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Organizuotų teroristą 
siautėjinas JAV-se didėja

Bombomis griauna viešuosius pastatus ir mokslo 
įstaigas, li pasalų apšaudo policijų. To padarinys — dau
gybe žuvusių ir sužeistų, milioniniai medžiaginiai nuosto
liai ir padidėjusi

Namų darbo bombų spro
gimai seniau buvo dar paly
ginamai reti įvykiai, — tik 
pamišėlių daribas ar gengs
terių kovos priemonė. Šian
dien tai yra jau kone kas
dieninis reiškinys, nes tokį 
"veiklos“ metodą pasisavi
no organizuota vadinamų 
kraštutinių radikalų teroris
tų grupė, tikėdamasi juo pa
siekti savo politinių tikslų.

Teroro priežastims tirti 
yra sudaryta specialių komi
sijų, teroro veiksmams už
gniaužti išleista specialių į- 
statymų. bet nuo to niekas 
negerėja, nes tyrinėtojai tų 
priežasčių ieško teroristų 
pakaušy, inkstuose ar kepe
nyse, o teismų - procedūra 
tiek nusitęsia, kol subom
barduojamas pats teismas ar 
net nušaunamas t eiaėjas.

Kokios apimties tie tero
ro veiksmai jau pasiekė, ga
lima patirti ir iš Senato ty
rimo komiteto davinių, ku
rie dabar buvo paskelbti. 
Aiškėja, kad per 15 mėnesių 
ligi š. m. balandžio 15 d. bu
vo visame krašte išsprog
dinta 4,330 bombų, nuo ku
rių žuvo 43 žmonės, 384 bu
vo sužeista ir padaryta 21.8 
mil. dolerių nuostolių.

Tik Massachusetts valsti
joje per tą 15 mėnesių tero
ristai išsprogdino 31 griau- 
nająją bombą, 55 padega
mąsias, 80 bombų kėsintasi 
išsprogdinti ir 2,941 kartą 
grasinta subombarduoti..

Ikio šio mėnesio galo tie 
bombardavimų ir žuvusiųjų 
bei nuostolių skaičiai jau yra 
žymiai pakilę. Aiškesniam 
vaizdui čia pakanka primin
ti tiktai paskutinių dienų te
roristų veiksmus.

Praeitos savaitės pirma
dienį bomba buvo išsprog
dinta Wisconsin universite
to tyrimų centre, kur sunai
kintas milionų dolerių ver
tės kompiuteris, užmuštas 1 
mokslininkas ir 1 sužeistas.

Antradienį padegamoji 
bomba apnaikino Burlingto- 
no. Mass., policijos stotį, o 
trečiadienį kita padegamoji 
bomba rasta pakišta John F. 
Kennedy vardo mokykloje 
Harvardo universitete..

Ketvirtadienį bomba spro
go Amerikos legionierių sa
lėje Washingtone, o antra
dieny Minneapoly.

Ir taip galima būtų pri
skaičiuoti dar daugybę pa
vyzdžių. O pridėkime dar. 
kad teroristai bombardavi
mu nepasitenkina. Jie dar 
sistemingai apšaudo iš pasa
lų policiją ir ugniagesius, 
dar labiau padidindami au
kų skaičių. Per šių metų 8 
mėnesius jau žuvo apie 20

neapykanta.

daugiau, negu per visus pra
ėjusius metus. Būna atvejų, 
kad policija tyčia šaukiama 
neva pagelbėti nelaimėje, o 
atvykęs policininkas prie 
durų nušaunamas. Dėl to da
ros vis sunkiau policijos pa 
galbą prisišaukti net ir rim
tu atveju, nes bijoma, kad 
tai nebūtų provokacija.

Dėl to visuomenėje auga 
prieš teroristus nukreipta 
neapykanta, o tuo pačiu di
dėja ir kito kraštutinumo ga
limybė, galinti užkurti tikrą 
civilinį karą, jei laiku ir 
griežtai teroristiniai veiks
mai nebus užspausti.

Kosyginas atvyks 

į New Yorką
Jau paaiškėjo, kad Sovie

tų S-gos premjeras Kosygi
nas atvyks į Jungtinių Tau
tų 25 metų sukakties minė
jimą spalio mėnesį ir ta pro
ga susitiks su Nixonu.

Jungtinių Tautų gen. sek
retorius nori, kad ta proga 
įvyktų ir keturių didžiųjų 
valstybių vadovų pasitari
mas.

Į tą minėjimą susirinks 
daug ministrų pirmininkų, 
atvyks ir Etiopijos impera
torius.

Meany kritikavo

demokratų partiją
Ilgametis AFL-CIO pre-/ 

zidentas ir demokratų rėmė- Į 
jas George Meany smarkiai 
kritikavo demokratų partiją. 
Pasak ji, demokratų partija 
vos pasivelka. be veiksmin
gos organizacijos, net be 
"iškylančio“ kandidato į 
prezidentus 1972 m. Uriijis- 
tų tarpe demokratų partija 
nebėra tokia patraukli, kaip 
seniau. Jis pasisakė prieš 
kraštutiniuosius, kurie par
tiją kažin kur tempia.

Meany sako, kad unijų 
narių tarpe vis daugiau 
linkstama priimti arbitražą 
ir tuo būdu išvengti streiko.

Meany remia Nbcono už
sienio politiką, bet peikia jo 
vidaus ekonominę politiką, 
kuri didina nedarbą. Nepa
tinka jam ir tai. kad Nixo- 
nas siaurina švietimo prog
ramą.

Siuto steigti naują 

Palestiną
Egipto prez. Nasseris yra 

pasiruošęs siūlyti įsteigti 
naują Palestinos valstybę, 
kurioje būtų apgyvendinti 
iŠ Izraelio pabėgę arabai. 
Nasseris sutiktų atiduoti da
bartinę Gazos sritį. Jai būtų 
priskirta vakarinė Jordano 
upės kranto sritis, kurią 
1967 metų kare užėmė Izra
elis. Tam sumanymui prita
riąs ir Jordanijos karalius. 
Jis mielai perleisiąs Palesti
nai kelias Jordano sritis, kad 
tik būtų baigti kiekvieną 
dieną kylantieji nesusiprati
mai us Palestinos partiza
nais.

Dėl amaro pabrango 

komai
Daug kur kornus apniko 

amaras, todėl jų derlius bus 
mažesnis. Kornų ir kitų pa
šarinių augalų kainos jau 
pakilo. Ryšium su tuo gali 
pakilti kiaušinių kainos. Ga
li nukristi jautienos ir kiau
lienos kainos, nes, trūkstant 
pašaro, daugiau galvijų bus 
paskerdžiama. Bet vėliau 
jos vėl ims kilti, nes liks ma
žesnis gyvulių skaičius.

Kennedy paliko

$400 milionų
Miręs Joseph Kennedy. 

žuvusio JAV prezidento ir 
dviejų senatorių tėvas, pali
ko turto 200-400 dol. Iš jo 
bus sudarytas fondas, kuris 
rems protiniai atsilikusių gy
dymą ir tų ligų tyrinėjimą. 
Savo našlei Kennedy pasky
rė milioną, o dviem seserim 
po 625.000. Kiti vaikai jau 
seniau buvo "aprūpinti“ mi-

policininkų. Tai dvigubai Honais dolerių.

Rugsėjo 2 d. sueina 35 metai, kai Japonija pasirašė pasi
davimo raštą, čia matome Japonijos delegaciją USS Mis
souri laive Tokio įlankoje.

Siuto apdrausti visus 

amerikieiius
N. Zelandijos parlamente 

vyriausybei pareikštas ne
pasitikėjimas, pirmą kartą 
per 40 metų. Taip nebūtų į- 
vykę, jei balsavimo metu du 
ministrai nebūtų namie pra

tęs. kūrina dŽJTŽc(Bitų balsavę prieš

nepasitikėjimo pareiškimą,

JAV, pats turtinigiausias 
kraštas, socialinio draudimo 
požiūriu yra labai atsilikęs.; 
Dvejus metu* dirbo komite-

Staiga mirt
poetas Henrikas Radauskas
Praeitos savaitės ketvirta- šaulyje, pilname praeinančio 

dienį, rugpiūčio 27 d. 11 vai. grožio ir nepraeinančio bru- 
10 min. priešpiet širdies talumo“. 
smūgio ištiktas Washingto- Į "Radausko poezijos cent- 
ne staiga mirė vienas įžy- r« lieka individą* poetas, 
miausiujų mūsų poetų — amžiname dialoge su likimu

ir visomis epochomis, praei
ties ar ateities, atsisakęs bū
ti seikėjamas aktualumu“.

Šią liūdną valandą mes 
reiškiame giliausią užuojau
tą jo žmonai Verai ir visiems

Gali sustoti dirbę
automobilių fabrikai

Automobilių pramonės li
nijos prez. Woodcock pa
reiškė, kad iki rugsėjo 15 d. 
trys didžiosios automobilių 
bendrovės turi sutikti su pa
grindiniais unijos reikalavi
mais. Jei nesutiks — bus 
streikas.

Meksika suvaržys 
skyrybas

Norintiems skirtis Meksi
ka buvo tikras rojus. Iš JAV 
nuvažiavai į pasienio miestą 
Ciudad Juarez, pernakvojai 
viesbutyą o kitą dieną, ga
vęs skyrybų dokumentus, 
galėjai grįžti namo. Pernai 
jame tokių perskyrų duota 
45,000.

į tą biznį, vadinamą 
"Meksikos pramone be dūm
traukių“, įsikišo pats prezi
dentas. Dabar teisę apsigy
venti duos vidaus reikalų 
ministras, o be teisės gyven
ti, negali ir skyrybų bylos 
užvesti.

automobilių darbininkų uni 
jos prez. Walter Reuther. o 
dabar jo įpėdinis, ir paruošė 
projektą, kuris numato įves
ti sveikatos draudimą visiem 
gyventojam. Tada visiems 
medicinos pagalba būtų vel
tui. Lėšos tam reikalui susi
darytų iš bendrų mokesčių, 
darbdavių ir dirbančiųjų į- 
našų.

To įstatymo sumanymą į 
senatą įnešė šen. E. Kenne
dy.

Sovietai pranašauja
Kennedy nužudymą

Sovietų laikraštis Komso- 
molskaja Pravda rašo. kad 
^en. Ed. Kennedy galįs bū
ti nužudytas, kaip ir jo du 
broliai, jeigu jis kandidatuo
siąs į prezidentus 1972 m. 
Grasinimų nužudyti jis jau 
esąs gavęs dėl savo [kalbų 
prieš amerikiečių įsikišimą 
į Kambodijos ir Laoso karą 
ir dabar esąs labai saugoja
mas asmeninės sargybos.

Kennedžiui esą grasiną 
mirtimi "dešinieji reakcio
nieriai“.

Sovietų persekiojama* ge
nerolas Grigorenko yra ne 
tik laikoma* beprotnamy, 
bet patalpintas Į kamerą 
karte su pavojingu žmogžu
džiu.

• • •

pasiūlymu* būtų buvę*ir
atmesta*.

« « *
Toronte iš kapų buvo pa

vogto* 25 urno* ir už ja* rei
kalauta $25,000, bet vėliau 
grobikai nuo to reikalavi
mo atsisakė.

♦ # ♦
Oficialiai nustatyta, kad 

per paskutiniu* 18 mėnesių 
iš įvairių statybos vietų din
go 16 tonų dinamito ir 04, 
000 sprogstamųjų pistonų 
bei 101,000 pėdu detonuoja
mojo knato. Galima prileis
ti, kad to* medžiagos nau
dojamos dabar padažnėju- 
siem* įvairių įstaigų sprog
dinimam*.

♦ * •
Argentinoje buvo nužudy

ta* tekstilė* darbininkų va
da* Alonso, viena* žymiųjų 
Perono šalininkų. Peniai va
sara ten taip pat buvo nu
žudyta* žymu* darbininkų 
vada* peronista*. šiemet pe
rono šalininkai nužudė buv. 
Argentinos prezidentą A- 
renburu.

* « •
Olandijos sostinėje kelia* 

valanda* tesėsi tikras peti
cijos ir hipių mūši*. Ji* kilo 
dėl to, kad policija uždrau
dė hipiam* naktį miegoti 
prie kare žuvusiem* pamink
lo. esančio priešai* karalie
nė* rūmu*.

• * •
Lenkiioje oro piratai per

rugpiūČTo* mėnesį net tri*
lėktuvus privertė skristi ten,
kur jie nurodė.

• • •
Vietname JAV neteko 

4,006 helikopterių, juose žu-
fornijoj —- 19,666340. Ant-; To 4,152 kariai, 
roj vietoj pasitiko New Yor-; • * «
ko valstija su 18,446,000 gy

Gyventojų surašymo duo
menys rodo. kad dabar dau-

ventoją.
Izraely cholera jau susir

go 28 asmeny*.

Henrikas Radauskas.
Ta netikėtai jį pakirtusi 

mirties angelo strėlė sukrėtė 
ir visos kultūringosios lietu
vių visuomenės širdis, nesgi 
netekome vienintelio tokio 
buvusio mūsų poezijos aris- j kitiems artimiesiems, 
tokrato, tarsi karališkojo 
brilianto, žaismingai žėrin
čio mūsų kūrybos lobyje, be 
kurio tegul liks ir daug di
džių ir svarių vertybių, bet 
jų tarpe jau nebebus tos ma
giškam stikle atsispindinčios 
grynosios poezijos mūzos 
pasakos.

Henrikas Radauskas bu
vo gimęs 1910 m. balandžio 
22 d. Krokuvoje, kur tuo me
tu viešėjo jo motina. Vaikys
tę praleido Gikonių kaime,
Rozalimo valse.. Panevėžio 
apskr. Pirmojo didžiojo ka
ro metą su tėvais praleido 
Rusi jdft B*7f>21 m. grįžęs į 
Lietuvą, mokėsi Panevėžio 
gimnazijoje, 1929 m. baigė 
Panevėžio mokytojų semi
nariją, vienerius metus mo
kytojavo pradžios mokyklo
je ir 1930-1934 m. studijavo 
Vytauto Didž. universitete 
lietuvių, vokiečių ir rusų 
kalbas bei literatūrą, o taip 
pat teatro meną, dalyvauda
mas prof. Balio Sruogos va
dovaujamam teatro semina
re. 1936 m. buvo Klaipėdos 
radiofono lietuvių ir vokie
čių kalbomis pranešėju, vė
liau švietimo ministerijos 
knygų leidimo komisijos re
daktorium. 1944 m. pasi
traukė į Vokietiją, po karo 
čia darbavosi prancūzų į- 
staigose, o 1949 m. atvykęs 
į JAV, po eilinio darbininko 
vargų 1959 m. gavo atsakin
gą tarnybą Kongreso biblio-' Egipto prezitfeutas Nasser 
tekoje Washingtone. I Jordanijos karaliumi

Literatūrinę kūrybą H.' Einasi Kairo mieste, pakely 
Radauskas pradėjo dar stu- Į i konferenciją Art. Ryt 
dijų metais, savo kūrinius. kai grąi,nti* 
spausdino literatūros ir me
no žurnaluose, 1935 m. išlei
do eilėraščių rinkinį Fonta
nas, 1950 m. — Strėlė dan
guje, 1955 m. — Žiemos dai
na. už kurį gavo Lietuvių 
Rašytojų draugijos litera
tūros premiją. 1965 m. čia 
buvo išleista stambi jo kūry
bos rinktinė Eilėraščiai, ku-* 
rioje telpa ir naujausias po-| 
ezijos rinkinys Žaibai ir vė
jai.

H. Radauskas yra daug 
vertęs iš svetimų kalbų, ra-! 
šęs kritikos straipsnių, re
cenzijų ir buvęs Lietuvių 
Enciklopedijos bendradar
bis.

Henriko Radausko poezi
ja, Jurgio Blekaičio žodžiu 
L. Enciklopedijoje. — "tai 
estetinio tikėjimo išpažini
mo aktas, giesmė kūrybai, 
kuri yra vienintelis dievas 
nesuvokiamos prasmės pa-

Jaagttaię Tautų parinktas dip
lomatas Caanar V. Jarriag mė- 
giaa sutaikyti Izraelį ir arabę 
valstybes.

tal-

Daialuiakas Eddk Fteher. 42 
m., pasiskelbė suhankrutijąs. Jis 
skolų turįs $916.300, • turto tik 
640,000. '



fcSLHVMLlp. >0»T0K Nr. 33.1970 m. rugsėjo 2 d.

Artėjant Kongreso ir kitiems 
rinkimams

Lapkričio pradžioje rinksime Atstovų rūmų visus 
narius, dalį senatorių, gubernatorių ir kitus pareigūnus. 
Kandidatai jau beveik visur paaiškėjo. Rinkimų vajus 
sustiprės. Svarbiausi varžovai bus demokratai ir respubli
konai. Kiti kandidatai, jeigu jų kur ir bus. teturi maža 
vilties būti išrinkti. Gal vienas kitas.

