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Partizanu susprogdino 
3 lėktuvus ir pasilikt įkaitus

Sunkios derybos su arabų partizanais ir nepatenki
nami jų vaisiai. Izraelis ėmėsi keršto) priemenių.

Vakarų valstybių deryboš hėsAnglijos,. Vokietijos ir - ;
JĄVpiliečšai, arba ir tokie; 
kųne tori ir Izraelio piliety
bę.

Vakarų valstybės yra lin
kusios arabų reikalaujamus 
asmenis tyliai paleisti ir jiem 
grąžinti, bet partizanai rei
kalauja ir didelės duoklės iš 
Izraelio, kurios jis nenori 
duoti.

Šis tarptautinis oro piratų 
žygis sukėlė įvairiuose kraš
tuose ir daug politinių dul
kių. JAV vyriausybės opozi
cija kaltina prez. Nixoną, 
kad jis laiku nesiėmęs ini
ciatyvos piratų veiksmams 
sustabdyti tarptautiniu susi
tarimu. Sovietų Pravda dėl 
to kaltina JAV ir Izraelį, 
kad šios valstybės lėktuvų 
pagrobimo incidentą esą ty
čia norinčios išnaudoti Arti
mųjų Rytų taikos deryboms 
sugriauti. O Kinijos komu
nistai tvirtai pritaria parti
zanų veiksmams, kaltindami 
drauge sovietus ir JAV-bes.

su Palestinos arabų partiza
nais. kuriomis, tarpininkau
jant tarptautiniam Raudo
najam Kryžiui, buvo siekia
ma išlaisvinti oro piratų pa
grobtus lėktuvus ir kelei
vius, nedavė lauktų vaisių.
JAV, Anglija, V. Vokietija,
Šveicarija ir Izraelis, kurių 
piliečių pagrobtųjų keleivių 
tarpe buvo ar kuriom pa
grobtieji lėktuvai priklausė, 
jau vien prestižo sumetimais 
nenorėjo viešai nusileisti 
arabų partizanų grupei, tuoj 
pat sutinkant patenkinti jų 
reikalavimus, ir derybos nu
trūko dar prieš partizanų 
nustatytą ultimatumo laiką.
Ir taip .praėjusį šeštadienį 
arabai susprogdino Jordano 
tyruose nutupdytus tris lėk
tuvus, paskutiniu momentu 
iš jų iškraustę įgulą ir ten 
likusių keleivių grupę.

Dėl lėktuvų, kurie buvę 
$24.6 milionų vertės dabar 
daug nekalbama, bet yra ki
lęs didelis susirūpinimas da
lies kelelivių likimu, ku
riuos partizanai pasilaikę 
kaip ”karo belaisvius“, no
rėdami už juos išgauti mai
nais vakariečių kalėjimuose 
sėdinčius kitus lėktuvų gro
bėjus ir išvaduoti kelis šim-

^ioPa„Sjee8an‘ JAV kritikuoja
Daugiau nei 250 keleivių 

iš Jordano jau išvyko, bet 
partizanų rankose pasiliku
siųjų skaičius dar nėra aiš
kus. Aviacijos bendrovės pa
sigenda 55. o arabai sako, 
kad jie turį tik 39 vyrus ir 5 
moteris.

Izraelis, norėdamas pa
spausti arabų partizanus ir 
pagreitinti likusių įkaitų iš
laisvinimą, suėmė savo oku
puotoje srityje apie 450 ara
bų. Bet ar ta priemonė Pa
lestinos Išlaisvinimo Frontą 
kiek suminkštins, labai abe
jotina, nes partizanai nelin
kę [Jokias nuolaidas.

Tuo tarpu Raudonojo 
Kryžiaus atstovai stengiasi 
partizanus paveikti, kad jie 
su įkaitais elgtųsi žmoniš
kiau ar jų nesušaudytų.

Į arabus kreipėsi ir popie
žiaus delegatas Ammane.

Irakas, didelis Palestinos 
partizanų rėmėjas, taip pat 
ragina jų vadovybę savo 
veiksmus sušvelninti, nes 
panašūs lėktuvų užpuolimai 
galį pasaulio akyse nujuo
dinti visą arabų laisvės ko
vą ir pakreipti jų nenaudai 
viešąją nuomonę.

Yra pažadėjusi tarpinin
kauti ir Libija, irgi arabų ko
vų prieš Izraelį rėmėja.

Vokietija ir Britanija pa
reiškė, kad jos griežtai rei
kalaus įkaitus paleisti.

Arabų pasiliktieji įkaitai 
daugumoje yra žydų tauty-

Viena tik aišku, kad Pa
lestinos arabai šiuo žygiu su
kėlė didelį triukšmą ir at
kreipė į save visų dėmesį, 
ko jie ir norėjo.

Jungtines Tautas
Speciali Baltųjų rūmų ko

misija, išgvildenus Jungtinių 
Tautų organizacijos veiklą, 
savo raporte padarė visą ei
lę priekaištų, kur pabrėžia
ma, kad Jungtinės Tautos 
yra pastipusios, kad jos ne- 
atliekančios savo uždavinio 
nei taikos saugojimo reika
le, nei kovoje su narkotikų 
prekyba ar oro piratais.

Tos komisijos pirmininkas 
Henry Cabot Lodge pažymi, 
kad Jungtinių Tautų orga 
nizacija yra virtusi tik pro
pagandos platforma, ir pa
gal jos dabartinę veiklos 
procedūrą, yra nesėkmingi 
visi pasitarimai ir neįmano
mi reikšmingi nutarimai bei 
jų įvykdymas.

Komisija siūlo J. Tautose 
įvykdyti eilę reformų, kad ši 
organizacija galėtų efektin
giau atlikti savo uždavinius.

Jordano arabę partizanų Šarvuoti sunkvežimiai ir tankai saugoja netoli Ammamo tyruose jų agentą nutupdytus du pagrobtus Im
tuvus su apie 250 keleivių. Kairėje amerikiečių lėktuvas TWA 707, o dešinėje Šveicarijos DC-6. Dėl tų lėktuvų pagrobimo kilo 
didelis tarptautinis įtempimas, mes partizanai, grasindami susprog dinti k'.tuvus drauge su keleiviais, reikalavo, kad būtų paleisti ii 
kalėjimų ftvoicaarijoj bei Vokietijoj suimti jų bendradarbiai oro piratai ir kad Izraelis paleistų laikomus nelaisvėje arabų partiza* 
nos. ife lėktuvų grobimas buvo pasmerktas net Jungtinėse Tau tose. Derybos su grobėjais vyko tarptautiniam Raudonajam Kry
žiai tarpininkaujant. Įvykio paliestos valstybės nutarė oro pirą tam nenusileisti, bet vis dėlto ieškoti kokio sprendimo.

Planuoja pažaboti 

oro piratus
Nuo praeito savaitgalio 

Amerikos keleiviniuose lėk
tuvuose skraidys ginkluota 
sargyba, kurios tikslas ginti 
lėktuvus nuo oro piratų už
puolimo. Tokia sargybe 
skraidys vidaus ir užsienio 
susisiekimo linijose.

Manoma, kad tokiai ap
saugai reikės apie 4,000 pa
pildomo personalo

Aviacijos bendrovės ima
si ir kitokių apsaugos prie
monių, tikrindamos keleivių 
lagaminus elektroniniais ir 
magnetiniais prietaisais, bet 
tikro saugumo nuo piratų 
vistiek dar nėra.

Panamos diktatorius

grasina JAV-bėms
Panamos diktatorius gen. 

Omar Torrejos vėl stipriais 
žodžiais pasisakė prieš JAV 
ir jų politiką Panamos kaaa-

Susirūpino Nixono i 

saugumu
Prezidentas Nixonas savo 

savaitgalius kartais pralei
džia savo privačioj buveinei 
Floridoje. Jis ten jausdavos 
gana saugus, bet Kambodi
jos žygio metų Floridos pa
krantėse staiga pasirodė Ku
bos karo laivai, ir tai sukėlė 
didelį prezidento saugotojų 
susirūpinimą. Mat, yra gali
mybė, kad jie gali JAV-bių 
prezidento rezidenciją ap
šaudyti ar net bandyti jį pa
grobti.

Dabar Nbcono apsauga 
yra žymiai sustiprinta. Kai 
jis buvoja Bahamas salose, 
tai visada arti stovi helikop
teris, kuris, reikalui esant, 
visada skubiai jį gali pervež
ti į kitą vietą.

Didžiulis gaisras 

Los Angeles
Praeitą sekmadienį Los 

Angeles užsidegė senas vieš
butis. pilnas gyventojų. Jų 
vienuolika sudegė, 24 apde-

Kennedis pasisakė
prieš riaušininkus

Artėjant rinkimams, ir 
šen. E. Kennedis savo kalbo
je Bostono Universitete pa
sisakė prieš riaušininkus, u- 
niversitetų turto naikintojus 
ir jų patalpų užgrobėjus, pa
lygindamas juos šu~orū “pTra- 
tais. Iki šiol jis būdavo tais 
klausimais daug santūresnis 
ir kartais nukalbėdavo net į 
riaušininkų pusę.

Policija, ieškanti narkoti
kų platintojų, Bostone su
stabdė automobilį, kurio ke
leiviai pasirodė yra sunkiai 
ginkluoti. Pas juos rasta net 
septyni Šautuvai, trys Šimtai 
apkabų amunicijos, vagių į- 
rankių ir daug Įvairių rūšių 
narkotikų.

♦ ♦ ♦
Zanzibare 11 persų kil

mės piliečių buvo nubausti 
po vienerius metus kalėjimo 
ir po 24 lazdas į padus už 
tai, kad priešinosi savo dūk

Siūlo pertvarkyti

pagalbą užsieniui
Prez. Nixonas siūlo pa

grindinai pertvarkyti užsie
niui teikiamą pagalbą, at
skiriant karinę paramą nuo 
grynai ekonominės ar pašal- 
pinės. Jis taip pat siūlo dau
giau paramos teikti per tarp
tautines organizacijas, kad 
JAV negalėtų būti įvairių 
propagandistų kaltinama ša
liškumu ar noru per tą para
mą pavergti kraštą ekono
miškai ir politiškai.

Tramdo Kennedžio 

žudiką
Arabų oro piratams pa

grobus kelis lėktuvus su ke
leiviais ir vedant derybas 
dėl arabų kalinių ir belais
vių išmainymo, labai sune
rimo ir šen. R. Kennedžio 
žudikas Sirhan B. Sirhan, 
nes pasklido gandai, kad 
Palestinos partizanai gali 
ir jo mainais už keleivius ar

BATUNas ruošia 
prie Jungt Tautą 

demonstraciją
BATUN, jungtinė pabal

tiečių Organizacija, kurios 
tikslas kelti Pabaltijo laisvės 
klausimą Jungtinėse Tauto
se ir atitinkamai paveikti 
ten esančios įvairi Usty- 
bių delegacijas, jau ruošiasi 
bendrai pabaltiečių mani
festacijai ir protesto de
monstracijai prie Jungtinių 
Tautų būstinės New Yorke.

io zonoje, reikalaudamas tąc gė, bet aukų skaičius dar.
kanalą ir zoną visiškai ati
duoti Panamos valdžion, nes 
tai jos teritorija.

JAV tai padaryti visiškai 
nėra linkusios, nes Panamos 
kanalas turi didelės strate
ginės ir ekonominės reikš
mės visai Amerikai, kuri ne
nori priklausyti nuo Pana
mos vieno ar kito diktato
riaus malonės.

gali būti didesnis, nes vieš
bučio griuvėsiuose sunku vi
sus lavonus atrasti ir atpa
žinti.

Gresia automobilių

darbininkų streikas
Jei nepavyks paskutinėm 

minutėm susitarti ar pratęs
ti derybų laiką, tai gresia

Kg vistiek atvyksiąs
° ka3. Pirmiausia jis bus pneš

terų vedyboms su joms lėktuvus pareikalauti. Tuo 
tinkamai* jaunikiais. ZaiUi-f reikalu į Jordan< išskrido 
baro valdžia tokiame vady*^1' Sirhano motute..'*7”." 
bų trukdyme Įžiūrėjo prieSs-
valstybinį veiksmų.

* * «
Sakoma, kad P. Vietna

mo viceprezidentas Nguyen 
Cao Ky ateinančiuose rinki
muose taikstosi kandidatuo
ti ir įsėsti į prezidento kėdę.

• * »

Sirhanas ėmė priešintis 
sargyboms, ir jį teko užda
ryti į atskirą celę, kur negir
di nei radijo žinių ir negau
na nei laikraščių.

Ta demonstracija bus 
Jungtinių Tautų 25 metų iš
kilmių išvakarėse spalio 18 
dieną.

Tai bus proga šiam pasau
lio tautų tribunolui priminti 
jo chartoje įrašytus taikos ir 
laisvės idealu \ kurių vykdy
mo Pabaltijo valstybės jau 
seniai laukia ir nesulaukia. 
Jos nesulaukia ne tik teisin
gumo, bet net ir šios organi
zacijos viešo žodžio, pasmer
kiančio Pabaltijo okupaciją, 
di demonstracija visa tai tu
rės priminti Jungtinių Tautų 
sąžinei.

Demonstracijai pritaria 
visos centrinės pabaltiečių 
organizacijos ir veiksniai. 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas ir Amerikos 
Lietuvių Taryba jau praneš 
šė BATUNui. kad rengiamą 
protesto demonstraciją pa
rems ir finansiškai.

f»
šios demonstracijos reika

lams aptarti BATŪNas šau
kia visų pabaltiečių atstovų 
pasitarimą rugsėjo 18 d. 
7:30 vai. vak. estų klubo 
"Botalia“ patalpose, —373 
First Avenue (prie 22nd 
St.). antrame aukšte, New 
Yorko mieste.

Visos organizacijos kvie
čiamos atsiųsti savo atsto
vus.

Senatorius susimušė 

su policija
Valstijos senatorius John 

E. Harrington Lowelly. 
kur nori būti išrinktas šeš
tam terminui, susimušė su 
New Hampshire , policijos 
karininku. Senatorius apkal
tintas, kad važiavęs neblai 
varne stovy.

į Washingtoną
Pietų Vietnamo vicepre

zidentas Ky'i artimu laiku 
lankysis Paryžiuje, kur ne
va vyksta taikos derybos, 
kol kas dar visiškai įšalu
sios. Jis yra tvirtai nusista
tęs atvykti ir į Washingto- 
ną ir čia dalyvauti "Pergalės 
demonstracijoje“, kuri yra 
rengiama Vietnamo karo 
laimėjimo šalininkų. Cao Ky 
nuo šio vizito buvo labai at-

General Motors bendrovę, o 
vėliau gali išsiplėsti ir įkitas 
firmas.

Išrinkta nauja JAV 

gražuolė
Praeitą šeštadienį Atlan

tic Citv, N.J., buvo tradici
niai Miss America rinkimai. 
1971 metų gražuole išrink
ta- 21 metų amžiaus Texaso

kalbinamas. Su juo kartu at-i universiteto studentė Phylis 
vyks ir jo žmona. | George.

