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Artimųjų Rytų paliaubos 
šūviais ir kaltinimams aidint

Paliaubos sutartos, o partizanai veikia. Egiptas stu
mia sovietines raketas arčiau Suezo kanalo. Izraelis kal
tina sovietus ir arabus apgavyste, bet JAV nenori girdėti. 
Nežinia, kokių vaisių duos derybos.
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L X & J* 'ŪH
Chtlera pasirėdė Stvietį S-gaj 

' apie Valgį ir Jnadįjį h-į
Cholera pasirodė Volgos baseine, prie Juodosios jū

ros, Užkaukazėje. Uždaryti keli miestai. Gali būti paro- 
jus Balkonams.

Bene didžiausias paskuti
nių savaičių politinis įvykis 
yra paliaubų sudarymas Ar
timuosiuose Rytuose. Nore 
tos paliaubos yra laikinos, 
sutartos tiktai 90 dienų, bet 
tiek sovietai, tiek ir JAV į 
jas deda nemažai vilčių. Sa
vus lūkesčius gaivina ir abi 
kariavusios pusės — žydai 
su arabais.

Reikia pastebėti, kad šias 
paliaubas Izraelis ir Egiptas 
sutarė nenoriai, tik didžiųjų 
savo globėjų spaudimu. 
Dėl šio susitarimo arabų 
kraštuose kilo didelis nepa
sitenkinimas, nes karinges- 
nieji jų sluogsniai nori tuoj 
pat Izraelj nušluoti nuo že
mės paviršiaus, nieko gero 
nesitikėdami iš paliaubų. 
Taigi, nebodami vyriausy
bės pasižadėjimų, arabų 
partizanai, ypač iš Jordani
jos, ir toliau puldinėja Izra
elio pozicijos, o žydai bom
barduoja tų partizanų tel
kinius.

Nors paliaubos Izraeliui 
leido kiek atsikvėpti nuo so
vietinių ginklų spaudimo, 
bet ir čia labai būkštauja- 
ma, kad kovų pertraukos 
metu arabai nesustiprintų 
savo pozicijų, o derybų me
tu JAV-bės neišduodu žydų 
gyvybinių interesų. O tam 
yra pagrindo. Jau dabar pa
stebėta, kad per dešimt pa
liaubų dienų egiptiečiai žy
miai arčiau prie Suezo kana
lo slaptai pristūmė sovietų 
gamybos priešlėktuvines ra
ketas ir kitaip stiprina savo 
karinę padėtį. Dėl to Izrae
lis garsiai šaukia ir skun
džiasi, bet JAV lyg ir neno
ri girdėti, kad dėl tų kaltini
mų nenutrūktų derybos.

Ko galima tikėtis iš pa
liaubų metu organizuojamų 
derybų? Vargu jos gali abi 
puses patenkinti.

JAV administracijos ofi
cialūs atstovai pareiškė, kad 
nebus galima rasti politinio 
sprendimo, jeigu arabai rei
kalaus, kad Izraelis be sąly
gų ir sienų išlyginimo bei 
pataisų pasitrauktų ten, kur 
buvo prieš kąrą 1987 m., ar 
jeigu Izraelis norės pasilai
kyti didelę dalį užkariautų 
arabų teritorijų. Čia būtinai 
reikią kompromiso iš abiejų 
pusių. Be to, nieko gero ne
galima būtų laukti, jeigu a- 
rabai reikalaus, kad Izraelis 
priimtų visus 1.3 mil. arabų 
pabėgėlių, kurie kadaise bu
vo išvyti iš Palestinos. Žy
dai tokio reikalavimo nepri- 
imsia, nes toks arabų padi
dėjimas Izraely pakeistų ten 
visą valstybės charakterį ir 
santvarką. Čia irgi reikės
nuolaidų ft abiejų pusių. 1 Tikimasi, kad taip perei- 

Bet aplamai — mažiausia tvarkęs paštas veiks geriau.

gerų vilčių gali turėti Izrae
lis. Ten žinoma, kad JAV 
dėl Izraelio nekariaus, nore 
jį ginklais ir remia. Užimtas 
arabų teritorijas žydai turės 
vistiek grąžinti. Sovietų re
miamas Egiptas bus karimu 
požiūriu nepaprastai sustip
rėjęs, ir jo grėsmė ir ateity 
gąsdins Izraelį. Be to, ir pa
čių sovietų karinius patarė
jus, specialistus ir komunis
tų įtaką jau vargu ar pavyks 
iš Artimųjų Rytų išstumti. 
Tai manoma, kad paliaubos 
ar net ir koks susitarimas tė
ra tiktai tyla prieš ateity bū
simą dar didesnę audrą.
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Chicagoje blogiau 

kaip Vietname
Taip buvo ketvirtadienio 

naktį ir penktadienio rytą 
Chicagos pietinėje dalyje, 
ypač aplink buvusį puošnų, 
Southmoor viešbutį, kuris 
dabar paverstas juodukų 
gatvės gaujų tvirtove. Kau
tynėse su pasalūnais sunkiai 
sužeistas vienas policijos de
tektyvas, o kitas lengviau. 
Keli policijos automobiliai 
suvarstyti šautuvų kulkų.

Policija buvo apsupusi vi
są maištaujančių negrų rajo
ną, buvo krečiamas kiekvie
nas namas, iš kurio buvo 
šaudoma į policiją. Gaujos 
šaudymas tęsėsi keturias va
landas be pertraukos, bet 
300 policininkų nė karto ne- 
issovė

Suimtieji yra 15-28 metų 
amžiaus. Manoma, kad jie 
priklauso gaujų koalicijai, 
apjungiančiai apie 50 gat
vių gaujų, kurioms vadovau
ja pagarsėjusi Blackstone 
gauja.

Pastų įstatymas
pasirašytas

Prezidentas pasirašė paš
tų reformos įstatymą. Dabar 
nebebus paštų departamen
to, paštus valdys prezidento 
skirti ir senato patvirtinti 9 
gubernatoriai, kurie išrinks 
generalinį paštų viršininką 
ir jo padėjėją. Pašto tarifus 
pasiūlys 5 asmenų komisija, 
kurios narius paskirs prezi
dentas.

Paštas bus tvarkomas ko
merciniais pagrindais — tu
rės pats save apmokėti.

Tarnautojams pripažinta 
kolektyvinė sutartis, bet ir 
privalomas arbitražas. Jiem 
streikuoti draudžiama.

Pore rslstybfje Hktavsi sudaląs, tavo 49 JAV BMksleiriai, karte pagal koMArialą mainu Pr®K- 
raną tea tarėjo praleisti vasarą. Karta aa jais tavo ir kiti 52 keleiviai. Virtoje — JAV moksle 
Iriai, atskridę į Crozeo aerodromą, apačioje — lėktaro likučiai po įvykusios katastrofos, pakilus 
ii Crozeo aerodromo toliau įkristi. Lėktuvas at simutč į kalną.

** . - • -= - I
Adv. Nsdor, kuria pirmas 

pakėlė baltą priei General 
Motore kaikurių automobi
lių trūkumus, buvo iškėlęs 
tai bendrovei bylą dėl to, 
kad ji pasamdė privatinius 
sėkliną jo privačiam gyveni
mui aelcti, jam provokuoti ir 
tuo bodu jam labai pakenkė. 
Jie reikalavo ii bendrovės 
67 mil. Dabar jo advokatas 
paskelbė, kad byla nutrauk
ta, susitarus už 6425,000.• • •

Federalinė komisija, kuri 
prižiūri televizijos atolu, nu
tari, kad 3 didžiosios bend
rovės, davusios veltui 5 kar
tus kalbėti prezidentui apie 
Vietnamo karą, tari leisti 
tiek pat kalbėti ir karo prie- 
itnmkams, Ji taip pat pa
tvarkė, kad CBS leistų res
publikonų komitetai atsaky-

• • »

Velionio sėji. Roberto 
Kaunodžio sūnus ir jo pus
brolis pakliuvo į teismą už 
narkotikas, bet teisėjas jų 
pasigailėjo: bylą atidėjo 1 
matams. Jei per tą įsuką jie 
nsnutikals, byla bus panai
kinta.

• • •
Liepos mėnesi bedarbių 

skaičius JAV-se paioko iki
8% visą dirbančiųjų, 

o o o

Teisėjas atmetė Floridos 
gubernatoriaus prašymą su
stabdyti nervų dujų skandi
nimą, todėl laivas su tomis 
dujomis išplaukė iš Sunny 
Point, N.C., į Atlantą ir ten 
numatytoj vietoj bus pa
skandintas 16,000 pėdų gi
lumoj kartu su dujų krovi
niu. O O O

Rugpiūčio 12 d. sukako 9 
metai, kai Berlyne pastatyta 
”gėdos siena“. Nuo 1961 m. Į 
ii Rytų Vokietijos į Vakarus 
pabėgo 2,824,000 žmonių, 
šiemet tik 33 tepavyko pa
bėgti.

• • •

Buvęs New Jersey valsti
jos tautinės gvardijos virši
ninkas gen. majoras Cant- 
rrell kaltinamas naudojęs 
valstijos darbininkus savo 
namams taisyti. Jam grasia 
kalėjimas iki 7 metų ir bau
da iki $2,000.

• • •

Kornus užpuolė liga, ku
ri, spėjama, padarys didelių 
nuostolių. Ji ypač paplitusi 
pietinėse, vidurio ir vakari
nėse valstijose.

« • •
Japonijoje traukinio ne

laimėje žuvo 80 žmonių ir 
dar daugiau yra sužeistų.

Dar 15,000 JAV karių ap
leidžia Vietnamą.

• • •

Prancūzijos parlamento 
atstovų grupė ruošia įstaty
mo projektą, kuris leistų 
steigti prostitucijos namus, 
uždraustus nuo 1946 metų. 
Paryžiuje esą 7,500 prosti
tučių. Venerinės ligos labai 
plintančios. Tokie namai 
būtų savivaldybę ir polici
jos priežiūroje. Sumanytojsu 
galvoja, kad tuo būdu bus 
sumažintas venerinių ligų
plitimas. ’ t

* • •
Su Ispanija pasirašyta 5 

metų sutartis, pagal kurią 
JAV ir toliau turės Ispanijoj 
karines bazes. JAV parūpins 
Ispanijai karo reikmenų 300 
mil. doL vertės.O O O

Nuo rugsėjo 1 d. drau
džiama pardavinėti visokius 
gaminius, kuriems pasaldin
ti vartojamas cydomates, 
nes ta medžiaga pavojinga 
t mik atsi

• • •
Prezidentas pasirašė įsta

tymą, kuris karo veteranams 
pensiją padidina apie 11%. 
Mokesčių mokėtojams tai
atsieis per metus 6218 miL 

• ♦ •
Prezidentas pasirašė įsta

tymą, kuriuo padidinamos 
nedarbo paialpas gaunan
čiųjų eilės. Tai palies 4.8 
miL dirbančių ligoninėse, u- 
niversitetuose, smulkiuose 
bizniuose, organizacijose.

Senovės didelė žmonijos 
rykštė cholera pasirodo ’ar 
ir šiais laikais. Ji yra taksių 
ir nešvarių kraštų palydovė. 
Kur sanitarinės sąlygos blo
gos, ypač kur nėra kanaliza
cijos ir vandentiekio, tenai 
cholerai geriausia vieta.

Šiomis dienomis susirgi
mų cholera pastebėta So
vietų Sąjungoje Volgos upės 
baseine—Astrachanėj, Vol
gograde ir Uljanovske, Ode
soj prie Juodosios jūros ir 
Batume, Gruzijos uoste.

Valdžia ėmėsi griežtų 
priemonių, pavojingos vie
tos atkirstos nuo kito pasau
lio.

Dabar turima ir geresnių 
priemonių su cholera kovoti. 
Yra skiepų, kurie veikia 6 
mėnesius ir nuo tos ligos ap
saugoja. Negydomųsusirgu
sių cholera miršta iki 18%, 
o pavartojus modernius vais
tus. mirtingumas sumažina
mas iki 1%.

Jei nepavyktų ligos pliti
mo sustabdyti, ji gali persi
mesti ir į Balkanus.

Profesorė — ginklų

supirkinėtoja
Policija nustatė, kad San 

Rafaelio teisėjas buvo nu
šautas revolveriu, kurį "^n 
Francisco mieste nupirko 
jauna Kalifornijos univer
siteto dėstytoja Angelą Da- 
vis. praeitą pavasarį atleista 
iš pareigų, paaiškėjus, kad 
ji yra komunistų partijos na
rė. Dėl to atleidimo ašaras 
liejo ir Vilnies redaktoriai.

Dabar policijai rūpi išaiš
kinti, kokiu būdu profesorės 
pirktas revolveris atsidūrė 
žudikų rankose.

Už ministro stalą 
$1,795

Paaiškėjo, kad vidaus rei
kalų sekretoriaus Hickelio 
ofiso remontui ir n. ”;?ems 
baldams išleista $4v-Q0. 
Vien už stalą sumokėta net 
$1,795, o už jardą kilimo 
mokėta — $56.25.

Simui Sužiedėliui
paskyrė premiją

Ateitininkų federacija St. 
Šalkauskio vardo premiją 
paskyrė Simui Sužiedėliui.

Jis yra buvęs Darbininko 
redaktorius, o dabar reda
guoja anglų kalba leidžiamą 
Encyclopedia Lituanica.

S. Sužiedėlis yra istorikas 
ir parašęs keletą istorijos 
mokslo veikalų.

Atstovų rūmai mai 
keisti konstil'tziją

Atstovų rūmai 3 ' balsai* 
prieš 15 nutarė pakeiti da
bartinę konstituciją taip, 
kad moterims būtų duotos 
visais atžvilgiais tos pačios 
teisės, kokias turi vyrai.

Šį pakeitiir svarstys dar 
senatas, o v. Jau atskirų 
valstijų parlamentai, ir tik 
•% valstijų pritarus, jis bus 
priimtas.

Vynuogių rinkėjai 

laimėjo
Jau kelerius metus Kali

fornijos vynuogių rinkėjų 
unijos vadas Chavez kovoja 
dėl kolektyvinės sutarties. 
Pagaliau ta kova laimėta. 
Dr bar derybose atstovaus 
unija. Ji jau išsiderėjo va
landinį atlyginimą 61.10, o 
1972 m. rinkėjas gaus $2.05 
valandai.

Amerikiette Das Mitriam kovo 
pagrota* Uretra jam ’eroristą 
ir aažadytss. Mitri - re pa
tarėjas polici jos rc>-u

Urugvajaus pariaaMOtes prezi
dentai Jorge Arsco satelite dik
tatoriam teises, kad sėkaiisfisa 
bStę galiais nusiminti teroristą 
reikią. Teroristą! pradėjo gro- 
Masti net ošsiesio ėipboMtm 
ir jam lodyti. Jie ret-oA ir Ba
ladė ir smerikie. ? dipienatą 
Daniai Mitriose. t,____ A



Katras kurį „palaidos“

Dviem priešam susitarus
Rugpiūčio 12 d. Maskvoje iškilmingai pasirašyta 

Vakarų Vokietijos ir Sovietų Sąjungos nepuolimo sutartis. 
Ją pasirašė Vokietijos kancleris Brandtas ir Sovietų S-gos 
premjeras Kosyginas. Į iškilmes atsilankė net komunistų 
partijos vadas Brežnevas, nors jo pareigos to nereikalavo. 
Abi pusės reiškia didelį pasitenkinimą.

Pagal tą sutartį abi šalys, siekdamos tarptautinės 
taikos, pasižada puoselėti taikingus santykius Europoje, 
klausimus spręsti ne jėga. bet susitarimu. Jos sutinka, kad 
taika Europoje tegali būti garantuota, palaikant dabarti
nes valstybių sienas, todėl pasižada jas gerbti. Jos neturi 
viena antrai jokių teritorinių reikalavimų ir neturės at
eityje. Vokietija pripažįsta dabartinę sieną su Lenkija 
pagal Oderio-Neisses upes. Vadinasi, Vokietija atsižada 
iki karo turėtų žemių, kurios dabar įeina į Lenkijos vals
tybės teritoriją.

Prie sutarties yra pridėtas Vokietijos vyriausybės 
laiškas, kuriame pareiškiama, kad neatsisakoma ieškoti 
taikių būdų Vakarų ir Rytų Vokieti joms sujungti į vieną 
valstybę.

Sutartį turi patvirtinti abiejų valstybių parlamentai. 
Brandtas pareiškė,' kad ji nebus reichstagui pateikta tol, 
kol JAV. Britanija, Prancūzija ir Sovietų S-ga nesusitars 
Berlyno klausimu.

Maskva pažada atleisti ekonominius varžtus, dėl ku
rių kenčia Berlynas, panaikinti susisiekimo suvaržymus.

šiuo metu Maskva rodo labai taikingą veidą ne tik 
vokiečiams, bet taip pat stengiasi nuduoti, kad tikrai no
rinti prisidėti prie Artimųjų Rytų ir net Vietnamo klausi
mo sprendimo.

Kas ją verčia vaidinti taikos angelo vaidmenį? At
sakymas aiškus: Kinija. Maskva gerai žino, kad šiandien 
jos didžiausias priešas yra ne Vakarų kapitalistai, bet jos 
"draugas“ Mao Tse-tungas. Nors nei Sovietų S-ga, nei Ki
nija karo dabar nenori, bet abi jam uoliai ruošiasi. Mask
va bijo karo dviejuose frontuose, todėl nori turėti saugų 
Vakarų užnugarį, kur pavojingiausias priešas galėtų būti 
Vokietija. Turėdama laisvas rankas Vakaruose, Sovietų 
S-ga galės visas jėgas sukaupti Rytų- frontui.

Pasirašiusi su V. Vokietija sutartį, Maskva žymiai 
sustiprino savo pozicijas Rytų Europoje. Gerų vilčių turi 
ir Vokietija, tik. deja, reikia atsiminti, kad sovietai, rei
kalui esant, savo parašų greitai išsižada.