Grumtynės bus atkaklios, Abiem minėtom partijom 
rūpi rinkimus laimėti. Demokratai dabar suskilę. Jeigu 
jie rinkimus laimėtų, partija sustiprėtų, ir tas laimėjimas 
būtų didelis žingsnis kely į pergalę 1972 m. renkant pre
zidentą.

Panašios mintys yra ir respublikonų galvose. Ir jiems 
būtų lengviau savo prezidentą laimėti 1972 m., jeigu jie 
ir lapkričio rinkimuose išeitų laimėtojais.

Rinkimų vajuje abi partijos nesigailės viena kitai 
priekaištų, bet. aišku, tik dalis jų bus pagrįsti. Bus kandi
datų, kurie nesigėdins kitus kaltinti dėl išgalvotų dalykų.

Todėl eiliniam piliečiui nebus lengva susigaudyti, 
kur čia teisybė ir kur išmislas. Negalima pasikliauti vien 
kandidato' priklausomybe tai ar kitai partijai. Nei demo
kratų, nai'-respublikonų partijos nėra paprasto žmogaus 
reikalų gynėjos, bet jų tarpe yra atskirų asmenų, kuriems 
labiau rūpi plačiųjų masių reikalai. Tokius kandidatus ir 
tektų rinkti.

Kiekvienas balsuuotojas turėtų išsijoti savanaudžius, 
kurie tesiekia tik savo garbės, bet ne valstybės ir žmonių 
gerovės, melagius, kurie vieną žada. o priešingai daro, 
ir, žinoma, sukčius, kurie bendrauja su kriminalistais.

Šitie trys kunigai kandidatuoja į senatą: i* kai ria | dėžinę — HeLaugMin ii Rhode Island, ka
talikas, reupubUkeaas; Duffrey ii Connectieut, Jaugi. Kristaus haiayžios, demokratas; Danfort 
i& Missouri, episkopatas, respublikonas.

Kas kitur
GĖDINGA SUTARTIS

Boston Herald - Traveler

PO SUTARTIES

Taip pavadintą E. Ilinio

pakviečiami ir įžymesni A- 
merikos pareigūnai. Kadan
gi nepriklausomų valstybių 
pasauly jau buvo žymiai pa
gausėję, kilo abejonių, ar 
Baltuosiuose Rūmuose būtų 
pakankamai vietos visiems

rugpiūčio 17 d. išspausdino, straipsnį apie V. Vokietijos- sykiu priimti? Pasirodė, kad 
Latviu Snaude drauiriins Sovietų S-gos nepuolimo su- 'reikėsią banketą perskelti į 

tartį jšspausdihto Neprikl.: dvi dalis. Bet kaip tai pada- 
rūgpiūSo 26 d., ku- ryti, kad nė vienas nepasi
baigiamas: '.justą nustumtas j antrąją

uitvių Spaudos draugijos 
viceprez. Oswald Akmen- 
tinš straipsnelį, kuriame sa
koma. kad rusai ir vokiečiai* ris si
vėl kuria "Naująją Europą“. ' j^ąčiau visa tai tėra pra-1 vietą? Tvarkytojas Wood-

Dž IdaUas reikia brangiai
keti

Žmonės užteršė orą, van- tojas turi $65 išlaidų dau- 
denį ir žemę. Didieji mies- giau, o pramonės ir tirštai 
tai ne tik JAV-se dažnai gyvenamų rajonų — net 
skęsta smoge (rūke, susijun- $200 (vidurkis).

įsiame su žalingomis dujo- Didžiausias oro teršėjasgusiame su žalingomis dujo
mis, dulkėmis ir kitais ore 
esančiais nešvarumais). Tai 
būna ne tik Los Angeles, 
New Yorke ar kitame JAV 
didmiesty, bet ir Londone, 
Tokioj ir kt. Tų miestų gy
ventojai nebeturi kuo kvė
puoti. Ypač kenčia alsuoja
mųjų organų ir širdies ligo
mis sergantieji senesnio am
žiaus žmonės. Jų miršta du 
kartu daugiau, negu neuž
teršto oro sąlygose.

Kiek čia esame blogo pa
darę, galime spręsti iš to, 
kiek atsieis pastangos pačių 
musų n
riniams

Skaičiuojama, kad JAV 
orui, upėms, ežerams ir van
denynų pakraRSams nuo są
šlavų išvalyti per ateinan
čius 5 metus reikės išleisti 
71 biliona dolerių. Įsidėmė
kite. —71 bilioną dolerių! 
O bilionas juk yra lygus 
tūkstonįta1 tttHiOfrtJ.

Iš šitdeVandenims 
išvalyti“ toks-$64 bil., orui — 
$13 bil. ir $4 bil. žemę ter
piančioms atmatoms sunai
kinti.

šitos milžiniškos lėšos ne
bus išleistos be naudos. Jos 
sugrįš mums kitais pavida
lais.

Atsiminkime, kad užterš
tas oras daug greičiau nai
kina net metalus. Pavyz
džiui. Kleopatros oh štoko 
New Yorite pavirtins per 09 
metus apgadintas daug dau
giau, negu Ogiau nei tūks
tanti metu švariame Mpto 
ore. Didmiesčiu atmaetoos 
teršimo kontrottsvfanp Iriai- 
gos viršininkas ęakt>, kad 
didmiesčiuose nstptienas 
rūdžių suėdkmaa nuo t fid 
4 kartų greičiau, negu toH 
už miestu. Dėl užteršto oro 
turi milžiniškų nuostolių ir 
ūkininkai. Vien KaHforni- 
joie tų nuostolių per metus 
yra apie pusantro štato rai- 
lionu dolerių.

Tau šiandien dėl ūžtelėto 
oro

Ten rašoma:
"Neseniai Brandt ir Kosy- 

gin pasirašė Kremliuje "ne
puolimo“ sutartį. Tai didelis 
smūgis visoms pavergtoms 
tautoms, kurios gyvena tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos ir yra Sovietų pavergtos.

"Man ta sutartis primena 
kitą sutartį, pasirašytą prieš 
31 metus taip pat rugpiūčio 
mėnesį Ribbentropo ir Mo
lotovo. Ta nacių ir komunis
tų sutartis teveikė dvejus 
metus, bet leido Hitleriui 
pradėti karą prieš Vakarų 
Europą ir Stalinui pagrobti 
Estiją. Latviją ir Lietuvą.

"Vakarų Vokietija iki šiol

džia. Vakarų Vokietijos vvardas čia rado tikrai dip- 
bendrovės sovietams jau pa- lomatinį sprendimą: sako, 
statė visą eilę fabrikų, ypač surašykime valstybes abėcė- 
chemijos pramonėje, o dėl lės tvarka ir vieną pusę pa- 
daugelio miliardų dolerių kvieskime vieną dieną, o ki- 
vertės kontraktų dabar ta-. tą pusę — kitą dieną, 
namasi

Time žurnalas pabrėžė, 
kad sutartis buvo pasirašyta

Achesonas pasakoja: 
’Vieną popietį prieš pir

yra daugiau nei šimtas mi- Į nepripažino Pabaltijo vals- 
lionų JAV-bių keliais važi
nėjančių automobilių. Jie

įį- Į tybių okupacijos, 
ie Willv Brandt nuras

Dabar 
nurašė Vokie-

per metus į orą išmeta 91 į tijos teritorijos dalį ir pri
mik tonų nuodingų dujų. Ši-' pažins Estiją, Latviją ir Lie
tai blogybei pašalinti nuo tuvą Rusijos teritorijomis. 
1974 m. automobiliai turės i Tai plekštelėjimas į veidą 

tautoms, kurios 25 metus ti 
kėjo, kad Vakarų valstybės 
jų nepamirš. Mano nuomo- 

išleisti per metus visiems $3; ne. tai yra gėdinga sutartis, 
bilionus. Pirkdami automo- nukreipta prieš žmogaus tei 

sės ir apsisprendimą1

būti aprūpinti prietaisu, ku
ris atsieis $48. Pridėjus iš
laidas filtrams valyti, teks

biliams kurą be švino prie
maišų. jų savininkai išleis 
dar per bilioną dolerių.

Antroje vietoje oro teršė
jų eilėje yra fabrikai ir pri
vatūs namai. Iš jų kaminų į 
orą išmetama per metus 46 
mil. tonų nuodingų dujų ir 
kietų medžiagų, šitai blogy
bei pašalinti reikės $4 bil.

Sunkus klausimas, kaip 
nušvarinti upių vandenį. 
Miestų kanalizacija ir pra
monės įmonės jį nuolatos 
teršia. Per metus į JAV upes 
ir ežerus nuleidžiama iki 45 
bil. galionų suteršto van
dens. Maža to. Kiekvienais 
metais išrandama apie 500

pyktis, nes iš tokio nesusi- ir į JAV-bes, bet čia ji plisti 
pratimo priešas galėtų gauti nerado dirvos, 
tik naujos geros medžiagos Šiais laikais visoje Euro- 
puolimams. Achesonas, su poje sanitarinės sąlygos y- 
ja kalbėdamas, ėmęs pakar- ra aukšto lygio. Yra ir daug 
toti tarsi jos išsireiškimus, geresnių vaistų su cholera 
kaip "perdaug apie save ma- kovoti, todėl nėra abejonių, 
no“, "perdidelis savo kelnė-1, kad ta vėl pasirodžiusi vieš- 
se“. Prezidentas, tai išgir- ; nia iš Europos bus išprašyta, 
dęs, paėmęs atgal ragelį ir j jai dar nesuspėjus didesnio 
pareiškęs: "Gerai, jau ge-'žmonių skaičiaus aplankyti
rai. kada judu taip prieš ma
ne sutariate, žinau, kad pra
laimėjau. Dalyką pamirški
me“.

Taip viskas ir pasibaigė, 
šeinančiam Achesonui Tru- 

manas tačiau pareiškė: "Pa
sakykite tam Novokainui. 
•ad ’we didn’t miss him!“‘ 
(Novokainas — tai nuo dan- 
ų skaudėjimo gyduolių var
ias).

Be abejo, mūsų žmonės 
Lietuvos atstovybėje Wa- 
shingtone ir kitur galėtų pa- 
oasakoti ir daugiau tokių 
atsitikimų, kur Sovietijos 
Iiplomatams teko nemato 
niai "susirgti“ dėl Baltijos 
kraštų pagrobimo, kurio ci
vilizuotas pasaulis nepripa
žįsta.

Žiūrovas

CHOLERA PASIRODĖ 

EUROPOJE

Tikėkime, kad ta liga nevirs 
epidemija.

VIENAM LĖKTUVNEŠIUI

640 MILIONŲ

Sovietų Sąjungos laivyno 
stiprėjimas kelia vis dides
nio rūpesčio Washingtone. 
Sovietų S-ga neslepia savo 
pastangų vyrauti šiaurinėse 
Ramiojo ir Atlanto vande
nynų dalyse bei šiaurės van
denyne. Specialistai sako, 
kad šiandien Sovietų S-gos 
jūrų karo pajėgų pavojus y- 
ra ne mažesnis, kaip tarp 
pirmojo ir antrojo pasauli
nio karo Japonijos ir Vftkie- 
tijos.

Todėl ir JAV tenka viš- 
stiprinti savo karines jūrų 
pajėgas, šiuo metu siekiama 
pastatyti bent vieną naują 
atomų varomą lėktuvnešį, 
nes šiais laikais lėktuvnešiai 
kare vaidina pirmaujantį 
vaidmenį.

Pastaruoju metu vis la-' ^f.ro ^a^vynas J?
biau gąsdina žinia, kad cho-' meto ki-
lera iš Azijos pasirodė So- 3 lėktuvnešiai bus pasenę 
vietų Sąjungos pietuose. At-: Ir ®?v0 uždaviniam
skirų susirgimų pastebėta vykdyti. Dabar yradu ato- 
Egipte ir kitur Visur ima- 4varoml ‘ektuvne-
masi griežtų priemonių jai
kelią užkirsti bet baimė, įu™P«vadintas prezidento 
kad ji gali ir plačiau paplis- vardu. Jo pa
ti, tebėra nemaža. Tos bai- statymas atsieis $640 mil. 
mės, kaip pasakoja grįžę, e- 5?
sama ir Lietuvoje.

Cholera yra sena ir visa
da gąsdinanti liga. Ją plati
na mažytė bakterija, kurią.

tarp Europos ekonomiškai mąjį banketą pusiau laužy 
stipriausios valstybes ir Eu-i ta anglų kalba moteriškas 
ropos kariškai galingiausios balsas pranešė Woodwar- 
šalies. Ir šita aplinkybė, ša- ‘ dui, kad. nelaimei, Sovieti- 
lia ekonomiško sovietų suin-Į jos atstovas ir jo patarėjas 
teresuotumo, leidžia prisi-'susirgę ir labai apgailestau- 
minti ir vieną prieš 31 metus ja. kad prezidento bankete 
pasirašytą vokiečių-sovietų negalėsią dalyvauti. Norint 
paktą, kuris istorijon įėjo pasitikrinti, ar čia ne kokie 
kaip Ribbentropo - Molo- juokai krečiami, susisiekta 
tovo sutartis“. j su atstovu Nikolajų V. No-

Ana sutartis, kurią, beje, vikovu New Yorke. ir jisai 
sulaužė vokiečiai, o ne so-rastas sveikas ir linksmas, 
vietai, taip pat buvo parira-: Tačiau, su sovietų atstovybe 
šyta todėl, kad abiem pusėm dar kartą besikalbant apie

Knygos
syta todėl, Kau aniem pusėm aar Kartą Desucaioant apie ; ; •’T; ~buvo naudinga ekonomiškai atstovo sveikatą ir galimybę, ,Vr .°. ?? m’ ^r' Koehas., J AKUUJUtU 
bendradarbiauti. O sulaužy- dalyvauti bankete, vėl pa- ^veisiasi žmogaus žarnose, * 
ta ji buvo tada, kai vienai'tvirtinta, kad j’o sveikatae-j!s.!f.u.r su 187ia‘oml*Pa‘e,;,li?| SAUNUS PENKETUKAS, 
pusei tai pasirodė prasmin- santi bloga.“
ga. Kaip ilgai pastaroji so- * * *
vietų - vokiečių sutartis a- Banketas praėjo puikiai, 
biem pusėm bus naudinga— Trumanas niekuo neprisimi
nė taip lengva pasakyti. 
Bent dabar ji yra politiškai,

į lauką, patenka ant skalbi-j premijuota, gražiai išleisto 
nių ir šiaip drabužių, užter-i apysaka, tinka mokykliniam 
šia dirvožemį ir pro jį pra- jaunimui, parašė J. švaistas,

ne rusų nedalyvavimo. Bet Į 
Rytų Europos reikalus sekę

Tas pats laikraštis rugpiū
čio 10 d. išspausdino ir kitą 
Akmentinšo straipsnelį, ku
riame pasakojama, kaip Pa
baltijo valstybės buvo oku
puotos, primeną 1941 m. de
portacijas, kaip tos valstybės 
prievarta įjungtos į Sovietų 
Sąjungą. Baigdamas prime
na. kad Pabaltijo tautų pa
stangos atgauti nepriklauso
mybę randa didelės para
mos JAV visuomenėje, ad
ministracijoje ir kongrese* 
kad JAV administracija ne
pripažįsta Pabaltijo valsty
bių aneksijos ir kad kongre
se šiais metais birželio mė-

kariškai ir ekonomiškai j valstybės departamento pa- 
prasminga abiem pasirašin- reigūnai netrukus patyrė tik-
šiom pusėm.

SPAUDĄ BEVARTANT

rąją Sovietijos atstovo ligos 
priežastį. Mat. kviečiamus 
svečius dalijant į du būrius, 
Sovietijos atstovui teka ta

.... kurią buvo pakviesti
‘ prie prežidėnto Lietuvos, Latvijos ir EstijosBuvęs*

Trumano valstybės sekreto
rium diplomatas Dean A- 
chesonas savo atsiminimuo
se sumini Lietuvą. Atsimini
mai’pavadinti Present at the 
Cįėation —r Mano metai 
valstybes departamente.

atstovai, kurių valstybes So
vietija buvo prarijusi, nore, 
Achesono žodžiais, "jos vis 
dar mūsų pripažįstamos ne- 

' priklausomom valstybėm“. 
• • •

i

einanti į vandenį, jei išma 
tos nebuvo dezinffekuoja- 
mos. Su užterštu vandeniu 
ar maistu antkrytis patenka 
į žmogaus skilvį. Choleros 
bakterija greit žūva nuo 
karščio ir įvairių dezin
fekuojančių preparatų. Skil
vio sunkos rūgštis gali ją už-4 
mušti, bet jei ji gyva paten: 
ka į žarnas, ne vėliau kaip 
per 5 dienas pasirodo ligos 
požymiai: vėmimas, dažnas 
viduriavimas, kūno pavir
šiaus šalimas, silpnas pul
sas ir kt. Priepuolis trunka 
2-5 dienas. Ligonis nusilps
ta ir dažnas miršta. Bet kai
kas perserga ir lengvai, 
vaikščiodamas.