Daugiausia negrų lanko
mu kolegijų prezidentai rei
kalauja iŠ federalinės val
džios “kiek apčiuopiames- 
nės“ paramos, kuri apie 100 
juodųjų įstaigų turėtų suda
ryti 2 bilionus dolerių.,.,

• •
Praeitų šeitadtenį sovie

tai paleido Į mėnulį savo 
erdvėlaivį be žmonių, kuris 
turįs ”iStyrinėti mėnulio ap
linkų“. Jis į mėnulį nenusi
leis, bet kokius uždaviniu* 
tikrai turi atlikti, sovietų į-
•taigos nepraneia.

• * »
Naujai išrinktas Čilės pre

zidentas Salvador Allende 
pareiškė, kad dešinieji jj 
ruošėsi nužudyti.

Buvęs Arkanuos gubernatorius 
Onai E. Faubus, gavęs anoni
minį laiškų, kariame pagrasin
ta : jeigu jis kandidatuos demo
kratų surašė į gubernatorius. Ui 
per 30 dienų bos negyvas.

Jordanijos karalius Husseinaa, 
į kurio gyvybę jau devynis kar
tas buvo kžsintasi. bet jis vis iš
likdavo sveikas. Paakutinį kartų 
jis buvo visai neginkluotas, kai 
į jį pasikėsinto jas paleido šiv|- 
ii prieštankinio pabūklo.



Dvidešimtuosius lituanistinio 
mokslo metus pradedant
Daugelis lituanistinių mokyklų šiemet pradėjo jau 

dvidešimtuosius mokslo metus. Tai. ašku. džiuginantis 
faktas, kuris liudija šiame krašte lietuvybės gyvybę ir, 
norėtume tarti, teikia ir gerų vilčių ateičiai. Šia proga ga
lima būtų išskaičiuoti ir daug šviesių lituanistinio švietimo 
ir auklėjimo pavyzdžių, — organizatorių, mokytojų, tė
vų ir vaikų gerų norų, pavykusių pastangų ir, kaip sako
ma, pasiaukojimo.

Švietimo vadyba kone valstybiniu mastu planuoja 
lituanistinio mokymo ir auklėjimo darbą, tėvams ir mo
kytojams leidžia aplinkraščius, lūpinasi vadovėlių ir kitų 
mokymo priemonių gamyba, rengia mokytojų suvažiavi
mus, kursus, jaunimo varžybas.

Tėvai rūpinasi mokyklų išlaikymu, moka pinigus ir 
stumia nors ir atbulus vaikus kas lituanistinį
mokslą, kad tik jie nei dabar nei /vėliau neatskiltų nuo 
lietuviškosios bendruomenės, kad užaugę) būtų jos vadai 
ir tėvų kultūrinės bei patriotinės veiklos tęsėjai.

Kaikuriose mokyklose jau dėsto tas pačias lituanis
tines mokyklas kadaise baigusi jaunoji mokytojų karta 
ir į jas atsiveda jau savo vaikus, savo tėvų vaikaičius.

Taigi mūsų troškimai visiškai akivaizdžiai kūnijasi. 
ir, rodos, galėtume senoviškai tarti: tauta gali būti rami— 
■valdžia mūsų rankose.

Reiškia. — ko dar betrūksta? Turint tokį vaizdą, lie
tuvybė galėtų žydėti dar ilgus dešimtmečius, ir lyg never
tėtų nei kalbose, nei raštuose dėl jo* ateities dūsauti.

Tik, deja. čia turime pabrėžti ir keletą liūdninančių 
reiškinių, kurie tą optimistinį reginį vis dėlto gerokai 
pritemdo.

Svarbiausia. — lituanistines mokyklas lanko daug 
mažiau vaikų, negu jų ten galėtų būti, palyginus su čia gy- 
mažiau vaikų, negu jų ten galėtų būti, palginus su čia gy
venančių dar nenutautėjusių lietuvių skaičiumi.

Kai yra tokių pagarbos vertų tėvų, kurie savo jau
nuolius kas šeštadienis vežioja į mokyklą net keliasde
šimt mylių, tai kiti, gyvendami beveik už mokyklos sie
nos, savo vaikų nesiteikia nei atvežti, nei atnešti.

Dar nuostabiau, kad tai daro ne kokie fabriko už
plukti žmogeliai, o neretu atveju vadinamojo "elito“ at
stovai, kurie pobūviuose taikstosi vis į garbės stalą ir į 
minkštesnę kėdę su atramomis.

Būtų vieša gėda ir eilei JAV lietuvių žymių visuo
menės veikėjų, narsių prakalbininkų ir patriotinio žodžio 
sakytojų, jeigu mes išskaičiuotume pavardėmis jų tarpe 
tuos, kurie savo vaikų į lituanistinę mokyklą neleido ar 
neleidžia, kurie juos atsiėmė iš pirmųjų skyrių ir net patys 
namie neišmokė lietuviškai nei skaityti, nei rašyti ir... 
nei kalbėti. O kaip gali kitiems pamokslininkauti apie lie
tuvybės išlaikymą, apie tėvynės meilę, apie pasiaukojimą 
Lietuvos laisvės reikalui, jeigu patsai savo šeimoje nesu
gebi ar nenori tų vertybių savo vaikams įdiegti?

-si n *
Didelė lituanistinio mokymo spragt'yra ir kvalifi

kuotų mokytojų trūkumos, kurio nė&tmažina nei Švietimo 
vadybos, nei vietinių LB apylinkių ar tėvų komitetų pa
stangos. nes mokytojo pareigų tiesiai vengia net tie, kurie 
turi atliekamo laiko ir joms pakankamai pasiruošę. O vie
na tokios padėties-priežasčių bene bus ta, kad mokytojai 
bijo ne tiek atsakingo darbo, kiek perdaug "ambicingų“ 
mokinių tėvų...

Jei pridėsime prie to dar dalį mokyklinio jaunimo, 
kuris mokyklon ateina be jokio noro, mokosi lyg "be rei
kalo“. į elementarinius drausmės reikalavimus žiūri kaip 
į nepakeliamą laisvės varžymą ir laukia, kad tik greičiau 
juos tėvai iš mokyklos atsiimtų. — tai dvidešimties metų 
lituanistinių mokyklų jubiliejus iš tikrųjų tegalėtų būti 
minimas ne tik su didėjančių rūpesčiu, bet ir su nujaučia
ma lietuvybės mirties baime ateityje.

O taip norėtųsi, kad tą lietuviškosios sielos gyvybę 
mūsų jaunime dar galėtume pratęsti neribotą dešimtme
čių skaičių.

Kad nesiguostume kitų čia nykstančių tautų ske
veldrų pavyzdžiu, jog ateities kartos šiame katile vistiek 
suvirs į vieną ir vienspalvę masę.

Kad būtų sklandžiausias tėvų ir mokytojų bendra
darbiavimas, siekiant bendro tikslo—išauginti ir svetimoj 
aplinkoj* jauną ateities lietuvį, nepraradusi savo tėvų 
kalbos ir senelių bei prosenelių krašto meilės.

Kad mūsų garsūs patriotiniai žodžiai atitiktų mūsų
darbus.

Taip norėtųs...

KflLETvm 30. BO3TOM

pači jos užsienyje (daugiau
sia Amerikoj) susitelkė apie 
60 tūkstančių tremtinių iš 
nepriklausomos Lietuvos.

Tą 1830 metų sukilimo is
toriją ir to meto nuotaikas 
aprašė anglų profesorius R. 
F. Lecky savo veikale Polish 
Politics and the Revolution 
of November 1830.

įdomu tai, kad 1830 metų 
politiniai pabėgėliai.tuojąu 
pasižymėjo, kaip dabar lie
tuviai. "karštais politiniais 
ginčais“. Būta ir kito pana
šumo : tikėta, kad tauta išsi
laisvins ne tiek savo pačios 
pajėgomis, kiek užsienio
galybių pagalba.

* * *
Prof. Lecky rašo, kad 

1830 metų tremtiniai save 
gaivindavę "kalbomis ir 
gandais apie netrukus Euro
poje kilsiantį didelį karą“.

Keturi teroristai, kurie rugpiūčio 24 d. subombar davo Madisone Wiseonsino uuiversiteto 6 milioną kurio pasėkoje ateisiąs Lie- 
dolerią vertės skaičiavimo aparatus. Ją pakiita bomba ne tik sunaikino įrengimus, bet užmušė ir j tUVOS-Lenkijos valstybės at- 
vieną mokslininką ir k|turis sužeidė. Dabar šie teroristai yra kažkur pasislėpę ir policijos ieško* gipalaidavimas nuo Rusijos, 
mi. Nuotraukoje iš kairės į dešiną: Leo Frederick Bart, 22 nu, Karieton Lewis Anastrong, 22 nu,* Tremtinių gretose tuomet 
jo brolis Dwight Allen, 19 nu, ir David Sylvan Fine, 18 nu, visi iš Madisono. į buvo Žymių Žmonių: Kaune

ir Vilniuje išaugęs poetas A- 
domas Mickevičius, poetas

Teroras

AutaaiobiUo laužas po bombas 
rietię ir italė moteris, į kurtyau

i

. . .. x . Slovackis, Krasinskis ir lie-
Konspiracija žudyti polici- tuvj§ka pavarde Norvvidas,

, J kompozitorius Šopenas ir 
g Chicagos majoras Richard Vilniaus universiteto profe-

T- paley, kūno mieste šie- go^iis Lelewelis. Vadovauti
FRT Hninmie fa nn ??®Mau buv? nuzV°yti 7 po- tremtiniams siekė senų Lie- 

pareigūnai, tvirtina, didikų kilmės 4kuni.! Su teroro žodžiu ir juo 
i žymimais veiksmais jau be- 
i veik pradedame taip pat su- 
j sigyventi. kaip ir su termi- 
' nais Mafia, Cosa Nostra,
I kaip ir su gemblerių sukty- 
■ bėmis. gengsterių tarpusa
vio kovomis, bankų plėši- 

: mais ir kišenvagių "menu.“ 
Tai, žinoma, irgi yra visuo
menės terorizavimas, bet 
dar ne tas, su kuriuo dabar 

Į naujai susiduriame, šiandie 
’ mes jau imame pažinti po
litinio atspalvio terorą, jau 
kiek reikšmingesnį, negu a- 
nas grynai kriminalinis.

Nors naujojo teroro pa
skirus pasireiškimus kasdien 
paudoje išskaitome, bet tik

sikaltimą atliko keturi jau-’ kad " ^kubinio mas- -1a. J; , • •„uoliai nuo 18 iki 22 metų' t01moSto. ga*.ks? Cart0?į1.s Tlenu,

amžiaus, žinomi Rdel Cast-į PhiladelDhijos policijos* net artimas ca™į
ro salininkai. jų ieškoma. komisiomenus Frank L. Riz- b .ipiama* v»1*tvhė*'mo * musŲ laikufl w ar iš to 

Tokių įvykių pasėkoje, zo tvirtai pareiškė: "Tai jau ”te«tinumas“ nes iis buvo'ne®a^lna ^ai^° Pamokyti, 
Wekvien"pato “

£ d refl^r^kol^kKSd^'lbė8 Flva- LiTa-
niversitetu atimti visus w-J ♦ duu sutramdyta, Jau buvo paversta "rusisko-
niversitetų aumu visus yy- net jeigu tam reikėtų pakeis- anhorruinmi* riausybės užsakymus, suriš-' ti kįikuriuos įstatyt.“ miS ^beraiJomis 
tus su moksliniais tyrimais,’ *•-- ..................... -
nes labai brangūs įrengimai 
yra naikinami kraštutiniojo 
elemento.

Tai tiktai paskiri pavyz
džiai. o tokių yra galybė.

Dėl šio teroro jau ėmė
_ rimtai rūpintis itvyrtausybš, S

šimtas pinto

JAV 
lad
U.S. News & World Report 
žurnalas.

Juodi ir balti teroristai.—Į ruošęs projektą, kuriuo su
sako žurnalas — stiprina sa- teikiama FBI autoritetas ir 
vo partizaninį karą Jungti- tpisA kovoti su tain vadina-

didfluliais kiekiais va- revoliucijos šūviai . J,s pa- giamas a firmų „
paprasčiausiai supirkinėja-

teisė kovoti su taip vadina- J^*"**6’ neS Ui 
mu "partizaniniu karu JAV wn,u.i„in
miestuose“. Kad toks parti- p chi£

aukos - tik per aštuonis! kom,”W k?d-J° ?inlOm,s’ 
mėnesius daugiau nei 20 už-1 Pavo«tleJ> «>nklai. 
muštų policininkų ir dau- >7? pydavmejaim ar
giau nei 1,000 keistų. Tik
New Yorke šiemet iki rug- . .,ePaJ?.s ! kraatutl
piūčio 31 d. buvo pašauti ka,rfs bal?e8,e™- 
34 policininkai, o tai yra tris j Teroro augimą ijmo ir jo 
kartus daugiau, negu per vi- au.įį skaičius, įmušti ir^su
sus 1969 metus. Į 8Ugau&tta* t’!Ita84

New Yorko miesto polici-11* karštos agitatorių kalbos, 
ninku unijos vadas Edward Į raginančios žudyti po- 
Kiernan neabejodamas tvir-' hciją. Žinoma, pradžioje — 
tina, kad tokie policijos už- policijų, vėliau bus tauti-

nėse Amerikos Valstijose.
Policija yra šaudoma ar 

iš pasalų apšaudoma kone 
kiekviename mieste. Bom
bos sproginėję, pasiimda- 
mos gyvybės aukų ir kelda
mos baimę. Ginklai drąsiai 
vagiami iš kariuomenės ba
zių. Užpuldinėjami teismo 
darbuotojai. Tik kelių pra
eitų trijų dienų laikotarpyje 
buvo pašauta ar nužudyta 
apie tuzinas polfeinirrkų, iš 
jų septyni Philadelphijoje. 
Vieni jų žuvo nue bombų, 
kiti pašauti kovoje su juodų
jų panterų demonstrantais. 
Lygiai taip policija užpuldi
nėjama New Yorke, New 
Jersey, Kalifornijoje ir Illi
nois bei kitose vietovėse. O- 
hio nušautas policijos šeri
fas.

Rugpiūčio 24 d. buvo su
bombarduoti Wisconsino 
universitete skaičiavimo į- 
rengimai, kur užmušiąs vie
nas mokslininkas ir keturi

puolimai ir šaudymai nėra n? f*ardij< ir aplamai ka- krašte. Be to, revoliucionie- 
paskiri išsišokimiti, o revo-; 0 Pa8kui, kaiP revoliu- rių esanti tik mažuma, paly- 
liucinės organizacijos veiks- cU°j būna, ateis eilė ir se-

- - natonams, kongresmenamsmai, vykdomi pagal instruk
cijas iš centro.

Kaip į visa tai Žiūri kiti P^^ems piliečiams... 
aukšti valdžios pareigūnai? Kai kas šiuos teroro reiš-

New Yorko miesto "libe-1 kinius bando lyginti su 
rąlinių“ pažiūrų majoras priešrevoliucinėm dienom 
John W. Lindsay sako, kad carų Rusijoje ar Kerenskio
tai dar nesanti organizuota | laikotarpiu. Skirtumas tik milionų.