Būdamas anais metais A- 
merikoje, Chruščiovas pasa
kė: "Už dešimt metų mes 
jūsų Ameriką palaidosim“. 
Ar jis tikrai tikėjo, kad per 
10 metų komunizmas kapi
talizmą pralenks, ar gal tik 
juokais taip pasakė, netaip 
jau svarbu; tačiau amerikie
čiams tas pasakymas padarė 
gana gflu įspūdį, ir jie negali 
jo pamiršti Egi šiol.

štai, nelabai seniai rusai 
pasiūlė Fordui, kad jis pa
statytu jiems prie Karnos u- 
pės didžiausią pasauly sunk
vežimių (trokų) fabriką, 
kurį būtų galima pavadinti 
ReUge Upė Rytuose. Tai, 
žinoma, reikštų: Fordas Ry
tuose.

Ir Henry Ford II-sis buvo 
tuo tikslu nuvykęs Maskvon. 
Bet kai Washingtonas dėl 
tos kelionės labai susiraukė, 
tai kalbos apie "didžiausią 
sunkvežimių fabriką“ lvg ir 
aptilo, nors tai nereiškia, 
kad tas sumanvmas būtų jau 
"palaidotas“. Ir kaikas spė
lioja, kad Fordas dar gali jį 
pastatyti prie Karnos upes. 
Štai vienas laikraštis rašo:

"Be abejo. Fordas gali 
tokią įmone pastatyti. Su
prantama. keli šimtai, o gal 
ir keli tūkstančiai Amerikos 
inžinierių ir technikų turės 
padėti. Jiems reikės p’vv e na
mų namų ir amerikietiškų 
pasilinksminimu. Maskvie
čiai pamatvs. kaip amerikie
čiai.gyvena ir. žinoma, pra
dės pavydėti.

"Amerikiečiai nusives ir 
10, kuri taip mėgsta

__ Valstijų senato
riai Rusams taip pat gali 
pgtIM mūsiškė korninė. Ir 
tik dangus žino, kur tai gali

juos nuvesti.
"Sunkvežimių statyba bus 

tik pradžia. Sunkvežimiams 
tuoj bus reikalaigi ir geri ke
liai. Gal ir mūsų John Volpe 
(viešųjų darbų viršininkas) 
turės nuvykti su konstrukci
jos darbininkų unija. Sunk
vežimiams bus reikalingos 
ir gazolino pilstytuvės prie 
naujų kelių. Iš Prųdhoe įlan
kos reikės atvesti per Sibirą 
gazolino vamzdžius. Sunk
vežimių dūmai užterš orą, 
pasidarys trafiko kamšatis, 
nelaimingi atsitikimai; nuo 
Maskvos iki Vladivostoko 
bus reikalingas amerikietiš
kas turnpike vieškelis, ap
mėtytas susprogusiomis pa
dangomis.

"Vienu žodžiu, visa Mos- 
kovija gali suamerikonėti. 
-Teisu sovietai įsileis sunkve
žimius ir mini si jonėlius, vi
sokius tepalus veidams ir no
sims ir čiu jingumą, vyrai tu
rės apželti ilgais plaukais ir 
barzdomis, turės prasidėti 
riaušės ir muštynės su poli
cija.

"Chruščiovas sakė. kad 
iie mus palaidos. Palaukit, 
kol iu miestai bus užversti 
šiukšlynais, kol pakelėse iš
augs tuščiu alaus skardinių 
kalnai, kol iš miestų šiukšlv- 
nu pradės rūkti kartūs dū
mai. Ne. greičiau Amerikos 
kapitalizmas palaidos ko
munistinę Rusiją“.

Reikia pridurti, kad min
tis apie kapitalizmo "laido
tuves“ priklauso ne Chruš
čiovo fantazijai, bet Markso 
filosofijai. Marksas pasakė, 
kad kapitalizmas suforma
vo proletariato klasę. kuri. 
iškas jam duobę ir jį palai
dos. S. Bė.

fc«X£I Vl4 Sū. bOaTOn

’ui įrengta.. Jes maniusios, 
kad pnuMžhi žmonių į- 
reagta Dievo gattaei, ir vis-

Kas Idtnr rašoma
uKOKIA TA "LIETUVIŲ 

KOPLYČIA VATIKANE

J. Tijūnas, kuris dalyvavo 
tos koplyčios atidaryme Va
tikane, Naujienose rugpiūčio 
10-11 d. numeriuos šitaip 
rašo:

"Užsibaigus oficialioms 
iškilmėms,, ėjome koplyčios 
apžiūrėti ir susipažinti su at
liktais darbais bei sukurto
mis puošmenomis, šiandien 
lietuvių koplyčia tarp ten e- 
sančių kitų koplyčių yra dė
mesio centras. Žmonių pilna. 
Vieni įeina, kiti išeina. Arti
namės ir mes. Pirmiausia 
ieškome prie įeinamųjų du
rų užrašo ar ženklo, kuris 
nurodytų.kad čia lietuvių 
koplyčia. Nėra jokio. Pirmą 
karta įėjus, susidaro toks 
vaizdas: vidutinio didumo, 
šonuose po tris bareljefines 
skulptūras, grindys marmu
ro tautinio rašto inkrustaci
ja. lubos baltos be jokių pa
puošimų, kairėje pusėje prie 
duru, sienos nišoje, pastaty
tas beveik normalaus didu
mo ir bronzos nulietas Rū
pintojėlis ir koplyčios Gon
tinėje sienoje (gale) Aušros 
Vartų Gailestingumo Moti
nos paveikslas, kuris gražiai 
ir meniškai padarytas. Jame 
užrašas: "Sub. Tuum Praesi- 
dim Confugimus Mater Mi- 
8ericordiae“ — Tavo apgy
nimo šaukiamės, Gailestin
gumo Motina. To lietuviško 
užrašo nėra — tik lotyniš
kas. Jokių atskirų užrašų, 
kad čia yra lietuvių koply
čia, nėra. Todėl įėjęs svetim
tautis be paaiškinimų ar 
smulkesnės studijos nieko 
nežinos.

Žuvusių už Lietuvą kan-

dvylika niuje pasitarimuose su Lie- 
kalbu, knygeSų viršelių ba- J tuvos generalgubernatorium 
reljefas netan jokio bendro M. N. Muravjovu“. Iš Var- 
paaiškinamo užrašo, išsky-šuvos Miliutinas apvažinėjo 
rus lietuvių kalba užrašą. lenkiškas gubernijas ir laiš- 
"Marija, gelbėk raus“. Ne-' ke žmonai rašė: "Žemesnie- 
norėjo ir to užrašo, bet ita- ji sluoksniai yra rieniuteliai, 
kingam asmeniui griežtai kurie džiugina. Visi kiti — 
užprotestavus, paliko jį. Tai dvarponiai, dvasiškija, žy- 
vienmtehs užrašas lietuvių dai — yra tiek prieš mus nu
kalba, kims nors iš dalies siteikę ir demoralizuoti, kad 
išreiškia esamą Lietuvos pa- dabartine jų karta vargu ar 
dėtį. Žinoma, svetimšalis jo galima ko atsiekti.“ 
nesupras, bet norėdamas pa- * * *
riįdomauti jį užsirašys ir vi-' Grįžęs Peterburgan. Mi- 
sumset išsiaiškins. Gi kiti Rutinas raportavo carui, kad 
įrašai ničnieko nepasako“. Lenkijoj (turbūt, ir Lietu- 

į voje?) nėra tvarkos ar įsta
tymų gerbimo. Rusai tik ten 

SPAUDĄ BEVARTANT ' pilnai valdo, kur turi kariuo- 
■ menės. Todėl pirmoji reika- 

Amerikiečių lenkų Meno linga reforma — būtinas "le- 
ir metalų instituto leidžia- galios tvarkos“ įstatymas, 
mas anglų kalba The Polish kuris turi būti toks stiprus, 
Revieur žurnalas vėliausia- kad visi lenktųsi jo autori- 
me numeryje svarsto carų tetui. Po to, sako. reikia 
valdžios politinį žaidimą po siekti išlaisvinti valstiečius. 
1863 metu lietuvių-lenkų su- (Lietuvoje, kuri tada buvo 

kinių užrašų nėra, nors buvo^ kilimo, siekiant valstiečius laikoma ne Lenkijos kara 
skelbta spaudoje, kad bus į-j palenkti caro pusėn prieš lystės, bet Rusijos gubernijų 
rašyti į tam tikrą sienoje į-;lenkišku patriotizmu (reiš- dalimi, baudžiava jau buvo 
mūrytą lentą. Nėra palikta,Ida. noru išsiskirti iš didru- panaikinta 1861 m.).
(bent nesimato) net vietos.šių carų imperijos) nepagy- "Valstiečiu klausimas“, 
tokiems įrašams daryti, nors, domai degančius dvarpo-’Miliutinas pasakojo carui, 

nius. Tų laiku Lietuvos dvar- "reikalauja greito ir pagrin
dinio išsprendimo“.

Jis siūlė valstiečius tuojau 
išlaisvinti iš baudžiavos ir 
aprūpinti juos žeme be išpir
kimu. be to, valsčiuose suda
ryti "civiline valdžią“ be po
nu nosių ir liaudi aprūpinti 
mokyklomis, kad apsišvies
tų.

sako, kad esanti kažkur tai 
už altoriaus palikta vieta. 
Tačiau niekas jos neparodė.

Visoje koplyčioje galima 
rasti žodį "Lithuania“ tik 
užrašuose — paaiškinimuo
se. kurie įrašyti Mindaugo,“ 
Vytauto, Jogailos ir šv. Ka
zimiero barei jefuoee, kad jie
yrą Lietuvos karaliai, kuni- A. Šapoka toliau pasakoja:
gaikščiai ir panašiai. Besiį- 
domaujan tiems oficialaus
užrašo neužakcentavimų bei 
keplyčlds nepavačBnittiū 
"Lietuva“ ar "Lietuvos** ir 
panašiai buvo atsakyta, kad 
tai nėra būtina, nes esantie
ji bareljefuose įrašai savai
me pasako, kieno ta koply
čia ir kam ji priklauso. Pa
klausta, o jei tie bareljefai
arba vienas iš jų būtų padėti ♦Ikrfnti visus praeivius ir
lenku koplyčioje, tai remian
tis įrašais ar koplyčia likto) 
lietuviu? Atsakyme nebuvo 
Tikrumoje lankytojai buret 
iefo užrašai nieko nepasako,
koks koplyčios vardas ir ko- lomia bet valstiečių "ne-
kiam tikslui ji vra įrengta 
bei dedikuota. Teko matyti 
ir stebėti tris viėnųifles fflipi- 
nietes. vaikščioJitoSas po 
koplyčią ir atidžiai viską ap
žiūrinėjančias. Kiek Ilgiau 
jos stebėjo Sibiro Retuvaičių 
maldaknygių įvairiu kalbų 
viršelių fragmentam, kaagra-1 
žiai bareljefiniai atvaizduo
ta bendru užrašu r- ”Mari-

Leufcų žurnalui straipsnį 
patašė Northern Illinois uni- 
MOfBRCCO £9OF1129 IRT •
Sruce Lincoln ir pavadino i
Milyutin and the Polish i kis buvo filologas - kalbinin- 
OuMtion. Miliutinas (1818-'kas). Apie tai Miliutinas ra

ja, gelbėk mus“. JHijęs pu- 1872) buvo raaas politikas, šė 1864 m. Muravjovui į Vil- 
klausiau, ar jos supranta bei senatorius ir mžntaterio pa- nių, pareikšdamas: "Mūsų 
žino, ką'tas viskas reiškia. | gelbininkas, padėjęs carui (rusiškos) raidės pabaigs 
Jos atsakė, kad nežino, bet* Aleksandruo II parašyti tai, ką mūsų kardas pradė
toje koplyčioje viskas gra- baudžiavos panaikinimo į- jo“. Muravjovas tuojau su-

žiai padaryta, todėl joms ir statymą, kuris šiek tiek at- darė komisiją iš popo Pefc- 
įdonm pažiūrėti. Kai prade- šaldė carų ramstį — dvarpo-' kevičiaus, St Mikuckio ir L. 
jau atfkinti, tai jos iš nuste- niją. nepatraukdamas per- Ivinskio (netrukus pasitrau
ktam Ir našus nuriėmė. Sa- daug valstiečių ir inteligen-
ko: "Tikrai labai graži hto- tijos. 
rija. Ir mes iki šiol nieko ne- Sukilimo metu caras pasi- 
Žteejofene“. kvietė Miliutiną ir pranešė,

Taira.su maža išimtimi, kad norįs jį padalyti rusų 
visi svetimtaučiai be reikia- civilinės valdžios galva Len
inų užrašų su tinkamais pa- kijai. Prof. Lincoln pasako- 
aiškinimais nieko nesupras ja: "Per dvejus metus rusų 
ir nežinos. Jos irgi skaitė valdžia vis svyravo, kuo Lie- 
prie Mindaugo ir kitur esan-, tuvoje-Lenkijoje atsiremti: 
čius mažus ir svetimtaučiui dvarponiais ar valstiečiais?“ 
nieko nepasakančius įrašus, Dvarponiai (bent Rusijoj) 
bet joms nei į gal vą neatėjo, vis būdavo lengviau prikal
anti ši koplyčia yra lietuvių binami carą remti, bet suki- 
ir, svaritisutia. keksam tiks- limas įrodė, kad Lietuvos-

Lenkijos dvarininkais nega
lima pasitikėti. Caras nu
sprendė pabandyti palenkti 

i, — be jokią ten vilčių ir j valstiečius, ir Miliutinas su- 
ei lais-1 tiko pabūti caro įrankiu, pir- 

vėa Vteri jes Ir nemaniusios, ma gavęs prižadą, kad rems 
iki paskutiniųjų reikiamas 
reformas.

Prof. Lincolnas rašo: 
"Miliutinas su štabu atvy

ko Varšuvon spalio 12 d. 
(1863 m.) pavakaryje, pir
ma praleidęs tris dienas Vii

neturėdami 
«r būdami 

ir įreng- 
tikslui to-

kad Si- 
mddakny-

ponių nuotaikos, rodos, nie
kuo nesiskyrė nuo Lenkijos. 
Mūsų istorikas Šapoka rašo: 
"Lietuvos bajorija visa lai
ką, sekė lenkais**. (Lietuvos 
istorija, osl. 469). Prisideri
nimo valstiečiams politikai 
pagrindo. atrodo, buvo. nes

"Sukilimo metu kiek šal
čiau laikėsi valstiečiai, nes 
dveii po baudžiamos panai
kinimo <1861 m.) nraėję 
metai pakirto pasitikiėjimą 
dvarponiais“.

Todėl "korikas** Muravjo
vas net Įsakė sudarinėti Lie
tuvoje "valstiečiu sargybas, 
kurios turė jo saugoti kaimu 
smukles, kelius, miškus ir

urs važiuo jančius“.
Šapoka nurodo, Muravjo

vas apdėję* dvarponius ir 
klebonus dešimties nuošim
čių turto vertės kontribuci-

T>audė, laikydamas juos ne
kaltais (dėl sukilimo), vis 
tiekdamas juos patraukti 
Rusijos raidžios pusėn“.

• • •

jJr3lj297UniUĮĮg^či^Į9

kušio) ir J. Krečinskio“.
• • •

Išvengti -rusinimo prievar
ta ir sunaikinti lenkybę ru
sams nepavyko, kaip jiems 
nepavyko sunaikinti ir lietu
vybės. Kaulu gerklėje atsi
stojo šių tautų didelis pasi
didžiavimas senove, sutei
kęs toje kovoje stiprybės. 
Vienas anglas 1864 m. iš 
Varšuvos taip rašė užsienio 
reikalų ministerijai Londo
ne:

Lenko jaunuolio garbės 
idealas yra kuo greičiausiai 
pasidaryti sąmokslininku ir 
kur tik galima kliudyti rasų 
valdžiai, o jeigu būtų sugau
tas. tai pasidaryti tautos 
kankiniu. Savo istorikus ir 
poetus skaitydamas, jaunuo
lis ieško to, kas kurstytų jo 
kraują ir pateiktu sektinus 
pavyzdžius. DegaV-i tėvynės 
meilė viską šlavė“.

Tikime, kad tėvynės mei
lė ir šių dienų Lietuvoje nu
šluos nauju Miliutinų pa
stangas "pabaigti tai, ką 
kardas pradėjo“

PAVERGTU ATSTOVAI 
PROTESTUOJA

Ryšium su Sovietų Sąjun
gos įvykdytos okupacijos 
Baltijos valstybėse 30 metų 
sukaktimi, Baltijos ir kitų 
Rytų bei Vidurio Europos 
kraštų atstovai Švedijoje pa
skelbė Stookhohne atitinka
mą atsišaukimą — kreipimą
si. Rašte nurodyta į Sovietų 
Sąjungos agresijos faktą, jė
gos panaudojimą, įvykdytus 
gyventojų išvežimus ir to
liau pabrėžiama:

"Mes kaltiname Krem
liaus vadus genocidu, įvyk
dytu Vidurio ir Rytų Euro
poje, visiškai nesiskaitant 
su Genocido sutarties nuo
statais. Sutartis buvo priim
ta Jungtinių Tautų ir dauge
lio kraštų, jų tarpe ir Sovie
tų Sąjungos, patvirtinta. 30 
metų tarpe tik Baltijos vals
tybėse buvo sunaikinta 600, 
000 gyventojų.“

Raštą pasirašę septynių 
organizacijų Švedijoje at
stovai kreipiasi į laisvąsias 
tautas, jų vyriausybes, lais
vąją spaudą, pasaulio viešą
ją nuomonę ir tarptautines 
organizacijas, prašydami,

— kad jie remtų Baltijos 
kraštus jiems kovojant dėl 
laisvės ir padėtų įgyvendin
ti jų istorinę, politinę bei 
moralinę teisę — atgauti ne-

Miliutinas tikėiosi, kad-priklausomybę;
valstiečiai, išlaisvinti nuo vi
sokios ponams priklausomy
bės ir gavę bent pradžios 
mokslą, palinks rusu pusėn 
ir susifnrvens su rusų kontro
le Lenkijoje. Prievarta jų ru
sinti, sako. nereikia, bet pri
valu išrauti "polonizmą**.