Choleros tėvynė — Azija. 
Jai geriausia ten, kur žmo
nės tamsesni ir nešvaresni. 
Bet ji nėra naujiena ir Lie
tuvoje, į kurią ateidavo iš 
Rusijos.

Cholera nuo praeito šimt
mečio pradžios Europą ap
lankė net 6 kartus. Pirmoji 
1817-23 m. antroji — 1827- 
1937 m., pasiekusi visą Ru
siją. Lietuvoje ypač žiauriai 
siautė 1831 m.

Trečioji epidemija Lietu
vą pasiekė 1848 m. Paskuti
nį kartą cholera Lietuvoje, 
siautė 1900 m., bet didesnių 
aukų nepasiėmė dėl pagerė
jusių materialinių sąlygų ir 
pačios visuomenės pastangų.

i Rusijoje cholera pirmą 
kartą pasirodžiusi 1823 m. 
šešis kartus siautė su per
traukomis 37 metus ir į ka
pus nuvarė apie 2 mil. žmo-

kaina $3.
BITĖS, parašė Liuda Ger- 

manienė. Daug gražių Z. 
Sodeikienės iliustracijų, kai
na $3.50.
NARDŽIO PULKAS, apsa

kymėliai, parašė Balė 
Vaivorytė, 157 psl. kai
na $2.00.

KREGŽDUTĖ, I dalis (va
dovėlis), parašė A. Rin
kimas, 119 psl., kaina 
$2.75.

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė.58pri.,k$įna ... $1.50 
rRYS SAKALAI, Alf. Vam- 

buto,16 paaikųlr padavk 
mu. ISO psL kaina . $2. 

MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS. eiliuoto pasaka, para

iė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stenčikaltės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj tarė jo
ti dideli pasisekimą. Kny
gos kaina ...............$3.00.

BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaškienė, 
133 paL kaina $3.60. 

MURKLYS, A. Giedriaus 
apyniu, 130 psl. kai
na ........... ...................$1JO.

GINTARO TAKAIS. J. Na- 
rflnės efliraščiai. daug iHur 
trariki. 04 sat.Jraina $1.80.

Shėidrpt*. Relės Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $8.

Jaaalms fasRau ja, pasaka, 
pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitia. kaina $1.50.

/Kitą dieną Trumanas pa- 
Dfplomatinę tarnybą A- sikvietė Achesoną ir Wood- 

čhešonas pradėjo 1941 m. wardą pas save ir atrodė su- 
Iki 1946 m. buvo valstybės pykęs, nes reikalavo praneš- 
sekretoriaus padėjėju, po to ti Sovietijos atstovui, kad 
1945-1947 m. vicesekreto-
rium, o 1949-1953 m. —vals
tybės sekretorium.

naujų cheminių medžiagų, ne3j didelis atstovų skaičius 
kurių veikimas vandeniui* “
tuoj pat sunku numatyti. To
dėl ir vandens išvalymo iš
laidos bus milžiniškos. Jos 
gali siekti nuo 100 iki 1,000 
dolerių per metus kiekvie
nam namui pagal jo dydį.

Tuo nesibaigia miestų 
valdvbu rūpesčiai, susiję su 
aplinkos užteršimu. Kur dė
ti kietas atmatas npužter- 
šiant oro? Ir tam reikalui 
teks per penkmeti išleisti 
viri 300 mil. dolerių.

žodžiu, už savo blogas 
darbas tarime vėliau bran
giai mokėti. Blogiausia, kad 
dėl to turi gertėti ir tie. ku
rie prie aplinkos užteršimo 
kuo mažiausiai prisidėjo.

Todėl stenkimės kiekvie
nas, kiek tik galime, vengti 
savo aplinką teršti. Tada ir 
administracijos pastangos 

itimu buskovoti su jos užteitimu
kiekvienM JAV gyno- MkMtageenta.

pasmerkė Kremliaus neigi 
mą duoti laisvę Pabaltijo 
valstybių žmonėms.

Ir Daniel John Sobecki, 
matyt, lenkas, Boston Chris- 
tian Science Monitor rugpiū
čio 25 d. rašo, kad ir jam ta 
sutartis primena Sovietu Są
jungos su Estija, Latvija ir 
Lietuva pasirašytas nepuoli
mo sutartis ir netrukus po to 
sekusią okupaciją.

"Jeigu Vakarų Vokietija 
priima Sovietų pažadą neuž- 
pufti, ypač po Čekoslovaki
jos įvykių, tai kam reikalau
ja, kad JAV kariuomenė ją 
gintų? Arba, jei NATO iš 
tikrųjų, reikalinga, tai ne
puolimo sutartis ar nėra tik 
popieriaus skiautelė, įteisi
nanti Sovietų praeities užka-i 
riavimus ir skatinanti tą da-* 
ryti ateity?“ klausia Sobec
ki.

Lietuva minima 150 pu»> 
lapy. 1945 m. rugptikčio mė
nesį pradėjęs eiti vicesekre-

iis Amerikoje "nebemielas“, 
kadangi padarė nepateisina
mą akibrokštą prezidento 
žmonai melu apie sveikata 
pridengdamas atsisakymą 
dalyvauti bankete. į kuri to

toriaus pareigas, kitų metų vo prezidento žmonos kvie
čiamas. Achesonas su Wood- 
wardu, sako, bandė teisinti 
Novikovo nepavydėtina šiuo 
atvedu būklę ir kaltinti savo 
neapdairumą. Jie irbdinėio. 
kad ryšiu nutraukimas galė- 

paaštrjno,Kitaip;jau tų atnešti rimtu pasėkų ir 
inčius mūsų . ąanty- sujaudinti Amerikos drau

gus užsieny. Prezidentas at
rodė nepatenkintas.

sausio mėn. Achesonas ra
šo: "Pirmas mans>sukhipi- 
mas buvo nedidelis ir pri
klausė mandagumo prasi
lenkimo rūšiai“ (sako, ”a 
sočiais faux lnyia

kone pr**“*— 
smunkan
kius su rusais“.

Prez. Trumanas, mat, nu
sprendė atnaujinti tradici
nius banketus 
Rūmuose užsienio 
tams, kurie karo. m|to buvo, 
nutraukti. Į juos bįmvo pa
kviečiami visi W ‘ 
gyveną kitų valstybių 
matai su žmonomia. Būdavo

• • •
Tuo metu žmona pašaukė 

Trumaną telefoną Pasiro
do, ir ji norėjo, kad prezi- 
dentaa nesiimtų tokio rimto 
žygio, nes, perdavus telefo-
no ragelį Araesonui, ji fa* šį nių. Airių emigrantai praei

ti Trumaną to šimtmečio trisdešfantoi-
atidėti, kol praeis siais metais buvo ją atvežę tb» kaina $2^5.

ga» aiUootoa pasakos fa* le
gendos, parašė Jonas Valai-
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. ginė, kyla au
, pravesto nuosavybių perkai- o yty
i no jimo, pagal kurį kaiku-.
Iriems mokesčiai pakelti i nariai Wwwej.

Lyg šviesos žiburys spindi niūrioje mūsų tremites ir net tris kartus. Tiesa, da- 
kasdienybėje Vasario 16 gimnazija, vienintelė visame ®ar Į™o tūkstančio tenorima
laisvajame pasaulyje. * I vletoJe P*™*

, ,.$85, nuosavybių vertė
Šiemet jai sukanka 20 metų. Joje išėjo mokslus virš daug daugiau paaukštinta.

60 abiturientų su brandos atestatais, {galinančiais stoti, Todėl ir mokesčio teks daug

Vasarų 16 ginama prašo 
pagalbos

SESES IR BROLIAI LIETUVIAI!

NASHUA N.M. 

Visiem* pakėlė, bet

Karstų

savo

1

daugiau mokėti. 
Savininkai, kurių

į universitetus, ir virš 260 su vadinamaisiais vidurinės 
brandos atestatais. Jie visi yra išsiskirstę po {vairius kraš
tus ir papildo lietuviškoje veikloje dirbančiųjų šviesuolių 
eiles.

Pasididžiuoti galime, kad per visus tuos metus Vasa
rio 16 gimnazijos moksleiviai gražiai pasirodo mūsų tau
tiniuose ir svetimiems skiriamuose parengimuose, garsin
dami Lietuvos vardą visoje Europoje.

Laimingu sutapimu 1953 metais tuometinės mūsų 
Bendruomenės valdybos Vasario 16 gimnazijai buvo įsi-’ kurių tarpe yra nemaža sė

esama

jau ir Wsr—teris turi 20 
aukštų pastatą. Iki šiol tetu
rėjo tik 10-ties aukštų. Tik 
bankai ar draudimo bendro-

apie 14,000. kelia karštus'vės stato dangoraižius, o pa-
Į protestus. Vertinimą atliko prastas žmogus pasitenkina 
j specialiai už $150,000 pa-f pasistatęs vieno aukšto na-
samdyta firma Daugelis 
planuoja siekti "teisybės“ 
apeliacijų keliu, pradedant 
rugsėjo 8 d. Mokesčių pakė
limas ypač skaudžiai palietė 
senesnių namų savininkus,

gyta šauni beveik penkių hektarų /dydžio Romuvos sody
ba su gražiu parku ir pilimi, kurios aukštas bokštas prime
na senąjį Karo muziejų Kaune. Gražiai šviečia mūsų tri
spalvė nuo pilies bokšto ir kiekvienam byloja, kad čia Lie
tuves sala. šis šiandien milioninės vertės turtas yra seniai

nesnio amžiaus lietuvių.

mėlį, kuris vėliau apkrauna
mas dideliu mokesčiu.

e a e

Senesniosios kartos keto
nus, anų laikų veikėjus, jau 
galima ant pirštų suskaičiuo
ti. Tai Justinas Karazija. 
Jonas DirveKs, Vladas Jan
kauskas, Juozas Glavidcae, 
Petras AlavoMus ir dar vie
nas kitas. O anuomet jų čia 
buvo daug!

(Italijoje) vieouolyno vienuolėm, "iopor tootos“ U lodijm. Vi
kad talijoje "perkamos“ kandidatės į vienuoles, kilo didelio trinkiams. Net

miniotai pirmbrfaki Indira Gandi įsakė iitirti iį reikalą. Popiežius tokią prekybą irai

NEW YORK, N.Y.

Trys mirė
Mirė 88 metų amžiaus O- 

na Mizarienč (Vieckytė),
pilnai apmokėtas, gausiai aukojant visų kraštų lietuviams.! gimusj Merkinės parapijoj
1963-1965 m. Romuvoje išaugo nauji moderniški gimna- jr Nashua išgyvenusi 68 me- o_______ _______________
zijos rūmai, kainavę virš 800,000 markių, lietuviams au-1 tus. Vyras mirė prieš keletą1 Seniausia Worccerierio JL nevykdė’. Daba/šūsitarS 
kojant vieną trečdalį, o likusius du trečdalius padengiant metų. Jis ir Laisvės redakto-. lietuvių draugija — Šv. Ka- riejamai bus spalio 18 
Fed. Vokietijos įstaigoms. i rius Rojus Mizara buvo bro-' zi™lero ®r-ja jau mirė,] jiena Apygardos rinkimų

v , .. .. . . . . . • --j- p - l4 'hų vaikai. Paliko dukterį y eik«si75 metoaJ1 savo Iė-< komisijai vadovauti kviečia-
Kad sis lietuvių kultūnms židinys Romuvoje galėtų ir g^ius, somis stipriai parėmė Lietu- /ntenas Reventas.

savo paskirtį atlikti, reikalinga, kad būtų naujai pastatyti! Antaną ir Tanų. Be jų, Mko,voe kdšvhilmo reikalus,
mergaitėms ir berniukams bendrabučiai. Senoje pilyje' dar ą vaikaičiai ir 3 provai-' • • • j
laikyti toliau, kaip iki šiol, bendrabučius yra neįmanoma.1 kaičiai. Visi gyvena Nashua. i
Mūsų visų lietuviška pareiga, kad Vasario 16 gimnazijos Krolis Jonas Vieckis gyvena * Su rtgsėjo mėnesiu prasi- 
moksleiviai turėtų ne tik klasėms, bet ir apsigyvenimui Lietuvoje. Palaidota Šv. Ka- deda ir organizacijų susi-
pampas be priekį - jaukia ir virai. mo>“•*

Vbi parengiamieji darbai atlikti. Tenka pasidžiaugti,'^'3 “ Hon“ 

kad Fed. Vokietijos įstaigos ir Muo atveju sutinka pakelti i • • • J • • •
du trečdaliu bendrabučių Matyto. išlaidų, taip kad aito, j I
lietuviška. įnašas neprašoks liekančio vieno trečdalio. m?“$ ara?iau^lž SLA 57 kuopos narių susi-

Pradžiai vnkiophi iabngoa akiria 280-000 DM Reikia. ČesiHlleviČienė (Gaidytė), 3 .*•-
rranziai voKiecių{SUUgos mana m. neima, Marcinkonvse ir Na- vri- vak- IPr»8toJe

kad mes patys, lietuviai, sudėtume šiam reikalui 140,000 marcinKonyse ir «a
DM. Vokietijoje gyvenantieji lietuviai patys vieni tokios ®"ua gyvenusi 60 metų. La- 

i ~ »ko *wtjis vAr altcns ir dvi iš-sumos suaukoti nepajėgs. įtektos dukterys: Elena' ,
realia,, vi-, Uėnjumpu-I, erarfk, fa*. HtzgęraM (McLean,nai:^^^ aph,^, toįi lietuviškų studijų i

“*• ’ Snrinra Md 1 Abi atvtkn i Stovės ir namus. M rug- fcwi©j dalyvavo apie 130
Domiomis aukomfa m«s ir prašome paremti Vasario, pttčio 1<HĮ7 naktįa^MM. net iš U valstybių.

i Kazlausko laidojunoįrtm- Skaitytos paskaitos: Dvi-

j°* “■ KaCT,N<SsTl£ta£k' ūkusios atostogų o jis ghAas), UetuįškM jauni- 
Aazvg ° ^m**0!* nat. bavn darbe. JAV-se (M. Saulaity-

e o o

• • •

Šį pavasarį buvo Lietuvių 
Bendruomenės tarybos rin
kiniai, bet New Yorko apy
garda dėl įvairių priežasčių

VOKIETIJA

Dvi

universitete gavo 
PeHarokmtė ir biolo

gijos mokMų daktarės —
I Miuncheno universitete Re
gina Sakalauskaitė. Į

I
Pasibaigė laetamifcų studijų

Liepos 19-26 dienomis 
Stattgarte buvo Septyniolik
toji lietuviški savai-

16 gimnazijos bendrabučių- statybą.
Romuva, bendrabučius pastačius, tarnaus ne vien 

Vokietijoje gyvenančiam lietuviškam jatmimtri 
davinys — patarnauti po visą pasaulį 
mūsų jaunimui, kad jis turėtų čia jaukų židinį, kor ir 
mokslus eitų, ir sąmoningais lietuviais išaugtų.

Aukų vajui pravesti pasišvenčia Tėvas Alfonsas 
Bernatonis, OFM Cap. Jo nuopelnas — kad 1953 m. lietu
viai įsigijo Romuvos sodybą. Vasario 16 gimnazijos Kura- 
terija. kuriai patikėti gimnazijos reikalai tvarkyti, vien
balsiai jza nutarusi Tėvą Bernatonį šiam kilniam lietuviš
kam žygiui įgalioti ir prašyti visų lietuvių šį aukų vajų 
visokeriopai remti.

Pajėgėme įsigyti Romuvos sodybą, sugebėjome pa
statyti gražius Vasario 16 gimnazijos rūmus. Ne lietuviai 
būtume, jeigu nepajėgtume mūsų jaunimui bendrabučių 
pastatyti.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS KURATORUOS NARIAI:

SIŲSKITE TIKTAI 
SPECIALIUS RUBLIŲ

CERTIFIKATUS 
1 LIETUVĄ

Specialūs rubliai yra ke
turis kartus vertesni už 
paprastus rublius. Už 
specialias rvMią sertifi
katus jūsų giminės gali 
gauti viską, ką tik nori, 
svetiaras valiutos Vneft- 
posyltorgo kraatavėse 
už ketvirtį kainos. Kai
kurios prekės įkainuotos 
taip žemai, kad jos ati
tinka 10 rublių už dole
rį vertę.
įrašykite mūsų aaajo 
katalogo. — jis duoda
mas veltui, — ir įsitikin
site, kad specialūs raMfo 
certifikatai yra geriausia 
dovana iūaą gtaninBMe. 
Adresatas gauna per 3-4 
savaites. Už vieną spe
cialų rublį — $2.13. Jo
kio kito mokesčio. Pilna 
garantija.
SIŲSKITE TUOJAU!