Nr. 3o. 1870 m. rugsėjo 1$ i.

Kas kitur rašoma
. welį. kuris suorganiziuvo Tė
vynės mylėtojų draugiją. 
Kitos grupės siekė rasti vi
durio kelią ir nubyrėdavo 
dešinėn ar kairėn.

SPAUDĄ BEVARTANT

Po lietuvių-lenkų 1830 
metų sukilimo prieš rusų o- 
kupantus į.užsjęnį (daugiau
sia į Paryžių) pasitraukė 
tremtinių būrys, kur vyravo 
lenkai. Tai buvo panašiai, 
kaip po Antrojo pasaulinio

• • •

įdomus ir grupių susida- 
rinėjimo kalendorius. Pir

kai o, kai nuo bolševikų oku- m i ausi a susiorgamV-avn Tau-
tos komitetas (lapkričio 9), 
kuriam vadovavo Niemo- 
jevskis, buvęs teisingumo 
ministras. Leleweliui jis pa
sirodė esąs perdaug “deši
nysis“, todėl gruedžio 8 d. 
jis suorganizavo kitą Tautos 
komitetą — demokratiškes- 
nį. Sekančių metų pavasarį 
atsirado kita lenkų "demo
kratų“ grupė. Toks skaidy
masis nepatiko generolui 
Dwernickiūi, kuris 1831 m. 
rugsėjo 31 d. sudarė Vieny
bės grupę. Metams praslin
kus, kunigaikščio Čartorys- 
kio žmonės suorganizavo ki
tą "vienybės“ grupę, vardu 
Tautinės vienybės sąjunga. 
Visos grupės daug kalbėjo 
apie tautinę vienybę bet tos 
vienybės tremtiniuose nie
kad ir neatsirado.

• • •

Prof. Lecky sako, kad pa
galiau tremtiniai įsitikino 
savo bejėgiškumu, ir prof. 
Lelevelis pareiškė:

"Mano nuomone, lenkų 
tauta prisikels tėvynėje ir 
savo pačios pastangomis, 
nesusilaukdama nieko iš 
svetur“.

Kitas veikėjas Močinskis 
pareiškė:

"Pasitikėkime savaisiais, 
o ne svetimaisiais; palaiky
kime ryšius su tautiečiais tė- 

j vynėje“.
Ar čia nėra kokio panašu-

pagalvoja.
sau

• •
Šio revoliucinio judėjimo 

didėjimą pranašauja ir pa-
Tėvynėje likusieji, pasa

koja prof. Lecky, tačiau ma
dažnėjusios ir vis stambes-j nė, kad namie liko ne pras- 
nės ginklų vagystės iš ka- tesnių galvų, negu jų išbėgo
riuomenės arsenalų ir sprog
menų kaupimas iš kitų šalti
niu. Štai tik iš Cecil Field

KO VAK, VOKIETIJOS 
VYRIAUSYBE NORĖTŲ?

bei kitiems tai revoliucijai

10.000 pasišalino į užsienį. 
Nuo pat pradžių 1830 me

tų tremtiniai siekė išlaikyti 
vieną politinį frontą, kuris 
galėtų tautos vardu vienu 
balsu kalbėti užsienio diplo
matams ir vyriausybėms. 
Tačiau netrukus tas frontas 
suskilo į tris ir daugiau bal
sų. "Konservatoriai“ telkėsi 
apie kunigaikštį čartoryskį, 
kaip buvusį sukilėlių vyriau
sybės prezidentą. "Kairieji“ 
grupavosi apie Belgijoj ap
sigyvenusį profesorių Lele-

tas, kad čia teroras vyksta 
demokratiniame laisvame

ginus su gyventojų skaičiu
mi. Bet tuo gal nereikėtų 
perdaug ramintis, nes Rusi
joje bolševikų buvo irgi tik 
nežymi mažuma, o jie vis
tiek užgrobė valdžią. Jų ten 
ir šiandien mažuma, o laiko 
už virvės daugiau nei 200

Numatyta, kad rugsėjo 
į Paryžių, nors caras joms ir. mėnesį Berlyne posėdžiaus 
užčiaupė bumas. Pavyz-* Aliafttų komendantai ir 
džiui, vienas sukilimo vadų svarstys Berlyno statuso 
generolas Lewinskis 1867 klausimus, _ kurie dabar |a- 
metais atsiminimuose- rasė Jbai aktualūs Europai. Nuo 
kad reikėtų ne tiek įsiklau- to priklausys, ar Vakarų Vo- 

. tremtinių balso'kietijos vyriausybė, oasira- 
tautos balso siusi su sovietais nepuolimo 

nes. girdi, įsMtarti Maskvoje rugpiūčio 
iš Lietuvos-Lenkijos 300,000-12 d., pateiks ją Bundesta- 
šlėktų“ (bajorų) tik apie Į (parlamentui) ratifikuo-

ti. ar ne.
The Christian Science Mo- 

nitor. Bostone leidžiamas, 
rugpiūčio 20 d. įsidėjo Vak. 
Berlyno burmistro trumpą 
pasisakymą, kokio statuso 
V. Vokietijos vyriausybė no
rėta O ji nori: "1. Vakarų 
berlyniečiai turi turėti tas 
pačias teises, kaip Vak. Vo
kietijos piliečiai, keliauti į 
Rytų Berlyną ir Rytų Vokie
tiją; 2. Žemės ir vandens 
keliai, nuo V. Vokietijos ei
ną per Rytų Vokietijos teri
toriją, turi būti laisvi nuo 
trukdymų; 3. Sovietų Są
junga ir Rytų Vokietija tu
ri pripažinti, kad Vak. Ber
lynas priklauso Vak. Vokie
tijai monetariniu, ekonomi
niu ir teisiniu atžvilgiais ir 
jį tarptautiniais klausimais 
reprezentuoja Bonna“.

Kadangi Sovietų Sąjunga 
lai nenaudingų sutarčių rei
kalui esant nelabai paiso, 
tai galima prileisti, kad, tu
rėdama didesnių interesų, 
gali šias sąlygas ir priimti.

(E)

t
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Šiais metais, kaip ir anks- « 
čiau, Brocktono Lietuvių Ba-' 
kužė bus atidalyta publikai

Paroda Lietuvių

Amerikos Lietuvių Gyvenimas] M

CHICAGO, ILL. ŽINIOS IS LIETUVOS 
PASIUNTINYBES 1

literatūros
simfoninis

vakaras ir Lietuvos atstovas J, Ra
jeckas su žmona dalyvavo 

~ -4. v nv 'Kongo Demokratinės Res-
D .. ... . Pra.elt? 3av?!,t?a!».Chlca- publikos nuolatinio atatovo

ęS7'rieJVylL0 Jubll,eJ1,u8 prie Jungtinių Tautų Orga-1
d itU,l?kS. ko,n«re3aa “ *lle,nixacijoa Theodore Idauro- 

iki 28 dienos. ! paskaitų, plataus mąsto lite-' 8urengUme priėmime i
Salia gausios eksponatais j 1ŪPOS vakaras, kuriame jflayfįOwer viešbutyje, skir- 

lietuvių liaudies meno paroJ dalyvavo apie dešimt rašy-. tame Kongo prezidentui 
dėlės, šiais metais bus ir tur-; r simfoninis koncertas, j jflobUĮU jr j0 žmonai pa
tingas skyrius, vaizduojan- Į diriguojamas Vytauto Man-į g^tį.
tis komunistų vykdomų ge-1 “traukęs apie 2000

publikos.
Koncerte buvo atlikta 

Čiurlionio simfoninė poe
ma "Jūra“, dvi ištraukos iš j 
VI. Jakubėno siuitos "Miško me» 
šventė“,, Beethaveno "Kon
certas fortepionui ir orkest
rui Nr. 1“, kuriame pianino 
partiją atliko pianistas An-

« • •

MODOMM ■»

nocidą rusų okupuotoje Lie
tuvoje.

Visų kitų tautybių name
liai jau susilikvidavę arba 
stovi užkaltais laigais, ir tik 
Lietuvių Bakūžė ALTo ir 
Brocktono lietuvių visuome
nės pastangų dėka dar išsi
laikė ir kasmet gausiai lan
koma ne tik saviškių, bet ir 
kitataučių.

Ir šiais metais visuomenė

Rugpiūčio 12 d. O. ir J. 
Rajeckai dalyvavo Jamai
kos ambasadoriaus priėmi- 

surengtame Shoreham 
viešbutyje Jamaikos minist
ro pirmininko garbek 

• • •

Rugpiūčio 20 d, staiga mi- 
tanas Smetona. Beethoveno: pyg buvusiam 14 metų JAV 
operos ”Fideli<f“ ištraukas j senato kapelionui dr. Frede-
atliko solistai Dana Stankai-* riek B. Harris, Lietuvos at- 

____________ _________ i tyt4» Stasys Baras, Jonas t stovas ir O. Kajeckienė pa
yra kviečiama gausiai aplan-1 Vaznelis ir Algirdas Brazis. f reiškė užuojautą velionies 
kyti bakūžę ir joje vykstan- i Tiek literatūros vakaras, į artimiesiems. Jie taip pat 
čią parodą ir tuo įrodyti,! kuriame dalyvavo ir iš Los dalyvavo ir jo laidotuvėse, 
kad mes mokame gerbti lie- j Angeles atvykęs poetas Ber-1 Velionis buvo labai paląn- 
tuviškas vertybes ir vertina-! nardas Brazdžionis, tiek ir, ^jai nusiteikęs Lietuvos at-

Fraaob DrigHsrii lr je mot 
vėl Bydrajujo, Australijoj, 
trįif ii Tesąs. Paaiškėjo, 
Fmmfe tori nsmcyAmą i 
H«ą.

tomis bando atveria visuo-1 
menei gelmiafcžvilfmi, per- { 
kelti problemas i akademi
nę plotmę ir parodyti jas 
ne srovinių aistrų, o racio
nalioje šviesoje“.

UBAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet J-

PIGIAUSIA 
DOVANA MOS V

MAŽIESIEMS

Mvsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau- domu skaityti, todėl siūtomis 

įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at 
siminimų knygas:

AR SENI ŽMONES TIKRAI 
JAU NIEKAM NETINKAT

Iš paviršiaus žiūrint, gali 
susidaryti įspūdis, kad dau
guma jų jau niekam never
ti, kad jais dar tik graboriustuviškas vertybes ir vertina-! nardas Brazdžionis, tiek ir, yai nusiteikęs Lietuvos at-‘ 1,. jJ? 

me ALTo skyriaus valdybos’ koncertas perai pasisekė ir; i^lgiu ir, būdamas senato 8aU. A”1??* _ T
i“"“sv.

ALB Brocktono apylinkės
LOS ANGELES, CAL. i

> V**' “*»**«- 
j sario 18 praga senate. , žinoma_ p^gajko ir ta-'

Lietuvių Bendruomenės 
Brocktono apylinkės rudens j 
balius įvyks spalio 10 dieną 
Sandaros salėje, 30 Inter-, 
vale St, Brocktone.

Niauja Lietuviu Fondo 
vajaus valdyba

Lietuviu Fondo

,kių įvykių, bet šį klausimą
Ryšium su birželio 16 d. rimčiau tildantieji priėjo M- . 

užpuolimu ir sužeidimu, Lie- tokių išvadų, 
tuvos atstovas J. Rajeckas Aiškėja, kad daugiau nei J 
gavo is Valst departamento 70 procentų senų amerikie-Ii 

vaiaiM ųiw°Jawt6 apgailestavimą šių gyvena savo žeimose ir j 
J ir daug UŽUOjautu U a* anfo riii trečdaliai in knoriie'valdvha dnhar nudarn nirm lr dąyg užuojautų » * apie du trečdaliai jų kasdie. V V • . v ">eriWew» * Keturių visuo- sutinka su savo vaikais.

Bus puiki vakanene^veiks • • PKoiėlia man®s' ! Tik keturi jų procentai!
baras, gale“? išbandyti sa- Braadaion r ■ J *■ j Nebeapėdamas visiem as- gyvena specialiuose seneĮhj 
vo laimę turtingoj loterijoj. seteN. Enck, izd. V. Lem- meniskai padėkoti, J. Kajec- namuose irtik vienas pro-'

Sokimnsgri^ visoje Nau- Ruį,i#Ho 28 d. valaug “"tespsjchiatrinėae ligoni-'
jojoje Anglijoje pagarsėjęs M t k 2 reikėtų Ja Y1®**”1* geraširdžiams lie- nese. Be to, jie ten yrą atsi- Ugdantis R * M orkest- -aĄj«

tuvių Fondui iJa Mėni<»iim linkėjimus, daug anksčiau pasireiskusių
dainuojantis 
rąs iš Worcesterio.

Banketo pradžia 7 vai. 
vakaro. Bilietai iš anksto 
gaunami pas valdybos na
rius.

Lietuvių diena I
Lietuvių Bendruomenės; 

Vakarų apygarda rugsėjo 27 j 
Seni ir jauni kviečiami at- dieną rengia Kalifornijos j 

silankyti ir geroj nuotaikoj Lietuvių Dieną. Svarbiausią-i
praleisti vakarą.

P. Jančauakas ’ Stasys Baras.

WATERBURY, CONN. 

Subatvakaris Vasario 16

MUŠKITE TIKTAI 
9PECIAUU3 RUBLIŲ 

CKETIFIKATUS 
| LIETUVĄ

Specialūs rubliaf yra ke
turis kartus vertesni už 
paprastus rublius. UžMikliaa aI^NMEmBfemm OOTalsI*
katra jūsų giminės gali 
gauti viską, ką tik nori, 
svetiaMK valiutos Vaei- 
posyltergu krautuvėse 
už ketvirtį kainos. Kai
kurios prekės įkainuotos 
taip žemai, kad jos ati
tinka 10 rublių už dole
rį vertę.
Prairkite mūsų naujo 
katalogo, — jis duoda
mas veltui, — ir įsitikin
site, kad asocialūs rublio 
eertirikatai yra geriausia 
dovana jūsų giminėms. 
Adresatas gauna per 3-4 
savaites, Ui viena spe
cialu rybų — 32.13. Jo
kio kito mokesčio. Pilna 
garantija.

MURKITE TUOJAU! 
Siųskite tiktai per

INTERTRADE 
EKPREMMI CORP, 

118 East 33rd Street 
Nea Verk, N.Y. 1M10 

PAPRAŠYKITE
katalogų veltui 

SVARBU!
Priimame automobilių ir 
butų užsakymus.

ju leidiniu. Tai 
Bindokįąnė* knygelė

"BALTOSIOS PELYTES 
KELIONE | MENULj*.

Jos kaina $1.50 Pasku
bėkit pradžiuginti anuo vai- 
kus nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio 
įstaigoje.

GERA PROGA
žymiai papiginta kaina 

galite įsigyti įdomius preL 
J. K. Končiaus atsiminimus 
iš Balfo veiklos. Knyga tin- 
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista, daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina 
34 (buvo 36). minkštais 33 
(buvo 35).

JUK NETURITE?
Petronėlės OrintaiUa ei

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

, Į ramti nž 32.66.