Nors Miliutinas čia kalba 
apie Lenkija, bet nėra abe
jonės. kad mintyje turėio ir 
tai, ką patyrė trijų dienų 
konferencijoje su Muravjo
vu Vilniuje.. Mūsų Enciklo
pedija, pavyzdžiui, pasako
ja:

"Miliutinas susiies su mū
sų suaudos lotyniškomis rai
dėmis draudimu. Būdamas 
Varšuvoie, susipažino su 
miesto knvgyno tarnautoju 
St. Mikuckiu (Lomžos lenku 
kų kilmės dvarininku, 1814- 
1890) ir prikalbino jį para
šyti lietuvių kalba knygų ru
siškomis raidėmis (Mikuc-

— kad būtų pasmerktas 
Sovietų Rusijos karinis im
perializmas ir kolonializ
mas ir būtų padarytas spau
dimas į Sovietų Sąjungos ir 
kitų komunistinių kraštų va
dus, riekiant juos priversti 
gerbti ir liautis pažeisti ne 
tik žmogaus teises, bet ir 
tautų laisvo apsisprendimo 
teisę ir paskelbti politinių 
kalinių amnestiją.

Kreipimąsi pasirašė Lie
tuvių Sąjungos Švedijoje 
uirmininkas J. Pajaujis, Ei
tų ir Latvių Tautinių Fondų 
uirmtoinkai, be to. Lenkų 
Pabėgėlių Tarybos, Laisvųjų 
Vengru Sąjungos Švedijoje 
ir ACEN delegacijos Stock- 
hoftne pirmininkai ir Baltų 
Komiteto sekretorius. i. - 

(Elta)

VLIKO PIRMININKAS 
EUROPOJE

Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas rugpjūčio 8 d. 
dviem savaitėm išvyko į Eu
ropą. Jum nesant, pirminin
ko pareigus eina VRko val
dybos vicepirmininkas J. 
Audėnas.

Taira.su
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Palaidoja Juzę Raulrtimę i SLA reikalais, A. Čaplikui
Liepos 22 d. iš Chicagos Pį*"*“* Į*™”*?8, M*?- 

atvežta ir Notre Dame kapi- "" 
nėse palaidota Juzė Lileiky- 
tė-Rauktienė, ilgus metus 
gyvenusi Worcestery, o pas
kutiniuosius 12 metų Chica
goje pas savo dukterį Juzę 
ir žentą dr. P. Daužvardį,

1
w ,___ .. Lietuvių kilmės Barry J.

nės.?3t’ J1S,8° ®kskVI?!Ja Pahneris. 30 m. amžiaus, 
rugpiūčio 24 d. vyksta į Lie- kandidatuos į valstijos sena-
tuvą.

Atostogaudami Putname,

torius iš 13 distrikto, jeigu 
rugsėjo 8 d. respublikonai jį 
parinks savo kandidatu. 

Pahneris yra karo vetera-
.. —__ ____ *•_____.Coml, jauni kunigai Izido-1 nas ir pasižymėjęs laikrašti-
Lietuvos generalinį konsulą. * rius Gedvilas iš Montanos ir* ninkas, dirbęs vietiniame

Nedarbas skaudžiausiai 
palietė Losaafiio ir Brockto
ne miestus, ter yra gausios 
lietuvių koJouijos. Sakoms,] 
kad apie 9,000 ieško darbo. 
ir neranda. Tai astuoni iš, 
šimto galinčių dirbti yra be-! 
darbiai.

Iš Chicagos ją atlydėjo 
jau minėta jos duktė ir du 
sūnūs: dr. Jokūbas Rudis- 
Rauktys ir Algirdas Rudis, 
gyvenantieji San Francisco 
mieste, Cal.

Velionė buvo pašarvota 
Petro Karaliaus koplyčioje.

Balfo reikalų vedėjas, mano! dienrašty Telegraph ir sa- 
vaitinuke Broadcaster bei 
radijo stoty WSMN. Daug 
gabumo jis parodė ypač dar
buodamasis Broadcaster, iš 
kurio dėl nesutikimų su ve
dėjais turėjo pasitraukti. 
Dabar dirba Manchesterioj 
dienrašty Union Leader. Jis 
yra vedęs Nancy Pederzany 
te, kurios motina yra lietuvė

giminaitis Pranas Gei|?iū- 
nas aplankė ir mane. Malo
nu buvo pasikalbėti su šiais 
kupinais energijos kunigais.

Sveikino ii Urugvajaus
Mikas Krasinskas, Kelei-

Iškilmingos pamaldos buvo vj0 bendradarbis Urugvaiu- 
Vilniaus Aušros Vartų baž- dJu*
nyčioje, kurias laikė kun.

je, rašo, kad iš Keleivio su-
kleb. Alfonsas Volungis ir,sukaktį, ir gražiais žodžiais’^na_ ^e^erza_
kun. Jonas Bakanas. mane pasveikino. Didelis a-l įtveriu me-

Laidotuvių dalyviai uz- ao Teresei Albertui tų dukrelę ir dvejų metų att- 
kandžių buvo pakviesti į
Lietuvių klubą. Jono Dva-( 
recko vežami, tose laidotu
vėse dalyvavome V. Mitri- 
kas, K. Zurlis ir aš.

11 ir jo žmonelei.
« • *

Žmonai sergant buvau pa

nelį.
Palmeris du kartu daly 

vavo Vasario 16 minėjimuo-

Miesto valdyba pakėlė 
nekilnojamojo turto mokesį 
tį po $18 nuo tūkstančio ver
tės, ir dabar reikės mokėti 
po $150 (1965 m. mokėta'
$110. Per 15 metų mokesčiai 
yra pakilę tris kartus — apie 
300 nuošimčių). Vien mo
kykloms šįmet reikės djfejų, Kun vadovybe Betari sunaikinti ncreiknltezaa nervę dujas. U maūMą AIbImhbm ir Kentuky 

vaietįjane atvežta tų dują du traukiniai prie At binto, sukrauti į seną laivą, karia karta au tumia 
ėnjanda tari būti paskandintas Atlanto vandenyne (282 mylią atstunm nno Cape Keanody, Fla, 1MM pidą fOnmoje). Del to niprotesUvo Flori dos cubernatorius. Mat, bijoma, kad M kabią 

tas dujas gaH tfkilti į paviršių, o jos yra labai pavojingos. Kol 
protąstą, dnją skandinimas sulai kytas. Čia matome tas dujas Bremen, Ga, 

prie vagoną.

milionų dolerių daugiau.

Kiti mirę
Katryna Vieraitienė, Lie

tuviu Piliečiu klubo vicepir
mininko Vinco Vieraičio 
motina, Viktorija Vaišvilie
nė, Jurgis ščiuka, 60 m., 
Lvnn Kubyliu^ 62 m., Teo
filija Baublienė. Antanas 
Smitas, 64 m., ir Juozas Pec- 
kaitis, 69 m.

valgęs. Dabar, jos sveikatai. 
gerėjant, galėsiu daugiau!
padirbėti spaudai ir organi-! ^ti^^jteng’asi kalbėti 
zacijoms. Į tik lietuviškai.

J.

Jono Dvarecko 
Malvinai padaryta operaci
ja. Ligonė sveiksta. Sveiks
ta ir sunkiai sirgusi Bernar
do Tamulevičiaus žmona 
Sofija. Vietos buvusį žino
mą veikėją Vincą Ašmenską 
buvo ištikęs paralyžius. Li
gonio padėtis gerėja. Senat
vė pri vertė atsigulti ir Leoną 
Jablonskį, buvusį tvirtą 
Skuodo žemaitį.

icsuaoniiį švente
! 29-rių metų vedybinės su- 
i kakties proga, šeima ir drau-* 
, gai suruošė Juozui Kaudo- 

Jas rengia Pasaulio Lietu-: njuj jr žmonai gražų pobūvį, 
vią Bendruomenės centro ’ kurio staigmena buvo spe- 
valdyba rugsėjo 19-20 d. cialus tortas, pavaizduojąs 
Tabor Farmoje. Ten bus jų ūkį, už kurio vedimą (iš-, 
svarstoma tema: ”Kas mum auęhrimą ankstyvųjų geriau- 
skauda ir kaip gydyti“, api- sios rūšies daržovių) susilau- 
manti šiuos klausimus: lie- kė iš Fordo korporacijos že- 

zmonai Bendruomenė —jos mės ūkio padargų skyriaus
stiprėjimo ir negalavimo $2.000 dovaną. Raudonis pi-
Z l,1n« T imiu on.nmln • 1 • VT TT -

LB, SPAUDOS, RADUO 
DIENOS

Mirė Lietuvoje gimusi ir,
Lowellyje 66 metus išgyve
nusi Petronėlė Kulikauskie*
nė (Tarasevičiūtė). Jos vy-;_________________________
ras Vincas mirė prieš kele-’

FALLS. OH.
sūnų Vincą, miesto policijos j . __
nepilnamečių biuro inapek-’ Mwdm SLA foguiine 
torių ir Louisą, Keene. N.H J SLA 198-854 kuopa, ku- 
Duktė Ona Paliulienė gyve- riosbMttaė yra Akrone, rug- 
na Atol, Mass,, o FeKnų de piūČIo 2 d. prie gražaus eže- 
Proprio —LoureDyje, gi te- ro atfmNojh N. Tuekerų so- 
čioji duktė MatcyczvnaUeaė dybijje BttNSRė gegužinę, 
gyvena Dracute. Paliko ir Diena pasitaikė labai graži, 
septynis vaikaičius ir 19 pro- todėl Ir į gegužinę susirinko 
vaikaičiu. Ji palaidota iv. nemažai svečių. Jų tarpe bu- 
Juozapo bažnyčios Šv. Patri- vo ne tik vietiniai SLA na- 
ko kapinėse. riai,tet h* atvykusių iš Cle-

i velando ir kitur.

akroniečiais maloniai pra
leisti sekmadienio dieną.

D. BRITANIJA

Rugpiūčio 8 d. Manches
tery susirinko lietuviai soci
aldemokratai, gyveną Ang-

viai mėgsta juos auginti, tet 
šią vasarą pomidorų augin
tojai turi visokių bėdų ir tei
raujasi patarimų. Daugelis 
skundžiasi, kad, pradėję 
gražiai augti, jų ūgiai nuvy
to ir pradėjo nykti. Kitur po
midorų ūgius apniko kenkė
jai, *juodukai“ ir kitokie.

Mes teiravomės patarimo 
valstijos agrikultūrinės klo
ties ekspertų, kaip nuo tų 
kenkėjų gintis. Čia paduo-

Antano J. "Galinio
Prie valgių stalo ir bufeto 

te dkrbuvosi kuopos veikėjai:

lijoje ir Škotijoje, neturėję j d«»e W paalškinimį, lud ir 
progos susitikti per keletą mūšy skai^tojai, kurie su-

ženklai, Lietuvių spauda — nigus paskyrė New Hamp- Tewskbuty duktė MteU^ja pte». Pranas Baldauskas, jo 
kaip ji savo uždavinius mūsų ahire ir Massachusetts uni-: išėjo dantisto pageteurinkės žmona Stasė ir dukrelė Bi- 
visuomenėje atlieka. Lietu- versitetamsstipendijoms že- * -- - . _ . ——
vių radijas — ką jis savo mės ūtyo studentams, 
klausytojams duoda ir ką tu-1 Jjs sako, kad Amerikoje 
retų duoti. , , jg žemės ūkio galima gražiai

Numatoma ir atskirų pa- pragyventi, jei netingima 
sitarimų. Daug dėmesio bus dirbti ir sekti žemės ūkio 
skiriama pasižmonėjimui. i mokslų naujienas.

Vienos nakties nakvynė į
ir dviejų dienų valgis vie-

kursą Northeastemunivbni-. nrtė. Nellie Lawrence, Ade- 
tete. e i Aleknienė ir kiti.

Gegužinėje turėjau pro-

Pakėlė
nam asmeniui $15. Regisi

Kalbama, kad Perlojos
^GK’^davo^kad1 C^er^Td; 

nieko nebijąs, bet ŽUidybOhio. 44118, tel. (216) 932- ^o5^?VoWe^X 

£unos merginos --Dona kor UrIianja JXV
Harden, 22 m., ir Shirley Dalyviai prašomi rinktis '
Broyles, 24 m., kaip rašo Te-! W d. priešpiety, nes J
llegram, Gudaitį taip apkū- programa prasidės 2 vai. po 
lė, kad io galva buvo reika- pkhl-
linga sulopyti ligoninėje.

KENT. OHIO

motis reikia ne vėliau kaip;
ik rugsėjo 5 d. šiuo adresu:! Į*"?*™

Dr.Antanas Butkus. 2370 Jns,° P?hcl20s k.»Pitwl<>.A!-

jote
Vinco Dapkaus sūnus Do

vydas pakeltas marinu kor- 
poralu Ivrakumi aerodrome 
Japonijoje kur jis tarnauja 
Amerikos kariuomenėje.

gos pasikalbėti su seniai be
matytais pažįstamais — O- 
na Pūkiene, M. Rozukiene, 

ĮSTATYMAS BUVO. TK Ona Lukoševičiene, A. Kri 
zantene, K. Gutauskiene, O- 

JO NIEKAS NEVYKDĖ j na KMcMene. Pierce’u. F.
- I Roku, J. Zdaniu, Tukeriu ir 

Dabar viena iš dienos te- kitais.
mų yra aplinkos užterštoms^ Kadangi gegužinė buvo 
Išteistas ir atitinkamas įste; prie eŽėro, to6W buvo 
tymas, sukurtos ir tam tik-j ga paplaukioti jame gerai į- 
ros Specialios kontrolės į- rengtu laivu, čia tu ežerų 
staigos. Toje srityje labai yra flfisa eilė, ir jie yra vie- 
aukštas pareigas ekiu ir mū- Į nas uu kitu sujungti, todėl 
sų tautietis inž. Valdas A-(Visiems apiplaukti reikėtų 
damkus. jištisoe dienos. Res tuo ma-

Įlonumutegalėjomepasinau- 
Ir štai, aršus kovotojas *1 doti tik kelias valandas.

metų. Škotijos lietuvis K. 
Tamošiūnas, kuris pirminin
kavo susirinkimui, papasa
kojo apie gražią liet social
demokratų veiklą Glasgowe 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, 

kada ten buvo leidžiamas

gina pomidorus, galėtų pa
sinaudoti.

Kai pomidorų ūgiai pra
deda vysti, arba apatfatut 
lapai pabelsta, tai ne kenkė
jai kalti, bet tokia figa, kuri 
kyla iš žemės, ir vaisto nuo

laikraštis ’Ttankpelnis“. At-itokfios, nėra. Vienirtte- 
vykęs iš Londono J. Vilčins- išeitis — pasirinkti at
kas padarė pranešimą apie' sparesnių tokiai ligai poml- 
tarptautmę padėtį ir apie dorų. Šią vasarų tai jau per-

liet. socialdemokratų užda
vinius išeivijoje. Jis taip pat 
kvietė visus D. Britanijoje 
mrvpnanrhie Kptiivins sncial-

vėlu daiyti, todėl patartina 
tai atsiminti sekantį pava- 
sflri. * * ■ *

štai atsparių atmainų;

-B- - V- MF-B- vm <nm U1BIUIKJ11IB
Aną dieną buvau nuvy-] Nuo šių metų rudens čia 

kęs į gražų Conneeticut mokomojo personalo nariu 
valstijos miestelį Thompson-) priimtas Mindaugas Matu- 
ville, kuris dabar vadinamas, lionis, New Yorko universi- 
Evfieldu. Ten aplankiau į tete /Buffalo) gavęs geo- 
Magdaleną ir Juozą Jetke-'grafijos mokslų magistro 
vičius, Juzę. Joną ir Karolį laipsni. Dirbdamas Kento u- 
Miglinus. dar norėjau pa-iniversitete, M. Matulionis

VOKIETIJA

matyti jaunystės dienu drau
gus Oną ir Juozą Makarevi- 
člus, bet laikas neleido.

Iš IJetuvos atvykęs, čia 
pradėjau ir Keleivį skaityti. 
Anuomet čia buvo gražus 
lietuviu būrelis, šiandien jų 
eilės jau labai išretėjusio*.

Paritam SLA
Liepos 28 d. Krasftmkų 

vasarnamy prie Sugdln eže
ro, Spencer, Mass., susirinko 
SLA viceprez. Aleksandras 
Čaplikas, Antanas Tamkus, 
Jenas Stankevičius, V. Mit-

ruoši3 daktaro laipsniui gau
ti.

LAIMĖJO LANDSBERGIS 
M KAIRYS

Los Angeles lietuvių dra 
mos sambūris buvo paskel
bęs dramos veikalų konkur
sų. Viso buvo atsiųsti 8 vei
kslai. Algirdas Landsbergis 
laimėjo pirmąją premiją 
($1,000) UŽ trijų veiksmų 
tragikomedijų ’Taskutinis 
piknikas“, o Anatolijus Kai- 
lys antrąją premiją (|500)

J. Glrinin po
Nepr. Lietuva rašo:
”Po sudėtingos akies ope

racijos Jonas Glemža grįžo 
namo, tačiau jo regėjimas 
yra labai sumažėjęs. Skai
tyti jis tegali su padidina
muoju stiklu.

83 m. amžiaus J. Glem
ža yra 1905 metų revoliuci
jos veteranas, nepriklauso
mybės metais buvo Pieno
centro vyr. direktorius, kele
rius metus ėjo Vilko Vykd. 
tarybos pirmininko parei
gas. Pastaruoju metu Jonas 
Glemža redagavo knygų a- 
pie nepriklausomosios Lie-

virokteis "fušeriate“ adv 
Ralph Nųder (kuris pirams 
pakėlė halsą prieš mtomriri- 
liu neaąiiiiiitgusgnmintejttB, 
nurodė automobilių Mm- 
mus h privertė gamintojo* 
juos šalinti) surado, kad jatf 
1899 metais buvo {Maistas j- 
statymas vandenhns nuo už*, 
teršimo saugoti.