Siųskite tiktai per
INTERTRADE 

EKPRESS9 CORP.
125 East 23rd Street 

New York, N.Y. 10010

PAPRAŠYKITE 
KATALOGŲ VELTUI 

SVARBU!
Priimame autoaiobilią ir 
batą ažsakytaau.

Skaitykite 
šias knygas I

RBIBvlKlį
adv. J.

trys broliai: Jonaa, Simanas, buv° darbe, 
ir Juozas, bei sesuo Rožėj
Tamulionknė J parapiją j muzikog igto_
kapus is sv Kazimiero baž-1 taraere’(V. Banaitis), Katalikų
ny*w įū- ŽUVO 101 ANGLIAKASYS suartėjimas

(to*, j Dėdinas), Ateiti-
tav i Hetuvil* lite‘

rai>ftri> <V* Natkevičius). *v*. ba paraginimo, 
LIO! aftgnakasys. Ir vU tm jje|WreB steigiamojo seimo atsiustų reikalmeą

rys žmonių, nes velionė bu
vo malonaus būdo moteris.

v e e

tė), Tan> žydriojo ir juodo-' PAL£NGVlNK«TE MUSŲ 
jo romantizmo (dr. J. Gri-į DARBĄ

Kiek laibo ir pinigo • • • «• •• 
jei mielieji 

toriai nelauktų, kol 
o pa-

dievybm ir dfab 
vyrto VARDYNAS/paruoiė 
Anis Rūkas, 89 puslapiai, 
kaina $3.00.

For giedrą j aaadsą. Myka*
le Vaitkaus 1909-191B a, 
atsiminimų IV tomas, Ž7Ž 
psl„ kaina kietais virėelialt 
novelės, 156 pel^ kaina kto 
teis viršeliais 62.50.

Inicialai po tilta. A* Tlltio
63.75,

NULAUŽTA BAKA, tek 
iu vaizdeliu mnm. naraėB 
Stasė Vanagaitė-Fetersoaio» 
nė, 81 psl., kaina 62.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustettis, 154 pst, kaš>
na 61*60.
LIETUVIAIS ESAME MBS 
GIMĖ, lietuvių dainynas, 

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinai, suda
rė Juozas Žilevičius, lud> 
na 14 50

ANGLŲ KALBOS G] 
MATlKA,216psl.,^ '
N^>WKLA{)6ČS(i 

HJVOS PINIGAI, ioao K. 
Kario, 225 psl., kaina I®.

RAŠTAI — STRAffBMAI. 
ATSIMINIMAI, 

zas Liūdžhia, 246 
piai,

Urdao
Voltietijo* Lietuviu 

AR. Beraatooi*, dr. F. Karvelis, r. V. JJL

Gaila, šioje koresponden
cijoje daugiau rašoma apie 
miruriuB, negu apie g?vu& 
Bet tai Amerikos lietuvių 
gyvenimo dalis: vienas po 
kito senieji išeina į anapus, 
čia nrfrė ir dar palyginamai 
jaunas 57 metu Jonas Trai- 
navičius. per 15 metų vedęs 
lietuvių valdomos West End 
Beverage bendrovės raštinę. 
Gimė Nashuaoj. Tėvas An
tanas dar gyvas, motina Jo- 
zeflna mirusi. Paliko žmoną 
Stasę Benusevičiūte. Savo 
meto velioniui pavyko suma
niu šėra pirkimu - pardavi
mu pelnyti nemaža kapita
lo. J aidotuviu sueigas Raa- 
lausko šermeninėj atliko 
storius MUlerta ii Good 
Shepherd bažnyčios. Palai
dotas lietuviu kooperatyvo j

« ■ - « Mkasyklų 
ta. kad

dėl to, kad godūs 
savininkai nesirūpina, 
angliakasių darbo sąfrgos

fr dU koncertei- Vie* 
nesisieloja ir angnaknų u-|#e programa atliko pianistė 

«*-^itf.fro — reKginės muzikos — 
verdantieji apsaugos jstaty- Banaitis vargonais,
mai bttq vykdomu IsumUdU Birutė Vmčjurgy-

tė ft Bostono (JAV) ir Ar-

ciVMJOHmaAii nrro 2SSi±?o^
AMERIKĄ L. Andriekaus eilėraščių.

kilmė ir reikšmė (prof. 
Z. Ivinskis) ir kt.

Čiurlionio ansamblis wn 
pakviestas koncertuoti Ve- 
necueloje ir KobmfaiĄfct. 
Venecuela švenčia IM metą 
bbvo

ARGENTINA

dr. Esame labai dėkingi tiem 
kurie tokių raginimų neina 
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant 
vi* mažiau bebus tokiu, ku 
F1OM fmmms siysii

Kablele adm-ie

VĖL NAUJA DOVANA 
VAIKAMS

vėl gali*

, , a. . , . . Liepos 23 d. mirė dr. An-
zUm? tanas Babelis, 83 m. amž., į

— Vyti* 
tik ką Bėjusi* knyga ME6* 
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau tvuėioji laida. Liūto 
vilke* knyga* istorijoje tai 
nedažna* reiikiny*. Ta* r»

parašė dr. K. šidlauska*. b 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1,50.

LAUMIŲ JUOSTA. Brti* 
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl*, kaina — 
63.00.

Arimų, dievybių Ir dM- 
ryrių VARDYNAS, surinko
Anis Rūkas, 89 pri., kaina 
63.00.

Gyvulių ūkis, George Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psi., kaina 61.06.

UETUVIV BEUCTRM* 
TIKOS ANTOUKM6A, II
omas, redagavo 

Ir
700

610. Knygoje yra 61 
jo kūrybos pavyzdžteL

Milfordo 
kad Keleivio administraci 
didelį susidomėjimą sokėlęi

t r y

t »

* r f ;

/x»

ansambliui tonai paskyrė Velionis nepriklausomoje tai mėgsta. Todėl______  ___ __________ _
kapinėse. VeKenis buvo vie- Gtaadfciėlės lokių anmbM, Lbtoroje gydytojo darbą guĄato savo vaikaite*, j*i- poeto Jono Aisčio 
tinio lenkų piliečių klubo praeitą pavasarį ten šokus ir dirbo Vilkaviškyje. Argen- gylate ja tuoj arba Kalėdų rinkinys. Kaina 
narys* turėjęs didėiaasią pntiseU-'tinojs gyvena ir jo sūnus, proga. Kabia 6340. Gauna- viršeliais 62.55, ‘

Kor, mą. taip pat gydytojas. I ma k Keleivy. šeliais — 63.75.
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, ialin ii Lietuvos!

Šv. Jono bažnyčia — I 
pažangios mokslo minties 

muziejus

Paminklų restauravimo

Lėktuvai j pajūrį

Šiuo metu, kaip paskelbė 
Tiesa, iš Vilniaus aerouosto 
į pajūrj išskrenda 25 lėktu
vai: iš jų vienuolika skren-

valdyba Vilniuje atlieka į- į da 1 Klaipėdą ir keturiolika
vairių pilių, bažnyčių, sena-į i ^aan^a\3,a?aros. 
miesčio atnaujinimo darbus.' kasdien iš Vilniaus į pajūrį 

Tos valdybos bendradar-! išskrenda 1,500-2,000 kelei 
biai restauruoja bažnyčias. V1M-
kurioms teikiama visiškai 
kitokia paskirtis. Dabar 
Tiesa paskelbė, kad iki šių 
metų rudens numatyta baig
ti restauruoti šv. Jono baž-

Gamina filmą 
"Dėdės ir dėdienės“

Lietuvių kino studija pra-
Mokytojas iš Indianapolio Louis Romeli jau trečius me
tus gyvena su jam įsodinta 17 metą jaunuolio širdimi. 
Jį čia matome su savo žmona piaustant šiai sukakčiai iš
keptą tortą. Tai ilgiausiai išgyvenąs svetimos širdies 
savininkas.

v.. • • ’ • j ”' dėjo gamanti filmą "Dėdėsnycm Vilniuje. Pasirodo,,.r^enės... Dalra, Vaižlran. 
kad joje įsikurs "pažangios
mokslo minties muziejus,

"nažanrrins irdėdienėS“’ Pagal VaižSan 
P to to paties vardo veikalą.

vyks įvairūs disputai, vargo
nų muzikos koncertai“.

Dar atstatoma Bernardi
nų bažnyčia, tvarkoma šv. 
Onos bažnyčios fasadas,

Scenarijų parašė Vytautė 
Žilinskaitė, režisuoja A. 
Dausa. Mykoliuką vaidina 
akt. Juozas Budraitis. Seve
riją — akt. D. Krištopaitytė.

ikbZma Fauno rUtuSrSa- Ra-P°‘ą
lia tų darbų, dar numatoma rez' R Bukauskas 
tvarkyti buv. stovyklos Di
mitrave muziejinį ansamb
lį bei įvairias 1863 m. sukili
mo vietas.

Iš lietuvių restauratorių į- 
vykdytų darbų pažymėtini 
šie: restauruotos Trakų ir 
Raudonės pilys, Tytuvėnų 
vienuolynas. Raudondvario

rez. B. Bratkauskas. Filmo 
operatorius — J. Tomaševi- 
čius. Numatoma filmuoti Ig
nalinos. Pakiliojo ir Rusnės 
apylinkėse.

Stiprina kovą su valstybės 
turto grobstymu

Valstybės turto grobstys 
ir Astravo rūmai, Perkūno iokuP-ŲetU'oje tiek pa
namai, šv. Kazimiero baž-i ?ht>.kad.:L^et“™!.ko,n'

ninko pavaduotojas Ignati- 
jus Surininas... (E)

Nukrypo nuo linijos

Komunisto nr. 8 cituoja
mas LKP CK biuro nutari
mas:

"Valstiečio“ laikraščio re
dakcija įpareigota geriau 
nušviesti kaimo pirminių 
partinių organizacijų darbą, 
jų patyrimą, sprendžiant ak
tualius žemės ūkio gamybos 
klausimus. Būtina dar rys-

nyčia Vilniuje, eilė gyvena- Part‘j°s centrokomitetas nę; kiau parodyti, kaip dirba ir 
niųjų namų. Daug darbo, pa- ?enlai sus«™P>n° *$>“>&.gyvena kaimo komunistai, 
stangų reikalauji ypač Vii- kov« su Siekia-1 Laitai taip pat turi iš-
niaus senamiesčio restaura- 'V3 »'\ent0Jus lakinti, kad samiau ir visapusiškiau ro- 
vimas. i^le klysta, manydami, jog dyti propagandisto, agitato-

Val’dybos viršininkas yra! ’’valst>'bines visuomeninės riaus, lektoriaus darbo paty- 
Rom. Kaminskas, neseniai nuo®avybes grobstymas e- nmą, giliau ir plačiau rašy-
viešėjęs pas Čekoslovakijos nSvS “ *Vietimo • hUSi'
restauratorius. Dabar lietu- ,nei- ^me?lnes nuosavybes mais“
viai specialistai keičiasi vi-. ... . I Redakcija įpareigota į-

«;u Rvtu Vokieti ios ir Kom3- Tiesoj pateikiami traukti korespondentais-par-s * aas spausdin

mi ir jaunuoliai komjauni- Pasirodo, Valstiečio laik- 
- ^-n-— -=--.xo___ Imo .nanal.lr. kl.V’ budami aP~ rastis pernai gavo 15.000
Rotų , sraigę alkoholiu.- . ja^kų. o iš jų panaudojo tik p.rma. auKM-iau minėti

• l • _ i — rri • ■ JŲ ‘in™ kombinate. san- I ^us, Vii

Sovietų Sąjungos ir Vakarų! 
Vokietijos sutartis

Ji pasirašyta rugpiūčio 12 d.. Išv erstą į lietuvių kal
bą ją išspausdino rugpiūčio 13 d. Vilniuj leidžiama Tiesa:

"Aukštosios susitariančios šalys, stengdamosi prisi
dėti prie taikos stiprinimo ir saugumo Europoje bei visa
me pasaulyje, būdamos įsitikinusios, kad taikus valstybių 
bendradarbiavimas, remiantis Suvienytųjų Nacijų Organi
zacijos įstatų tikslais ir principais, atitinka tautų lūkesčius 
ir plačius tarptautinės taikos interesus, pažymėdamos, kad 
anksčiau jų Įgyvendintos suderintos priemonės, konkre
čiai, susitarimo dėl diplomatinių santykių užmezgimo pa
sirašymas 1955 m. rugsėjo 13 d., sudarė palankias sąlygas 
naujiems svarbiems žingsniams, siekiant toliau vystyti ir 
stiprinti jų savitarpio santykius, norėdamos sutarties for
ma pareikšti savo pasiryžimą gerinti ir plėsti bendradar
biavimą tarp jų, taip pat ekonominių santykių, mokslo 
ir technikos bei kultūrinių ryšių srityje, abiejų valstybių 
interesais, sutarė:

1. straipsnis: Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjun 
ga ir Vokietijos Federatyvinė Respublika tarptautinės 

VLIKO TARYBA IR taikos palaikymą ir įtempimo mažinimą laiko svarbiu sa- 
SOVIETŲ - VOKIEČIŲ v0 P°bt^os tikslu. Jos pareiškia siekimą padėti normali 

SUTARTIS zuoti Padėti Europoje ir vystyti taikius santykius tarp visų
Europos valstybių, remiantis esama šiame rajone tikrąja

Š. m. rugpiūčio 21 d. įvy- Patinu.
ko Vliko Tarybos posėdis.
Valdybos vicepirmininkas ir 2- Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjun-
einąs pirmininko pareigas’ »a ir Vokietijos Federatyvinė Respublika savo savitarpio 
J. Audėnas informavo taiy-1 santykiuose, taip pat Europos ir tarptautinio saugumo už- 
bą apie valdybos veiklą pa- • tikrinimo klausimais vadovausis tikslais ir principais, su- 
staraisiais dviem mėnesiais, formuluotais Suvienytųjų Nacijų Organizacijos įstatuose. 
Pranešėjas pabrėžė, kad Sutinkamai su tuo jos spręs savo ginčus tik taikiomis prie- 
pastarojo meto. žymesnis monėmis ir įsipareigoja klausimais, liečiančiais Saugumą 
tarptautinis įvykis buvo So- Europoje bei tarptautinį saugumą, kaip ir savo savitarpio
vietų Sąjungos ir \okietijos santykiuose, sutinkamai su Suvienytųjų Nacijų Organiza- 
Feder. Respublikos Maskvo- .. . . . „ - . • . • • •-je rugpiūčio 12 d. pasirašy-1 C1J“S !.stat« 2‘JU. ,stralPsnlu susilaikyt, nuo grasinimo jėga 
toji nepuolimo ir Europos arba J05 naudojimo.
■valstybių esamųjų sienų,'
1945 m. Potsdamo konferen
cijoje nustatytų, abišalio 
pripažinimo sutartis

siau užpuolimų gatvėse. Tai į kankamai panaudota pirmi-
matyti *iš vis dažnesnių ap-' ^riVovas1 na^l^turtn nių partinių korespondentų, 
rašymų ne tik Komjaunimo! ? d° 1 * taigi, komunistų nuomone,
Tiesoje bet ir pačioje Tįe-|%ti Jį naikina. Vil.'f^taeLT^Šm^ 
soje. Pateikiamos užpuolikų . - ? . v kratų elgesį, grubų admimst-
pavardės ir jos labai dažnu p es ?°rą met^, *v*ko ravimą, visokius skundus ir
atveju rusiškos ar bent sla- k?M**“’ Parti> biuro 
Viškos ų.b- IosJ •* tele.f?ut°- nuomone, tokiems dalykams

Čia dar vienas tokių, kaip j į?tūkZ-!V8btiea,! laikra5t-V ne

— i 1* * * Iz • * , čių rublių. Šių metų pradžio- i ta; juos turi s varstyti ir
pabrėžti, "chuliganiškų iš
puolių“. šį kaitą, kaip ma
tyti iš Komj. Tiesos, toks 
skirtumas, kad užpuolikai 
praeivių buvo apkulti.

Vieną šios vasaros vakarą 
vilnietę B. užpuolė trys 
"chuliganai“ (būtų arčiau 
tiesos tarti — ateiviai iš Ry
tų. Red.), čia pat atsirado 
du lietuviai, jie užpuolikams 
pastojo kelią ir, anot laik
raščio, prasidėjo... Byrėjo

je komjaunimo narys S., bū
damas neblaivus, akmeniu 
daužė Vilniaus radijo mata
vimo prietaisų gamyklos 
stiklines duris ir langus. 
Nuostoliai — tūkstantis rub
lių. Kiti pavyzdžiai: Vil
niaus politechnikos ketvirto 
kurso studentas V. Vaitke
vičius iš Vilniaus radijo ga
myklos buvo pavogęs du 
transformatorius.