Paragink savo 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metame 36,00.

Svaibios knygos

LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, Juozo Strolios įdo
mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina 32.00.

VERGUOS KRYŽKE* 
LIUOSE, Sibiro kankinės 
Stefanijai* Rūkienės tremties 
atsiminimu atsiminimų I to
mas, 443 psl.. kaina minkš
tais viršeliais 35. kietais 36.

Viktorą* Biržiška, DEL 
MOŠŲ SOSTINES, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina mir kitais vilte
liais 32.50. kietais—33.75.
KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, Jone Budrio at
siminimai, 224 pst, kaina 
32.50.

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai,
227 psl., kaina........... 34.00

PER GIEDRĄ IR AUD* 
RĄ, Mykolo Vaitkau* atsi
minimu (1909-1918) IV to
mas. 272 psL kaina kietais
viršeliais ...................33.73,

NEPRIKLAUSOMYBES 
SAULĖJ. Mykolo VatotouN 
atsiminimu (1918-1940) V 
tomas, 295 psL kietais vir
šeliais kaina $3.75.

To paties autoriaus tomai 
VI kietais viršeliais $8.75» 
minkštais 32.50.

LIETUVA BUDO. Stepo
ne Kairio atsiminimai. 416
psl.. kaina....................32.00

TAU. UETUVA, Slopo* 
m Katote, 480 kai
na • ••••• •••• • • • • •••• 32 00 

DIENOJANT. Kipro Bira 
dnio. 464 psl.. kaina ...32.00 

PENKTIEJI METAL Kip
ru Bielinio, 592 puslapiai,
kaina ....................... 32.00

ATSIMINIMAI IR MIN- 
TYS. Kazio Griniaus, T to-
mas. 300 nsl.. kaina.......32.

ATSIMINIMAI IR MIN- 
TYS. to. Keto- 
n pųnąs. 336 tol kaina 

VYSKUPO P, BDCkf 
ATSIMINIMAL 1 tomaa 
830 psk, kaina 33.50, IĮ to
mas 282 psl.. kaina 33.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1960 uratų atouphd- 
mai. paraiė Jtora* Kops- 
ėmska*. 273 puri. kaina 3X 

GYVENIMO VINGIAM. 
«k P. KalvaityUaKarvuBę- 
nės, 360 psl.. kaina . .33.50, 

KĄ LAUMES LEME 
(apie Salomėją Nėri), PeP 
npNto Orintaita*, 234 paL
kaįna ............................... 33,

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, R. Skipičio atsimi
nimu II tomas. 476 psl., kai
na 37.00.

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 pat. kaina .... 32.00 

Realūs faktai griauna se- Į antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina 35.00
Į ną nuomonę, kad vyresnio Perku., abi dalis kaina tik .......................................$6.60
1 amžiaus žmogus yra mažiau . _ _ . ,
: kūrybingas ar netinka jo-1 Fa ^*k*rKdo Kryžiuočių valstybes santvarkos brųo-
į kiam darbui. Pasirodo, k|d: A ėė*-, ąaana .................... .................. . . .. ^ 32.0C
i kaikuriose srityse kūrybine * ŽTof. P. Panaraiio S«oas» Prūsų teisynas, 31 pel,., 50 au
gumas ir proto šviesumas au- >T«f. P. Pakarklio Popiežiam bulės kryžme*man.

Šių metu ffvrventoiu sura- g» drauge su amžiumi iki gi- ?0 puslapių, kaina >L0«ėy^o duome^T* ^natvės Ravyzdžlu U«.»ko A-rik- LMuri, U*ra«W
pastaruoju laiku yra šie pa- rodomi mokslininkai ir pO- j 137* m, jk» 1895 m. 190 pai. kisti virš. kaina (muaa

'’“'*’’,bųvo 36,00, o dabar tik ... ......................... MLOi
Cfcagietėe įspūdžiai kemonistų pavergtoje Lietom)
36POPiąpjąLkžiną •?.,. 31,01 
Gan Km Mėlo Magiška* ja kMimų j Vilnių, 330 pusią-

Šiuo metu jis baigią at- ligų. 
gauti jėgas ir stiprėti.

ją programos dalį atliks .iš Į 
Chicagos atvykęs solistas

10 DIDE1AUSIV JAV 
MIESTŲ

litikai, kurie giliame amžiuj 
dar atlieka nuostabių darbų 
ir parodo jaunuosius stebi
nančių sugebėjimu.

2, 782,400, Philadelphia —1 mete JAV stengto-
1 °e«šoo Detroit — 1492. “M1 W‘nRanin>otl“"o»» 914 — l aiao^ H»to žmonėm., ir .ritinta.
Balti "ore - 896^251’

la» — 836,121,, Wwhinston P.®, P1?. nuovarJ1° P‘ 
— 764,000, Indi.n»pol5 — ir toliau naudoti lr vys- 
742 613 tyti savo gabumus ir patar

lė jų įer paskutinį dešimt- visuomenei savo paty- 
metį tik Indianapoly, Houra nTnų'
tone, Los Angeles ir Dalias 
gyventojų skaičius padidė
jo, o kitur jis sumažėjo.

tys didžiausi miestai JAV:
New Yorkas turi 7,771, 

į 730 gyventojų, Chicago —
3,325,263, Los Angeles —

ŽINIA KELIAUJANTIEMS 
PENSININKAMS

Feneinfnkai, turį teisę į 
Medicare draudimą, turi įsi-

.. . ... ... .. dėmėti, kad išvykus į užsie-
V ?aJaU,.- vla ,tra„,!c'-3.?' ni ir ten sūrima. jie gali iė 
kad Danute Venclauakaite, 'pajamos
sekdama savo tėvų advoka
to Kazimiero ir Stanislavos 
Vendauskų, gyvenusių Šiau
liuose pavyzdžiu, kasmet 
Waterburyje suruošia du 
parengimus: Vasario 16 
gimnazijai ir BALFui pa
remti.

Vienas jų visada įvyksta 
vasario 16 dieną, o kitas — 
subatvakaris — paprastai 
rugsėjo mėnesį šeimininkės 
sodyboje, 89 Spindle Road, 
Waterbury, Conn.

nei ten nei už tą ligą grįžę 
namo negauti.

Medieare gydymosi išlai
das galį mokėti tik tiems as
menims, kurie susirgo čia 
pat arti už JAV sienų —Ka
nadoje ar Meksikoje. Bet įr 
tada nėra apmokamos gydy
tojų ar vaistų sąskaitos,

KADA SKIEPYTIS 
NUO CHOLEROS?

Sakomą, kad atei 
Kams ėia būsią 
neribotos galimybės pasi
reikšti, ir tai išeis į didžiu
lę naudą visam kraštui,

pene-

UEUOMARSO9

pių, labai įdomūs 1962 metų k^ionės į Lietuvą apra- 
*Vįaas to nepaprastais nuotykiais. Kaina .,M...,.. MUM

šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj 
Se. Boston. Mara. 02127

ĮSIGYKITE NEPAPRASTĄ KNYGĄ!

Toks rudeninis subatva 
karto dabar įvyko rugsėjo 
12 d. Vencląuskių sodyboje.

Pati D. Venclauskaitė pa
dengia svečių vaišinimo iš
laidas, o visos dalyvių sudė
tos pajamos atiduodamos 
BALFui ir Vasario 16 gim-

JAV sveikatos departa
mentas pataria nuo choleros 
skiepytis du kartus vykstant 
į tuos kraštus, kur ta liga 
siaučia. Nors išvykstant čia 
būtinai reikalaujama tiktai 
^ieno skiepo, bet yra kraštu, 
kur reikalaujama dviejų, ir! 
dėl to trūkumo gali būti ne- £

nor* nusipirkę, pa
lieka parduotuvėje savo pi
niginę, kiM pasistato laga- 
pafeą gatvėje, ląultibmĮ a|H

ja, yratifcdaari tą 
praeivių malonei.

TORONTO, ONT.

Mokslininkų suvažiavkaM
Rūgščio 1-8 dienomis ėia 

vyko LR. Mokslų akademi* 
ios suvažiavimas. Toks inte
lektualų suvažiavimas buvo 
pirmas Kanadoje.

Čia dalvvavo anie <0 
mokslo žmonių, kalbėjusių 
įvairiais savo specialybių ir 
kt. klausimais, o pagrindinę

POEZIJOS PILNATIS, — Bernarde BrasdMonie
poegįjos rinktinė, 562 psl. Knygoje yra sudėti visų poeto 
ižletotų knygų rinktiniai eilėraščiai. Tai labai gražiai dail. 
Alfonso Dociaus apipavidalintas liuksusinis leidinys, ši 
knyga yra tinkamiausia dovana kiekviena proga. Jos kai
na 310,00. Gaunama Keleivio administracijoje.

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

PALENGVINK'TE musu 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutem 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
iuo* Paragina mokėti, o pe
ty*, be paraginimo, prisl 
atsiųstų reibalingą

naaijai Vokietijoje paremti, ">»Įoninm| ir Mišrių toliau 
kuriai šiuo metu kaip tik Meilauti, 
reikia geros paramos moks- Šiuo metu cholera jau 
leivių bendrabučiui statyti, siaučia Azijoje, Artimuo- 

Kr. šiuose Rytuose ir Afrikoje.

bagažo Ir paskirų 
M

nė tų
nes užmiršta, kur jie 
yra užmiršę to palikę.• j.-l ir.

ismuriiJB

Lėktuvų Imi 
6a, kąd per Ką tik išleista knyga, kurią parašė St. Mtohalma*. 

i. ii . 4« kalbama apie tai, kas yra to juodojo pasaulio rasė,
paskaitą skaitė dr. Juozas j, lę^įų būdu ji buvo pavergta, kodėl ji ilgai tylėjo, 
9ĮfĮįHĮ ka,p i kodėl sukilo ir tt Visi šitie ir kiti susiję su juodąja rase

, "Tėviškės’ Žiburiai“, re- ,en *** °pte’todėl ^igykite šią k"yw- Jo®
šydami apie šį suvažiavimą, *aina $2.00.

I sako, kad jis ”savo paskai-
r<< r t -:r i. 11 • > o rr*

Esame labai dėkingi tiem, 
kuria tokių raginimų nelau
kto, to tikima, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant 
▼to mažiau bebu* tokių, ku- 

•ių*ti

CeleMo adm-ia

• tv
f

’j ii ; ęęloftfifT’iu



m"I UKTlrttf Nr. 35,1970 m. rugsėjo 16 d.

Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, ialin ii Lietuvos!

Patenkintas, bet ne visai.-

Komjadnimo Tiesa rug-
piūčio 4 Į plačiai citavo šį { rao.
•“etaenų“ žurnale, JAV. olnį,' LtauSoje rto-
paskelbtąsias mintis ir K. * . n^70 Dirmakursiu
Baublio, Anglijoje, teigi-. ^uiu rtudX lW
nius. L. Stasiūnas nurodė. i a............................... ........... rugpiucio 1 d. visoje Lietu-emigracijoje gimusi> yo^ buyo Jpareiški.

Domisi praktižk'

?,F

kad
"jaunoji karta vis dažniau i < jauUliai ?au buvrf 
suvokia, kad skambus kai-i • • , kurių emigracijos atstovų Paslnnk« «P«‘alybcs. 
žodžiai apie patriotizmą sle-j Tiesa informavo, kad 
pia naivias ir beviltiškas iliu-! daugiausia jaunuolių domė-
zijas .

Vis dėlto Stasiūnas nepa-
josi "gyvenimo patikrintom 
specialybėm”, kaip prekyba,

tenkintas ir ta jaunąja kar-: pramonės ukiu, teise, medi- 
ta, nes. esą, ”kaikurie jau-;eina (ypač farmacija), litu- 
nieji intelektualai, kritikuo-! anistika, istorija. Tačiau, e- 
dami senąją buržuazinių na- į są, — "kažkodėl jaunimo di- 
cionalistų politiką, puoselė- i delio dėmesio“ nesusilaukia 
ja savąją 'vadavimo* kpp-[fizika ir matematika. Abi- 
cepciją, kuri neslepia sięki-, turientai nesiryžta stoti 
mo infiltruoti j Lietuvą bur
žuazinę ideologiją**.

Teigiama, kad toks meto-

Londone pagauta oro pirate arabė gražuolė Leila Khaled. 
dalyvavusi Izraelio ET? AT’lėktuvo, skridusiu iš Amster
damo, Olandijoje, pagrobimo bandy me. Ji. lietpalčiu už
sidengusi nuo žurnalistų ir fotografų,, vedama iš Londo
no aerodromo į saugesnę vietą.

Dr. B. Docentas laiškas
Sovietų Sąjungos vadams

Nuo 1967 metų Kanadoje 
gyvena buv. Kijevo univer
siteto atominės laboratorijos VLIKo darbai per aukas 
vedėjas, atominių mokslų Į Tautos Fondui, 
teoretikas dr. Borisas Do-į * * *
eenka. kuris pagal kultūri- Tautos Fondas — VLIKo 
nių mainų programą buvo 
atsiųstas j Albertos univer
sitetą ir čia pasiliko, papra
šęs politinio pabėgėlio tei
sių. Kuri laiką jis tame uni
versitete ir dėstė, bet sovie
tam ir Kanados liberalam 
spaudžiant, vėliau turėjo iš 
ten pasitraukti.

1
naujas specialybes, ir truks- Į 
ta kandidatų tokiose specia
lybėse : valdymo sistemų au

das — neoriginalus ir kad, tomatizacijoje, taikomojoje 
jis "neišvengiamai veda i to-' matematikoje ir televizijos 
kią pat kritikos ugnj, kokio-' režisūroje. Be to. Lietuvos 
je senieji 'vadavimo* politi-! jaunimas permažai domisi 
kieriai atsidūrė kaikurių! elektronika, laivų statyba 
jaunųjų intelektualų aki-i bei remontu, rišamųjų me- 
vaizdoje. džiagų technologija ir kt

(E)

Nerimą keliančios karvės

Rugpiūčio 4 d. Vilniuje į- 
vyko okup. Lietuvos komu
nistų partijos centro komi-

(E)

L. Digrys koncertavo 
Budapešte

pabaigojeteta' plenumas 18-sis iš „ liepos men. pabaigoj. 
„;ia. v.ika.. ™i.«, Budapešte koncertavo vareilės. Kalbėta apie sovietų
KP liepos mėn. plenumo iš- T. D ,
davas ir uždavinius. Prane- .Jls. Bįcho''
šimą padarė A. Sniečkus, ’Franko lr Juzehun° kun-l 
vėl skatinęs smarkiau dirb- i mus-
ti ypač žemės ūkio srityje. į Digrys Vengrijoje kon- 

Jis savo kalboje minėjo ir certavo pirmą kartą, o iš vi-
"nerimą keliančius faktus“,! so jau ketvirtą kartą užsie- 
pvz., kad eilėje rajonų su-: nyje. 
mažėjęs vidutinis pieno1

gonų meistras Leopoldas
Du vokiečią policininkai saugoja Rhine-Main aerodromą 
Frankfurte nuo galimo oro piratą užpuolimo.