Tas įstatymas draudė be 
valdžios žinios ir leidimo pik 
ti į navigacijai reikalingus 
vandenis nešvarumus 4r ten.

Mūsų navigatorius buvo N. 
Tuckerienė, puiki ir energin
ga lietuvaitė, gimusi ir užau- 
gUBl rlttSOUTgne.

-Pavakarėje buvo ir trum
pa pramogėlė. Jos metu įdo
mių kalbų pasakė čia atvy
kęs SLA centro pirmininkas 
Povilas Dargis.

Jis SLA nariams suteikė 
tiaugisti žinių apie jų orga
nizacijų. Tas paskatino iuos 
dar daugiau jėgų skirti SLA 
labui, ynač prirašant naujus 
narius.

leisti. Žurnalas bus spausdi
namas Londone, ir jo pirmas 
numeris pasirodys už poros 
mėnesių.

Organizacija išsirinko ir 
raujų vadovybę: pirm. K. 
Tamošiūnas, vicepirm. A. 
Pupelis, sekretoriai—J. Vil
činskas ir S. Lauruvėnas, iž
dininkas — V. Motuzą. Kan
didatu išrinktas A. Jasikas. 
Atstovu i DBLS Tarybą iš
rinktas V. Motuzą.

Nutarta pasiųsti sveikini
mų LSDP Užsienio Delega- 
tūrai ir bendraminčiams Vo
kietijoje. su kuriais norima 
artimai bendradarbiauti.

Britu Darbo partijai kvie
čiant, LSDP atstovas dalv

Nuo visokių kenkėjų, kaip 
japoniški varinės spalvok 
vabaliukai, arba smulkios 
žalios ir juodos spalvos utė
lės — nuo tokių geriausia 
gintis tabako ekstraktu, ku
ris parduodamas buteliokuo- 
se ir vadinasi ’Black Leaf 
40“. Tai yra labai smarkua 
nuodas, kuris prisiliesdamas 
užmuša visokius kenkėjus. 
Ji reikia atskiesti ir saugo
tis. kad purškimas nepatik
tu i akis ar ant plikos-odos. 
Ant buteliuku būna nurofy- 
mas, kiek ji atskiesti. Refim- 
lineras ir purkštuvėlis, lunį, 
užbaigus purškimą, reikia 
<?erai išplauti, kitaip —- ta
bako nuodai sues metalą.

versti atmatas. Nmautytor ir fhas yra visai netoN Akro- 
bausmės — nuo $590 iki kū-J So, tai akroniečiai pagei-
Nų tūkstančių. Ii tų baudų 
pusė skiriama ttema» kurie 
tekšėjus įskundė.

Bet niekas toiįriatymo

vos žemės ūkį (tiksliau, Lie- Kaip seksis naujam jfltaty-

Kadangi Pittsbur- yau’ , metinėie
konferencijoje, kun įvyks 
rucsėįo pabaigoje Black* 
poolyje. Šiaurės Anglijoje.

Po susirinkimo suvažiavu
sieji susėdo prie vaišių sta
lo. kur dar valandėlę pašne
kučiavo.

Lv.

ėauja P. Dargi dažniau ma
tyti savo tarpe.

Jau buvo cana vėloka, kai 
mes patraukėme namų link. 

Šia prora norime išreikš-

GERIAUSIA

DOVANAI

vykdė, Jis buvo užmirštas.; ii nuoširdžią; padėkų Pranui
Raldauskui. jo žmonai ir

tuvos žemės ūkio kooperaci- mui, dar pamėtyžlma, bet dukrelei už iu parodytą lie
ja. Kel. red.). viena Jau aišku, kad vau- turiškų nuoširdumą ir vai-

Uet socialdemokratų par- dem, žemės ir oro teršėjai tingumą, o taip pat padėko
tuos užsienio delegatėms lengvai Henūsitete, Ma šva- <i visai kuopos valdybai už

rikną J. Krasinskas ir K» ri ^5^?. šikamų komediją narys Jonas Glemža gyvena ros įstatymų vyMymbS jietn ’ puikiai surengtą gegužinę, 
Zurfia. čia Jų pasikalbėta **«-*'*“ ------- « • - - - ---*’Ku-kū Stuttgarte, Vak. Vokietijoj“, mažina pelną.

I
kurioje ir mes galėjome su

PATARIMAI POMIDORŲ 
AUGINTOJAMS

Dabar kaip tik pomidorų 
(tomatų) sezonas, ir lietu-

r



Nr. 31,1970 m. rugpiūčio 19

Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, Salin ii Lietuvos!

Dainų šventė Lenino

Liepos 18 d. Vilniuje įvy- ‘ 
kusi dainų šventė buvo de-' 
vintoji. Trys įvyko nepri
klausomos Lietuvos laikme
čiu ir šešios per trisdešimt’ 
metų okupacijos, šiais me
tais įvykusioje šventėje šalia 
visos eilės jaunesnių dirigen
tų chorams vadovavo ir pir
mųjų dainų švenčių nepri
klausomoje Lietuvoje diri
gentai Mykolas Karka ir 
Konradas Kaveckas. Šven-j 
tės pradžioje Vingio parke; 
buvo sugroti sovietų ir oku
puotos Lietuvos himnai. Di 
rigavo Balys Dvarionas.

Įsidėmėtina, kad šventės 
pradžioje, į estradą įlipus' 
Konradui Kaveckui, buvo 
atlikta įžanginė kompozi
toriaus R. Žigaičio-kantata; 
J. Nekrošiaus žodžiais —i 
„Leninui, Tėvynei — širdies' 
daina“. Po to. Jonui Švedui 
vadovaujant, choras daina
vo „Dainą apie Leniną“.

Šventėje dalyvavo 39 miš
rūs chorai.

Po.visos eilės dainų (vai
kų chorai, mišrūs, vyrų cho
rai), kurių ne viena ir vėl; 
buvo skirta partijos ir san-į 
tvarkos garbinimui, šventei; 
baigiantis K. Kaveckas vėli 
užlipo į tribūną, ir buvo at-! 
likta I. Dunajevskio „Daina 
apie tėvynę“ (rusiškai „Si
roką strana moja rodnaja“) 
ir šventė baigta seniau su
kurta B. Dvariono daina 
„Kur Nemunas teka“.

(Elta)

Mirė P. Šinkūnas

Liepos 30 d. mirė žinomas 
geografas Peliksas Šinkū-' 
nas, gimęs 1891 m. Kupiškio 
valsčiuje. Velionis buvo pa-Į 
žangus pedagogas ir visuo-j 
menininkas. Jis Lietuvos ge- j 
ografijos raštų pradininkas.I 
Jo vadovėliais ilgą laiką 
naudojosi Lietuvos mokyk-Į 
los.

Pedagoginį darbą velio
nis dirbo ir okupuotoje Lie-! 
tuvoje: dėstė geografiją ’ 
Vilniaus universitete ir Vii-- 
niaus pedagoginiame insti-Į 
tute. 1953 m. jam buvo su
teiktas nusipelniusio moky-j 
tojo garbės vardas, jis buvo į 
apdovanotas medaliu „Ūži 
šaunų darbą Didžiojo Tėvy- ■ 
nės karo metais“ ir Aukšč. 
Tarybos garbės raštu.

Išleido V. Mačernio poeziją

Vilniuje išleista karo me
tais Ž. Kalvarijoje tragiškai 
žuvusio jauno poeto Vytau
to Mačernio poezijos rink
tinė — Žmogaus apnuoginta 
širdis. Tiražas 10,000 egz. 
V. Kubilius įžangoje nagri
nėja V. Mačernio gyvenimą 
ir kūrybą.

Chicagoje jau 1961 me
tais buvo puošniai išleista 
V. Mačernio poezija (1,000 
egz.) Šitą leidinį galima dar 
gauti ir Keleivy už $3.50.

Didėja eismo nelaimės

Didėjant autovežimių ne
laimių skaičiui Lietuvoje, 
vis dažniau keliamas klausi
mas: kaip laiku suorgam-! 
zuoti pagalbą sužeistiesiem. 
Didelė nelaimingų įvykių 
dalis ištinka plentuose, toli 
nuo miestų ir greitosios pa
galbos punktų. Gyd. P. Gai
delis, Vilniaus gyventojas, 
pasiūlė kad kiekvienoje au

tomašinoje būtų būtiniausi 
medicinos reikmenys. Be to, 
pasak Gaidelio, automėgėjų 
(tiksliau — savininkų. R.) 
tarpe yra nemaža gydytojų 
ir laukiama, kad jie galėtų 
padėti nelaimių plentuose 
atvejais.

* * ♦

Panevėžy norima sukvies
ti 1940 m. baigusius Panevė
žio mergaičių ir berniukų 
gimnazijas. Sudaryta orga
nizacinė komisija apie gim
nazijos auklėtiniu numato
mą susitikimą paskelbė pra
nešimą Tiesoje.

» • »

Kaune gaminama daugiau 
kaip ketvirtadalis visos oku
puotos Lietuvos pramonės 
gaminių.

(Elta)

LAISVĖS NEBUVO 

IR NEBUS

Taip pasakė dabartinis 
Sovietu Sąjungos komunistų 
vadas Brežnevas. Jis 1968 
m. Maskvoje partijos konfe
rencijoje šitaip kalbėjo?

„Paskutiniais metais vis 
daugiau buvo kalbama, kad 
reikia daugiau pasitikėti 
žmonių, masių opinija, dau
giau skaitytis su jų nuomo
ne, tačiau kas taip mano, 
kad tuo pačiu leidžiama ir 
jiems daugiau laisvės ir ne
priklausomo veikimo, tas 
silpnina darbą tų, kurie tai 
kontroliuoja, ir tok3 galvo
jimas visiškai blogas“.

SAUGUMO NEGALIMA i

PIRKTI KITŲ VERGIJOS 

KAINA

Charles Manson, 35 m. amžiaus, 
kuris šiuo metu sėdi Los Auge
les teisiamųjų suole kartu su sa
vo ^šeimos“ 3 jaunomis mergai-

Prof. Dovydaičio išvežimas
{ Kaune gyvendamas, suti- 
(kau pirmąjį bolševikmetį. 
Savo žiaurumą jis man pa
rodė tuo, kad netrukus atlei-

pavestas pareigas. Išgirdęs,’ 
kad sunkvežimis nuvažiavo 
į jo ūkį, skubiai ėjo namo, 
nes ten buvo likusi tik jo

PRAŠO REMTI RADUĄ į gai reikalingos lėšos. Visi
SIBIRO LIETUVIAMS lietuviai kviečiami bendrau- 

į ti su Sibiran ištremtais musų
Lietuviškos radijo trans.i broliais ir sesėmis, 

liacijos Sibiro lietuviams! Kiekviena piniginė ar dar-
per Manilos „Veritas“ siųs
tuvą š. m. liepos mėnesį vy-

bo auka priimama ir nuošir
džiai vertinama. Esame vi-

do iš darbo, nors anksčiau žmona ir dvi mažos dukte
rie tik nerėmiau. bet prieš jį rys. Tutliui einant, paskui jį 
buvusio vadistinio režimo nusekė kiti du žydai. Taip 
kovojau, už ką buvau gero- beeinant, sutiko grįžtantį 
kai stumdytas ir pešiotas, sunkvežimį, kuriame jau sė- 
Kadangi kaikuriuos atleis- į dėjo verkianti jo žmona ir
tuosius netrukus areštavo, 
todėl aš skubiai nėriau į tė
viškę, kurioje taip pat nesi
jaučiau saugus.

Čekiškė — mano gimtojo 
valsčiaus kaimynė, kurioje 
turėjau tolimesnių giminių.

klyksmu šaukiančios dukre
lės. Tutlį sutikęs, sunkveži
mis sustojo, o iššokęs žydas 
šalia žmonos pasodino ir jį 
patį.

Įžymus katalikų veikėjas 
prof. Pranas Dovydaitis ki

Nors anksčiau su jais mažaii toje miestelio pusėje turėjo 
giminiavausi ir retai juos; ūkį, kurį nuomavo kitiems,
telankiau, bet staigi ir neti 
keta bėda privertė užuovė
jos ieškoti pas juos. Juo la
biau ten mane traukė, kad 
jie gyveno toli nuo mieste
lio ir prie didelio miško, ku
riame galėjau greitai nuo vi
sų pavojų pasislėpti.

Gyvenimas pas gimines 
buvo sotus ir saugus, bet la
bai nuobodus, nes tikiu ži
nių niekas neatnešė, o gan-

ko sėkmingai ir jos tęsiamu, i s*škai įsiginę, kad dažnam 
Programas ruošia Romas! ^.ai^sliacijų klausytojui, gir- 
Kezys New Yorke, Juozas dinčiam lietuvių kalba pra- 
Stempužis Clevfelande ir nesimuš ar lietuviškos muzi- 
Petras Viščinis Brocktone,' k°® garsus, tai sukelia 
Mass j džiaugsmo ašaras.

Vlikas yra pakvietęs vis,! . aukas Prašorae SW 
eilę asmenų paruošti raši-t11 a lesu-
mus transliacijų progra-; 
moms. Dalis pakviestųjų jau! 
atsiliepė ir prisiuntė raši-Į 
nius. Vlikas laukia talkos iš Į 
visų jo pakviestų asmenų.
Šalia specialiai paruoštų ra
šinių. programos Sibiro lie-!"
tuviams dar papildomos ir į Tik tie žmonės mums at-

rinktais iš įvairių laikraščių. rodo tur> *velk* ““o™** 
Programoms Manilos ra- ! kurie galvoja taip pat, kaip

dijo siųstuve vykdyti ir jas j ir mes.
be kliūčių tęsti yra ypatin- Lincolnas

Tautos Fondas 

64-14 56th Street 

Maspeth, N.Y. 11378

bet, norėdamas pasislėpti 
nuo bolševikų akių. nuo šei
mos atsiskyręs, jame apsigy
veno ir pats. Sugrįžusiam 
sunkvežimiui miestelyje su
stojus, netikėtai pasirodė ir 
profesorius. Jis buvo be 
švarko ir kažko užsuko į ko
operatyvą. Golubui aiški
nant, kur sunkvežimis turi 
važiuoti, prie jo priėjęs ki
tas žydas pranešė, kad pro
fesorius yra kooperatyve. 
Golubas tada skubiai puolė, 
į kooperatyvą, griebė pro-’ 
fesorių už plaukų ir pradėjo 

jame lankytis. Pradžioje re- tempti į gatvę. Bet profeso- 
tąi ir su didele baime, bet; rius taip pasipriešino, kad 

į kai Įsidrąsinau, tai beveik; vienas žydas nepajėgė jo iš- 
kasdieną, nes niekas manęs tempti. j
ten nepažino. j Jonas Krasauskas, buvęs

Miestelis kasdieną buvo dvaro kalvis, bet už gerą 
pilnas žmonių, nes darbais. bolševizmo kūrybą pasodin- 

, niekas nesirūpino, o bolše-; tas į kooperatyvo pardavėjo 
vizmo kūryba visi labai do- kėdę, šoko žydui į pagalbą.

Į mėjosi. Dienomis buvo vieši Jis prie profesoriaus pripuo- 
l mitingai ir aukso kalnų pa- lė. trenkė jam kumščiu į vei- 
Ižadai, o vakarais — įvairūs; dą ir parmušė ant grindų, o 
i susirinkimai, į kuriuos žmo-1 abu su žydu išvilko į gat- 
• nes varinėjo paskubomis i vę, suspardė kojomis ir įver- 
fitalipdytas žydiškas komjau- j tė į sunkvežimį. Taip kruvi- 
| nimas. 0 bolševizmo kūrėjų ną ir be švarko išvežė. Tut- 

. . i buvo tik keliolika miestelio i liaus, kaip pradėjusio dirb- 
Amerikietis Claude L. Fiy, ie- žydų ir keletas durnelių iš ti bolševikams, mažai kas 

, lietuvių tarpo. j gailėjo, bet jo žmonos su
Bolševikinę valdžią suku- j mažomis dukrelėmis ir sene- 

rus, melu nudažyta propa- Į lio profesoriaus beveik visi 
ganda aprimo, bet pradžia išvežimą mačiusieji verkė.

tėmis. Jie kaltinami žiauriai au-' donešiamg netikėjau. Nors 
žudę aktorę Sharoo Tate ir 6 ki- Į valsčiaus miestelis buvo ga
lus asmenis. Manson pusę 8*V*jna toli, bet, norėdamas su- 
amžiaus yra praleidęs kalėji- žinoti tikrą padėtį, pradėjau 
muose.

l

Vienas svariausių balsų,5 
— radijo bangomis nuskam-; 
bėjusių JAV-se apie reikalą' 
išlaisvinti pavergtas tautas 
ir tai sujungus ypač su Pa-į 
vergtųjų tautų savaitės pras- • 
me bei liepos 4-sios JAV ne- J 
priklausomybės švente, — 
buvo į-yžtingo pavergtųjų 
tautų bičiulio Dean Claren- 
ce E. Manion kalba, pasaky
ta per South Bend, Indiana, 
radiją š. m. liepos 5 dieną.

D. Manion, nekartą kal
bėjęs apie Lietuvos, Balti
jos ir kitų kraštų laisvės rei
kalą, šį kartą savo praneši
me per radiją pabrėžė min
tį: „Amerikiečių saugumas 
ateity negali būti perkamas 
kitų kraštų vergijos kaina“. 
Jis teigė, kad liepos 5-ji tai 
puiki proga įvertinti žmo
gaus laisvės sąlygas ne tik 
šiame krašte, bet ir visame 
pasaulyje .