Tas pats jaunimo organassagos, skardeno dažni rankų, kjta d dar j kj.
cmumoi I iabn-i*>i niinr-j loir. i . 1 . .smūgiai. Lietuviai nugalėjo 
užpuolikus.

Kas jie per vieni? Aišku, 
— "chuliganai“, Vilniaus 
šlifavimo staklių gamyklos 
"kolektyvo nariai*: V. Nilo- 
vas. V. čemevskis ir G. Gut- 
kovas. Jie buvo nubausti. 
Laikraštis pagyrė merginos

tusi komjaunuolių nusikalti
mus. Apie juos buvo patirta 
vieno Vilniaus rajono mili
cijos skyriaus viršininko pa
vaduotojo Ignatijaus Suri- 
nino kabinete.

Surininas pateikė kelis 
jaunuolių nusikaltimo pa
vyzdžius. šeši jų įvykdyti

gelbėtojus ir dar pridūrę, kom jaunimo sąjungos narių, 
kad taip pridera elgtis mu- štai t atvejaj; Kaz£, 
sų visuomenėje. Chuligana, gtejbvs į 1949 m.. į. 
galėjo būt. ir sužeisti, ir uz )ektrikas isib,.ovė j 9vetimą
tai niekas nebūtų baudęs4 

(E)

spręsti partijos rajonų ko
mitetai ir žemės ūkio valdy
bos.

Šių metų žemės ūkio der
lius tikriausia ne koks, par
tijai reikia "duoti ataskaitą“ 
Maskvai, todėl reikia suras
ti kaltininką. Ir surado: tai 
Valstiečių laikraštis nepa
kankamai kelia ūkio specia- 
lizavimo, mokslinio darbo 
organizavimo ir panašias 
problemas. Jis permažai rė
męsis kaimo koresponden
tais. plačiu partiniu aktyvu.

Komunistų partijai nepa
tinka, kad VL puslapiuose 
ne pilnai nušviečiamas kai
mo pirminių organizacijų 
darbas, ne visuomet parodo
ma, kaip dirba ir gyvena 
kaimo komunistas, o plačiai 
nagrinėjamos doros, elgesio 
kultūros temos, kurios susi
laukia nemažo skaitytojų 
dėmesio. Biurokratizmo pa
smerkimas. abuojumas žmo
gui ir panašios temos yra la
bai opios, ir į jas atsiliepia 
daug skaitytojų. Tokios te-

3. straipsnis: Sutinkamai su anksčiau išdėstytais tiks
lais ir principais Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga 
ir Vokietijos Federatyvinė Respublika vieningai pripa-

Kddangi ši sutartis skau- ’ žįsta, kad taika Europoje gali būti išsaugota tik tuo atve- 
džiai paliečia Lietuvą —ne- ju, jeigu niekas nesikėsins į dabartines sienas, 
abejotinai sudaro grėsmę į
Sovietų Sąjungą Lietuvos( j03 įsipareigoja nenukrypstamai laikytis teritorinio
neteisėto įjungimo nepripa- vjs„ Europos valstybių vientisumo su jų dabartinėmis šie- 
’------------- valdyba nomjg.

jos pareiškia, kad niekam neturi jokių teritorinių pre
tenzijų ir nekels tokių pretenzijų ateityje;

jos laiko neliečiamomis dabar ir ateityje visų Europos 
valstybių sienas, kokios jos yra šios sutarties pasirašymo 
dieną, taip pat liniją pagal Oderį ir Neisę, kuri yra Len
kijos Liaudies Respublikos siena, ir sieną tarp Vokietijos 
Federatyvinės Respublikos ir Vokietijos Demokratinės 
Respublikos.

4. straipsnis: ši Tarybų Socialistinių Respublikų Są
jungos ir Vokietijos Federatyvinės Respublikos sutartis 
neliečia anksčiau jų sudarytų dvišalių ir daugiašalių su
tarčių ir susitarimų.

5. straipsnis: Ši sutartis turi būti ratifikuota ir įsiga
lios tą dieną, kai Bonnoje bus pasikeista ratifikaciniais 
raštais. Pasirašyta Maskvoje 1970 metų rugpiūčio 12 d. 
dviem egzemplioriais, kiekvienas rusų ir vokiečių kalba, 
abu tekstai vienodai galioja.

žimmui — Vliko 
tuo reikalu atliko keletą žy- 
giy:

pirma, aukščiau minėtų

butą ir pavogė 80 rublių;
Vladas Černiauskas, gimęs 

j 1948 m., vairuotojas, bandė
i pavogti produktus, pagaliau! mos traukia skaitytojo de- 
’ Jonas Jarikauskas, gimęs • mesį, bet partijai labiau ru- 

Už aktyvią visuomeninę- 1947 m., traktorininkas, pa- pi, kad būtų daugiau rašo- 
politinę veiklą garbės raš- vogė penkias radiatorių sek- ma apie partiją, kad ji nuo- 
tais apdovanoti Šmeilis cijas. "Ir taip toliau4 — kai- lat birtų primenama. 
Pembo ir Čilė Maginskienė bėjo milicijos skyriaus'irsi- res,

Apdovanojo

ko valdyba pasiuntė atitin
kamą raštą Vokietijos Fe
deralinės Respublikos kanc
leriui Willy Brandt;

antra, norint užbėgti už 
akių numatytam ir galimam 
sutarties ratifikavimui. Vli
ko valdyba ruošia Vokieti
jos Feder. Respublikos par
lamento (Bundestag) na
riams memorandumą, kuria
me turės būti pabrėžtas šia 
sutartimi iškeltas naujas so
vietinis imperializmas, nes 
Sovietų Sąjunga jokių tarp
tautinių sutarčių nesilaiko;

trečia, apie šį žygį valdy
ba painformuos latvių ir es
tų globalines organizacijas 
ir kvies jas tuo pačiu klausi
mu kreiptis į Bundestago 
narius ir prašyti, kad sutar
tis nebūtų ratifikuota.

Vliko taryba, išklausiusi 
valdybos pranešimo, išsa
miai išdiskutavusi klausimą, 
valdybos žygiams pritarė, 
tačiau tuo nepasitenkinda
ma, pavedė Vliko valdybai 
sudaryti ad hoc komisiją vi
suomeninei akcijai išplėsti. 
Norima, kad ne tik pasaulio 
lietuviai, bet ir kitos tautos 
padėtų vesti kovą prieš su
tarties ratifikavimą. — nes 
ji nebus naudinga nei Vo
kietijai, nei Lietuvai ir f.ei 
Europai.

J. Audėnas painformavo 
tarybą apie nuo liepos 1 d. 
vykdomas transliacijas iš 
Manilos, Filipinuose, radijo

TARYBŲ SOCIALISTINIŲ RESPUBLIKŲ SĄJUNGOS 
VARDU

A. Kosyginas A. Gromyka

VOKIETIJOS FEDERATYVINĖS RESPUBLIKOS 
VARDU

/ V. Brandtas V. Sėlis

Posėdžiui pirmininkavo 
Tomas Sperauskas, Tautinio 
Sąjūdžio atstovas, sekreto-

ramų paruošimo ir finansi
niais sunkumais, valdyba 
prašė tam reikalui šių metų
sąmatą padidinti 3.600 dol. riavo Vyt. Banelis, Lietuvos 

stoties Sibire' gyvenantiems Taryba pavedė savo finansų Ūkininkų S-gos atstovas. — 
Lietuvos tremtiniams. Toms komisijai reikalą ištirti ir a- abu jaunosios kartos žmo 
transliacijoms kasdien vyks- pie tai pranešti kitame posė ' nės.
tant u susiduriant su prug’ dyje, _ » (Elta)

ROMANAI
Birutė Pūkelevičiūtė, —

Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusi., kaina $4.00.

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

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

Vytautas Volertas, SĄ
MOKSLAS, premijuotas ro

manas, 279 psl., kaina $3.50.
Aloyzas Baronas, PAVA

SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, i 6b pus L, 
Kaina $2.50. Gaunama Ke- 
'eivio administracijoje.

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

Andrius Valuckas, NE- 
| MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų ^kili

mo 1935 I tomas, 280 
pst, kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNUS, II tomas, 
428 psl , kaina $4.00.

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

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minKštais viršeliais $3.15. 

kietais viršeliais $3.75, 

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

I Albinas Baranauskas,
! KARKLUPĖNUOSE, pre- 
; mijuotas romanas, 224 psl., 
’ kaina $2.50.
* Kazys Almenas, UPĖ J 

RY1US, UPE į ŠIAURĘ,
. romanas 1 dalis, 325 psi., 11 
’ dalis 302 psl., kiekvienos da- 

! lies kaina $3-00.
Ale Rūta, KELIAS | 

KAIRĘ, premijuotas roma

nas is JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 

kaina $3.00-

į Vytautas Volertas, GY- 
j VENIMAS YRA DAILUS,
į romanas iš lietuvių emigran-

• tų gyvenimo, 242 psi., kai- 

na &2.50

I Vytautas Volertas, UPĖ 

TEKA VINGIAIS, romanas
332 psi., kaina $3.50.

Vacys Kavaiiunas. KAL
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 20J psi.. kaina 

$2.50.

Kazys Plačenis, PULKIM
ANT KELIŲ..., romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo,

I tomas 200 ps.. kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Juozas Arai.aausaas, 111- 
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pusi., kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TA, IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 pat, 
Kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
pusi., kaina $4.50. 
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko

premijuotas romanas, 246 
psl.. kaina $3.

Draugas don Camillo, 
Įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Ošiančios pušys, Halinos 
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psi., kaina $2.50.

Alovzas baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kau
na $ 1,50. , ,
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

ros. N.Y., kur stovi namelis, 
kuriame gimė jų bažnyčios 
steigėjas Joseph Smith. Ji'

Tai moi-monų religinės

KRIKŠČIONYS BE 
KRYŽIAUS

bendruomenės nariai. Mor 
monų bažnyčia, arba kaip ji

šiai lankoma.
Iš žymesnių monnonų ga

lima būtų suminėti buv. de-dabar vadinasi "Vėlesniųjų į
laikų šventųjų Jėzaus Kris- mokiatųjcandiclatą } prezi-
taus bažnyčia“, šiemet mini 
savo gyvavimo 140 metų.

Ją įsteigė 1830 m. balan
džio 6 d. Joseph Smith neto- 

dabartinio Rochesterio,

dentus Humphrey ir Michi
gano gubernatorių Romney.

NES1MAUDĘS ATSISAKĖ 
UUDYTINew Yorko valstijoje.. Mor

monų sekta, kaip ir kitos 
sektos, anuomet buvo perse
kiojama, todėl J. Smith su 
avo negausiais pasekėjais

patraukė į Vakarus, kur ti
kėjosi daugiau rasti laisvės. 
Dalis jų įsikūrė Missouri, ki
ta Illinois, bet ir čia jie ne
rado ramybės. Chicagoje net 
pats J. Smith buvo nužudy
tas mormonų priešų.

Pagaliau jie pasiekė U- 
thos valstiją ir čia įsikūrė. 
Anuomet tai buvo tikra dy
kuma. Dauguma jų čia ir gy
vena. Viso labo mormonų y- 
ra apie pora milionu.

Mormonai tiki Kristų, bet 
nepripažįsta kryžiaus. Ju

Oxforde (Anglijoje) bu
vo teisiamas žmogžudys. 
Liudininku buvo iššauktas 
buvęs autobuso vairuotojas 
Akram, musulmonų tikybos. 
Jam buvo įteikta musulmo
nų šventoji knyga — Kora
nas, ir jis turėjo duoti prie
saiką.

Akram atsakė, kad nesi- 
maudęs jis negali prisiekti. 
Teisėjas paklausė, gal pa
kaktų tik rankas nusiplauti, 
bet Akram tuo nebuvo pa
tenkintas.

Tada teisėjas nutarė per
traukti 1 vai. posėdi, kol liu
dininkas Akram išsimaudys.

— Pasakyk, Maiki, kas y- 
ra genocidas?

— O kaip jis atėjo tėvo 
galvon?

— Nu, aš dažnai tą žodį 
girdžiu. Per Vasario l6-tos 
minėjimą vienas kalbėtojas 
kelis kaltus jį suminėjo sa
vo kalboje. Paskui, neseniai 
girdėjau, kad Čikagoj buvo 
surengta genocido paroda. 
Buvo ir gazietose apie tai ra- 

. syta. Nu, tai aš norėčiau ži
noti, ką tas reiškia. Teira
vausi pas Zacirką. ale ir jis 
nežino. Sako, paklausk savo 
Maikio. Seniau mūsų kalbo
je tokio žodžio nebuvo.

— Tai ne mūsų kalbos-žo- 
dis. Jis yra sudarytas iš grai
kų žodžio ”nenos“, kas reiš
kia žmonių rasę. ir prie jo 
buvo pridėtas dar žodis”ci 
de“. Taip pasidarė genoci
das. Jį 1944 metais nukalė 
Rafaelis Lemkin. Taigi pa 
lyginti dar naujas žodis, to
dėl ir žodynuose jį sunku 
rasti. Websterio Internatio
nal Dictionery jo neturi. Ne 
turi nei Encyclopedia Brita
nica.

, — O ką jis reiškia?

— Jis reiškia planingą 
tautos ar tautinės mažumos 
naikinimą. Žydų naikinimas 
hitlerinėj Vokietijoj buvo 
tikras genocidas.

— Tu sakai, kad Rusijoj 
žydus mušdavo juodašim
čiai. O kas jie?

bažnyčios mokslas remiasi į Po valandos Akram grįžo iš 
Biblija ir Mormono knyga.' namu išsimaudęs ir prisiekęs 
Pagal juos. Biblija surinkta liudijo
iš įvairių šaltinių, ją rašė ne' 
pats Dievas, bet klaidingi) 
žmonės, todėl joje pilna: 
klaidų ir prieštaravimų. Kas ; 
kita Mormono knyga — jo- i 
je surašyti Kristaus žodžiai.'

ŽUDO IR NAIKINA 
TURTĄ

t

— Juos 
kino.

ir Rusijoj nai-

Ką tik gavome:
j Aitvarai ir giria, Jurgio 
' Gliaudos romanas is pariiza- 
i 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 Kazimieras 
Barėnas, 438 psl., kaina kie
tais viršeliais $3.75, minkš
tais $3.15.

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

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, paraše Ksa- 

kai-
na $1.00.

Kritusieji už laisvę, II to- 
KVIECIU 1 TALKĄ mas, parašė Vladas Ramo*

būti knygos mecenatais, rėmėjais ir prenumeratoriais! Kadangi' jus, 195 psl., kaina $4.00. / 
sunku žinoti, kokį egzempliorių skaičių spausdinti, tai maloniai į Rugsėjo šeštadienis, pre- 
kviečiu iš anksto knygą užsisakyti. Iš anksto knygą užsisakiu- ! mijuotas romanas 
siems ir pinigus sumokėjusiems jos kaina $12.00.’ F 237

Kun. Steven Hartdegen rodo Bibliją, kuria anglą kalbą 
yartejantieji katalikai naudojosi 220 metų. O ant stalo 
naujo Biblijos vertinio rankraščiai. Naujoji Biblija bus 
išspausdinta rugsėjo mėnesio gale. Prie jos 25 metus dir
bo 51 mokslininkas.11

ILGAI LAUKTA
K. Ališausko knyga "Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės'

I tomas, redagavo Pr. Čepėnas, jau atiduota spausdinti. Spausdina 
dr. M. Morkūno spaustuvė Chicagoje. 

į 1 temas apima: Lietuva ir lietuviai pirmojo pasaulinio karo 
Praeitą savaitę Madisono' metu, Lietuvos kariuomenės organizacija, Lietuvių kovos su bol- 

formato, apie 500 pus-

I

Mormonų bažnyčios moks- (Wis.) universitete sprogo1 ševikais ir bermontininkais. Kn>ga didelio f» 
le nėra nei dangaus, nei galinga bomba kuri sunai- 43 karo veiksm¥ brėžiniai, foto m
pragaro. Jų dangus - žmo- kino *daugiau aei miiiono anglų kalba’ kietais virše,iais- Bus bal^a si 
gaus tobulėjimo ir jo laimė- dolerių vertės naują skai-
jimų augimas. Jis yra ten. čiavimo mašiną ir užmušė 
kur žmogus pasiekia šitų vieną doktorantą, o kitą sun- 
kilnių tikslų, kitaip tarus,— kįaį sužeidė.
čia žemėje, kur žmogus gy- Dvi minutės prieš bombai 

ir studentus, nes šitie kovo-1 vena. 1 sprogstant policijai per tele-
jo prieš carą. Juodašimčiui Mormonai neturi kunigų forą buvo pranešta apie tą 
šūkis būdavo: ”Už vierą, ca- * ” .