Nors ir visaip spaudžia
mas ir viliojamas, jis Sovie
tijon negrįžo, o dabar para
šė laišką sovietų komparti
jos vadui L. Brežnevui, min. 
pirmininkui A. Kosyginui ir 
prez. Podgorniui, atsisaky
damas Sovietų S-gos piliety
bės ir išdėstydamas savo ar
gumentus.

Kaip informuoja rugsėjo 
3 d. "Tėviškės žiburiai'*, dr. 
B. Docenka savo laiške kal
tina sovietų komunistinę sis- 

Į temą. kurios nugarkaulį su- 
! daranti KGB slaptoji polici- 
* ja. Jinai jam jau Kijeve įsa
kiusi sekti iš užsienio atsi
lankančius mokslininkus ir 
perduoti iš jų surinktas ži
nias. Jam buvęs duotas pa- 

j našus uždavinys, vykstant į

GIRIASI LAIMĖJIMAIS
4

Mes jau nekartą esame 
sovietinėje spaudoje skaitę 
pasaką, kad tik viena Sovie
tų Sąjunga, be niekieno pa
galbos, sumušė vokiečių na
cius ir laimėjo Antrąjį pa
saulinį karą. Dabar Vilniuj 
leidžiamoje Tiesoje artileri
jos generolas K. Kazakovas 
aiškina lietuviams skaityto
jams, kad tik sovietai įga
lėjo ir Japoniją. Tūo tarpu 
-visas pasaulis žino, kad So
vietų Sąjunga iš amerikiečių 
sugniuždytos Japonijos per 
paskutines savaites tik pasi- 
mė tiek teritorijų, kiek su
spėjo. šiandien tai vadina
ma "Didžioji pergalė Toli
muosiuose Rytuose“.

Japonijos "nugalėjimu“ 
sovietinėje spaudoje lygiai 
taip pat giriasi jų maršalas 
Grečko ir maršalas Vasilevs- 
ky, vadovavęs sovietų kari
nėm pajėgom Tolimuosiuose 
Rytuose.

Žinoma, tai vakariečiu la-

ŠUNYS IEŠKOS BOMBŲ

y
Iki šiol šunys sėkmingai 

padėdavo policijai ne tik 
susekti pabėgusius nusikal
tėlius, bet ir užčiuopti spe
kuliantų gabenamą mariju- 
aną ir hašišą. Jie tik netiko 
medžioti heroinui ar kokai
nui, nes patys tą narkotiką 
pamėgdavo ir prie jo pri
prasdavo. i

Dabar jie yra dresiruoja* 

mi ieškoti teroristų pakištų 

bombų. Pasirodo, kad jie 

gali gerai suuosti dinamitą 

ir kitas sprogstamąsias me
džiagas. kurių žmogaus no

sis visiškai neužčiuopia. Sa

koma, kad tokia šunų para

ma kovoje su bombininkais 

gali būti labai reikšminga.

MIRĖ ANTANA SENIKAS

Nevv Yorke mirė ilgame

tis Balfo direktorius ir iždi

ninkas Antanas Senikas. Jis 

buvo tik 58 metų amžiaus.

A. Senikas buvo baigęs 

Lietuvoje teisių fafkultetą. 

Jis čia buvo vienas svarbių
jų Tautinės S-gos veikėjų.

Liko žmona Danutė Šliu- 

paitė-Senikienė.

primelžimas: "Pasirodo, kad1 
liepos 1 d. duomenimis pie-! 
no primelžimas iš karvės, 
palyginti su praėjusiais me
tais, sumažėjo 18-je rajonų.

Išleista nauja Degutytės | 

poezijos knyga

Vilniuje išleista 10,000 ti-

Kas planuoja lėktuvių 
grobimus?

Albertos universitetą, už ge 
j rą tokių pareigų ėjimą buvę
pažadėtos kelionės į Austri-i.-j .. . .------ ------

į ją ir JAV ir už šnipinėjimą! ^tonja ir P? enciklopedija 
! atpildo dar turėjęs gauti No- !au daug kartų buvo įsnau- 
• belio premiją, kurios 3kyri- •)?. Pei7a'otna ir naujai falsi- 
! me sovietai turį didelės įta-: Pikuojama.
kos. Tokiomis sovietų KGB į 
pastangomis buvusi paskir
ta Nobelio premija ir žino
mam stalinistui rašytojui 
Michailui Šolochovui.

SOVIETAI PALEIDO 

RAŠYTOJĄ DANIELIŲ

Daugumoje rajonų mažiau! ra^u nauja poetes Degutytės 
vidutiniškai per parą pri-' poezijos knyga, kuri skai- 
melžiama ir liepos mėnesį“, tytojų godžiai graibstoma,

(E)

Skundžiamasi atsilikimu

Vilnių jte paskelbus 1970
m. pirmojo pusmečio ūkio

Degutytė yra šiuo metu 
viena pačių stipriausiųjų 
Lietuvos poečių, kuri savo 
kūiyba toli pralenkia dauge
lį rašytojų vyrų ir savo me-

vystymo plano“ įvykdymą. ? ne mažiausiai paliesta ko- 
Tiesos žodžiais, paaiškėjo ir j kios nors politinės propa- 
atsilikimo pramonėje reiški- gandos teptuko.
nių. Dalyje įmonių, ypač a 
valynės srityje, pasak dien
raščio "dirbama senais, am
žių atgyventais metodais“. 
Tai ypač liečia Šiaulių "El
nio“ Įmonę.

Daug priekaištų teko A- 
lytaus šaldytuvų gamyklai. 
Jos šaldytuvai pardavinėja
mi Įvairiose sovietų respub
likose, ir bloga gaminių ko
kybė, aišku, žemina ne tik 
Alytaus Įmonės, bet ir pa
čios Lietuvos vardą

Daug prikaištų iškelta ir 
reklamos srityje.

Pagerbė akt. V. Lietuvaitytę

Rugsėjo 3 d. Tiesoj artis
tas Vytautas Kancleris ilges
niame straipsnyje, pavadin
tame "Brandus talentas“, iš
kelia dramos aktorės Van
dos Lietuvaitytės nuopelnus 
teatro menui, apžvelgia jos 
darbą nuo 1931 metų dra
mos studijos iki vaidmenų 
šiuo metu statomuose veika-

Naujausias jos poezijos 
rinkinys vadinasi ' šviečia 
sniegas“, kuriame daug tė- 
vywėsmėilės, gilios mintlė’š 
grynosios poezijos žodžiuos.

VIENU SKRIDIMU 

MAŽIAU

JAV erdvės tyrimų agen
tūros atsakingi pareigūnai 
skelbia, kad numatytą skri
dimų į mėnulį skaičių teks 
sumažinti viena ar gal nętgi 
dviem "išvykom“. Tai daro
ma taupumo sumetimais, nes 
erdvės tyrimams yra suma
žintos dolerių sumos.

* p - 1
šios įstaigos biudžetas ki

tiems metams numatytas 
mažesnis nei 3 bilionai dole
rių. o turėjo būti 3.3 biliono.

Yra manoma, kad astro-

Dr. B. Docenka sako, kad 
Sovietų S-ga yra grynai ka
rinė valstybė. Jo turimomis 
žiniomis, vienokia ar kito
kia forma Sovietijoje karo

Iš Maskvos žurnalistai 
praneša, kad ten iš priver
čiamųjų darbų stovyklos e- 
sąs paleistas atkalėjęs baus
mę žinomas rašytojas Danie
lius, kuris buvo nubaustas užDažnokai pasitaiką kelei- j kas ir Mao Tse-tungo gat

vinių lėktuvų užpuolimai ir j binto jas. Jis yra vienas svar- reikalams vra skiriama apiei antisovietinius raštus ir jų 
jų nukreipimai į vieną ar ki-j biųjų arabų partizanų vadų, 60rr viso biudžeto. Kariuo-! siuntimą j Vakarus.

menės vadai ten šiandien
turi tokios Įtakos, kad tik jų 
dėka buvo nuspręsta ir įvyk

tą valstybę ar vietovę iki šiol Į tikįs, kad tiktai stambiai 
buvo vykdomi paskirų oro j tarptautinio teroro veiks-
piratų, norinčių patekti į 
Kubą ar kitur. Bet paskuti
nių dienų tiesiog masinis 
lėktuvų užpuolimas yra jau 
organizacijos suplanuotas 
žygis. Kaip žinome, iš karto 
buvo užpulti net keturi ame
rikiečių ir kitų Vakarų vals
tybių didieji daugelio milio
nų dolerių vertės lėktuvai 
su šimtais keleivių, vienas 
nutupdytas Kairo aetodro-

mais galima atkreipti viso 
pasaulio dėmesį į jau de
šimtmečius Izraelio pašonėj 
kenčiančių arabų tremtinių 
ir pabėgėlių iš Palestinos 
gyvybinius reikalus ir taip 
susilaukti kokio nors ara
bams palankaus sprendimo.

Pats dr. G. Habbash yra 
palestinietis ir pabėgėlis. Jis 

buvo krikščionių tikėjimo

Sakoma, kad jam nebūsią 
leista apsigyventi Maskvoje, 
o pasiūlyta pasirinkti gyve-

dyta Čekoslovakijos okupa- namąją vietą provincijoje, 
cija ir pagimdyta vadinamo-j Jis pasirinkęs Kalugą, 120 
ji Brežnevo doktrina, apri-1 mylių Į pieri akarius nuo 
bojanti satelitinių kraštų ne- i Maskvos.
priklausomybę.

B. Docenkos teigimu, — 
informuoja "Tėv. Ž.“, — ir 
Rytprūsiai buvo okupuoti ir 
prijungti prie Sovietų Są
jungos taip pat tik kariuo-

NEVIENODAS MASTAS

Iki šiol mes esame girdėję 
daugybę JAV vyriausybei 
daromų priekaištų dėl įsivė-TOe Egipte, ir susprogdintas, gerai išsimokslinęs ameri- mepės vadų strateginiais 3U-, }.mo Vietnamo karą. Prieš

o kiti —Jordanijos dykumo
je, kur keleiviai paimti Įkai
tais, o lėktuvai sunaikinti.

Čia jau viešai paaiškėjo, 
kad tai yra arabų partizanų 
darbas, kurie tuo būdu nori 
išlaisvinti Vakarų valstybių 
kalėjimuose už panašius nu
sikaltimus sėdinčius savo 
draugus, įkaitus išsimainyti 
į Izraely esančius arabų be
laisvius, o be to, atkeršyti; 
vakariečiams už žydų rėmi
mą.

Pastarasis didysis lėktuvų 
užpuolimas sukėlė Vakaruo
se. ypač JAV-se, stiprų pa
sipiktinimą oro piratais, di
džiulę spaudos, radijo ir te
levizijos reakciją, ir grobėjų 
žygis susilaukė net Jungti
nėse Tautose pasmerkimo.

kiečių universitete Beinate. 
Lebanone, ir savotiškas ara
bų marksistinis nacionalis
tas. Jis sako. kad arabų 
draugam ir priešam turi bū
ti kaitą aišku, kad Palesti
nos tremtiniai jau dvidešimt 
metų gyvena didžiausiame 
skurde, laukdami ir nesu
laukdami teisybės. "Mes, pa
lestiniečiai?* pabrėžia jis. 
"neturime ką prarasti nes 
esame praradę viską — savo 
žemę. namus ir ateitį“.

Pagal ji, arabų priešai y- 
ra ne tik Izraelis, bet ir Va
karu valstvbės, kurios Izra
elį ginkluoja ir kitaip remia, 
užmiršdamos arabų tremti
nių klausimą.

Jis vra fanatiškai kietas

metimais. ITT’ '"V” j’” "j”J tą karą saukia spauda, radi- 
Dr.. B. Docenka plačiai • jas jr televizijos komentato- 

pasakoja apie rusų vykdomą i Hai, prieš jį vy ksta demonst- 
rusinimą Ukrainoje, apie j racijos, ir visur aiškinama,
ten auganti antisemitizmą, 
’aisviau galvojančios studen
tijos ir ukrainiečių rašytojų 
persekiojimą.

Jis pasakoja apie kon
centracijos stovyklas, apie 
alkanų darbininkų demonst
racijas Sverdlovske, kur at
austa jų malšinti kariuome
nė atsisakė šaudyti į minią.

Mokslininkas, išryškinda
mas sovietinės žvalgybos

kad Amerikai iš komunistų 
pusės ten joks pavojus ne- 
gresiąs, tai kam lieti savo 
žmonių kraują už visai sve
timus reikalus?

Bet toks pat "svetimas“ 
Izraelio klausimas iš tų pa
čių "karo priešininkų“ jau 
susilaukia visai kitokio trak
tavimo. Tie patys senatoriai, 
taikieji kongresmanai ir kiti 
baltos taikos šalininkai nė 
žodžio neprasitaria apie ne-

vaidmenį Sov. Sąjungoje A, sikišimą į Artimųjų Rytų rei-
užsieny, pataria saugotis vi
sokių kultūrinių mainų prie
danga atsiunčiamų sovieti
nių akademikų, kurie užsie
nio mokslo įstaigose atlieka

kalus. Dabar jie įrodinėja, 
kad čia tai gyvybinis Ameri
kos saugumo klausimas, ku
rį reikią spręsti net ir gink
luota jėga ar bent tokiu vie-_________________ _____ __________ ,___ ____ Šia proga išryškėjo, ir kas! savo nusistatyme, nelinkęs t

tuose. Rugsėjo 21 d. Klaipė-' nautai, neturėdami progos yra tas oro puolimų planuo-' Į jokius kompromisus, ir ga-| KGB pavestą šnipinėjimo' šu grasinimu, kaip tai buvo 
dos teatras V. Lietuvaitytei skristi į mėnulį ar aplamai į tojas. Spaudos agentūrų ži-^lima tikėtis, kad panašus, uždavinį. Savo laišką jis bai-' Kubos raketų atveju, 
pagerbti stato "Marčią“,: erdvę kitiems uždaviniams, niomis, tai esąs Palestinos' lėktuvų grobimas, jeigu ne- gia, prašydamas viešai ir Į Tuo tarpu tiek Vietnamo, 
inscenizuotą žemaitės apsa- galį "aprūdyti“, — atsilikti tremtinių partizanų vadas bus rasta gerų apsisaugoji- formaliai pripažinti jo pa- tiek ir Artimųjų Rytų k«nf; 
kymėlį. kur ji vaidins Vin- savo profesijoje ir nustoti dr. George Habbash, kinie-^mo priemonių, dar nekartą reikštą Sovietų S-gos piliety- liktai yra lygiai gyvybiniai 
gienės vaidmenį. entuziazmo, tiškojo komunizmo šalinio-! pasikartos- bės išsižadėjimą irtos pačios rankos sukelti.

Skaitykite 
šias knygas!
Asmenų, dievybių ir did* 

1 vyrių VARDYNAS, paruošė 
j Anis Rūkas, 89 puslapiai,
• kaina $3.00.

i Per giedrą į audrą, Myko- 
' lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais 

’ novelės, 156 psl., kaina kie- 
; tais viršeliais $2.50.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
$3.75.