Manion, pateikęs 1959 m. 
kongreso priimto įstatymo 
apie Pavergtų tautų savaitės 
įvedimą tekstą, nurodė, kad 
kongreso deklaracija logiš
kai sietina su 1776 m. pa
skelbtąja JAV nepriklauso
mybės deklaracija. Pažymė
jęs. jog JAV vyriausybė per 
11 metų nieko nepadariusi 
tai pavergtųjų tautų rezoliu
cijai įgyvendinti, nurodė, 
kad jau baigiasi laikas „sa
vo saugumą pirkti kitų pa
vergimo kaina“. Autorius ir 
vėl priminė, kad toji 1959 
m. rezoliucija apie paverg
tas tautas tai „pati ryškiau-! 
šia mūsų tikėjimo į laisvę 
išraiška nuo 177u metų“.

_______

mės ūkio ekspertas, 65 m. 
pagrobė Urugvajaus teroristai 
iš laboratorijos Montevideo.

Emilio Colombo, kuriam pavyko 
sudaryti koalicinę Italijos vy
riausybę. Tai bus jau 32 ji po 
fašizmo nuvertimol943 metais 
Italijos vyriaasybė.

VLIKO SEIMAS BUS 

CHICAGOJE

Vliko seimas šiais metais 
numatytas lietuvių sostinėje 
Chicagoje. Vliko įgaliotas 
prof. B. Vitkus pranešė, kad 
patalpos Vliko seimui jau 
užsakytos. Seimo posėdžiai 
vyks Bismarck viešbutyje, 
pačiame miesto centre, š. m. 
gruodžio 5 ir 6 d. (šeštadie
nį ir sekmadienį). Tikimasi,

valdymo visiems ant galvų 
plaukus pastatė. Raudono
sios gurguolės, įvairūs nau
ji mokesčiai, pasakiškai di
delės pyliavos ir nepaprastas 
reikalingų prekių kainu iš
pūtimas taip visus prislėgė, 
kad kaikurie bolševizmo kū
rėjai išsigando. Visi pradėjo 
dejuoti, bet dantis sukandę 
ir patylomis, nes įvairių šni
pų jau buvo priperėti visi 
plyšiai.

Pagaliau pradėjo sklisti 
kalbos apie žmonių išveži
mus. Nei ką, nei kur išvežė, 
niekas nežinojo, bet kalbos 
sklido vėjo greitumu. To
kioms kalboms sklindant, 
judėjimas gerokai apmirė ir 
miestelyje, nes daugelis pra
dėjo jo vengti, o kiti — net 
iš namų pasišalino.. O netru
kus kaikuriems teko pama
tyti ir patį išvežimą, kuris j 
naktimis gyventojų sodybas 
dar labiau pratuštino.

Vieną birželio dieną, ku
rią laikas išdildė iš atmin
ties. miestelyje pasirodė įtar
tinas sunkvežimis, kuriame 
sėdėjo trys iki dantų gink
luoti raudonarmiečiai. Sunk
vežimis miestelyje sustojo, 
bet niekas iš jo neišlipo. Do
vydas Golubas, nususęs 
miestelio žydas, pakniūbsto- 
mis iš milicijos atbėgo, pas 
šoferį atsisėdo ir davė ženk
lą važiuoti toliau. Sunkveži
mis, per miestelį lėtai persi- 
ritęs, pasuko į netoli mieste
lio buvusį stambų ūkį.

Mykolas Tutlys, to ūkio 
spėjęs

Gerai buvo bolševikams 
lietuvius vežti, jei lietuviški 
išgamos jiems sunkvežimius 
pakrovė. Bet pakrovėjams 
jų žiaurus darbas taip pat 
į gerą neišėjo. D. Gulubas. 
vokiečiams bolševikus išmu
šus. sulaukė tragiško galo. 
J. Krasauskas mirties išven
gė, bet per visą vokiečių 
viešpatavimo laiką išbuvo 
už spygliuotų vielų. O antrą 
kartą bolševikams į mūsų 
tėvynę atsirioglinus, jis pa
sidarė dar didesniu ir žiau
resniu bolševiku veikėju. 
Bet partizanai jį taip su
tvarkė, kad jo kaulus tik po 
dešimt metų surado.

J. Rainis

PIGIAUSIA 

DOVANA MŪSŲ 
MAŽIESIEMS

Mvsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutes 
Bindokienės knygelė 

„BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ Į MĖNULI“.

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti saro vai
kus nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio 
ištaigoje.

JUK NETURITE?
Petronėlės Orintaitės ei

liuotos apysakos „Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ja galite

(E j buvo iiiie&T,:ivje ir ėjo jan gauti už $2.09,

kad kitos organizacijos, y- 
pač Chicagoje. Vliko seimo savininkas, bet jau 
dienomis nerengs savo su- prie bolševikų prisiplakti ir 
sinnkimu ar kitų renginių, gauti jų tarnybą, tuo ineu*

NAUJI PATVARKYMAI,
kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siuntiniams 

į LIETUVĄ ir U.S.S.K.
Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas kaikurių 
daiktų muitas ir kt. . **

SENA PATIKIMA FIRMA 
toliau aptarnauja nuolatos didėjanti klientų skaičių 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.
Jeigu ne. tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir 
Jūs būsite dėkingi mums.

SIUNTINIAI, PASIEKĘ: MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų reikalu 
kreipkitės j

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
716 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (213) 92.3-34.35
CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE:

220 Park Avė. South, New York, N.Y. 10003 
Tel.: 212—982 8410

ar j bet kurį mūsų skyrių ir atstovus: 
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N.Marshali S. WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadwav AN 8-8764 
CHICAGO, 111., 60632, 4102 Archer Avė. 254-4144
CHICAGO, 111. 60622, 2242 W. Chicago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th St. 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 .Michigan Avė. TA 5-7560 
ELIZABETH, NJ., 07201, 956a Elizabeth Avė. 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau A. 365-6350 
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Avė, 203—249-6255
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethanv AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd. 382-1568 
MIAMI, Fla. 33138, 64-05 Biscayne Blvd. FR 9-8712
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 217 E. Hennepin FE 2-4908 
NEVY BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd St. 731 8577
PARMA, Ohio 44134, 5432 State Road 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avė. GR 1-3712
ROCHESTER, N.Y. 14621, 683 Hudson Avė. BA 5-5923
NEW YORK, N.Y. 10003, 101 First Avė. OR 4-3930
SAN FRANCISCO. Cal. 94122, 1236__ 9th Avė. LO 4-7981
SEATTLE, Wash. 98103. 1512 N. 39th St. ME 3 1853
SOUTH RIVER, N.J. 08882, 168 VVhitehead Avė. 257 2113 
VVORCESTER, Mass. 01604. 82 Harrison St. 798-3347 
TRENTON, N.J. 08611, 730 Libertv St. LY 9-9163
VINELAND, N.J. 08360, Parish Hali, W. Landis A. 691-8423

Greičiausias, taupiausias ir paprasčiausias kelias siųsti

savo giminėms j Lietuvą ir LSSR 
yra nupirkti jiems

PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATES 
— SPECIALIUS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS —

kuriuos galima pakeisti j pirmos rūšies prekes specialiose 
Vneshposyltorg’o užsieniu valiutos krautuvėse

KOKYBĖ YRA AUKŠTA 
KAINOS ŽEMOS

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės Į bet 
kurią mūsų prisijungusiu firmų:

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tet. 215 WA 5-3455 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 Weat 45 St, New York, N.Y. 10036 

Tel. 212 CI 5-7905
PACAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY, INC. 

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 
Tel. 212—581-7729

ar į j u skyrius, ar tiesiogiai į:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Are. South, New York, N.Y. 10003 

Tel. 212-228-9547
ĮSPĖJIMAS !
Jei norite būti saugūs ir kad užsakymai būtų greitai at
likti, užsakykite TIKTAI per viršuje išvardintas 
firmas ar jų skyrius, kurios yra oficialiai pripažintos 
atstovauti Podarogifts, Ine.

<»
::
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Nu. kaip einasi, Maiki? 
— Ar tėvas to nežinai? 
— Ne.
— Na, tai pasilenk į prie

kį ir kelk vieną koją pirmyn.

1$ PIETŲ AMERIKOS

ARGENTINA

' Minėjo 56 metų sukaktį

Liepos 9 d. buvo paminė- 
a Argentinos Lietuvių Sų- 
uvienijimo 56 metų sukak
us. Lietuvių parapijoj iš ry- 
,o buvo pamaldos, po jų pa
lotas vainikas pne lietuviš
ko kryžiau bažnyčios sodę- 
y. Jį padėjo Susivienijimo 
>irm. R. Stalioraitis ir vice 
>irm. Teofilius Aliukas. Čia 
pažias kalbas pasakė R 
Stalioraitis ir senas veikėjas 
Albinas Arlauskas. Tai bu 
vo lyg įžanga į sukakties mi- 
lėjimo iškilmes.

Liepos 11 d. Susivieniji-, .- 
no salėje buvo iškilmingas dainų.

narės mirties nuo šokių ir 
muzikos susilaikyta.
Sv. Cicilijoe chorui 40 metų

Birželio 15 d. lietuvių pa
rapijos salėje buvo gražiai 
paminėta to choro 40 metų 
sukaktis.

Zeferinas Juknevičius čia 
trumpai apibūdino choro 
darbuotę ir jo reikšmę vie
tos lietuviams.

Visą laiką chorui vadova
vo Vaclovas Rymavičius 
Choro pianistė pastaruoju 
laiku yra Leonora Mikučio- 
nienė.

Visi sveikintojai reiškė 
padėką chorui, o choras ir 
šia proga sudainavo gražių

Visus nustebino Čeka
nauskų dovanotas tortas, pa
puoštas Lietuvos vėliava ir 
Vytim

Minėjimas parodė, kad 
šio choro veikla yra visų 
labai vertinama.

Pašventinta lietuvių 
mokykla

Gegužės 23 d. Rosario 
mieste (300 kilometrų nuo

— Aš taip galvoju dėl to, 
kad pažįstu astronomiją ir 
gerai žinau, kad mėnulyje 
žmogus negali gyventi.

— O aš. Maiki, kitaip ro-
Ot, ir pamatysi, kaip einasi, kuoju. Jeigu iš mėnulio ne-

Maik. fonių iš manęs 
nedaryk. Aš norėjau davad- 
lyvai paklausti kokių nau
jienų. Va. girdėjau, kad at
sirado tokių savizrolų, ką 
nori trečią kartą skristi į mė
nulį, ale valdžia neduoda 
pinigų. Ar tas teisybė?

— Apie trečią kelionę mė- 
nulin yra kalbama, tėve. tik 
ne valdžia tam priešinga, o 
senatas, nuo kurio priklauso 
pinigų skyrimas. Ir tai būtų 
ne trečia kelionė, bet penk
ta, nes keturi tokie žygiai 
jau buvo.

— Ju rong. Buvo tik du. 
— Apie du buvo daug ra

šoma, tėve, nes jie gerai pa
vyko. Bet du pasibaigė ne
laimingai. ir apie juos neno
rima kalbėti.

— O kas su jais atsitiko? 
— Vienas užsidegė pakil

damas. Ugnis kilo viduje, ir 
trys astronautai sudegė. A- 
pie tai buvo labai mažai ra
šoma. tėve. Tai buvo antras 
žygis. Tada buvo sutvarky
tas trečias žygis; tas pavy
ko, pasiekė mėnulį ir laimin
gai sugrįžo. Žmonės klaidin
gai laiko jį antruoju skridi
mu. bet iš tikrųjų jis buvo 
trečias. Netrukus buvo pa
leistas ketvirtas šūvis su tri
mis astronautais, bet šis taip 
pat mėnulio nepasiekė. Tai
gi iš keturių bandymų tik 
du pavyko. Bet valdžia ne
nori užbaigti tų eksperimen
tų nepasisekimu, todėl NA
SA dabar ruošia penktą ke
lionę mėnulin, bet senatas 
jau nenori skirti pinigų to
kiai tuštybei.

— O kas yra NASA?
— Tos raidės reiškia Na

cionalinę Aeronautikos ir 
Erdvės Administraciją, ku
ri ruošia keliones į mėnulį ir 
rūpinasi kitais erdvės reika
lais..

— Ar tai tu rokuoji. kad 
ji užsiima tuštybėmis?

— Aš, tėve, esu įsitikinęs, 
kad tos kelionės yra tuščios 
pastangos ir nereikalingas 
pinigų eikvojimas.

— Nu, tai koman ir išvi- 
rozyk man, kodėl tu taip 
mislini?

būtų jokio pažitko. tai Ame
rika ir Rusija nedarytų to
kių storonių. kad galėtų te
nai nutūpti. Juk tu žinai, kad 
ruskiai norėjo pirmutiniai 
mėnulį pasiekti. Jeigu jie 
būtų Ameriką aplenkę, tai 
Maskvai būtų didelis unaras. 
Ir atrodė, kad jie galės nu
šluostyti Amerikai nosį., ba 
jie pirmutiniai išrado sput- 
niką. Ir Amerika buvo jau 
nusigandus, ba tie sputni- 
kai vienas po kito pradėjo 
suktis aplink žemę. o Ame
rika tik futbolą turėjo, ir tą 
patį reikėjo spardyt, kad ju
dėtų. Nu, ale kažin kodėl 
ruskiai vis nedrįso iššauti į 
orą kokį Ivaną — siuntinė
jo vis tuščius sputnikus. O 
Amerika nutarė siųsti gyvą 
žmogų į mėnulį.

— Matyt, rusai atsarges

ni, tėve, nenorėjo rizikuoti. 

Nes jeigu išsiųstas žmogus 
užsimuštų, arba jeigu nusi

leidęs mėnulin negalėtų iš 

tenai pakilti ir sugrįžti že 

mėn, tai komunizmo prie 
šams. ių tarpe ir Amerikai 

būtų daug džiaugsmo ir juo

ko, o rusams didelis nusimi 

nimas.

— 0 kodėl Amerika ne 
bijojo? Pasodinę tris vyrus 
į rapleną ir — gohet!

— Aš manau, tėve. ka< 
ir Amerika bijojo. Nes ka 
čia atsirado mintis siųsti 
mėnulį žmogų, tai preziden 
tas Kennedy pasiūlė Nikita 
Chruščiovui organizuoti to 
kį žygi susidėjus bendron 
jėgom. Bet ChiušČiovas at 
sakė įprastu jam storžievis 
kurnu: ”Ni kak niet! Skrisi 
tu vienas, o mes pažiūrėsim 
ar tu galėsi sugrįžti...“ Iš t( 
atsakymo aiškiai • matosi 
kad visus baugino grįžime 
klausimas. Vis dėlto Ameri
ka rizikavo, ir po ilgų ban
dymų trys astronautai išlė
kė. Kelionė pavyko. Pirmu
tinis žemės gyventojas pa 
statė koją ant mėnulio. Vi
sas pasaulis pradėjo ploti 
amerikiečiams. Atsiuntė 
sveikinimą ir Maskva.

— Aš, Maiki, galiu be- 
čyt, kad ji rašė tą sveikini

susirinkimas. Jį atidarė ir 
žodį tarė pirm. R. Staliorai- 
is, pažymėdamas, kad vie
ningai dirbant daug galima 
pasiekti lietuvybei šiame 
■krašte išlaikyti.

Šv. Cicilijos choras (va- 
ovavo Rymavičius, pianistė

|L Mikučionienė) sugiedojo 
Argentinos ir Lietuvos him- 
įnus. Po jų sekė sveikinimai. 
Sveikino Lietuvių organiza
cijų ir spaudos tarybos pirm.

i Arturas Mičiudas, Lietuvių 
i choro vicepirm. Janušis, ra
dijo valandėlės vedėjas Z. 
Juknevičius. Senelių židinio 
vardu J. šiušis. Beriso mies
to draugijų atstovai ir kiti.

J. šiušis savo kalboje pri
minė, kad Susivien'jimo pir
mininkas R. Stalioraitis yra 
čia gimęs ir aug$s. Jo tėvas 
1913 m. buvo atvežtas į Ar
gentiną vos 3 mftų. Jis ne 
tik pats nepamiršo savo tėvų 
kalbos, bet pajėgė ir sūnų 
jos išmokyti ir įtraukti į Su
sivienijimą. Iššauktam į sce
ną R. Stalioraičiui J. šiušis 
įteikė bronzinę lentelę su 
prasmingu įrašu.

Sveikinimam pasibaigus 
šv. Cicilijos choras sudaina
vo gražių dainelių. Po to se 
kė vaišės.

Urugvajaus teroristą nužudyto amerikiečio policijos eks
perto Dan Mitrione šeimą aplankė popiežiaus atstovas 
arkivyskupas A u gus tin Sapinski.

Daug pastangų mokyklai mo kieme laukusio automo- 
ipastatyti padėjo lietuvių pa 

kunrapijos kiebonas kun. J. 
Margis.
j Po visų apeigų buvo pie
tūs —- asado.
‘Paminėjo tragiškąjį birželį

Birželio 21 d. buvo pami
nėta 1941 m. birželio mėne
sio tragiškoji išvežimų į Si

Buenos Aires) prie lietuvių -'biro vergų stovyklas sukak- 
bažnyčios pašventinta mo- j tis. Po pamaldų prie lietu- 
kykla. kuri pavadinta RepJ visko kryžiaus padėtas vai- 
Lituania vardu. Ją pastatė nikas. čia kalbėjo Z. Jukne-
Tėvai marijonai, padedant 
Rosario L. Bendruomenei, 
mokyklos komitetui ir ki
tiems nuoširdiems lietuviam.

Į minėtą šventę atvyko 
daug lietuvių iš Buenos Ai
res. šv. Cicilijos choras ir 
Atžalyno sambūrio šokėjai 
dalyvavo programoje. Mi
šias laikė arkivyskupas Can- 
tillo. Kalbėjo mokytoja Cur- 
ti, dr. E. Paršelis. ALOS ta
rybos pirm. Art. Mičiudas,} 
buvęs Santa Fe provincijos j 
gubernatorius dr. Malaponte 
ir kiti. Buvo pareikšta padė
ka kūmams Čekanauskams 
ir Mičiudams ir už nuopel
nus lietuvybei inž, J. Gaida- 
mauskui, Monikai Galickie-

vičius, o kun. Steigvila su 
kalbėjo maldą. Vėliau salė
je vėl kalbėjo Z. Juknevi
čius ir Kairelienė. Meninę 
programą atliko "Ateities“ 
ansamblis.