— Kiek žinau, tėve, revo
liucijos metu Rusijoj „juo
dašimčiais“ buvo vadinami 
tie, kurie gatvėse kovojo už 
caro valdžią, mušdavo žydus

siuntinėjamu 1971 m. balandžio mėnesį.

nuotraukos, santrauka 
spausdinti, įrišta ir ia. i veras Kaunas, 52 psl

Veikalo rėmėjais bus paaukojusieji nemažiau $25.00. Veikalo j ^^eleviČiOtė,
profesijos. Kiekvienas jų bombą bet per toki trumpą mecenat»is bus paaukojusieji nemažiau $200.00. Mecenatų ir rė- P®L’ Kama $5.00. 

diUoloc 19 motu rrol? i_-, * ». • ? i.- i mėj u sąrašas bus įdėtas knygos pabaigoje.ekidvSškio narehras^ieiiru nęsusP^j° H”-į čekius ar perlaidas siųsti: K. Ališauskas, 7312 So. Washtenaw
eūi dvasiškio pai eigas, jeigu tis reikalingų priemonių. I Ave„ Chicago. HL UAJh.
tik jis gerai supranta mor- Bomba buvo labai galin 
monų principus ir sugeba ga, nes langu stiklai susprog-' 
juos aiškinti. Jų dvasiškiai dinėjo 10-ties blokų spindu-
negauna atlyginimo. 1 iyje. Reikia tik džiaugtis, i----------- -  -

Mormonai nevartoja nei kad dar tiek mažai žmonių K Ąliįauskui 
tabako, nei svaigiųjų gėri- žuvo. o galėjo būti daugiau1 
mų, bet jų valdomoj Uthoj, aukų.

Reiškiu pagarbą ir dėkoju
Kazys Ališauskas

IŠSIKIRPTI

galima pirkti, tik ta pre-j 
kybą suvaržyta.

Mormonų bažnyčia ne-

Krašte vis labiau keliamas 
balsas prieš tokius teroro 
veiksmus, kurie susiję su

7312 So. Washfenaw Avė.
Chicago, Hl. 60629 
U. S. A.

Siunčiu knygai "Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės“ išleisti

— Žinau. tėve. Rusijoje 
juodašimčiai suruošdavo žy
dų pogromų, skerdynių, bet 
tai nebuvo genocidas.

jj( — O koks skirtumas tarp 
w pogromo ir genocido?

Meile dvidešimtąjį 
amžiuje, parašė Petras Man- 
deikis, 273 psl., kaina $5.00.

Be namų, premijuota a- 
pysaka, parašė Andrius No 
rimas, 200 psl., kaina $3.50.

Vincas Krėvė savo laiš
kuose, parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antra 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl., įrišta, kaina $7.0u.

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

Poilsis 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 Nerimau 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.

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

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

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio elrėrašciai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai. 

>r puošniai išleista knyga, kai
na $5.

Po Dievo antspaudais,
Vytauto Didžiojo godos, Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 

psl. kaina

draudžia daugpatystės, nes,, žmonių žudymu ir turto nai- 
?ako, senovės patriarchai kinimu. Tam reikia padary

ti galą. Tai kongreso ir ad
ministracijos pareiga. Bet 
turėtų šioj srity parodyti 
daugiau veiklumo ir pati vi
suomenė ir spirti kongresą, 
kad išleistų atitinkamus i- 
statymus, o administraciją, 
kad tuos įstatymus vykdytų.

rą ir tėvynę !“ Tokį „patrio
tizmą“ ir policija kurstyda
vo. Panašių reiškinių šian
dien pasitaiko ir Amerikoje.
Randolpho mieste, netoli 
Bostono, studentai anądien 
surengė demonstraciją prieš 
Vietnamo karą. Po kelių die
nų politikieriai surengė prie
šingą demonstraciją. Surin
ko vaikus, ir visi eidami gat
ve mosavo vėliavėlėmis su 
užrašais: ”We are for God 
and Country“. Iš tikrųjų jie
norėjo pasakyti: ”We art Abraomas. Jokūbas ir kiti, 
for the War!“ kurie dažnai su Dievu kalbė

davęsi ir gaudavę iš jo viso
kių nurodymų, turėję ne vie
ną žmoną. Izraelio karalius 
Saliamonas, sako, turėjęs 
net 2.000 žmonų, o buvo 
Dievo palaimintas. Taigi, 
sako mormonai. Dievas nėra 
priešingas daugpatystei.

Teisybė, žydų dešimtyje 
'sakymų pasakyta „nesveti- 
moteriauk“. Tai reiškia, ne- 
įsk prie svetimų žmonų, bet 
kad savų tik vieną tegalėtu
me! turėti, nesakoma. Ir 
Smith kalbėjęsis su Dievu 
uo reikalu. Jis liepęs jam į- 
vesti daugpatystės tvarką. 
Bet neleisdavo vesti daugiau 
moterų, jei pirmoji žmona 
tam priešindavosi. Todėl 
mormonų tarpe viešpatavo 
daugpatystė. Bet 1890 me- 
ais JAV-se įsigaliojo įstaty

mas, kuris draudė turėti 
daugiau kaip vieną žmoną. 
Tam įstatymui turėjo pa
klusti ir mormonai 

Negalima sakyti, kad, e- 
sant daugpatystei, mormonų 
šeimyninis gyvenimas būtų 
buvęs labiau pakrikęs, negu 
ją panaikinus. Tada, sako, 
mažiau tebuvę skyrybų, kri
minalinių nusikaltimų, kaip

— Maiki. grįžkim dai 
prie Rusijos. Tu sakai, kai 
genocido tenai nebuvo, non 
pogromų buvo. O kaip tu pa 
vadinsi Sibirą, kur caras 
siųsdavo lietuvius ant pose 
lienės? Juk ne vienas ir ku 
nigas tenai mirė. Ar tai ni 
genocidas?

— Aš žinau, tėve, kad ca 
ro valdžiai rūpėjo lietuvii 
tautą sunaikinti. Juk tui 
tikslu ir spauda buvo už
drausta, mokyklose ir vals 
čiuose buvo užginta lietuvii 
kalba, ir tuo pačiu tikslu Lie 
tuvo3 vardas buvo panaikin
tas. Ji buvo vadinama tikta 
“Sieviero-Zapadnyj Kraj‘ 
— šiaurės Vakarų Kraštas 
Lietuvos vardo nebuvo jai 
nei knygose, nei žemėlapiuo
se. Net lietuvių bažnyčia: 
keisdavo į rusų cerkves. Kas 
gi nežino Kražių skerdynės 
kur lietuviai norėjo save 
bažnyčią apginti. Buvo tai 
žiaurios represijos, tėve, bet 
vis dėlto aš nesakyčiau, kad

NEŠVARA NUVARĖ 
I KALĖJIMĄ

Simi Valley. Cal., teismas 
nubaudė Korėjos karo vete
raną Green 10 dienų kalėti 
už keistą nusikaltimą. Jis. 
matyti, yra gana nevalyvas 
vyras, bet mėgsta vaikščiot 
į kavinę. Čia jis buvo suim
tas, nes kiti kavinės lankyto
jai skundėsi, kad Greeną ga
lį užuosti per 10 pėdų.

Pasirodo, ten yra potvar
kis. kuris sako, kad baudžia
mas tas, kuris pasirodo vie
šoje vietoje tiek nešvariais 
drabužiais ar savo kūnu, kad 
tai gali įžeisti kitų jausmus.

$.

Adresas (rašyti aiškiai):

Data Parašas

ĮSIGYKITE “ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠUS“!

Ką tik išėjo iš spaudos JONO JANUŠKIO atsimini
mai ^ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠAI“, 127 psL

g — Genocidas būna tik ta
da, tėve, kai tauta yra naiki
nama vystant tam tikrą vai-... 
džios politiką; o pogromuo- buvo tikras genocidas, 
se dažniausia veikia tik tam-1 Buvo žiaurus mūsų tautos 

Į šių elementų neapykanta, Į slopinimas, bet vis dėlto ne
f be jokios politikos. Ameri 
* koje tokie ekscesai dažnai 
įvyksta tarp juodų ir baltų 
darbininkų. Tai ne genoci
das, tėve, bet paprastos riau- 

Išės, muštynės.

sistemingas jos naikinimas. 
Lietuvių tauta išliko gyva, 
o sunaikintas pats caras.

knyga, iliustruota, kaina $2.00.
J. Januškis buvo vienas mūsų įžymiųjų žurnalistų. Jis 

ilgus metus redagavo ir Keleivį. Savo užrašuose jis įdo
miai pavaizduoja Prancūzijos svetimšalių legiono kareivių 
gyvenimą U pasaulinio karo metu ir to karo nuotaikas 
Europoje. Be to, knygoje yra trumpa J. Januškio biogra
fija bei kelių jo bičiulių pasisakymai.

“Draugo“ mokslo, meno ir literatūros priede rugpiū
čio 15 d. apie ją šitaip rašoma:

"Tai dienoraštinė medžiaga 1963 m. liepos 1 d. Bos
tone mirusio žurnalisto Jono Januškio, buvusio "Keleivio“ 
redaktoriaus. Pradžioje duodama su giliu nuoširdumu L.
Januškienės paruošta velionio biografija, ištraukos ii P.
Šveikausko kalbos laidojant Januškį, S. Kairio, Ant 
Gustaičio žodis. Pagrindinę dalį sudaro J. Januškio die
noraštis — užrašai, apimantieji nuo 1940 m. birž. 23 d. 
iki 1941 m. lapkr. 5 d. Pro skaitytojo akis gyvais vaizdais 
prabėga II Pasaulinio karo pergyvenimai, paliaubos 

leivį pusantrų metų laikui! sunkumai vokiečių parblokštoj Prancūzijoj, įstojimas į 
. savo bičiuliui Antanui Stan- ( svetimšalių kuopas, slegiantis kareivių gyvenimas, demo- 
! keliūnui iš Lowellio, Mass., bilizacija, sunkumai išėjus į civilinį gyvenimą, kietos pa

stangos emigruoti. Gale keletas straipsnių pavidalo in
formacijų ir samprotavimų. Januškis buvo socialdemo
kratų sąrašu išrinktas į seimą, ir knygoje ryškiai atsispin- ’ iliustruoti, 106 
di jo pažiūros į antoritetyvhij režimą Lietuvoje“, $3.00. _

AČIŪ SONGAILOMS
Ona ir Aleksas Songailos 

iš Harrison, N.J.. užsakė Ke- 
laikui!

dabar.
Mormonai yra darbštūs, jr ta proga pridėjo 1 dolerį 

tvarkingi žmonės. Jų bąžny- Maikio tėvui gyvatinei, 
čion tepriimami tik baltosios .... o .. 
rasės atstovai. Jų švenčiau- Aclu Sopioms, 
šia vieta yra netoli Palmy- Keleivio administracija
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MOTERŲ SKYRIUS
MNMMMM

,L*I Jurgis Savickis

Mėnesiena
(Tęsinys)

Iš ryto nieko, o dabar viskas! Liepsnoje viduje jau
nuolis. Bet staiga ji pašoko taip ūmai, kad jaunuolis vos 
sugebėjo atsipeikėti.

Dama užsidengė veidą savo laibutėmis rankomis, 
kaip skaudžiai užgautas vaikas. Tarytum ji verkė, ar iš 
susigraužimo spaudė galvą.

— Kas atsitiko? Kas atsitiko? —jis kvotė save. kuo 
bus ją užgavęs, žodžiu, veiksmu (kurio nebuvo), ir nega
lėjo dovanoti sau tariamos kaltės.

— Aš pamečiau auskarą! — panelė pakando lūpas 
iš baimės.* , • i»• • . • •

— ? z
Ji atsilošė j automobilio sėdynę. Jis atslūgo. Prakai

tas buvo bepradėjęs pasirodyti. Jis irgi atsilošė automobi
lio sėdynėn. Jis nustebo. Jis pažiūrėjo j ją ir taip pat j ant
rąjį, dar tebekybantį ausyje, tokioje apetitiškoje vietoje 
prie kaklo, stambų auskarą. Sulygino perlo stambumą su 
savo mizernomis mėnesio įplaukomis, taip pat — su jos 
sopulio didumu ir nutarė, kad šitoji nelaimė vis dėlto gali
ma pataisyti. Auskaras — tai dar ne viskas! Atslūgo jis 
kiek ir išlygino savo kaktoje raukšles, kaip po sunkios ir 
komplikuotos problemos ministerijoje.

Jis liepė sustabdyti auto. Kiek jie ieškojo vežime ir 
parko vejose, perlo surasti jiedviem nepavyko. Mėnesie
nos kelionė buvo sutrukdyta. Apsišarmojęs ir šviesiomis 
skraistėmis apsikutojęs pradingo mėnulis, mūsų riteriškos 
poros privargintas. Paliko žvyruotas kelias — plikas, bet 
— ne mistiškas, kaip pirma. Nuotaika dingo.

Jis žiūrėjo į ponios ausį. Didelis perlas, šeimos pa
laima. Brangus atminimas, susijęs su namų praeitim. Su i 
tėvais ir dvaru. Ji — jo viešnia šiandien. Jis ją adonio- j 
jąs. Jis tarė: '•il

— Tai įvyko per mano neapsižiūrėjimą. Tai mano 
kaltė (jis žinojo maždaug, kodėl kartais gali išsinerti 
ponioms auskarai). Aš atsiteisiu. Tamsta rytoj turėsi tokį 
pat perlą! — akcentavo jis savo pažadą.

KELEIVIS. yt ffltTON

Pirma jos buvo pusbroliai, o dabar jau paaseserės. Tokį 

^stebuklą“ padarė Minnesotos universiteto chirurgai. 

Viena ju yra 28 metų, o antra 22 metę

Henrikas Radauskas
t /s

H A
MIRTIES ANGELAS

Jisai ateina per granito kiemų,
Juoduos sparnuos pražilę phmksnos žiba. 
Paglosto medį, vandenį ir katę,
I dUnę kntp į

Ir klanas dreba, nors nutilo vejas,
Ir katinas nuo slenksčio puria orą 
Kaip pelę. Medžio kraujas ima stingti, 
Diena dėmėm rudoj

Šeimininkėms VIENUOLYNAI PIRKO 
MERGAITES

I
Ceri žodynai

Troškinta aviena
su

Svaras avienos, 4 pomido
rai (tomatai), viena svogū
no galvutė, druskos, pipirų, 
cukraus. 2 laurų lapeliai, 
aukštas grietinės, šaukštas 

miltų padažui.

Avieną supiaustyti nedi
deliais gabaliukais ir sudėti 
į troškinimo indą kartu su 
skiltelėmis supiaustytais nu
luptais pomidorais, griežinė 
bais supiaustytų svogūnų. Į- 
berti pagal skonį druskos 
cukraus, maltų pipirų, su
mesti laurų lapelius, visk: 
užpilti karštu virintu van
deniu ir troškinti ant viryk- 
log ar orkaitėje, iki mėsa su
minkštės. Baigiant troškin 
ti, keptuvėje su trupučiu 
riebalų paskrudinti miltus 
iuos atskiesti troškinio sul
timis ar virintu vandeniu, 
supilti į troškinį, ir valgį dar 
5 minutes patroškinti. Bai
giant troškinti, sudėti grieti 
nę.

Gatavą valgį išdėti į pus
dubeni ir apibarstyti su
smulkintais krapais bei pet
ražolių lapeliais.

Prie troškinio paduoti be 
riebalų virtą žemaitišką bul
vių košę ar virtas bulves.

Londono Sunday Time Anglų - lietuvių kalbų „ 
paskelbė, kad katalikų vie-1 Jyna*, y. Baravyko, 590 psL 
nuolynai Europoje mokėda- apie 30,000 žodžių kaina $6.
vę po $600-750 agentams, 
kurie pristatydavę kandida
tes į vienuoles. Tai buvę In
dijos mergaitės, daugiausia 
neturtingų tėvų dukterys. 
Joms būdavę pažadamos ge
ros sąlygos, o iš tikrųjų dau
geliu atvejų jos patekdavu
sios į stačiai vergišką padėtį.

Vatikanas, ištyręs tą biz
nį, uždraudė jį vienuolynam 
toliau varyti.

Lietuvių-anglų kalbų *•» 
dynM, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis. apie 
27,000 žodžių, 511 pat, kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas Jo- 
dvnas. Viliaus Peteraičio, n 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

Velnias yra optimistas,
galvodamas, kad jis gali pa
daryti žmones blogesniais.* * *

Moterys turi bent tualetą.1 
O kuo savo tuitybę priden
gia vyrai?

• • •
| tuičią galvą telpa daug

žinių. / * • 9
Jauni žmonės tiek daug

kalba apie gyvenimų todėl,
kad jo nepažįsta. Antraip —
ii karto netektų žado.

« • •
Mylėk savo artimų kaip 

pats save, nes kiekvienas yra
pats sau artimiausias.