NULAUŽTA ŠAKA, tri
jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Vanagaitė-Petersonie- 
nė, 81 psl.. kaina S2. 

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

, GIMĘ, lietuvių dainynas, 

‘ 100 dainų su gaidom dai-
i navimui ir pianinui, suda- 
■ rė Juozas Žilevičius, kai- 
i na $4.50.
ANGLŲ KALBOS GRA-

' MATIKA, 215 psl., kieti vir- 
i sėliai, kaina............. $3.50
• NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
ĮTUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5. 
raštai — straipsniai, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ BELETRIS- 
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

Milfordo gatvės elegijos, 
kad Keleivio administraci 
didelį susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių 
rinkinys. Kaina minkštais 
viršeliais $2.55, kietais vir
šeliais — $3.75.

I
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STASYS MICHELSONAS

Moterų lygių teisių keblumai
Ilga kova dėl moterų ly- kių unijos vicepirmininkė 

pų teisių, dėl jų teisių suly- Myra K. Wolfgang. Esą, į-j 
ginimo su vyrų teisėmis, vi- tatymas negalįs suštampuoti 
tada susilaukdavo kultūrin- visus žmones lygiai kaip 
;os visuomenės dalies prita- karvių bandą. Prieš kongre- 
•imo ir paramos. Pagaliau so priimtą konstitucijos 
as teisių sulyginimas buvo priedą, kuriuo visiškai suly- 
r laimėtas įvairiose gyveni- ginamos abi lytys, griežtai 
no srityse, bet moterims at- pasisakė senato komisijoj ir 
odė, kad jos vistiek dar yra Harvardo univeisiteto teisės 
statymų ar gyvenimo prak- profesorius Paul A. Freund, 
;ikos skriaudžiamos, kad jos išryškindamas visa eilę pai- 
ris dar nėra visiškai lygiai niavų, kurias nauias įstaty- 
;raktuojamos su vyrais. ! mas sukelia. Jos lies pavel- 

Pastaruoju metu JAV dėjimą, skyrybas, vaikų iš- 
songreso 349 prieš 15 balsų laikymą, karo tarnybą ir 
priimtas konstitucijos prie-i daug kitų sričių.

as tas teises turėtų lyg ir' 
alutinai sulyginti, ir mote-,
ys turėtų džiaugtis, pasie- • 
tusios tai, dėl ko 47 metus' 
čia kovojo. j
į Deja, kai gyvenimą ima;
^tvarkyti ne tiek įstatymų j Caarnegie Endowment In 
jdvasia, kiek jų raidė, daž- temational Center salėje 
jnai yra pavojaus nukrypti prasidėjo septynioliktoji Pa- 
net į juokingus kraštutinu-, vergtųjų Tautų ansamblėjos 
mus. Toks pavogus gresia ir sesjja. §į organizacija, ko
kios lygybės atveju. į vojanti dėl komunistų pa- j

Kažkurios moterų laisvės vergtų tautų laisvės, veikia 
kovotojos“ lygias teises jau jau šešiolika metų. 
bando išsiaiškinti kaip abso
liutinę lyčių lygybę tiesiai šiame susirinkime

Vedybos "ant ratuką“. Mary Pat Van Osdol ir Ernie 
Hodge išvyksta iš bažnyčios Warner Robins, Ga.. po su
tuoktuvių apeigų. Jaunoji naudojasi judamąja kėde nuo 
septy nerių metų amžiaus, kai ji susirgo polio liga, o jau 
nasis joje sėdi jau keleri'metai po (vykusios nelaimės 
statybos darbe.

PAVERGTŲJŲ tautų 
SESIJA

Rugsėjo 15 d. New Yorke

ILGAI LAUKTA

K. Ališausko knyga "Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės“,
I tomas, redagavo Pr. Čepėnas, jau atiduota spausdinti. Spausdina 

i dr. M. Morkūno spaustuvė Chicagoje.
I I tomas apima: Lietuva ir lietuviai pirmojo pasaulinio karo 

aP” metu, Lietuvos kariuomenės organizacija, Lietuvių kovos su bol-

— Sveikas, tėve! Kas gir
dėti?

— Šlėktos naujienos, Mai
ki.

— Kodėl?
— Nu, gazietos rašo, kad j tako? 

Amerikos f rentai jau nebe-į — Aš 
nori faituotis Vietname, o 
Amerika pradeda savo vais
kų tenai po biskį mažinti.
Nu, tai kas tada muš komu
nistus?

— O kam juos mušti?
— Kad būtų pakajus ant 

svieto.
— Mušimu ”pakajaus“ 

nepadarysi, tėve. Priešingai, 
daugiau padarysi komunis
tų.

— O aš, Maiki, kitaip ro
kuoju. Jeigu vieną medį nu
kirsi. tai kitas jo vieton jau 
nebeaugs.. Taip yra ir su ko
munistais — užmušto vie
ton kitas neišaugs.

— Bet komunistas yra 
žmogus, tėve, o žmogus nė
ra medis. Žmogus yra pro
tinga būtybė; jis supranta, 
kas gera ir kas bloga, ir 
prieš blogą jis kovoja. Jei
gu jis toj kovoj krinta, tai 
jis nežūsta, kaip nuvirtęs 
medis, bet jo vieton stoja 
kiti ir tęsia tą kovą toliau.
Ji gali būti sunki ir ilga, bet 
jeigu jos tikslas geras, ji vi
sada laimi. Ir taip, tėve, 
žmonija progresuoja. Juk 
tėvas žinai, kad dar nelabai 
seniai buvo baudžiava, ar 
nežinai?

— Kur čia nežinosi. Mai
ki, juk aš pats gayau dvare 
kelis kartus lupti.

— O dabar, tėve, tame 
dvare jau niekas žmonių ne- 

< muša. Dabar jau ir to dvaro 
nebėra. Matai, kokia per- 

. maina. O kaip tai atsitiko?
• — Tai atsitiko, Maiki, kai

Rusijos caras panaikino 
*? baudžiavą.

• .i — O kodėl jis ją panaiki-

lijoj 14-tame šimtmety buvo 
pagarsėjęs Robin Hood, ku
ris plėšdavo dvarus ir grobį 
išdalindavo skurdžiams. O 
kas negirdėjo Italijos Spar-

Maiki, apie tokį 
1 dar negirdėjau. Tai kas jis 
buvo?

. g1 . P žvelgta tarptautinė padėtis ševikais ir bermontininkais. Knyga didelio formato^ apie 500 pus-
tuziazmo jos net eme viešai jr pavergtųjų tautų laisvės lapių, 43 karo veiksmų brėžiniai, foto nuotraukos, santrauka 
de<rinti savo kiklikus (krūt- Kovos būdai ryšium SU nau- angių kalba, kietais viršeliais. Bus baigta spausdinti, įrišta ir iš
laikius), nesgi vyrai, esą, to- jai Europoje besiformuojan- siuntinėjama 1971 m. balandžio mėnesį.

čiais Rytų-Vakarų santy-kios aprangos dalies nedėvi, 
ir ji skirta tik moterų varžy
mui. Kitos jau kelia klausi
mą, kad restoranuose ir ki
tose viešose vietose moterys 
ir vyrai galėtų naudotis 
bendru tualeto kambariu, • 
nes dabartinis tų „poilsio“, 
kambarių skirstymas atski-1 
rai vyrams ir moterims yra

— Jis reiškėsi dar prieš J moterų diskriminacija...

kias.

MAIKIO R TĖVO 
KRAITIS

Keleiviui aukojo:

KVIEČIU I TALKĄ
i būti knygos mecenatais, rėmėjais ir prenumeratoriais! Kadangi 
' sunku žinoti, kokį egzempliorių skaičių spausdinti, tai maloniai 
| kviečiu iš anksto knygą užsisakyti. Iš anksto knygą užsisakiu- 
; siems ir pinigus sumokėjusiems jos kaina $12.00?
i Veikalo rėmėjais bus paaukojusieji nemažiau $25.00. Veikalo 
mecenatais bus paaukojusieji nemažiau $200.00. Mecenatų ir rė-

, mėjų sarašas bus įdėtas knygos pabaigoje.
čekius ar perlaidas siusti: K. Ališauskas, 7312 So. Washt 

P. Ekelevich. Newark, N. Avė.. Chicago. III. 60629, U.S.A.

H no? Ar iš geros savo širdies? 
(/? Ne. tėve, ji3 buvo priverstas 
į-J baudžiavą panaikinti, nes 

baudžiauninkai bruzdėjo, 
po visa Rusiją kildavo su
mišimai ir riaušės. Buvo net 
gerai organizuotų ir gink
luotų sukilimų, ypač žymus 
buvo Pugačiovo maištas. Y- 
ra žinomas ir Stenka Riazin, 
kuris buvo Nurinkęs Pavol
gio baudžiauninkus ir neti-

Kristų, tėve. Iš pradžios jis 
buvo Romos kareivis, bet 
vėliau prisidėjo prie maiš
taujančių vergų ir stojo 
jiems vadovauti. Jam vado
vaujant. sukilę vergai ir ki
ti nepatenkinti žmonės pra
dėjo plėšti ir deginti tų lai
kų turtuolius. Ir jie nusiaubė 
daug Italijos.

— Gal nebuvo vaisko.
— Keletą kartų, tėve. 

spai takininkai sumušė ir ka
riuomenę. Vis dėlto galų ga
le jie buvo nugalėti, ir jų va
das Spartakas užmuštas. Jc 
vardas istorijoj yra gerai ži
nomas, tėve. Po Pirmojo pa
saulinio karo tą vardą buve 
prisiėmęs ir vokiečių revo
liucionierių vadas Kari Lieb
knecht, ir jo pasekėjai buve 
žinomi kaip spartakininkai 
Ji pati sušaudė karininkai 
Tai tik truputis etapų iš il
gos ir sunkios kovos prie' 
vergija ir priespaudą. To; 
kovoj, tėve. daug žmonių žu 
vo, bet ne veltui. Daug ver
gijos jau panaikinta. Bet ko 
va eina ir toliau. Dabar žiau 
ri kova vyksta Pietų Vietna 
me. Ji kilo iš to, kad pri 
slėgti žmonės norėjo nusi
kratyti šlykščios diktatūros 
Bet anksčiau ar vėliau jie 
laimės, nes jų daugiau, negu 
diktatorių, ir, svarbiausia 
pasaulis yra jų pusėje. Jis 
piktinasi, kad Amerika te 
diktatūrą gina. Piktinasi ir 
Amerikos žmonės, ypač išla 
vintą, protaujanti tų žmonių 
dalis — 3tudentija. dvasiš
kija, rašytojai. Pamatė jau 
ir oficialusis Washingtonas. 
kad padarė/lūidą į Vietna
mo avantiūrą įsiveldamas. 
Pamatė ir po truputį savo 
jėgas jau atitraukia, o jų vie
ton rikiuoja savo sąjungi
ninkus: Kambodiją, Laosą, 
Tailanda. Pietų Korėją, 
Australija ir kitus. Bet ir tie

i J., $13. ;
O. ir L Stasiuliai, Miami,

Reiškiu pagarbą ir dėkoju

Atrodp, tarsi lygybė ture-; 
tų reikšti, kad ne tik vyrai ir, *1J*-’ 
moterys, bet ir kūdikiai, > P° $4: V. Suima, Phila
jaunuoliai, subrendę ir se- i Pa., A. Bartkus, Santa Mo- k. Ališauskui

IŠSIKIRPTI

reliai visi visais atžvilgiais: n*ca’ Calif., J/ Motiejaitis, 7312 So. Washtenaw Avė.

Kazys Ališauskas

Ką tik gavome:
Aitvarai ir giria, Jurgio 

• Guanuos romanas iš paruza- 
i nų veiKios, 3o4 psi., Kama 
! $4.50.

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

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

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi- 
įimai iš Antrojo pasaulinio 
saro 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 matai, 

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, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Kritusieji už laisvę, II to
mas, parašė Vladas Ramo 
jus, 195 psl., kaina $4.00.

Rugsėjo šeštadienis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
psl., kaina $5.00.

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras Man- 
deikis, 273 psl., kaina $5.00.

Be neesu, 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, antri 
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 ent laiptų, Vytauto 
Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapių, kaina 
$4.00.

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

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

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

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

Kultūrines gairės paseko
te, II knyga, parašė Vytau
tas Bagdanavičius, 357 pat, 
kaina $5.00.

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

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

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

Waukegan, III., M. Smilis, »ago, ra- 60629 
Chicago. III., S. Juškus, Chi- ' S’ A’ 
cago. III., A. Vitkauskas, Ci
cero, Ilk, J. Valašimas. Ver
dun, Que., Canada. |$

J. Avižonis. Phila., Pa., j

1 Adresas (rašyti

yonne. N.J., C. J. Paul, Cen-i................................
tereach, N.Y., P. Teleiša. O-i 
zone Park, N.Y., A. Pliskai- 
tis. Newark. N.J., D. Vaičiū
nas, Cleveland, Ohio, J. Se
rafinas, Elizabeth, N.J., A.
Chesnausky, Hollywood,
Fla.. A. Gilbert, Chicago.
Tik, A. Neviera, So. Boston,
Mass.

Po $1: J. Grabauskas, iš 
Hot Springs, Ark.. A. Son
gaila. Harrison, N.J., J.
Kvietkus, Hollandsdale. Fk,
T. Adomėnas, Sbarps, Fla.,
W. Vasiliauskas, Waterbu- 
ry. Conn., V. Trainavičius,
Hawaii, A. Songaila, Harri- 
’on. N.J. (antrą kartą). J.
Gaška, Miami, Fla., J. A- 
kinskas. Riverside, N.J.. B.
Pavilonis, Chicago, Ilk, F.
Prūsis, Chicago, Ilk, V. Se- 
Tepinas, Chicago. Ilk, J.
Paulauskas, Vienna, Onta
rio. Canada, A. Tamašaus
kas. Elmhurst, N.Y.

Visiems aukotojam taria
me nuoširdžiausia ačiū.

Keleivio administracija

Siunčiu knygai "Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės“ išleisti

yra lygūs.
Tokios „lygybės“ sieki

mas jau susilaukia ir iš mo
terų pusės opozicijos. Opo
zicionieriai sako. nors ir ka
žin kaip tobulai tie įstaty
mai abiejų lyčių teises suly- — •*3- 
Tintų, bet jokia konstitucija Po $2: A. Masalsky, Ba- 
legali taip paveikti gyveni
mo tikrovės, kad moterims 
vgybės vardan imtų augti 
barzdos ir ūsai, o vyrai pra
dėtu gimdyti vaikus, lygiom 
pasidalindami kančiomis su 
avo mylimomis žmonomis.

Teisių lygybė neturinti 
unaikinti gamtos skirto mo- 
eriškumo, moters žavumo,

:os elegancijos, širdies jaut
imo ir kitų ypatybių, kurio
mis visa mūsų gamtos mo- 
eriškoji pusė pasižymi. Tai- 

vistiek moteris turi likti 
moterim, o vyras vyru. nors 
’r kaip jie norėtu pagal įsta-
ymus susivienodinti.