Minėjimą ruošė Lietuvai 
Išlaisvinti centras. Lietuvių 
Bendruomenė, parapija ir 
"Ateitis“.

J z. Šiuši*

Dėl vienos Susivienijimo nei, Rymavičiui ir kt.

mą tik su viena ranka, o su 
rita laikė špygą kišenėje.

— Apie špygas neverta 
ialbėti, tėve. ši kelionė į 
nėnulį buvo didelis, saky- 
iu, didžiausias žygis žmoni
jos istorijoje. Žemės gyven- 
ojas per amžius žiūrėjo į 
nėnulį ir kėlė klausimą: kas 
as šviesus mūsų planetos 
>alydovas? Ar tenai gyvena 
as? Jei gyvena, tai kas? 

Vr tokie pat žmonės, kaip 
nes. ar gal kokie raguoti, 
pamuoti sutvėrimai? Nors 
ėlesniųjų laikų astronomi- 
a šiuos klausimus jau buvo 
šaiškinus. vis dėlto daugu
mui žmonių mėnulis buvo, 
aip sakoma, "nežinoma že

mė“. Bet dabar tas smalsu- 
nas bus jau patenkintas. Iš- 
andę mėnulio paviršių sa- 
o kojomis ir parvežę jo 
mėlio bei akmenėlių. Ame
bos astronautai patvirtino, 
as jau buvo žinoma iš ast- 
onomijos: mėnulis yra toks 
'at mineralu grumstas, kaip 
r mūsiškė žemė, tik apie 4 
:artus mažesnis, neturi van- 
’ers nei oro, todėl neturi ir 
okios gyvybės. Tas buvo ži- 
’oma ir pirma, todėl skris- 
’ami tenai astronautai ve
dėsi su savim deguonies ar- 
•>a oksigeno. Kitaip žmogus 
mėnulyje neišbūtu gyvas nei 
10 minučių. Ir dėl to pasku
tinis skridimas nepavyko, 
nes, kai prakiuro vienas tan
kas su oksigenu, astronautai 
turėjo tuojau grįžti atgal, 
menuliu neišlipę,

— Nu. tai kam tu sakai, 
kad kelionė į mėnulį yra vai
kiška zobova? Jeigu tankas 
nebūtų prakiuręs, tai gal bū
tų ką nors suradę.

— Pirmutinis žygis, tėve, 
buvo didelis laimėjimas 
mokslui ir istorijai. Bet tęs
ti tokius skraidymus toliau 
nėra prasmės, nes nieko 
daugiau nesužinosi. Pirmas 
žygis turėjo daug svarbos ir 
politinei propagandai, pakė
lė Amerikos prestižą. Bet 
dabar mėnulis pasidarę jau 
paprastas dalykas, todėl ii 
rusai nutarė tokių bandymu 
daugiau nebedaryti. Jie 
galvoja apie įrengimą erd
vėj kažkokios stoties, kuri 
galėtų teikti lėktuvams pa 
galbos. Tuo tikslu norima į 
sitikinti., kaip ilgai žmonės 
galėtų tokioj stoty išgyventi 
Neseniai buvo pasiuntę dv 
kosmonautus su erdvėlaiviu 
"Sojuzu 9“. Jie išbuvo be- 
svorėj erdvėj 19 parų. Bet 
kai sugrįžo žemėn, jau nebe
gali prisitaikyti prie norma 
lios atmosferos — negali 
valgyti, negali miegoti, ser
ga. Vienas ju yra pulk. Ni
kolajevas, o kitas — Vitalis 
Sevastianovas. Pasirodo, jog 
prisitaikęs prie žemiškų są
lygų, žmogus negali be tų 
sąlygų gyventi.

— Olrait, Maiki, tai mudu 
iš Amerikos niekur neva
žiuosime. Čia visko pilna, 
tik bloga, kad viskas pa
brango.

■-----

bilio, visus į jį susodino ir 
rengėsi išvažiuoti. Visa tai 
atliko, grasindami nušauti 
eisėją ir kitus, jeigu polici

ja bandys juos suimti. Bet 
)rie kalėjimo vartų įvyko

Ką tik gavome:
Aitvarai ir giria, Jurgio 

’ Gliaudos romanas iš partiza- 
1 nų veiklos, 254 psl., kaina 
$4.50.

Poezijos pilnatis, Bernar
do Brazdžionio poezijos 
rinktinė, kurioje sutalpinti 
visų jo poezijos knygų ge
riausieji kūriniai. Knyga iš
leista labai puošniai, 592 
psl., kaina $10.00.

Vilnius lietuvių liaudies 
dainose, (su gaidomis), pa
rengė Gražina Krivickienė- 
Gustaitytė, 394 psl. kaina- 
$5.00.

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 127 
psl., kaina $2.00.

Prisiminimų fragmentai, 
oarašė Kazys Musteikis, 126 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.15.

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

Tūboto gaidžio metai, 
romanas, parašė Kazimierassusišaudymas su policija. Jo t 

metu negras nušovė 65 metų Barėnas, 438 psl., kaina kie-
__ D . a a - a * I i • • * 1* • Att rv • 1 *amžiaus teisėją Haley. Tada 

prokuroras Thomas čiupo 
ginklą iš vairuotojo ir pra
dėjo šaudyti į kriminalistus. 
Jam pavyko tris nušauti, o

tais viršeliais $3.75, minkš
tais $3.15.

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

TOKIO ĮVYKIO DAR 
NEBUVO BUVĘ

Šiandien turime visokiu 
kriminalinių įvykių, bet to
kio, koks buvo San Rafaelio 
(Kalifornijoje), dar nebuvo 
buvę.

Čia teismo salėje buvo 
pradėta nagrinėti 37 metų 
amžiaus negro James Mclain 
byla už San Quentin kalėji-Į 
mo sargo užpuolimą ir sužei
dimą peiliu. McLain polici
jai buvo jau seniai pažįsta
mas paukštelis. Jis jau kelis 
kartus buvo baustas ir sėdė
jo kalėjime.

Teismui nagrinėjant ap- 
’inkybes, kuriose pačiame 
kalėjime buvo užpultas ka- 
’ ėjimo sargas, į posėdžių sa- 
’ę įėjo 17 metų negras Jona- 
han, įsakė visiems pasilikti 
vietose, nejudėti ir pareiškė 
eisėjui ir bylos klausantiem 
orisiekusiem posėdininkam 
(Juriės), kad jis revoliucio
nierius ir kad jo turi klausy- 
i. Tuo pačiu metu jis išsiė- 
nė iš atsinešto maišelio tris 
rinklus ir išdalino juos tei
namajam ir kitiems dviems 
negrams kaliniams liudinin
kams.

Ginkluoti 4 negrai išskyrė 
eisėją, prokurorą ir tris pri
siekusius posėdininkus, išsi
vedė juos iš salės, nusivedė 
nrie elevatoriaus, nusileido 
žemyn, nusigabeno prie teis-

ketvirtą sunkiai sužeidė.! Juodojo pasaulio sultili- 
Vienas negras sunkiai sužei-; “*•» parašė Stasys Michel- 
dė ir prokurorą. Jis. ligoni- £°nas, 127 psl., kaina $2.00. 
nėję kiek atsigavęs, papasa-J Elegiški Stepono Kolupai- 
kojo ir visą grumtynių eigą. h* niekintojai, paraie Ksa- 
Be to, užpuolikai pareikala- veras Kaunas, 52 psl., kai- 
vo teisme buvusį fotografą na $1-00.
visą įvykį nufotografuoti, Kritusiejii už laisvę, II to-
tad turimas pilnas vaizdas. . mas, parašė Vladas Ramo- 

Teisėjo ir kitų pagrobimą J11®, 195^ psl., kaina $4.00. 
stebėjo teismo sargai ir po- Rugsėjo šeštadienis, pre- 
ricija, bet negalėjo užpuo- mijuotas romanas, parašė 
likų sutrukdyti, nes buvo pa- Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
vojus, kad jie gali išžudyti ,®?na v‘??‘ .
visus įkaitus. Meilė dvidešimtajame

Taigi, kuo toliau, tuo rys-, V*?*1*^I>etrasan- 
kesni kriminalistų, narkoma- teikis, 273 psl., kaina $5.00.
nų ir pogrindinių politikie-, premijuota a-
riu vadinamosios "revoliu- ■ P/^ka. paraše Andrius No- 
ci jos“ vaizdai. Jie jau kelia į ni”as» 200 psL, kaina $3.50. 
rimtą visuomenės susirūpi- Į Vincas Krėvė savo laiŠ- 
nimą. ir ne be pagrindo yra į parašė Vincas Ma-
reikalaujama, kad vyriausy- cl®n^s» ^9 psl., kaina $1.00. 
bė imtųsi griežtesnių prie-l Dialogas su kraštu, Aki
monių.

Imkit ir efcnitvMr 
Kipro Bielinio

TERORO IR VERG1JO.*
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA

Joje smulkiai aprašyta 
tos vergų stovyklos, kuriom 
bolševikinio teroro sistema 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ii 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai

savo
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $6.00.

ĮSIGYKITE NEPAPRASTĄ KNYGĄ!

POEZIJOS PILNATIS, — Bernardo
poezijos rinktinė. 562 psl. Knygoje yra sudėti visų poeto 
išleistų knygų rinktiniai eilėraščiai. Tai labai gražiai dail. 
Alfonso Dociaus apipavidalintas liuksusinis leidinys. Ši 
knyga yra tinkamiausia dovana kiekviena proga. Jog kai 
na $10.00. Gaunama Keleivio administracijoje.

; mirksnių kronikos, antra 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl., įrišta, kaina $7.vu.

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas Tiruolis, 
176 psl., kaina $5.00.

Poilsi* ant laiptų, Vytauto 
Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapių, kaina 
$4.00.

Diena prie ežero, Aloyzo 
Barono eilėrščiai mūsų ma
žiesiems, Nijolės Vedegytės- 
Palubinskienės iliustracijos, 
40 psl., kaina $3.00.

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto, 55 psl. kaina $2.00.

Tiesiant kelią Lietuvos 
nepriklausomybei, Vaižgan
to straipsniai, 40 psi.. Kai
na $1.00.

Lietuvos Vyčio pėdsakais,
Juozo Strolios 1940-1945 m. 
atsiminimai, 176 psl., kai
na $2.00.

Kultūrinė* gairės pasako
se, II knyga, parašė Vytau
tas Bagdanavičius, 357 psl., 
kaina $5.00.

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

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

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

r f »
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MOTERŲ SKYRIUS
i

VYTAUTS OUNSCMM

Intynns klanams
Vyteetė žiltasriuriti yra 
Vitaiaes ssiverafteie kaitusi 

Gretą ir

leidau bristą 
gręžias satyros Ir 
aakito Mtsiaio lygio ir yra 
šio žanro kftrėj* Lietuvoje, 

ir kondeanaotaa fcxH 
ją Mėtis ir viri yta* 

satyras auistr*. Čia

KELUVU aa BOSTON

tčvs“
ai 7 žaMai*

Teises patarimai

linelis yra paimtas ii jos knyi 
totas“.

ji yra
pati talentiapiaisua 

Jos origiaatt tesutiks, 
bei psichelocinfe jžraU 

a barasi* Lietavot 
V. tiliaskaitės ka>
**BomaatikoB iasti-

r ls. Faustas Kl<rt>
Kiekvieną redakciją skaitytojai užpila laiškais, ku

riuose paprastai ko nors teiraujasi. Visi šie laiškai yra 
rūpestingai registruojami, ir jeigu tau neatsibodo du kar
tus per mėnesį gauti algą, privalai atsakyti į juos nedels
damas ir kuo išsamiausiai. Sakysim, jei skaitytojas įsigeis 
sužinoti, kokio ilgio tokio ir tokio dailininko kaklaryšis 
arba kaip išgelbėti sugedusio majonezo likučius, tu turi 
suteikti jam smulkiausią informaciją, širdingai padėkoti 
už dėmesį, paprašyti ateityje atsiųsti dar daugiau panašių 
klausimų, taip pat perduoti linkėjimus jo kolektyvui ir 
sveikinimą jam pačiam.

Žinoma, atsakinėjant į tokfos kvalifikuotus klausi
mus, tavo turimų žinių toli gražu nepakanka — net jeigu 
tos žinios būtų enciklopedinės. Skaitytojų laiškai tam b 
yra, kad įrodytų, koks esi nevėkšla ir diletantas. Todėl 
tenka ieškoti informacijos atitinkamose žinybose bei į- 
staigose — pradedant vaikų lopšeliais, baigiant karo ko
misariatais. Pamenu, kartą užtikau moterų konsultacijoje 
vieną vyruką, kuris sėdėjo, apsivyniojęs veidą trimis laik
raščiais. Bematant supratau, kad tai žurnalistas, kurį 
skaitytojas pradžiugino savo intymiu klausimu. Ir vienas 
Dievas žino. kodėl skaitytojas nė už ką nenori rašyti tie
siai į konsultaciją ar observatoriją ir gauti atsakymą be
tarpiškai iš jų. Matyt, skaitytojas yra įsitikinęs, kad gydy
tojas ar astronomas būtinai pameluos, o žurnalistas — 
niekados, šventa, šventa teisybė!

Taigi visai nenustebau, kai redakcijos sekretorius, 
kandžiodamas šypseną, paklojo man ant stalo skaitytojos 
laišką su tokiu klausimu: "Brangioji redakcija! Man labai 
reikia sužinoti, kaip baudžia už išprievartavimą, kiek už 
tai duoda metų ir visa kita. Labai nekantriai taukšiu jūsų 
atsakymo. Su labom dienom — Juzė Triūbelienė“.

Iškart suvokiau, kad panašaus pobūdžio informaciją 
protingiausia būtų pasiėmus telefonu. Pasukau advokatų 
konsultacijos numerį. Gaižus balsas man paaiškino, kad 
konsultacija telefonu neteikiama, prašome atsilankyti per
sonaliai, ir nėra čia ko.

Ką beveiksi, užsimečiau apsiaustą ir patraukiau ad
vokatų rezidencijos link. Užkopiau akmeniniais laiptais 
nusivaliau kojas prieangyje ir atidariau laukiamojo duris, 
čia, už milžiniško stalo, sėdėjo moteris.

— Kokiu reikalu? — tuo pačiu gaižiu balsu paklausė 
ji, nė nepažvelgdama į mano pusę.

— Dėl išprievartavimo,.— sušnibždėjau, prisišlieda
ma kuo arčiau jos suries* nes kambarys buvo pilnas žmo
nių.— Matote, aš esu.,. '

— Ak, išprievartavimas! — loštelėjo ji ir nužvelgi 
mane nuo galvos iki kojų.

Instinktyviai truktelėjau žemyn apsiaustą.
— Matote. — pasakiau kiek garsiau, — aš esu...
— Eikit į kasą ir sumokėkit penkiasdešimt dvi ka 

peikas!
— Penkiasdešimt dvi kapeikas! — pajutau nepelny 

tą skriaudą. — Juk ne mane...
— Kai sumokėsit, galėsit kiek tinkama aiškintis i. 

konsultuotis, — vėl griežtai nukerta moteris.
Kai mano kruvinas pusrublis dingsta advokatūra 

ryklėje, aš gaunu anketą, kur turiu užrašyti klausimą i 
savo pavardę. Tada man leidžiama įžengti į kitą kambarį 
kuriame sėdi koks tuzinas senų ir jaunų advokatų. Išsi 
renku patį kraštinį ir paskubom įbruku jam savo anketą.

Advokatas permeta klausimą akimis ir po to įsmeigto 
į mane tiriamą žvilgsnį, kuriame susidomėjimas maišosi 
su pasibjaurėjimu, o pasibiaurėjimas su susidomėjimu.

— Tai tamsta, vadinasi, dėl išprievartavimo? — su
gaudžia jis tokiu balsu, tarsi mus skirtų Platelių ežeras.

Advokatai visi kaip vienas kihstel? galvas.
— Mmmm... taip. Matote, reikalas tas, kad aš...
— Sėskite, sėskite, — skubiai pastumia jis man kėdę.
Vėl instinktyviai trukteliu apsiaustą to 

paties kėdės kraitelio. ___ ,

VAI, GRAŽU ANT KALNO

Vai, gražu, gražu 
Tik 
Ir
Debesėlių skarą. 
Kloniu plaukia 
Sukasi verpetai:

Džiaugias
Ir krutina
Žvaigždžių sietynėlton — 
Pasiryžtu per pasaulį 
Skristi vėjužėliais.
Vai, meilus,

Kur mao amžių 
Medo bekraitino!

lietuvių pareiškimų svorį.
I Lietuvės įvairiomis pro
gomis pasirodė pasipuošu
sios tautiniais drabužiais, 

■ .Švokštė ėr. M. šveiksaskieoė antike atsa-, patraukusiais daugelio daly- 
™iytl | Keleivio skaitytoj* Mansiam Iriais Į vių dėmesį. Jo® nugabeno 

Tis kismiaui turi MU hsudro lietuvišką trispalvę, užėmu- 
Khmtasm Ir tl-'sią tinkamą vietą laisvųjų 

akyriajs valstybių vėliavų tarpe.
Uiik. nfcta M -.U tobto. . Konvenęi» sveikino pre-
maitvtikiaa. zidentas Nuconas. Pagnndi-

.• „ niai® kalbėtojais buvo žy-
siaati Marine **■* mūg amerikiečiai. Pažymė

tini du: Mrs. Claire Lee 
Chenault, kalbėjusi apie A- 
zijos galvoseną ir pasaulio 
krizę, ir Texaso valst buv. 
■eisingumo žinybos vadovas 
W. Čarr, nurodęs reikalą 
skelbti "kryžiaus karą“ 
prieš vadinamąsias revoliu
cines nuotaikas, tiesiančias 
kelią komunizmui įsigalėti 
krašte. Abu reikalavo: Wa- 
diingtonas turi vesti griežtą 
užsienio politiką.