* • •
Tai austrų rąžytojo C

Krauso posakiat 
• • •O žemaitiška košė šitaip; 

verdama: J
' Įeinama 7 bit dolerių vertės

Svaras bulvių, stiklinė susidėvėjusių popierinių pi- 
mihų, pusantros kvortos pie- nigų. 
no, druskos. Bulves nuskus- * ♦ •
ti, išvirti, nusunkti ir, gerai Garsas plienu eina lSkar- 
sugrūdus, praskiesti virintu tų greičiau negu oru. 
pienu, iki košė pasidarys • * *
grietinės tirštumo. Puodą Vien Amerikoje yra per 
vėl pastatyti ant 'ugnie/ ir. 7,000 skirtingų rūšių obuo- 
visą laiką maišant, įsukti po lių, bet plačiajai 
truputį pilamus kvietinius ginama nedaug rūšių, 
miltus. Dar keletą minučių 
pavirinti.

Introduction to 
Litkuanian, parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

10 knygų už $2
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl.. kaina 25 centaL
Materialistiikas istorijos 

supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

Žemaites raitei karės me
tu, 126 pslM kaina 50 centų.

Juesae Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai, 
psl., kaina 50 centų.

Žalgirio mūris, parašė dr. 
Daugirdaitė • Sruogienė, 24

Socializmas ir religija, B. 
Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

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

Tavo kelias į socializasų, 
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

Socir'izme teorija, (M.
Fišerio), 74 pat, kaina25 cL

j Socialdemokratija ir ko- 
! monizmas (K. Kauskio), 47 

Kiekvienas žmogus, koris psl., kaina 25 centai 
galvoja, yra mano priešas.

Napoleonas

• • •

— Niekados! Ką tamsta manai apie mane? Be to, ką • 
žmonės pamanytų?.. Į

— Aš žinau, tamstai tai nemalonu.

— Iš viso aš nenorėčiau daugiau apie tai kalbėti.

Kokia ji altruistė! '• :
Bet ji tebebuvo nuliūdusi. Po gana ilgų prikalbinėji

mų sutiko priimti iš jo (ji pabraukė šį žadį) tą, ką jis buvo 
pažadėjęs.

Jiedu išsiskyrė labai draugiškai. Jis svajojo apie ją 
visą naktį ir negalėjo užmigti. O kada užmigo sunkiai 
nusikaltusio valdininko miegu, tai sapnavo, kad jis pats 
gaudo rieškučiomis Pietų Vandenyne perlus. Sunkus buvo 
tai darbas. Net suprakaitavo. Perlas yra perlas. Jis ėmė 
visu atsidėjimu skaičiuoti, iš kur šią valandą galėtų paim
ti tiek pinigų tokiam perlui įpirkti ir negalėjo užbaigti. 
Iš tų skaičiavimų nieko neišėjo. Pinigai reikalingi, šian
dien, tuojau!

Mintis, jį labai kankinusį, nutrūko.

Juodviejų buvo sutarta, kad ji pati nueisianti krau- 
tuvėn ir pati išsirinksianti tinkamą perlą ir jam pristaty
sianti sąskaitą. Pasekmės? Ar jis žino? Gal teks kreiptis 
pas patį ministerį, kurį jis tematė tik du kartu gyvenime... 
Bet — po to vėl viskas būsią išlyginta ir viskas būsią ge
rai. Žinoma, kitą kartą jis būsiąs atsargesnis! Po to jie vėl 
galėsią taip pat linksmai, abu, važinėtis po Kauno apylin
kes. Ir širdies nieks nespaus.

Išaušus ir visą dieną jį kankino tas biaurus, žmonių 
išrastas, žodis sąvokai apibūdinti: “kaina“.

Savo biure valdininkas buvo visai išblyškęs. Niekas 
jo nė pažinti negalėjo. Jo draugai susirūpino. Diena buvo 
klaiki. Iš vienos pusės labai turtinga, bet is kitos pusės jį 
slėgianti savo neišsprendžiamomis problemomis. Pagaliau 
apie dvyliktą atvyko sąskaita, jos pasiųsta.

(Bus daugiau)

Naujagimiu pravirksta 
Šimtmetės durys. Pro geltonų rūką 
Ligonio akys mato: laumės juosta 
Kvatojančiom papūgom byra žemėn.

Gyviesiems laikrodis skaičiuoja laikų,
Ir voras tinklą tarp žvaigždžių kabiną,
O angelas, į židinį įėjęs,
Pavirsta dūmais, pelenais, žarijom.

(Eilėraštis paimtas iš rugpiūčio 27 d. Washingtone. D. 
C., staiga mirusio poeto Henriko Radausko paskutiniojo 

poezijos rinkinio ”Žaibai ir vėjai“).

DEMONSTRAVO 
MOTERYS

Rugpiūčio 26 d. sukako 
60 metų, kai JAV4nu mote
rys gavo lygias balsavimo 
teises su vyrais. šiai sukak
čiai atžymėti įvairiose vieto
se buvo surengtos moterų 
demonstracijos, karių šūkis 
— panaikinti moterų diskri
minaciją visose

NAIKINA SPANGUOLES, 
KAD NEKRISTŲ KAINOS

Šiemet spanguolės (eran- 
berry) labai užderėjo, todėl 
jų kaina turėtų kristi. Kad 
tai neįvyktu, žemės ūkio mi
nistras sutiko leisti jų augin
tojams sunaikinti 10% der
liaus. (Spanguolių auginto
jai reikalavo net 17%).

Šiemet laukiama užderant 
1.9 mil. statiniu (statinė — 
7056 kub. coliai). Daugiau
sia spanguolių auginama 
Massachsetts, New Jersey. 
•Wirconsino, Washingtono 
Ir Oregono valstijose. Vien 
rape Code (Mass.) užaugi
nama anie pusė viso krašto 
spanguolių derliaus.

RODĖ SAVO “TURTĄ“

* « «
geras

nistas tori būti ir geras če
kistas.

Ką dovanoti

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

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas
knvgasr

The Cemetery af Nations 
in Siberian Tundra Vy H. 
Tautvaiia, 112 psL, kaine 
tik $1.7L

rašė buvęs JAV 
Lietuvėj Owan J. C.

duodamos už $2.

—R. Spalio apysaka jauni
mui ir senimui, n laida, 527 
psl., kaina $4.

Be to, esame gavę nedide
lį kiekį teisininko H Šulo 

{parengto leidinio ”flip'su
daromi testamentai**. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

KĄ LAUMES LEME

KAS ATSITIKTŲ*

Vienas italų berniukas nu- 
Lind* KamMui, priklausius Los ėjo su motina į vienuolyną 
Angelei teisiamo dėl aktorės aplankyti tetos vienuolės. 
Tale fa* kitą aužudyaao Maaso- Jis atsidėjęs žiūrėjo j tetą ir 
ne gaujai. hUkraėthtfaikaai pe- vienuolyno grotai, O parimi 

paklausė motiną:
Ji

koja kaip ariaėta aktorė ir kiti

Moterų tarpe dabar eina 
ginčas dėl suknelių ilgio.
Vienos vra už trumpas, ki
tos už ilgas sukneles. Kurį 
laiką viešpatavo trumpos 
suknelės. Madų kūrėjai da
bar siūlo ilgas, bet joms 
priešinasi ypač jaunos mo
terys. Bostone vieną dieną 
pietų pertraukos metu iš į- 
staigų pasipylė jaunos tar
nautojos į gatvę ir ten žygia
vo nešdamos plakatus su j- 
vairiais šūkiais, nukreiptais 
prieš ilgas sukneles. Tarpe 
tu šūkių buvo ir toks: ”Ne- v**,

Į slėpkime savo turto!“ Tuo kaina *4.7*. 
“ šūkiu jos norėjo pasakyti,'

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

"Tb Hesdemau audike 
L baisa Tvee** (Vince Kr* 
via). 12* psL,

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

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

skaM (L 
Įmina ęaan

),

Sll psL

bnd af be
L V<

PIGI BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H. Taatva irisais iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba m. Cemetery af Na- 
tiaaa ia tka Sftsriaa Tund
ra**, 112 psL, kaina $1.75.

Lietuvių kalba ta knygaPOPULAR UTHUANI-
— Kas atsitiktų, jeigu ją kad jų didžiausias turtas yra AN RECIPE& parašė Jusi jau išparduota. Ji labai tia- 

išleistų? gražios kojos. Daužvardieni, kaine $2J&ka dovanoti kjlatanriams.
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Nr. 33,1970 m. rugsėjo 2 d. Poslapis sepBntM

Vietinės žinios

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nauja LB apylinkės valdyba LIESIMU ŽURNALISTŲ

J.I.B. vaistai, patentuoti Šveicarijoje Nr. 45862$, regist- 
luoti JAV, Kanadoje ir Europoje, ataugina plaukus, išgy
do pleiskanas, šašus, niežėjimą, plaukų slinkimą, grąžina 
natūralią plaukų spalvą moterims ir vyrams. 100% ga
rantuota. J.I.B. vartodamas 8 uncijas 16 savaičių, nebūsi 
nei žiias, nei plikas. Užsakymus su $6.00 menei orderiu 
siusti: J.I.B. Lafcoratory, 1437 So. 49th Avė., Cicero, 1U. 
60650.

įlmkiteir skaitykite!
NMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMartMMMMMM*

Rugpiūčio 25 d. įvyko ant-! KONFERENCIJA
ras Lietuvių Bendruomenės T. x „
Bostono apylinkės valdybos &£<*
posėdis, kuriame šitaip pa-
siskirstyta pareigomis: pirm
Antanas Matj'oška, vicepir
mininkai adv. Jonas Griga
lius, Gintaras Karosas ir 
Henrikas Čepas, sekr. Jonas 
Vizbaras, ižd. Stasys Augo- 
nis ir narys ypatingiems rei
kalams Juozas Bakšys.

Posėdyje buvo išsamiai 
aptartas Tautos šventės ir 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
minėjimo klausimas. Minė
jimas rengiamas rugsėjo 20 
d. 3 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos III 
aukšto salėje. ! •-

Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas prel. Jonas Balko
nas iš New Yorko.. Taip pat 
pakviestas kalbėti Lietuvos 
garbės konsulas adv. Anta
nas Sballna. Dainuos komp. 
Jeronimo Kačinsko vado
vaujamas Šv. Petro lietuvių 
parapijos choras ir solistas 
Benediktas Povilavičius.

Bus priimtos atitinkamos 
rezoliucijos.

Po minėjimo — kavutė ir 
laisvi pašnekesiai.

Bostono ir apylinkių lie
tuviai prašomi gausiai daly
vauti.

Valdyba

Nauja valdyba

Bostono skautės židinietčs 
išsirinko naują valdybą, ku
rią sudaro pirmininkė Reda 
Simonaitienė ir iždininkė 
Dalia Zikienė.

» • •

Tabor Farmoje, Mich., kvie
čia lietuvių žurnalistų kon
ferenciją. Dalyviai kviečia
mi registruotis iki rugsėjo 
10 d. šiuo adresu: V. Sele- 
nis, 31532 Groesbeck (M 
97) Hwy., Fraser, Mich 
48026.

Negalintieji konferencijo
je dalyvauti prašomi siųsti 
savo pageidavimus, kurie 
liečia žurnalistų sąjungą ir 
aplamai mūsų spaudos o- 
piuosius klausimus.

Kaip jau buvo pranešta, 
ten rugsėjo 19-20 dienomis 
bus ir PLB valdybos kviečia
ma Bendruomenės - spau
dos - radijo darbuotojų kon
ferencija.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radi> 

Programa Naujoj Anglijo 
ii stoties WLYN, 1360 b 
lociklų ir ii stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die 
ną. Perduodama: Vėliaush 
jaaanHnių žinių aantrauki 
r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Paltie Floristo gėlių ir dova 
m krautuve. 502 C. Broad 
wąy, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna

ir KoUivta

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

NENUSIMINKJ1E!
Galima pagelbėti aergantl 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais. nutirpimu, jaučiant noo- 

f vargj.
Šen. Edwardo Kennedžio žmona, REE-LEEF RUB mestis dau- 
Joan sveikina kard. Cushingą sumai pagelbsti. Užtikrinam pa* 
jo 75 m. amžiaus sukakties pro- • ^kineH. arba grąžiname pinigus.

. . . . cu I Siųskite $5, gausitega surengtame bankete Shera- :ga - -
ton Plaza viešbuty, Bostone.

KEIAS I SKAUTŲ 

STOVYKLĄ

vaisti

ROYAL PR0DLC15 
North Sta^ P.O. Box 9112 

N*wnrk. NJ. S7165

Poezijos knygosRugBėjo 6 d. 2 vai. popiet Atlanto rajono skautų 
Sandaros salėje Lietuvių stovykla Perkūnas šiemet y-!
Darbininkų dr-jos 21 kuopos ra 4_h Camp Noith Spence-' TĖVIŠKĖLĘ AS REGIU, 
banketas. ry, Mass., nuo rugpiūčio 30• eilėraščiai, parašė Pranas

• * ~ i iki rugsėjo 7 d. Iškilmingas'
uždarymas bus rugsėjo 6 d. *

ANTANO ŠKĖMOS RAŠ

TŲ I tomas (Nuodėguliai ir 
kibirkštys, Šventoji Inga, 
Čelesta, Balta drobulė), įriš
ta, 500 psl. Kaina $6.00.

LIETUVOS ISTORIJA 
Vl-ji laida, parašė dr. Van 
Ja Daugirdaitė-Sruogienė 
114 psl., daug paveikslų, ke 
i žemėlapiai, tvirtai įrišta 
£nyga ne tik geras vadovė 
lis mokiniams, bet ją su ida 
numu skaitys ir suaugusieji 
Kaina ............................. $b

LIETUVIŲ LITERATO. 
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją, K. Keblys apie roma
ną, R.Šilbajoris apie novelę 
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti
ką, J. Girnius meta žvilgs
nį į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar 
pio problemas, Č. Gricevi- 
eius duoda išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10.

PAULIUS AUGIUS, 284 
dideli puslapiai, šio įžymaus 
dailininko paveikslai ir A 
Kurausko bei T. Valiam 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.50.

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

Chicagos istorija, parašė 
! Aleksas Ambrozė, 664 psl.
! gausiai iliustruota, kai* 
Ina kietais viršeliais $10 
minkštais — $8 

BAISUSIS BIRŽELIS, ši 
toje 238 psl. knygoje yra ? 
dramos: Baisusis Birželis 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė 
Parašė Pranas Naumiestii-
kis. Kaina...................$3 50

BALADĖS, šitoj lakiai 
gražiai išleistoj, gausiai i* 
Muštruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina................$6.00

PEILIO AŠMENYS, Jur

Sekmadieniais 11-12 vak 

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur Avė., Brockton, Mass. 02402. Tel 586-7209

Laisvės Varpas
Lietuvių Radij o 

Valanda

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pusauttuius ir lietuviškuosius 
{vykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs saujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSaUe-Montresl, 690, Quebee, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jen M amt* tarnauja Metuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS lflUONUS dolerių

Bendromis skaučių židi- 
niečių senosios ir naujosios 
valdybos pastangomis liepos 
13 d. Arlingtono Edith Fok 
bibliotekoje buvo išstatyti 
lietuviški eksponatai. Iš bib
liotekos vadovybės gautas 
laiškas parodo lankytojų su
sidomėjimą mūsų išdirbi
niais bei norą jų įsigyti. Eks
ponatai ten išbus iki rugsė
jo 12 d.

SD'.iJ
Vasarotojai ii Toronto

Nors vasaros sezonas jau 
baigiasi, bet Cape Codas dar 
vis vilioja vasarotojus netj 
iš tolimesnių vietovių. Pra
eitą sekmadienį ten atvyko 
dar žinomas visuomenės vei
kėjas ir menininkų draugas 
Augustinas Kuolas su žmona 
iš Toronto. Bostone jie ap
lankė savo artimus giminai
čius senosios kartos lietuvius 
Gaidelius, su kuriais nebuvo 
matęsi bene 40 metų.

Imsrys, 40 psl., kaina $1.-
Rugsėjo 20 d. 3 vak popiet uždarymas bus rugsėjo 6 d.; VAKARĖ BANGA, lyri- 

So. Bostono Laetivių Piliečių 6 vai. vak. > ka Gražina Tulsuskeftė,
dr-jos UI aukšto salėje Lie- . . 127 psl., kaina $2.00.
tuvių Bendruomenės rengia- Kaip stovyklą pasiekti? ATTKąTNnAT ūapvttat
mas Tautos dienos ir Stei- į New Yorko> Hartfordo, AUKSINIAI RAGELIAI,
giamojo Seimo minėjimas. • Waterbuno, Philadelphijos lyrika, Pranas Naujokaitis, 
s # e # J važiuoti iš New Yorko 15 64 psl., kaina $2.00.