Prieš klaidingai suprastą 
’vffvbe priežtai pasisakė ir 
\FL-CIO moterų darbinin-

iiškiai):

Data Parašas

ĮSIGYKITE „ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠUS“!

Ką tik išėjo iš spaudos JONO JANUŠKIO atsimini
mai „ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠAI“, 127 pat 
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 II pasaulinio karo metu ir to karo nuotaiku 
Europoje. Be to, knygoje yra trumpa J. Januškio 
rija bei kelių jo bičiulių pasisakymai.

Kambodija pareiškė jau bū
danti neutrali. Tailandas, 
sakoma, jau nutaręs savo 
kareivius atšaukti. Jeigu 
Pietų Vietnamo žmonės no
ri savo diktatūrą nuversti, 
tai tegul ji pati ginasi, koks 
reikalas mums už ją kariau
ti, girdėti jų balsai. Todėl 
šiomis dienomis mūsų vice
prezidentas Spiro Agnew 
buvo nuskridęs į Indokiniją 
ir 10 dienų įkalbinėjo tuos 
neva sąjungininkus, kad ne
sitrauktų iš karo. Bet tas ka-

„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 iš 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 ir 
sunkumai vokiečių parblokštoj Prancūzijoj, įstojimas į 

ketverius metus . Amerikoje J svcti«nšalių kuopas, slegiantis kareivių gyvenimas, demo
bilizacija, sunkumai išėjus į civilinį gyvenimą, kietos pa
stangos emigruoti. Gale keletas straipsnių pavidalo in-

SUMAŽĖJO RŪKYMAS

San Diego ivykusi konfe
rencija sveikatos ir ypač rū
kymo klausimams aptarti 
pranešė, per paskutiniuosius

rūkančiuiu skaičius sumažė-1
ras perdaug jau visiems į- jo 6rri Seniau rūkė 42 pro- 

jau traukiasi atbuli. Juk čia griso. » centai visų suaugusiųjų, o
Amerikos karas, jie sako.; — Ale bus blogai, Maiki.! dabar tetiiko tiktai 36 pro- 

kėtais užpuolimais bausda-’ Jeigu ji atsitraukia, tai ko- jeigu Vj^tnamo komunistai centai. Rūkymas krito vyrų 
vo baudžiavos dvarus. Ang- dėl mes turime kariauti?! pasiliks gyvi. Į ir moterų tarpe.'

formacijų ir samprotavimų. Januškis buvo socialdemo
kratų sąrašu išrinktas į seimą, ir knygoje ryškiai atsispin- iliustruoti, 106 psl., kaina 
di jo pažiūros į autoritetyvinį režimą Lietuvoje“. $3.00.

i
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MOTERĮ! SKYRIUS
AUGUSTINAS GRICIUS - PIVOŠA

Be užkandžių
Matote, išgerti naudinga ir net būtina. Be drėgmės 

ir statinė subyra. Bet gerti reikia su užkandžiu. Gėrimas 
be užkandžio — kaip perkūnija be lietaus: padega ir ne
gesina.

Gal atsimenate, gyveno Šančiuose toks dažytojas. 
Dažė jis visokius daiktus, galima sakyti, vaivorykštės 
spalvomis. Dažytojas pamažu ir senti pradėjo, galvon ėmė 
skverbtis mintys apie mirti. Prieš dažytojo akis iškilo am
žinybės problemos. Dažytojas pradėjo rimtai, taupiai gy
venti, ir netrukus banke gulėjo 300 litų, jo sutaupytų.

Pagaliau dažytojas ėmė ir susirgo. Pasiryžęs palikti 
tinkamai sutvarkytas šio gyvenimo sąskaitas, dažytojas 
surašė testamentą — maždaug tokio turinio: “Už 300 litų, 
padėtų banke, nupirkti degtinės ir pavaišinti bičiulius, 
susirinkusius i mano šermenis. Užkandžių turi duoti mano 
brolis iš savo kišenės.“

Taip aiškiai nusakęs savo paskutinę valią, dažytojas 
tyliai užmigo amžinuoju miegu.

Gražiai aptaisytą velioni paguldė i karstą. Aplink 
karstą uždegė keturias žvakes. Susirinko giminės, kaimy- ’ 
nai ir velionio bičiuliai paliūdėti, apraudoti žmogų, ku
riam šioje žemėje nebereikės dažų maišyti ir su rangovais • 
rietis. Ar dažytojo amatas reikalingas aname pasaulyje.! 
niekas nežino.

Gretimame kambaryje buvo vykdoma paskutinė ve- ’ 
lionio valia: spinta buvo prikrauta didžiųjų degtinės bu
telių. Padūsavę ir paliūdėję prie karsto, velionio bičiuliai 
ėjo Į tą kambarį, ir šermenų nuotaiką gilino energingi 
smūgiai į butelio dugną bei iškalbingas pilamo iŠ butelio 
skysčio kliuksėjimas. ■

I
Bet velionio brolis, uoliai vykdęs pirmąją testamento 

dalį, nekreipė dėmesio į antrąją: ant stalo nesimatė nė 
trupinio užkąsti.

Svečiai, gerai žinoję testamento turinį ir dvasią, pra
dėjo raukytis. Vienas kitas pradėjo net labai aiškiai už
kandį minėti. Velionio brolis pareiškė: i

— Amžinatilsis brolis nabašninkas tik gėrimo reika
lus sutvarkė. Užkandžiui jo palikimo nebeužteko. Tad 
gerkit, kiek norit, o užkąsti r. amo parbėkit. į

Susirinkusieji pradėjo teisėtai protestuoti:
— Kaipgi taip? Nabašninkas aiškiai pasakė: užkan-į

KELEIVIS, SO. BOSTON

Barbara Sauers. 17 m., grįžusi Italu kilmės aktorė Gia Scala 
atgal į New Yorką iš Kairo, E- Los Angeles aukščiausiame teis- 
gipte, kur arabą partizanai su- me laimėjo skyrybų bylą, ir jai 
naikino didįjį Pan American 1L buvo priteista j; buvusio vyro 
nijos lėktuvą. Ji čia aunasi ba- Dc.nald J. Bumett po $1,000 kas 
tus, kuriuos jai Pan .American mėnesis per dešimt metu ir na- 
bendrovė padovanojo. t mai Hoiiywoode.

Bernardas B razdžion is

GIMTOSIOS ŽEMUS ILGESYS

Koks gyvas tu, kcks didelis ir koks sunkus, 
Gimtosios žemės ilgesy,
Užliejęs saule ir kaitra visus takus,
Suspaudęs širdį, lyg rudens naktis tamsi.

Tu ateini iš pat piliakalnių širdies,
Iš pačio židinio šventų tėvų namų, —
Ir nematau aš pro tave kitos žvaigždės,
Ir nežinau kitų, taip žudančių skausmų...

Greičiau nei spindulys radaro danguje,
Giliau nei šachtų suodini urvai,
Švelr-iau nei nailono švelniausioji gija,
Ir Įkyriau negu šešėlis visame kely buvai...

Ir ce tavęs aš lyg be duonos kasdieninės.
Ir be tavęs, tarytum žemė be lietaus,
Ir be tavęs aš lyg be šaukiančios tėvynės
Ant žemes vieškelio plataus.

Kaip motina gera, tu atrenki visus išsklidusius vaikus 
Ir kaip patėvis piktas tu negrįštančiam esi.
Kai sieloj pabundi teks didelis ir toks sunkus, 
Gimtosios žemės ilgesy.

kalą ir ateities galimus sun
kumus, jei tokių, jo nuomo
ne, bus. Tada Tamsta galėsi 
pasielgti pagal advokato su-

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa- teiktą informaciją, 
kyti j Keleiviu skaitytoją klausimus teises ‘ 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausinius prašome siusti tiesiog 4»*h»

Teises patarimai

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law. 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. Ū213«

Klausimas

Prieš penkerius metus iš
laikiau valstybinius drau
dimo (insurance) egzami- 

j nūs ir gavau leidimą verstis 
J draudimo bizniu. Po metų 
j pamačiau, kad kiekviena 
; pradžia yra sunki ir man,
! turint šeimą, neįmanoma 
Į pi agyventi iš to darbo. Pa- 
; siėmiau darbą fabrike ir va- 
i kai ais pradėjau dirbti vie- 
Į noj draudimo įmonėj kaipo 
! “salesman“. Tiesa, jie turi 
i ne tik draudimo, bet ir ”re- 
; ai estate“ pardavimo skyrių.
1 Dirbau ir šeštadieniais ir 
' dažnai sekmadieniais. To
kiu būdu uždarbis buvo ne
prastas.

; Prieš metus su žmona nu
tarėme pakeisti savo gyve
namąja vietą. Toj vietoj, 
ku: ioj iki šio! gyvenome, nė
ra neros mokyklos, bet už 
33 mylių nuo mūsų įsikūrė 
nauja moderni mokykla (re- 

. gional high school).t
Pasitarę su žmona nuta

rėme. kad neverta siųsti 
vaiku taip toli nuo namų mo
kyk1 on. bet kad reikia ten 
pasižvalgyti ir nupirkti na
mus, jei galima.1I

Susiradau geresnį darbą 
kitame fabrike, su geres- 

: niu atlvginimu, ir viskas at- 
1 rodė puikiai. Sakome, nusi
pirkus namus gretimame 
mieste ir ten apsigyvenus 

i aš dar galėsiu pas kokį vie- 
audimo biznierių pa-du

Auka Tautos Fondui arti
na Laisvės ryta Lietuvai.

♦ ♦ ♦

Per VLIKa tėvynei laisvės 
ateitis — visi aukojame Tau
tos Fondui.

Ceri žodynai
centai yra labai ir labai rei
kalingi.

Skaitytojas
New Yorko valstija.

Anglų - lietuvių kalbų žo-
i dynas. V. Baravyko, 590 psl. 
i apie 30,000 žodžių kaina $6.

10 knygą už $2

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynus, redagavo Karsavi- 

į naitė ir šlapoberskis. apie 
Atsakymas i 27.000 žodžių, 511 psl., kai-

į na — $5.00.
Neperskaičius pasirašytos

sutarties, negalima Tamstai Lietuviškai angliškas žo- 
tiksliai atsakyti arba patar- dvna?. Viliaus Peteraičio. II 
ti. Daug priklauso nuo sutar- iaida, daugiau kaip 30,000 
ties suredagavimo. < žodžių, 586 ds!.. kaina $7.00.

Tokia klauzulė, kurią
Tamsta mini, vadinasi “co- Introduction to modern 
venant not to compete“, t. y. Lithuanian. parašė Damb- 
pažadas nekonkuruoti. j riūnas, Klimas ir Schmal-

Darbdavys, priimdamas .ps\’ didžiausias
darban tarnautoją arba dar- ,r jnodermausias angliškai 
bininką. gali Įrašyti tokia kalbiem* Mūviu kalbos 
klauzulę j samdymo sutartį, vartov<:’ls k™" *7 
jei darbas yra tokio pobū
džio, kad ta klauzulė yra 
reikalinga darbdavio inte
resui apsaugoti. Jei reikalas 
vėliau atsiduria teisme, teis
mas priverčia tarnautoją ar- Ar buvo visuotinis tvanas, 
ba darbininką laikytis savo 64 psl.. kaina 25 centai.
duoto prižadamo. J M.lerUlUtlik.. Utortjo.

Tačiau ne visa.s atvejais 80 , kain,
toks pažadas yra teismo 9n . r
“vykdomas“ (enforced).
Tei teismui atrodytų, kad Žemaitės raštai karia mo
juotas pažadas yra perdaug to» 126 psl., kaina 50 centų, 
'bendro“ pobūdžio arba Juoja, Stalinu 32 pei, 
perdaug platu.“, teismas kaina 25 centai, 
rasakytų. kad tas pažadas psi.. kaina 50 centu, 
nėra reasorable “, atseit,
kad situacija nereikalauja Žalgirio mūšis, parašė dr. 
o pasižadėjimo “įgyvendi- Daugirdaitė • Sruogienė, 24 
limo“ (enforcement). į Socializmas ir religija, E.

Teismas atsižvelgia į darb- Vandervelde, 24 psl., kaina 
Tavio interesus, bet taip pat 10 centų, 
svarsto tarnautojo arba dar- Demokratinio .ocializmo 
nmnko situaciją ir aplmky- pradai> (S Kairio jvadaa)>
;es. Jei darbdavio interesai 64 psl., kaina 50 centų, 
rereikalauja , kad pasiza-

lėiimo būtų prisilaikoma/ Tavo kelias j socializmų, 
ada teismas vargiai vers. (Leono ^Bliumo I, 36 psL, 
amautoją laikvtis savo na- į kaina 25 centai, 
rado. nors jis ir yra pasira-' Socir’Jzmo teorija, (M.
šęs sutartį. ; Fišerio), 74 psl., kaina 25 et

Tamstos atveju yra svar
bu žinoti, ar Tamstos dabar- 
inis darbdavys turi klientu 
t prospektvvinių klientų 
■»aujoj vietoi ^atseit, tame 
mieste, i kurį Tamsta ketini 
kraustytis): ar naujasis
darbdavys (kai Tamsta to
ki surasi nauioi vietoi) yra 
senojo darbdavio konkuren- 
’as (comnetitor) : ar Tams- 
a naudojaisi vadinamai?
’eustomer lists“. dirbdama? 
ras sena darbdavį; ar Tams
ai tekbi nauioj vietoi pa
naudoti buvusio darbdavio 
“good will“ ir nan.

Man atrodo, kad Tamstos 
atveju, dirbant “nart time“
(re visa laika) būtu sunku 
’rodvti. kad jis turi žymiu 
materialiniu nuostoliu dėl 
♦o. kad Tamsta dirbi kHoie 
draudimo komnanijoi. Grei
čiausiai io advokatas iam 
patars to klausimo nekelti ir 
i teismą dėl to nesikreipti.

• tini
(Šis Bernardo Brazdžionio eilėraštis paimtas iš puoš- dirbėti vakarais, ir tokiu bū

riai išleistos jo poezijos rinktinės, pavadintos “Poezijos du greičiau išsimokėsime už 
. , pilratis“. Joje sutalpinti visi poeto ilgų dešimtmečių ge- ramus.

Į mano kišenę niekas neturi valios, nors ji būtų; riausjeji kūriniai. Knyga 592 psl., kaina $10.00. Ji gauna-j Savo dabartiniam “insu-
įance“ bosui, pas kurį dirbu 
nieko apie tai nepasakiau, 
bet jis, matyti, iš kitų girdė
jo ir, mane pasišaukęs į sa- 
• o ofisą, pradėjo man saky-

dis iš brolio kišenės. Tai paskutinė 
tokius dalykus gresia paragrafai.

valios laužvmas. Už

šimtą kartų paskutinioji. Aš ir taip iš savo kišenės sumo
kėjau litą už degtinės atvežimą.

Žodis po žodžio — prasidėjo visai garsus pasikalbė-f .. *"1C , . » t
... 1 ■ ’ , . J ...... r .. ciam poetui, besients. Vienas testamento dvasios ir turimo žinovas veno- ges namuose.)jimas,

ma ir Keleivio administracijoje.

gos iškilmingas pristatymas, dalyvaujant pa-į
bas gruodžio 13 H. Tautinės Sąjun- i

knv:

nio broliui sprigtelėjo į nosį. Šis, gavęs sprigtą, griebe kė
dę. Vieni šoko skirti, kiti — gintis.