Suvažiavimas vyko aiškio
je antikomunistinėje nuotai
koje.

(Elta)

Dr. M. ftveikauskm, Attorney ai Lav.

Klausimas

Prašau man atsakyti į se
kantį trumpą klausimėlį:

Ištekėjau 1961 metais. 
Turiu du vaiku. Pastaruoju 
laiku pradėjome prastai su
gyventi su vyru. Jis valkio-

naip ar kitaip, nevisuomet 
turi tikrą pagrindą Reika
lui esant taipogi yra pravar
tu pasikalbėti su vadina
muoju "marriage counsel- 
lor“, prieš nusistatant kreip
tis į teismą

Del bendroje sąskaitoje
jusi naktimis, ir žmonės man j laikomų pinigų: 
sako. kad jis turi kitą mote-. Jei banko knygutė tikrai 
rį. AŠ esu tikinti moteris ir yra pamesta, tai bankas iš- 
skirtis su juo nenorėčiau? duos kitą knygutę. Tačiau 
Jis man yra keletą kartų pa-i tai padarys tik abiem peri- 
grasinęs skirtis. | mitus, kad knygutė yra pa

štai mano klausimas: ar, mesta. Yra tam tikra proce- 
jis gali su manim išsiskirti, dura, kaip, pav., skelbimas 
kada tik jam patinką ir su-! ir pan., kurios bankas prisi- 
manęs vesti kitą ir — ar jis! laiko panašiais atvejais, 
gali be mano žinios išimti Prileidžiu, kad Tamsta ži 
iš banko mūsų bendroj są- nai, kad, jei pinigai yra lai- 
skaitoj (joint account) lai-1 komi banke abiejų vardu 
komus pinigus, iš kurių į (jointly), kiekvienas gali, 
$8,000 buvo mano paveldėti turėdamas knygutę, išimti iš

— Tai ką turite pasakyti apie visą šitą.. Kokiu būdu 
tai įvyko?

— Matote, — atsikosčiu, — apie tą faktą aš negaliu 
nieko tikslaus papasakoti. Aš matote—

— Suprantu, — linkteli galva advokatas, — jūs bu
vote transo būklėje. Kad jūsų per daug nevargintume, — 
jis su užuojautą paglosto savo smakrą, — jūs tik atsakyki
te į kai kuriuos mano klausimus. Tyčinis ar netyčinis?

— Ko? Ką? ?
Kibusiu, — jis su užuojauta Vėl čfoptemsau už

smakro, — ar aktas buvo tyčinis ar netyčinis?
— Matote, — kantriai paaiškinu —, apie įvykusį 

faktą aš nieko negaliu žinoti. Manęs tik užklausė...
— Ak, užklausė! Ną tai kokg čia išprievartavi

mas? — nustemba advokatas.
Kiti advokatai taip pat ftbai nustemba to sosižvalgy- 

dami gūžteli pečiais.
— Matote, — atlaidžiai šypteliu, — aš atėjau tik 

sužinoti po to, kai manęs
— Jau sakėt, kad paklaįteė? 0 jis pilnametis?
— Ko? Ką?
— Ar pasikėsintojas yrd pilnametis?
— Iš kur galiu žinoti! Jfik sakiau, kad aš pati nesu

sigaudau, nes...
— Nes buvote transo bitelėje? Mmmm... O kūno su

žalojimų neįvyko?
— Kokio kūno?
Tylėdamas jis baksteli pirštu į mano kūną,
— Šit kaip! — Aš oriai šypteliu. — Esu ft redakcijos!
— Iš redakcijos? — Jis gūžteli petimi. — Tai padė

jęs nekeičia. Jei kaltė bus Rodytą nusikaltėtią gaus 4-7 
lietus. Kartoju: jei bus įrodyta. Dar yra klausimų?

— Ne, tai yra, — bejėgiškai apsidairau, —• esu iš re- 
lakcijos.

— Jau minėjote. Ši aplinkybė neturi jokios reikšmės.
Sunkiai atsikeliu.
— Viso gero.
— Viso.
Išeinu, vūs vilkdama kojas. Ant slenksčio man norisi 

atsisukti to dar kartą patvirtinti, kad aš to mano kūnas

iš dėdės?
Pas advokatą kolkas ne

norėčiau kreiptis. Jei vyras 
nutartų kreiptis, tada, žino- 

J ma. ir man reikės susirūpin
ti dėl advokato.

Būsiu labai dėkinga už 
greitą atsakymą

Tiesą banko knygutės 
niekur negaliu surasti; klau
siau vyrą, ar jis ją turi, tai 
sako, kad, matyti, pametęs, 
nes jos netaria.

Ar aš galėčiau gauti iš 
• banko kitą knygutę ir ją dėl 
visako paslėpti pas save?

Jauna žmona

Massachusetts.

banko dalį arba ir visos pi
nigus. Jei Tamstos vyras, 
pav., išėmė visus pinigus iš 
banko, Tamsta negali ban
ką "kaltinti“, kad išmokėjo 
pinigus vyrui. Tačiau, jeigu 
taip įvyko, Tamsta gali pa
reikalauti iš vyro Tamstai 
grąžinti pinigus, kurie buvo 
Tamstos pačios nuosavybė,* 
kaip, pav., tie 8 tūkstančiai, 
kuriuos Tamsta paveldėjai.
Jei reikalas atsidurutų teis
me, vyras pasakytų, kad 
Tamsta jam esi "padovano
jusi“ teise (interest) naudo
tis visa banko saskaita, į- 
skaitant ir tuos 8 tūkstan
čius. Tikiuosi, kad šis reika
las neatsidurs teisme. i 

Tokios bvlos (petition for
determination of owner- 2<t centu 
ship) yra keblios, ypatingai.. . .
jei bendroji sąskaita (joint kares

vien dėl to, kad vyrui įgriso, account) yra vyro ir žmonos 126 psl., kaina 50 centą 
gyventi su žmona arba žmo- į vardu. Jei nėra pilno pasiti- i Juozus Stalinas, 32 pst, 
nai nusibodo gyventi su vy- kėlimo tarp vyro ir žmonos. ' kaina 25 centai.

arija jei vieno pasitikėjimas psl., kaina 50 centų, 
kitu pasikeičia, tada patar
tina pasidalinti pinigus ir

narė, teisme liudija prk 
galvą Mansoną, pap 
savo akimis matyti 

Mansono gaujos darbus.

10 knygą už $2
Ar buvo visuotinis tvanas*

64 psl.. kaina 25 centai.
Materialistiškas istorijos

80 psl., kaina

Teismas neduoda skyrybų

ru. Skyryboms gauti reikia 
turėti vieną iš įstatymų nu
matytų priežasčių (grounds
for divorce). Tamstos apra-J juos padėti į atskiras sąskai-. 
somomis aplinkybėmis ne-! tas. 
matau jokios priežasties, dėl Gali būti. kad Tamsta be- 
kurios Tamstos vyras gale- reikalo įtarinėti ir rūpiniesi, 
tų kreiptis teisman skyrybų Geriausia — išsiaiškinti at- 
reikalu. virai ir rimtai. Dažnai tokie

Patariu Tamstai pasikal- atviri pasikalbėjimai išaiš- 
bėti su vyru ir jam pasakyti, kiną ir užbaigia miglotus to 
kuo Tamsta jį įtarinėįi. Fak- ėmoringns įtarimus bei ne- 
tas. kad žmonės kalba vie- pasitikėjimus.

lietuvės tarpt suvažiavime
General Federation of Į’kėsi konferencijoje to turėjo 

Women*8 Clubs metiniame ’geru progų iškelti Lietuvos 
suvažiavime - konfencijoje vardui bei jos bylai tokioje 
San Antonio mieste, Tex., ‘gausioje to rinktinėje pasau- 
birželio 8-12 d.d. dalyvavo 'lio moterų auditorijoje. Jos
dvi lietuvės: Elena Mažei
kienė, Washingtono klubo 
pirmininkė, atstovavusi Lie
tuvių Moterų Klubų Federa
cijai, ir Galia Žilionienė — 
Pabaltijo Moterų Tarybai, 
kuriai ji šiemet pirminin
kaują Konvencijoje dalyva-

nutapiu ant .jmm 
___ F ne iš

vo apie 3,600 ddelegačių,
Jkr»i tt redakcijoj bet priahnem, kad ui netari jokio.;
reikimta. K* gi. nusineSu Savo kūn* atgal į ndakdj* ir,} ?gFWC uriklauso R4 va? 

— 4-7 metas tik tuo atveju, jeigu nukentėjatioe kūnas, n mil. narią
redakcijos? Abi lietuvės veikliai reiš-

ipasakė įspūdingas kalbas, 
prašydamos pasaulio moterų 
talkos kovojant už viso pa- 

’saulio tautų, jų tarpe to Lie- 
’tuvos. laisvo apsisprendimo 
teisę. Užmezgė daug nau
dingų ryšių su įvairių kraštų 
moterimis; išdalino pundus 
informacinės literatūros.

Laimingu sutapimu suva
žiavimo dienomis dienrašty 
San Antonio Express pasi
rodė David Lavrrenee įdo
mus straipsnis apie Baltijos 
kraštus, sustiprinęs abiejų

Žalgirio mūšis, parašė tfr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24

Socializmas ir religiją E. 
Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centu.

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

Tavo fceliaa j socialumą,
(Leono Bliumo), 35 pst, 
lesina 25 centai.

Socto'Jzmo teoriją (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et

Socialdemokratija ir ko-
mmismes (K. Kauskio), 47 
psl*» kaina 25 centai

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

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

Be to, esame gavę nedidė
ti kiekį teisininko P. šulo 
parengto leidinio "Kaip su
daromi tsstamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą Ten yra ir tes
tamentu pavyzdžių. Jos kai
na—$3.00.

t
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Vietines žinios
no Lietuvių Piliečių dr-jos I 
šurum burum.

• • •

Mūsų padėka

Mūsų vedamos seniausios 
N. Anglijoje lietuvių radijo 
programos metinė gegužinė 
buvo rugpiūčio 9 d. Romu
vos parke. Didna buvo gra
ži, ir tai paskatino didelį 
būrį tautiečių į gegužinę at
vykti. Jie gėrėjosi gražia 
programa, kurių atliko akor- 
dionistė ir dainininkė Julija 
Grauslytė iš Hudsono, N.H.. 
Onos Ivaškienės vadovauja
mo sambūrio mažametės 
šokėjos ir armėno Ohano 
Armoudiano vadovaujama 
grupė, kuri. pasipuošusi sa
vo spalvingais tautiniais rū
bais, pašoko tautinius šo
kius. - • - — -

”Miss Lithuania of N.E“ 
išrinkta Pranciška Kveselyte 
iš Brocktono.

šokių varžybas laimėjo- 
pensininkų polkos — One 
šiugždienė su Juozu Velič
ka. mamės ir papės — Julija 
Barzienė su Jonu Ūseliu, 
valso — Stasė Vaičienė su 
Valteriu Rupšiu, tango — 
Ona ir Petras Radzevičiai.

Automobilį, kurį padova
nojo Fitzmaurice Motor Sa
les and Service Brocktone 
savininkas Juozas Kairys, 
laimėjo Stasė Vaičienė, $ 
100 — Valteris Estabrooks, 
III dovanų—Cicilija Cough- 
lin, IV — Viktoras Baraus
kas, V — Alice Bartkus, VI 
— Kazys Merkis, VII — 
Stasys Augonis.

Įžangos dovanas laimėjo: 
numeriai 035879, 035906, 
Juozas Skabeikis, 035968, 
035788. 078037 ir 078027.

Dėkojame gegužinės da- 
Ivviams, Julijai Grauslytei, 
”Miss Lithuania of N.E.“ 
šokių vertintojams, dovanas 
aukojusiems biznieriams, bi 
lietų platintojams ir pilkė
jams, gegužinės šeimininkei 
Monikai Plevokienei ir šei
mininkui Mykolui Bichnevi- 
čiui ir visiems bei visoms, 
kurie vienu ar kitu būdu pri
sidėjo prie gegužinės pasi
sekimo. : J t;,

Valentina ir Steponas

MNMMMMMMMMMM
ybe*

Sekmadienį, rugpiūčio 9
Bostono "Parker House“ 

viešbutyje prasidėjo JAV 
atviros šachmatų pirmeny 
bės, į kurias suvažiavo visos 
Amerikos šachmatininkai 
varžytis dėl čempiono vardo 
ir piniginių dovanų, drauge 
su Kanados, Europos ir Pie-. 
tų Amerikos varžovais. Da
lyvauja taip pat keli lietu- 
ziai, nors buvo tikėtasi žy
niai daugiau. Iš Chicagos 
ttvažiavo Vladas Karpuška, 
š Montrealio—Ignas Žalys 
s Bostono dalyvauja Algis 
Makaitis su Kaziu Merkiu. 
Pirmenybės truks iki rug- 
tiūčio 22 d., žaidžiant po
ienų partijų kas vakarų.

Lapkričio 22 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje ramovėnų rengiamas 
Lietuvos, kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas.

• • •
Lapkričio 28-29 dienon

Balfo seimas So. Bostono L.
Piliečių dr-jos salėse.

* * *
Gruodžio 13 d. poeto Ber 

nardo Brazdžionio "Poezi
jos pilnaties“ pristatymas,

Ieško

A. Makniti* — šachmatų

Grižo AL ir AM. GnatadŽiei, 
atvyko Monika

Aleksandra ir Antanas 
Gustaičiai grįžo iš atostogų, 
kurias praleido Kalifornijoj, 
viešėdami savo sūnaus Algi
manto šeimoje Camarillo, 
bičiulių tarpe Los Angeles, 
Las Vegas ir Meksikoj. Šio-

Nauja grupe į Lietuvą
tOOMO—OOOMOOMOMi

Ji rugsėjo 3 dienų. Lietuvoje praleis 10 
šienam asmeniui 0001. Smulkesnių imių

i

West
South Boston, Maso. 02127 
Telefonas: 268-8764

Laisvės Varpas
Uetovių Radijo 

Valanda
Seknudieniais 11-12 vaL 

AM 1,420 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETKAS VIŠČINIS 

Maso. 02402. Tel 586-7209

Sesuo iečko brotią Juoap ir Vinco 
Mttfauekų. Atsiliepti adre® 
Lithaania, Kapnuho rajonas, 
K*lūlrin Banga, Mikaiaukds kai

štreiautrieuė.

Petras Boruta ieško giminaičių 
šimakauekų. Atsiliepti prašoma 
šiuo adresa:

Lithuania, Kapsuko miestas. 
Draugystės gatvė 9—15, Petras 
Boruta.

Noriu surasti Joną Janušką.
Jis dirbo Lietuvoje Kauae VaL

!
gio treste užkandinių vedėjo, 
apie 65 metų amžiaus. Išvažiavo 
karo meto. Jis pats arba apie jį

J.I.B. vaistai, patentuoti Šveicarijoje Nr. 458628, regist
ruoti JAV, Kanadoje ir Europoje, ataugina plaukus, išgy
do pleiskanas, šašus, niežėjimą, plaukų slinkimą, grąžina 
natūralią plaukų spalvų moterims ir vyrams. 160% ga
rantuota. J.I.B. vartodamas 8 uncijas 16 savaičių, nebūsi 
nei žilasL nei plikas. Užsakymus su $6.00 monei orderiu 
siusti: JXB. Laboratory, 1437 So. 49th Avė., Cicero, IU. 
60650.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

iaformaoja skaitytojau apie paaaaMaiu* ir HetuviūkuMiua 
įvykius, deda daag ir įdomių nuotrauką ir atvirai pasisako 
anie vfalIMI aAmš vlMMMMMMiMiBB k*i lrmliflržmlimt klBMsiNĖMM. 
Jame rasite įdomią akattyteją biiką akyrią, kariame laekia- 
aw abipusių pasiaekymą ir aaomeaią kidtvieao visieam 
svarbia probbma.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra diaamttkas mfisą tt- 
eivijos laikraštis. Ieškąs aaają bendradarbių bei idėjų, vi- 

atvirae kbkvteae aneaaeaei, kuris kovoja ir dirba ui
Lietuva.

U JAV-ee |8.M

Knygos
jannimni hnkiteirskaitykite!tI

ŠAUNUS PENKETUKAS,' ANTANO ŠKĖMOS RAS- 
premijuota. gražiai išleista Tv , (Nuodėguliai ir

AaX apysaka, «nka mokyk,iniam
mTti“ k^SX^, "įSkt “*"M! Ja—’ H*™3* J'ŠVa,SteS’ “

tas Pirmosios lietuvių šach
matų komandos kapitonu.

v . i Čelesta, Balta drobulė), įris-
Raina į ta, 500 psl. Kaina 06.00.

BITĖS, parašė Liuda Ger-j LIETUVOS ISTORIJA
Ta komanda sėkmingai ko- >7 • • »• a! VI-ji laida, parašė dr. Ven
gia Bostono taroklubinėse N Ori 8U8ipaZint\Sodeikienes iliustracijų, kai- ~- ----- -* —

- 1 na 03.50.
NARDŽIO PULKAS, apn-

Angelė Puodžiūnienė, 
277 Seeood Street, 
Elizabeth, N J. 07206.

’Championship“ divizijos J.mm, 18 metų, lietuvaitė Ii 
rungtynėse jau 21 metus Li- Seinų (Lenkijoje), baigusi glm- 
thuanian vardu. Lietuviai "TS* j^j*8***11 80 *5
triskart buvo iškovoję antrų j. StikėtM^tX’i Tjav 
vietų Bostone ir penkis kar- Rašyti:
tus trečiųjų, o 1969-70 metų 
sezon, baigė pasidėję tre-
mų vietų su Cambndge ko-, Poland__Pobka.
manda. r

Nuo 1949 metų ligi Sol 
Lietuvių I komandos kapito
nu išbuvo Kazys Merkis.

