamas labai gerame 
stovy vienos šeimos 9 kambarių 
namas su garažu Savin Hill ra
jone, Dorchestery. Didelis skly-' 
pas. arti maudynės ir geras su- : 
sisiekimas. I

šaukti berkuriuo laiku tele
fonu 282-6512.

GW t ,

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

M 
n 5

TEL. AN 8-2124

Dr.Amdia E.Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST1 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

ŠMSSSSMMVSSSSMSSSSMS*********

Ketvirtis * Co.
-JEWELEftS—

Laikrodžiai-Deimaatai

RApsutingai toiaon* laikrmttiv

37* W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4841

COSMOS PARCELS 

E X P R E S S C O R P. , 

ĮVAIRIA LSI AS DOVANAS
siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO | LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotos

Atidaryta darbo dienomis < 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vok.'

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

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis 
<9aooo9saaeo9iQOooooooooooaa
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Trans-Atlantic Travcl Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikviea. 
ti i svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. Čia v i a ą 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

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

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

virš $132,000,000

Ii
r

r*

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

Globė Parcel Service, Ine.

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

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniai*

9—7
8—12

mooooooooeoooooooeemoeooeeoooo^

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoją ro 
rėptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

882 a W. Broadtray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6620

Nuo 8 rai. ryte iki 8 vaL vw išskyrus šventadienius Ir

uaoaoeaoMuuoum

Tai veltui ii

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

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

Skambinkite

390 W. Broadvray 
So. Boston, Mas*. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

268 4662

Nums Ištyrus jūsų alyva šildymo 
Įrengimą dabar; gali jums sutaupyti

, pinigų per visą žiemą!
Mūsą veltui atliktas jūsų šildymo 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 buraerį 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 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124. 
24 valandą patarnavi

GE 61204

Fuel Chief
011 HEOT1NS lOUlFMCNT

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury St.

VVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces- 
terio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningaL 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairia* 
šių importuotų ir vietinis 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Svildieni

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worce*ter, Mas*. 01604 
Tet. 796-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairias siuntinius į Lieta, 
vą ir kitos Rusijos valdomas 
plotas! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Tarime vietoje įvairią vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigas ir galite at
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, e giminės 
ten vietoje galės pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečias 
ar nuolatiniam apsigyvenimai. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėja* A. 8chyrinskl

Knyga yra geiimin inj'il draigis

!