’ keliu iki 20 kelio (Sturbrid-i EILĖRAŠČIŲ RINKINYS.
Spalio 11 d. So. Bostono ge), 20 keliu sukti į dešinę; Steponas Strazdas, 159 fu Jankus, 3 veiksmų dra-

Lietuvių Piliečių dr-jos 70 ir važiuoti iki 31 kelio? psl., kaina $2.50.
sukaktie, ir mm, • "n^,, teikti j M

! Spencerio ir Paxtono pusę; i us’ Ps
O V trj , - - j pravažiavus Spencerį, už!

. S?a,l° J7 d-Bostono inzi-j maždaug 5 myHų bus ženk-! METŲ VINGIAI, Alf. Ty

pagerbimo banketas.
• • •

nierių balius Sheraton Mo- jaj j stovykla. į dešinę pusę 
tor Inn., Quincy, patalpose.

• • o Iš Bostono, Worcesterio, 
Spalio 25 d. Lietuvių ra-Į Brocktono, Keįinebunkpor- 

dijo valandos Laisvės Var-ito važiuoti iš Bostono 9 ke
po rudens parengimas SoJliu iki Worcesterio, iš ten 
Bostono Lietuvių Piliečių 122 keliu iki Paxtono, iš ten

kaina

Drauge su torontiečiais 
svečiais savaitės atostogų į 
Cape Codą išvyko ir Stasys 
Santvaras.

Svečiai

Praeitą savaitę į Chicagą 
išvyko Bostone viešėjęs muz. 
Jonas Zdanius su šeima, o f 
Philadelphiją taip pat čia 
svečiavęsis spaudos bendra
darbis Juozas Bubelis.

dr-jog trečio 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
II aukšto salėje.• ••

Lapkričio 14 d. Lituanis
tinės mokyklos banketas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių
dr-jos m aukšto salėje.

• • •
Lapkričio 15 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių dr-jos
šurum burum.

• • •
Lapkričio 22 d. So. Bos

tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
[salėje ramovėnų rengiamas 
* Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas. 

• • •
Lapkričio 28-29 dienom

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

• e e
Gruodžio 13 d. poeto Ber-

ruolis, 176 psl. kaina $3.
GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo

nas Mekas, 32 psl., kai
na $1.00.

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

į Spencerio pusę 31 keliu, j SIELOS BALSAI, J. Smals-

ma, 261 psl.. kaina $4-00. 
Nardžio pulkas, Bale?

Vaivorykštės, kaina $2. 
Rene Rasa, MEILĖ TRI

KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 
Nužemintųjų generacija, 

egzilio pasaulėjautos . eski
zai, parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2. 

Atsitiktiniai susitikimai,
Kazimiero Barėno 14 įdo
mių apsakymų, 216 psl., kai
na $2.50.

8LA dldlhash Betariu fratsraalinė organizacija — 
<MMM V KOTI JTB
pigi, nas,SUSIVIENIJIMAS ueisdks getao, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puaa mikmo dalarių 
kapitalų, tad jo apdraadr tikra kr aaagL Kiekvienas 
keturis Ha gali gauti įvairiu klasių
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda garą Tupaaųk
donamat laaarąan, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

gLA- duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraudų: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00

SLA—AKCIDENTALt AFDRAUDA naudinga
amžiaus asmenims, ąrimmenduojama BetuvMkų 
klabu ir draagljų aartaan. Už $1.000.00 skddenta- 
Ma apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitėa 
• kuopų veikėjus, ir jie plačiau puaiškins apie

maždaug už 4 mylių bus 
ženklai į stovyklą. į kairiąją 
pusę.

Iš Providence važiuoti į 
Worcesteri 146 keliu, iš ten 
122 keliu kaip ir iš Bostono.

I eiko
Aš, Kazimieras Samalios 

brolis Vy f autas
savo tėvo Kazimiero 

Sarpalians. koris gyveno Wor- 
eentery, Mass„ Raftimorėj, 
ir vėliau New Yorke. Jb pats 
arka apie jį kų žinantieji 
Soari rašyti adresu:

Charles SarpaHs, Boa 520,
Ro«tel5, Balti

rpalls, l 
tumore, Md. 21220

(34)

Ieškau Veronikos Baironas, 
gyvenančios Waterbury, Ct. Ji 
pati arba apie ją ką žiaaatieji 
prašomi parašyti adresu:

Mary Ka.^utienė, 215 W. 43 
St„ Ashtobula, Ohio 44004. 
______________________ (33)

Sesao ieško brolių Juozo ir Vinco 
Miliauskų. Atsiliepti adresu: 
Litknania, Kapsuko rajonas,

torius, 221 psl. kaina 75 c. 
VYNUOGĖS IR KAKTŲ

SAJ» Julijos Švabaitės ei 
lėraščįų rinkinys, 96 pat 
kaina $2.00.

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

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 ps! 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, 3task

Santvara 5:ji eilėraščii 
knyga, 150 puslapių, gra 
Mai įrišta, kaina... 82.50

PLAUK, MANO LAIVELI
Petro Segato eilėraščiai
111 psl., kftbUUv.U<82AH
DAINŲ SŪKURY 39 po- 

puliarios ir šokių dainos, 
surinko Gražina Simnkonin. 
ne, kišeninio formato, 123 
psl., kaina $1.00.

nardo Brazdžionio ’Toezi-; Kolūkis Ranga, Mikalaukos kai- 
jos pilnaties* pristatymas.'štrefaaikieaė.

Paragink savo 
iiairaiyti Kalaivj. Je

$6.00,

PIGIAUSIA 

DOVANA MŪSŲ 
MAŽIESIEMS

Mvsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
8indokieuėi knygelė

"BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ I MĖNULI“.

Jos kaina 81J0a Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai
kus. nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir

Imkit ir sfcaitykir 
Kipro Bielinio

TERORO IR VERGIJOJ
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

tos vergų stovyklos, kuriose 
bolševikinio teroro sistema, 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos 
75 centai.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu

207 Waat20th Street, New York, N-Y. 10001

MH i l

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

itauMUUUMM* «■«■■■■■■■*»*!

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietu vių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS M1CHELSONAS

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

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

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

1



KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 83,1970 m. rugsėjo 2 d.

Vietines žinios
Lituanistinė mokyklą vėl 

pradės darbą

PIRMASIS SIO RUDENS BANKETAS

Jį rengia Lietuvių Darbininkų Draugijos 21 kuopa šį 
sekmadienį, rugsėjo 6 d. 2 vaL popiet Sandaros salėje, 
124 F St, So. Bostone.

Kiekvienas dalyvis moka tik $2.50, bet bus sočiai 
pavaišintas. Bus progos ir pašokti. Raginama bilietus įsi
gyti iš anksto, nes gali pritrūkti vietos.

Rengėjai

Dr. V. Kaupas Europoj {Bostono mokytojai laimėjo i IstlUOlflojū
New Hamo<hire sveikatos Pa£aliau susitarta dėl 

valdybos aTkrečiamuiu B°Stono mok*<W algų, Mo-
KviriininkaTdi vS kyklų tarybai sutikus Priim’ 

dE * !a į ti arbitrų sprendimą, 
praeitą SaVa“ęl Dabar mokytojai su baka- 

pabūti 3*savaites’. Jis'pasi- Iaur“ lail,sniu pradės gauti
Non bostoniečiai čia kar- ruošęs aplankyti Airiją. !ki’6$12*90o'o ma'

tai. įsiūbuoja ir .markią io- Angliją, Olandiją, Prancū-,‘XI taiXt’JS 
ainiai patriotinę veiklą, bet

Bostono lituanistinė mo
kykla naujuosius mokslo 
metus numato pradėti kitą 
šeštadienį, rugsėjo 12 d.

Nors bostoniečiai čia kar-

So. Bostone netoli jūros tik 
suaugusiems išnuomojamas 5 
kambarių butas su patogumais 
(Ul-me aukite). Skambinti teL 
268-8194

TAUTINIAI KOSTIUMAI
Parduodami du lietuviški tau

tiniai kostiunud. Teirautis teL 
(1) 233.6345.

SLA 43 kp. susirinkimas
SLA 43 kuopos pirmasis 

šį rudenį susirinkimas bus

po to. lietuvybės gyvybinio' 
me reikale, jau nebegalima 
nei rasti, nei prisišaukti mo
kytojų aukštesniosioms šios 
mokyklos klasėms.

Su tokiu sunkumu susidu
riama ir šį kartą.

1 gistro laipsnį turinčio pradi- 
į nė alga bus $8,200 ir aukš-Zlją.

i- Y- kaupas mėgsta ke-! £iausįa 9 metų $13,700. 
liauti. Jis beveik kiekvienais ■
metais aplanko Europą. Per-; Apiplėšė S taksistus
nai buvo Graikijoje. ' „ .. ._. .. , . . ,7. Dažnėja taksių vairuoto-

Linkimę laimingos kelio-1 apiplėšimai. Praeitą sa-
nės ir grjzti kupinam ^ra- Vaitę per vieną dieną buvo' 
žiausių įspūdžių. j apiplėšti 5 vairuotojai. Iš jų,

j pagrobta $282 ir $75 vertės! 
M. Lembertienė išvyko į rankinis laikrodis.
Monika Lembertienė, čia!

Dorchestery išnuomojamas 6 
kambarių butas I aukšte už $ 
105 mėnesiui. Skambinti antra
dieniais ir šeštadieniais po 7 vaL 
vakaro. TeL CO 5-9804.

Ieško pirkti
Ieškau pirkti vartotos angli

mis kūrenamos krosnies gerame 
stovyje.

Siūlyti City Point Court Nr. 
10, viršutiniame aukšte. So. Bos
tone arba Keleivio raštinėje. .

Gubernatorius prieš algų
pakėlimą Grįžo iš Europos

Į
Gubernatorius Sargent Studentės Laima Antana-.

rugsėjo 9 d. 7:30 vai vak. Į repasirašė Įstatymo, kuris < vičiūtė ir Birutė Vaičjurgy- j paviešėjusi beveik ištisą mė- 
So. Bostono Lietuvių Pilie-! numatė valstijos tarnauto- tė sugrįžo iš Europos, kur; nesį pas savo bičiulius, išva- 
čių dr-jos patalpose. Visi na-1
riai kviečiami dalyvauti.

Muziejaus retenybė
Paskutiniai nepriklausomos Lietuvos laikų prisiminimai !

Dar turime pardavimui baigiančių pranykti lietuviškų monetų: 
Šapokos Vilnius in the liže į 5 lt. — J. Basanavičius, 10 lt. — Vytautas Didysis, 10 lt. —prez.

DĖMESIO!
Gavome nedidelį kiekį A.

J. Lėky s,
sekretorius

: jams nuo gruodžio mėnesio jos buvo išvvkusios vasaros žiavo į Los Angeles, kur ji Šapo ..
pakelti algas 2G. Mokesčių1 pradžioje. Jos aplankė be-' nuolatos gyvena. Pakely dar of Lithuania. Kaina tiktai a. Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus, 
mokėtojams tas būtų atsiėję veik visas Vakarų Europos numato trumpam sustoti ir j $1.50. Tinka dovanoti nelie- 
11 mil. dolerių. ‘valstybes. ‘Chicagoje. tuviams. F. Zablockis, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B.C. Canada.

-r-r-

COSMOS PARCELS 
EXPRES5 CORP.
169 Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 9-2869 

yra yienintelė oficiali j»uu- 
ga VVorceatery, Kun siunčia 

Worces- 
j Lietuvą ir lutas Ruoi- 
aktomas sritis* Čia kal- 
1 lietuviškai, patarnao- 

aąiin'ngai.
ir

Cio galone gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir lotų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Vedėja B. Sviklienė

Peter Maksvytis
A

49 Church Street 
E. Milton, Mass.

AtIMra visus pataisymo, ramon- 
to ir projektavimo darbai ii lau
ko ir viduje, gyvenamu namu ir 
biznio pastatę, pagal Jttsu reika
lavime. šaukite visados iki • va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPt DINIS 
OPTOMETRISTAS 

Valandos:
nuo 9 vat rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADYVAi 

South Boston. .Mase

STEPONO KAUUO 
PORTRETAS

'eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeM

ĮSIGYKITE NEPAPRASTĄ KNYGĄ!

POEZIJOS PILNATIS, — Bernardo Brazdžionio
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.

'ee*Meeeeeeeee*e«eeeeoeooe**M«OM
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRIST1
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

arrvrrrrrrrrrrrrrererrrrrrrrrrrrrr Joj'e kalbama apie tai, kas yra to juodojo pasaulio lasė,

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

A. J. N AM AKS Y
, . - T,f,, -y R«*l Eriate St Insurance

,.hmT”g7uU dta“wXo A. S21 Count, Club Ri

nepriklausomybės paskelbi-;! *33
mo akto pasirašytojo Stepo* |
no Kairio spalvotą portretą ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
VVorceeter, Mass. 01604 

Tet 796-3347 
Tiesiai it Woreoatorie staa* 

čiam įvairius siuntinius j Lieta, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 

! Šimtiniai sudaromi it 
vietinės gamybos medžiagą, ap* 
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairią via 

ir

. I

8x6 colių dydžio už 80 cnt

E. KARDELIENĖS DAINŲ
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
gauti Lietuvos ope

ros solistės Elzbietoe Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu

veeeeeeeeeeveeeeeeeeeeeeeeMiaaMe

Ketvirtis & Co.
—jeweleRs— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
RApeetinfai taisome laikrodi!** 

Bedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
<eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Knyga yra gerinsiąs žmogaus drangas
loocoooooososooooouumi pannr

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

1$ BOSTONO I LIETUVĄ 
ir

GERA PROGA

Ką tik išleista knyga, kurią parašė St Michebonu. galite jsigy£ įdomiu9 L 
kalbama apie Ui, kas yra to juodojo pasaulio rasė, j K. Končiaus atsiminimus 

kada ir kokiu būdu ji buvo pavergU. kodėl ji ilgai tylėjo, iš Balfo veiklos. Knyga tin- 
kodėl sukilo ir Lt. Visi šitie ir kiti susiję sū juodąja rase
klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. Jos 
kaina tik $2.00.

2yiniai papiginta kainą ,r<ki, kit, knli,,
" — momis kainomis. Be to, siunčia- 

me maistą, pinigus ir galite at
sakyti ją gamybos prekea. da 
sumokėsite pinigus, e

.... ...... . i ten vietoje galis pasirinkti
., kietais viršeliais kaina

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos

ka ir dovanoms, gražiai ii* 
leista, daug paveikslų, 404 
psL
$4 (buvo $6), minkštais $3 
(buvo $5).

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpiidome gydytojų re 
ceptcs ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną.
8av. Emanuei L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Nuo 9 raL ryto iki 8 vaL v- išskvrus šventadienius ir sekm. 
moooeeoooaoeoooooooaooeoeoooceeosoooGOOooaoooooeooR

'*>mnii>nnwmnw>.
; Dažau ir Taisau f

> Namus ii lauko ir viduje. *
! Lipdau popierius ir taisau? 
'visuą, ką pataisyti reikia. 3 
; Naudoju tik geriausią 4 

medžiagą. 3
’ JONAS STARINSKAS 1

220 Savin Hill Avė 4
Dorchester, Mam 4

ToL CO 5-5854 J

Flood Sąuare
Hardware Co.

Savmnbas N. J. ALANA
•SS EAST BKOADVAl 
SOUTH BOSTON, MASS. 
lELKTOMAS AN S-414S 

Banjamin Moore Dažai
Popiero* SunOM

StUUaa Laagaaa
Vlaokio reikmenys narnama 

geikmeaya plombariama 
visokia csMiaa daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių raštą 

draadimaa
Kreiptis senu ašrste:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvay

So. Boston, Maas. 02127 
Tei. AN 8-1701

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save j 
ar nuolaiiniam
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningaL Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. Sthyrlnski

9 vaL ryto iki 5 vai- 
o iaštndirniaia

8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.
pagal

telefonu.
331 W. Broadvray 

So. Boston, Mase. 0Z127
TaL 268-0088

L

Gana
nereikalingai eikvoti karai alyvą

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO 

(STAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar j 1 • • atsikvies. 
ti į svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. Čia visų 
lėktuvą bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiaat — bą jokią p/tpildome 
mokesčio.

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

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

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį, pūtėją, aro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darb 
jungti rūsy su vamzdžiais^

10 metų garantija.

Skambinkite

268-4662
ĮjmilSlį'UKMtataAi

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija

Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

487 Washington St. (Codman Sq.), Dorchester, Mass. 
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vaL per dieną

Skambinti: GEneva 6-1204

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

®FUEL CHIEF1 Oil Moatmif Ftimpmant 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 giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo

390 W. Broadvray 
So. Boeton, Maso. 02127 

Telefonas: 288-8764 
Visų skyrių vedėja Aldoaa 
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