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

RADUO PROGRAMA
Lietuvių Radijo 

Naujoj Anglijoj
iii stoties WLYN, 1860 U 
! lociklų ir ii stoties FM, 
; 101.7 mc., veikia sekmadie- 
i niais nuo 1 iki 1:30 vaL die- 
•nų. rerauoaams. vensoBų 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai-

ir

•=* ■ U'1=“
Sandaros salėje Lietuvių
Darbininkų dr-jos 21 kuopos P?*/1
banketas. j

• •
Rugsėjo 20 d. 3 val^popiet' 

So. Bostono Lietivių Piliečių j 
dr-jos III aukšto salėje Lie
tuvių Bendruomenės rengia
mas Tautos dienos ir Stei
giamojo Seimo minėjimas.

• • •
Spalio 11 d. So. Bostono 

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

Spalio 17 d. Bostono fnži-
je išvykoje juos nepaprastai 1®i®rių balins Sherston Mo- 
nuoširdžiai sutiko ir globo-1 ^or *nn,» Q“kicy, patalpose• Iš *1 V _ a 9 • ta ta tajo Monika Lembertienė ir 
jos sūnus Vitalis, Bernardas 
ir Aldona Brazdžioniai, Alė 
ir Edmundas Arbai, D. Mit
kienė ir eilė kitų senų drau
gų, kaip D. ir B. Railai, J. 
Andrius ir kt Los Angeles 
jie dalyvavo ir Dailiųjų me
nų klubo programoje.

Su Gustaičiais į Bostonu 
atskrido ir Monika Lember
tienė, kuri čia paviešės apie, 
tris savaites. Šiuo metu ji 
atostogauja dr. Edvardo ir 
Marijos Jansonų viloje Cape 
Code, o ta proga malonūs ir 
vaišingi "Audronės* savi
ninkai buvo pasikvietę ir 
daigiau savo bičiulių svečių.

Monika Lembertienė, jei 
aplinkybės leis, numato ap
silankyti Chicagoj ir kitur.

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

• • •
Spalio 31 d. ir lapkričio 1 

d. Lietuvių Tautinės Sąjun
gos namuose rengiama A. 
Galdiko kūrinių paroda.

• • •
Lapkričio 1 d. Sandaros 

moterų klubo banketas ir 
karalienės rinkimas So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
Q aukšto salėje.

• • •
Lapkričio 14 d. Lituanis

tinės mokyklos banketas So. 
BoSMn Lietuvių Piliečių 
dr-jos m aukšto salėje.

Lapkričio 15 d. So. Boato-

Metinė
Ad resas:

CANADA

414 pet, daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta.

kymėliai, parašė Balė į Pe. geras vadovė-
Vaivorytė, 167 psl. kai-1 “* mokimams. bet n su Įdo-

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

way, So. Bostone. Telefo- 
ĄN 8-0489. Ten ganus 
ir Ėekriria

NENUSIMTNK11EI
GaHma pagelbėti sergantiems 

ta, ranką ar 
nutirpimu, jauMant

REE-LEEF RUB
ai pagelbėti. Užtikrinam

Siųskite 95, gausite

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Bea 9112 

Neįtark. NJ. S71S5

M laumes leme

Tai rašytojos 
(Mataitis parašyti atsimini* 
nud apie žymiųjų poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų ndcdurių ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina 13.

Knygų išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė
jęs jr ir baigti.

na 02.00.
KREGŽDUTĖ, I dalis (va

dovėlis), parašė A. Rin- 
kūnas, 119 psl., kaina 
02.75.

BALTOSIOS ~WYTĖS 
KELIONĖ į MĖNULI, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė, 58 psL kaina .... 01.60
TRYS SAKALAI, AM. Vam- 

buto, 16 pasakų ir padavi
mų, 186 pat, kaina.. 02.

MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS, eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si didelį pasisekimų. Kny
gos kaina............... 03.00.

BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaškienė, 
133 pel., kaina 08.60.

MURKLYS, A. Giedriai* 
apysaka, 180 paL, kafc 
na • 01.80.

GINTARO tAKAA, X N» 
rūnės eilėraščiai, daug iliua 
tracijų, 64 psl., kabia 01.80

Skaidrytš, Balta Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina 02.

Jonukas keliauja, pasaka, 
pagal Kanapniekienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina 01.50.

mumu skaitys ir suaugusieji.
Kaina ........................... 06.

LIETUVIŲ LITERATO. 
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaiti* apie po
ezijų, K. Keblys apie romą- 
nų, RSilbajeris apie novelę, 
S. Santvara* apie dramatur
gijų, V. Kulboką* apie kriti
kų, J- Girnių* meta žvilgs
nį į visų tų literatūrų apla
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, Č. Gricevi- 
čiu* duoda išleistų knygų 
surašą. Kaina 010.

PAULIUS AUGIUS, 284 
dideli puslapiai, šio įžymaus 
dailininko paveikslai ir A. 
Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina 017.50.

Ketvirtoji pradalge, Ni
dos išleistas literatūros met
raštis, kuriame rašo 21 as
muo. Kietais viršeliais kai
na, 03.75, minkštais 03.15.

Chicago* istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl.. 
gausiai iliustruota, kai
ri! kiętitis viršeliais 010.

8KPTYKI8 MIUONUS dolerių

01 toSO fe 01OAM.OC.
Tmpamųją
kad jaunuolis gautų pinigus 

b gyvenimo pmdžisi.
jaunuoliams labai pisd* TERM 

tik 0SXN>

IL0OŠjų akddsato- 
02JM į metus

netnvią kolonijų. Kreipkite* 
ir 6* pbėiau puaiikin* apte

Mriraiytf Keleivį. Jo kaina

ga, eiliuotos 
gendos, 
tis, kaina 02.26.

ir le- 
Valai-

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H. Tantvafeaaš* iš
gyvenimų vaigų Movvkloje 
Sibire aprašymas augių kal
ba "The Cemetery ai Na- 
tiovm ln tho Siherlan TmriL 
m“. Ut torte Ą.7B.

nii’ŪLSO.

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė 
Parašė Prane* Naumiestii- 
ki*. Kaina..................00 V

BALADES, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liurtruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, dabai tinkama dova
noms. Kaina...............06.00

PEILIO AŠMENYS, Jur
gi* Jankų*, 8 veiksmų dra
ma, 261 psl., kaina 04.00.

Nardiio pulke*, Bal& 
Vaivorykštės, kaina 02.

Rene Rase. MEILE TRI 
KAMPY, 219 psl. kaina 03.-

Nužemintųjų generacijų, 
egzilio pasaulėjautos eski
zai, parašė Vytautą* Kavo> 
H*, 77 psl., kaina 02.

A . e^vl _ •---- g
AtSltlKtiMal BUSlKlKlnMlą

Kazimiero Barėno 14 įdo
mių apsakymų, 216 psl., kai-

1

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

BUVO 04» DABAR TIK 02

Lietu viii išeivija Amerikoje
Paraše STASYS MICHELSONAS

Šitų 500 puslapių gausiai iliustruotų knygų dabar 
galite gauti už 02, iki šiol ji kainavo 04.

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

Knyga parašyta lei<va kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskabėUte jų įsigyti.

» » r



Vietines žinios
Pirmas po atostogų I 

susirinkimas
i

So. Bostono Lietuvių Pi-į 
liečiu dr-ja savo mėnesinių 
susirinkimų nenutraukė ir j 
vasaros mėnesiais, kada ki
tos organizacijos skelbia 
atostogas. Jos eilinis susi
rinkimas bus šį ketvirtadie- j 
nį, rųgpiūčio 20 d. 8 vai. va
karo. Po susirinkimo, kaip 
jau įprasta, bus kavutė su 
užkandžiais.

Šia proga primintina, kad 
spalio 11d. draugija rengia
si paminėti savo veiklos 70 
metų sukaktį ir kartu pa
gerbti tuos narius veteranus, 
kurie draugijoje yra išbuvę

25 metus. To pokylio bilie
tas tik $3.50. o nariai vete
ranai nieko nemoka.

Ta pačia proga bus atida
ryta ir bronzinė lenta su au
kotojų keltuvo fondui pa
vardėmis. Tuo tarpu dar nė
ra vėlu joje savo pavardę į- 
amžinti: reikia tik paaukoti 
$100. Lenta kabos keltuvo' 
prieangyje.

S.G.

Pirmas rudens banketas

Ji rengia Lietuvių Darbi
ninkų dr-još 21 kuopa rug
sėjo 6 d. 2 vai. popiet San
daros salėje (124 F gt.).

Už du su puse dolerio vi

si galės sočiai pavalgyti. Bi
lietus patartina įsigyti iš 
anksto, jų gali pritrūkti, nesi 
salė nėra didelė.

Rengėjai

LD 21 kuopos susirinkimas

Lietuvių Darbininkų dr- 
jos 21 kuopos narių susirin
kimas bus šį sekmadienį, 
rųgpiūčio 23 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos patalpose.

Visi nariai kviečiami bū
tinai dalyvauti.

N. Jonuška, 
sekretorius

LD 21 kuopos išvyka

Lietuvių Darbininkų dr- j 
jos narių 21 kuopos valdyba 
rugpjūčio 16 d. gražioj Mar- 
cilionių sodyboj Grotone su
rengė savo nariams išvyką, 
kurioje dalyvavo kelios de-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Svatlrino iš Alaskos

Stasys Urbonas su savo 
sūnum Darium, pasukę į Va
karus, pasiekė net tolimos 
Alaskos Pairbanks miestą, 
gražų Mt. McKinley paiką 
ir kt. Iš ten jie mums atsiun
tė sveikinimų. Praeitą savai
tę jie grįžo į namus.

Viešnia ii Chicagos

Praeitą šeštadienį mūsų 
įstaigą aplankė Ona Karo- 
sienė iš Chicaeos. Ja atlydė
jo Albina Baškauskienė iš 
Brocktono.

DĖMESIO!

Gavome Jurgio Gliaudo# 
premijuotą romaną ”Aitva
rai ir giria“, kuriame vaiz-

šimtys asmenų. Visi nariai j duojami Lietuvos partiza-
ja buvo labai patenkinti. nai, 254 psL. kaina $4*50.

Daug kas ir čia vasarojo

Aleksonių-Kulbokų “Dai
nos“ vasarinėje Betlehem, 
N.H.. viešėjo E. Dambraus
kaitė iš Lietuvos, J. Jakubė- 
nienė iš Los Angeles, E. 
Dambriūnienė iš Washing- 
tono, prof. dr. J. Novickas 
su šeima iš Newtono, Mass.. 
K. ir M. Mockai iš So. Bos
tono. inž. Br. Kruopis iš So. 
Bostono, O Radomskienė iš 
So. Bostono, poetė St Šaky
tė su savo vyru Cezariu Sur- 
doku iš Baltimorės, akt. 
Henrikas Kačinskas iš Wa- 
shingtono, Elena ir komp. 
Jeronimas Kačinskai iš So. 
Bostono. Čia praleido dvi 
savaites ir Keleivio talkinin
kas A. Puskepalaitis. Dr. J. 
Girnius “Dainos“ vasarinėje 
viešėjo net septynias savai
tes, dirbdamas prie prof. Pr. i 
Dovydaičio monografijos.

Laukiama dar atsvykstant 
R. ir M. Dūdų iš Baltimorės.

V. Ivaška kuria šeimą
Vytautas Ivaška, plačiai 

žinomos tautinių šokių puo
selėtojos Onos Ivaškienės 
jauniausias sūnus, rugsėjo 
12 d. susituoks su Marija L. 
Rudokaite, 1969 metų “Miss 
Lithuania of N.E.“ Vestuvi
nė puota bus So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos UI 
aukšto salėje.

Muziejaus

Nr. SI, 1970 m,rųgpiūčio 1$

Lankosi J. Te
Jūrų kapitonas Juozas To

mas (Tamašauskas) su žmo
na iš New Yorko buvo atvy
kę savo pusseserės Irenos 
Sirutavičienės aplankyti.

Kartu su jais buvo ir jų 
giminaitis Andriejus Webe- 
ris, nuolat gyvenąs Šveicari
joje.

retenybė
Paskutiniai nepriklausomos Lietuvos laikę prisiminimai !

Dar turime pardavimui baigiančią pranykti lietuvišką monetą: 
5 lt. — J. Basanavičius, 10 lt. — Vytautas Didysis, 10 K. —prez. 
A. Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus.

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Miibury St

WORCESTER, MASS.
TeL SW 8-2868

yra yienuticie oticmit Įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš Worces- 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal- 

lietuvialuu, patarnao- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci» galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir lotų 
daiktų, tinkamu Lietuvoje,

ii žemomis kai 
Vedėja B.

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pasakarnio

I PC DIN I S 
OFrOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BKOADHAY Sau? h Boston. Mase

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt)

OPTOMETRISTB
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždam 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

ĮSIGYKITE “ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠUS“!

Ką tik išėjo ii spaudos JONO JANUŠKIO atsimini
mai “ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠAI“, 127 psL 
knyga, iliustruota, kaina $2.00.

J. Janužkis buvo vienas mūsą įžymiųjų žurnalistų. Jis 
ilgus metus redagavo ir Keleivį. Savo užrašuose jis įdo- 

1 miai pavaizduoja Prancūzijos svetimšalių legiono kareivių 
gyvenimą II pasaulinio karo metu ir to karo nuotaikas 
Europoje. Be to, knygoje yra trumpa J. Januškio biogra
fija bei kelių jo bičiulių pasisakymai.

■

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos

mo akto pasirašytojo 
no Kairio spalvotą portretą 
8 z 6 colių dydžio už 80

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance 

321 County Club Rd- 
Nevtan Centre, Mase. 02159

TeL 332-2848
•MasoaaoooaaaaooooaaoosaaaaaaaoĮ MMMM

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

Peter Maksvytis
U

49 Choreli Street
’E. Milton, Mass.

Atlieka visas pataisymo, r—as 
to ir projektavimo darbus ii Įsa
ko ir vidajo, (yvensma narna ir 
biznio pastatę, parai JSsu reika
lavime. Saukit* vioades ibi • va
landa vakaro.

Telefonas: 998-8475

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantal

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

Ką tik išleista knyga, kurią parašė St Micbelsonas. 
Joje kalbama apie tai, kas yra to juodojo pasaulio rasė. 
kada ir kokiu būdu ji buvo pavergta, kodėl ji ilgai tylėjo, 
kodėl sukilo ir LL Visi šitie ir kiti susiję su juodąja rase Į 
klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. Jos j 
kaina tik $2.00.

Elektros Prietaisai 
; ftftpastinįtai taisoma laikroditoa 

žiedus papuotalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Td AN 8-4649

GERA PROGA
Žymiai papiginta kaina 

galite įsigyti įdomius prel. 
J. K. Končiaus atsiminimus 
iš Balfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista, daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo $6), minkštais $3 
(buvo $5).

nniimimiinini

Dažau ir Taisau 4

Namas iš lanko ir ridoje 
Lipdau popierius ir taisau-1

: viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

Flood Square. 
Bardtoare Co. ' DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka Įvairią rūšių

Knyga yra geriausias žmogaus draugas JONAS STARINSKAS 
229 Savin

■■f:-"

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildomo gydytoją rs 
eeptes ir turima visus gatavus vaistus.

M įeik vaistų — eikit i lietuvišką raistiaą.
8av. Emanuel L. Rosengard, B. S„ Beg. Pharm.

IK a W. Brsadeay, tarp E ir F gatrią, SO. BOSTON. 
Tslsfsnaa AN 8-6629

No* 9 vaL ryte Bi 8 vaL v- išskyras šventadienini ir sekm. 
mnoooooaeeooooaoooooooooooooooeooooooooooooonoooos

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

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

Skambink ike

268 • 4662:
• • • .* • • • i* t

29 Savin Hill Ava J
Dorchester, Miss. |
TsL CO 5-5854 j

M. I. ALEKNA OI EAST BBOADVVA1 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN S-414S

Bausmių Moon Dažai 
Popiero* 8iasoms

Btitlaa
Vlaokia reikmenys 

leikmenya pis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mase. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesteris siun 
čiam įvairias siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdom* 
plotas! Siuntiniai sudaromi R 
vietinės gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gauti 
nią. Turime vietoje Įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotą 
prekių ii kitą kraštą visai le
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galits at
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietojo galės pasiriakti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimnL 
Patarnavimas atliekamas gn 
tai ir sąžiningai. Atsibaką įsiti
kinsit*. Vedėjas A. Sckyrinakl

E. KARDELIENĖS DAINŲ
1 PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
EXPRE8S CORP.
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO j LIETUVĄ

Pristatymas greita* ir 
garantuota* 

Prekės parduodamos nuie-
Itainomis. Numa- 

kad skarelių kainos

Atidaryta darbo

8 vaL ryto iki 2 vaL p^. 
valandomis pagal

susitarimą telefonu.
331 W. Broadvvay 

Sa Boston, Mase. 02127
TeL 268-0068

Kreiptis senu adi

BRONIS KONTR1M 
598 Broedaay 

So. Boston, Mase. 92127 
TsL AN 8-1781

tOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Gana

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikviea. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visą 
lėktuvą bilietai (airtkkets) išrašomi 
belaukiant — be jskin pa pi 14 am e

nereikalingai eikvoti karai alyvą 
1970

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimai

akesčie. V v ■ -■» >L-

Savybės:
Produk tingumas 

Grožis 
Ekonomija

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį, put ėją, ore filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais-

10 metu garantija.

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

487 Wa»hington St. (Codman Sq.), Dorchester, 
Alyvos barnelio aptarnavimas ištisas 24 vai. psi

Skambinti: GEneva 8-1204

Namams šildyti 
goriausias pirkinys

®FUEL CHIEF1 O 11 H r lt, v F j II. || rt' »■ r

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėm* tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbe

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Visą skyrių vadija 
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