Moterėlių giesmė prie karsto tuoj supleišėjo paski-į 
rais klyksmais. Kas spėjo — pro duris spruko, kas nespė
jo — pro langus su rėmais išlėkė. O likusieji, aplink 
karstą bėgiodami, suvedinėjo sąskaitas. Neiškentęs kars
tas apvilto, ir velionis išsitiesė asloje. Bematant asloje 
tįsojo dar du lavonai.

Velionio brolis spruko į kiemą. Velionio bičiulis, ku
ris, vydamasis įžūlų testamento vykdytoją, sudaužė į ši
pulius dvi kėdes ir didelę žvakidę, griebę prieangyje pa
statytą kaisto antvožą, ir kieme prasidėjo paskutinysis 
kovos už teisybę epizodas. Amžino pasmerkimo vertas 
paskutinės valios nevykdytojas, kieme mėginęs vienui 
kitur sprukti, pagaliau buvo pavytas ir tarp tvartelio ii 
sąšlavų dėžės po kaisto dangčiu pavožtas. Nugalėtojas 
sudavė delnu į delną, nusidulkino švarką ir spiaudydama- 
sis nuėjo namo.

Kol aplink karstą ėjo žaibo karas, moterys spėjo nu
bėgti į policiją, o kol atėjo policija — kaias buvo baigtas.

Policija krūptelėjo, pamačiusi kieme judantį karste 
antvožą — iš po jo stengėsi išsikapstyti velionio brolis. 
O troboje buvo retai matomas vaizdas: dega vienintelė iš 
keturių sveika likusi žvakė, ant grindų guii vienas kars
tas ir trys lavonai. j

— Negalimas dalykas, — pareiškė policininkas, — 
kad viename karste tris lavonus laidotų.

— O kodėl ne? — pastebėjo antrasis. — Juk gyve-’ 
na žmonės bendrabučiuose, kodėl negalėtų būti karstai 
kaip bendrabučiai? Šiais laikais žmonės išmoko taupiai 
verstis.

Tačiau moterys tuoj nuneigė tokio kaisto teoriją.
— Tikras lavonas čia tik vienas. Kiti du — netikri, 

tik laikini lavonai, — paaiškino moterys.
— O kuris iš jų tikrasis? — teiravosi policija. 
Moterėlės žiūrėjo ir negalėjo tikrojo surasti.
-— Man rodos, šis, — rodė viena.
— Ne, ne šis. Šis su laikrodžio grandinėle.
— Kas duos tikram lavonui laikrodžio grandinėlę.
— Greičiausiai anas rudaplaukis.
— Kad neskusta barzda. Kas gi leis krikščioniui ne

skusta barzda dangaus karalystėn žengti.
Po ilgų ginčų ir tyrinėjimų tikrąjį lavoną pažino tik 

š popierinių puspadžių. Kiti du lavonai atsipeikėjo ir nų- 
lubavo i gretimą kambarį žiūrėti, ar dar yra likę velionio 

palikimo.
Todėl aš ir sakau: išgerti naudinga ir net būtina. Tik 

be užkandžių tai — ne-e...
* * *

(Augustinas Gricius - Pivoša yra vienas žymiausiųjų 
nepriklausomos Lietuvos laikotarpio feljetonistų, sa
vo linksmus kūrinius tpausdinęs to meto periodinėje 
spaudoje ir tarp 1924 ir 1930 metų išleidęs net keturis 
feljetonų rinkinius. Čia spausdinamas jo feljetonas 
yra parašytas 1940 metais ir jo pagrindą sudaro tik
ras įvykis, kadaise paminėtas Lietuvos laikraščiuos.)

ti pamokslą. Sako, atsimink, 
kad tu, atvažiavęs į kitą 

Į miestą, ten draudimo nega- 
j lesi parduoti, nes pasirašei 
su manimi sutartį, kad, išė- 
:cs iš mares, 5 metus nega
lėsi užsiimti tokiu pat dar
bu. kurį pas mane dirbai. 
Tei aš sužinosiu, kad tu par
duodi draudimą gretimame 
mieste, aš tave paduosiu 
Leisman.

Aš nenorėjau tikėti, bet 
iis man atnešė mano paties 
oasirašytą sutarti, kurioje 
taip buvo parašyta, kaip jis 
sako. nors aš to visai nepa
stebėjau, pasirašydamas su
tartį.

Aš vistiek esu nusistatęs 
’ eisti rvvenamają vietą, bet 
mar būtu didelis nuostolis, 
iei 5 metus turėčiau būti su
pančiotas ir “pririštas“ kaip 
«uo prie savo dabartinio bo
so.

Prašau man patarti, ar aš 
salėčiau kaip nors išsisukti 
iš tos nelemtos sutarties. Aš 
nenorėčiau metų metais po 
teismus tąsytis, tai man grei
čiausiai apsieitu brangiau,

Aš Tamstai patarčiau nu
nešti sutartį (employment 
contract) pas vietinį advo
katą ir su juo pasitarti. Ati
džiai perskaitęs sutarti ir 
pažindamas vietines prekv- 

negu draudimo biznį pames- j bos sąlygas, jis neturės jokių 
t i. Iš kitos pusės, man, vai- sunkumų Tamstai smulkiai 
kams augant, tie “ekstra“ ir nuodugniai išaiškinti rei-

i«i IX I / :O» : ;,CJ. . v'r’)'Ji‘l L..

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

Atskirai sudėjus, jų kaina. 
$3.05, bet visos kartu par- 
luodamos už $2.
Gatvės berniuko nuotykiai 

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

Be to, esame gavę nedide- 
’.į kiekį teisininko P. Šulo 
parengto leidinio “Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary- 
i testamentą. Ten yra ir tes

tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

M LAUMES LEME

Tai rašytojos 
Orintaitės parašyti atsimini* 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 224 pusi., kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ją, 
ji lengvi skaitoma, pradė
jęs je uCzVi ir baigti.
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Vietines žinios
MIRĖ B. VAIČAITIENE

Rugsėjo 8 d. Bostone po 
ilgos ir sunkios ligos mirė 
velionio žymaus visuomenės 
veikėjo Justino Vaičaičio 
našlė Bronė Plūkaitė-Vaičai- 
tienė.

Velionė buvo gimusi 1913 
metų rugsėjo 17 d. Kupišky, 
Panevėžio apskrityje. Bai
gusi universitetą, Lietuvoje 
buvo dantų gydytoja. Per 
antrąjj pasaulin} karą pasi
traukusi drauge su vyru iš
I ietuvos. gyveno Vokietijo
je, Šveicarijoje, kurį laiką 
r et Australijoje, o iš ten abu 
Vaičaičiai atsikėlė i Jungti
nes Amerikos Valstijas, į 
Bostoną, pas vyro brolį Pijų.

Velionė B. Vaičaitienė. 
kol sveikata leido, aktyviai 
dalyvavo Bostono lietuvių 
visuomeniniame gyvenime: 
priklausė Lietuvių Bendruo
menei. Altui, lankė Kultū- 
ririus subatvakarius ir ki 
taip čia reiškėsi.

Ji palaidota Forest Hills 
kapinėse šalia savo vyro.

Bostone liko jos sena ma
mytė, atsikviesta iš Lietu
vos ir kiti giminės. Visiems 
jiems reiškiame gilią užuo
jautą.

Banketas artėja, aukos 
didėja

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių dr-jos valdyba deda 
visas pastangas, kad spalio
II d. 4 vai. popiet savo na
mų 3-čiojo auKšto salėje ren
giamas banketas nariams ve
teranams pagerbti gerai pa
sisektų.

Kaip jau skelbta, nariai 
veteranai, išbuvę draugijoje 
25 ir daugiau metų, į banke
tą gauna bilietus veltui Jų 
šeimos nariams ir svečiams 
įėjimas į banketą tik $3.50.

Banketo šeimininkas An
tanas Adriulionis džiaugia
si. kad pavyko tam parengi
mui gauti darbščią šeiminin
kę Oną Šiugždienę, kuri su 
savo padėjėjomis puikiai pa
vaišins banketo dalyvius.

Rugsėjo 17 d. 8 vai. vak. 
įvyks draugijos mėnesinis 
susirinkimas, į kurį kviečia
mi via atsilankyti, o taip pat 
čia atsiimti ir pakvietimus į 
banketą. Draugijos vadovy
bė susirinkimo dalyvius pa
vaišins.

Paskutiniuoju metu So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos keltuvo fondas gero
kai padidėjo} Į šio fondo rė
mėjų eiles dar įsijungė Ona 
šiugždienė, paaukojusi $ 
100, Antanas Gvazdikas — 
$100, Antanas Lizdenis — 
$50 ir Frank Gerulskis, Myo- 
$50 ir Frank Gerulskis prie 
jau duotų $50 pridėjo dar 
tiek pat, padidindamas sa
vo inašą iki $100.

Draugijos vadovybės vi
siems rėmėjams nuoširdžiai 
dėkoja ir kviečia kitus įrašy
ti savo pavardę elevatoriaus 
rėmėjų lentoje.

S.

Turime naują šeimą

N. Anglijos varžybose

Darbo Dienos savaitgalis 
sutraukė 150 dalyvių į N. 
Anglijos šachmatų varžy
bas Warvick, R.I. (ties Pro- 
vidence miestu). Jose daly
vavo pora lietuvių: So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
šachmatų vadovas Kazys 
Merkis ir Valauskas iš Conn. 
Pastarasis iš čia gimusių lie
tuvių, 31 m. amžiaus, gerai 
kalba lietuviškai.

Pirmenybes laimėjo did- 
meisteris Robert Byra e iš 
Indianopolio. Mūsų vyrai 
žaidė antros grupės varžy
bose. kuriose buvo 100 da
lyvių. Po 4 ratų šiose varžy
bose pirmavo Kazys Merkis, 
pasiekęs 4-0, penktam rate 
jis sužaidė lygiomis ir buvo 
antruoju. Į paskutinį ratą 
jis stojo su viltimis laimėji
mo atveju būti pirmuoju, o 
Drie lygiųjų — antruoju, bet 
teko patirti vienintelį pra
laimėjimą šiose pirmenybė
se ir likti šeštuoju su 41/4- 
1% taškų iš šimto varžovų.

Laimėjo M. Ellis, Mo. 5)4- 
)/»tš. daugiau.

Valauskas baigė žemiau 
vidurio pelnęs 2 tš.

Bostono arkivyskupas Riehard 
James Cushing, pasitraukęs iš 
savo pareigų dėl senatvės ir pa
lipusios sveikatos.

Kardinolą Cushingą pakeitė 

vysk. Humberto S. Medeiros

Kardinolas Cushingas, su- 

.aukęs 75 metų amžiaus, išė

jo į pensiją. Jo vieton Vati

kanas paskyrė vysk. Hum

berto S. Medeiros. Medeiros 

buvo dar tik kunigų semina

rijoje. kai Cushingas jau bu

vo vyskupu.

Dėl Cushingo pasitrauki

mo ypač daug apgailestavi 

mo pareiškė sen. E. Kenne

dy, res jis buvo artimas 

Kennedžių šeimos draugas.

Vedybos
Gerai atrodanti našlė vedybų 

. tikslu ieško rimto, blaivaus ir 
'i taip pat gerai atrodančio vyro. 
i ne jjaunesnio kaip 65 metų.

A. Nyka Niliūnas Bosi

Grįždamas iš Montrealio 
Į Baltimorę, Bostone buvo 
praeitą savaitgalį sustojęs 
poetas A. Nyka Niliūnas.

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS ;
i

Rugsėjo 20 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietivių Piliečių

Pasiūlymus siųsti Keleivio ad- 
• resu, pažymint ant voko — 

”Marijampolietei“

Ieško
Ieškau savo giminių. Jų var

dai — Zosė Balt rūšy tė ir jos se
suo Toasė. Abi kilusios iš Lie- 

• tuvos, Repšių kaimo. Jos pir- 
' miau gyveno JLewLston. Mass. .

atsilieptiMaloniai prašau 
šiuo adresu:

George žiiinskis.
Bos 503

Millinocket, Mass. 04462

Poezijos knygos
i POEZIJOS PILNATIS,
; Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal

pinti geriausieji visu jo iš

leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai

na $10.00.

TĖVIŠKĖLĘ AS REGIU 

eilėraščiai, parašė Pranai 
Imsrys, 40 psl., kaina $1.

VAKARĖ BANGA. Ivri 

ka. Gražina Tulauskaitė 
27 psl.. kaina $2.00.

AUKSINIAI RAGELIAI 

yrika, Pranas Naujokaitis 

*,4 psl., kaina $2.00.

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS
Steponas Strazdas, 15' 

psl.. kaina $2.50.

ERKŠNO SIDABRAS, M
Vaitkus, 86 psl., kaint

$1.50.

-IETŲ VINGIAI. Alf. Ty 

ruoiis, 176 psl. kaina $3

iĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo 

nas Mekas, 32 psl., kai 

na $1.00.

CHAPEL B., Algimantai 

Mackus, 64 psi., kaina $3

SIELOS BALSAI, J. Smals- 
torius, 221 psi. karna 75 c.

VYNUOGES IR KAKTŲ Į 

S AL Julijos Švabaitės ei 
lėraščių rinkinys, 96 psl. 

kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS 
Kazio Bradūno eiiėraščit 
premijuotas rinkinys, 94 
psi., kaina $2.

j RUDENS SAPNAI, Kotry 
> nos Grigaitytės eilėraščiai 

premijuota knyga, 80 ps* 
kaina $2.00.

‘ AUKOS TAURĖ, Ztask 

Santvaro 5-ji eilėraščių

t knyga, 150 puslapių, gra 
1 žiai įrišta, kaina... $2.50 ’

PLAUK, MANO LAIVELI 
Petro Segato eilėraščiai 
111 psl., kaina. ... .$2.0'. Iieškau Anthony Atkinson,

dl**JOS III aukšto salele gyvenusio 13 Ši rcct
tuvių Bendruomenės rengia- brookiyn, N. Y., ir sesers Mari.: DAINŲ SŪKURY 39 po
nias Tautos dienos ir Stei- j«nos Siminkevičienės ar josios puliarios ir šokių dainos, 
giamojo Seimo minėjimas. . va’kų Andy ir Oigos. ; surinko Gražina Šimukonie- i

ROMANAI
Birutė Pūkelevičiūtė, —

Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 

psl., kaina $5.00.

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

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

D. Nendrė, AIDAS TARP 

OANGORAIŽIŲ, romanas 
’»65 psl., kaina $5.

Vytautas Volertas, SĄ

MOKSLAS, premijuotas ro

manas, 279 psl., kaina $3.50 

Aloyzas Baronas, PAVA 

’ARIO LIETUS, 261 psl. 

taina minkštais viršeliais 

2.59, kietais $3.75.

Vincas Ramūnai: MIG
OTAS RYTAS. I66pusl 

<aina $2.50. Gaunama Ke 

ei vi o administraciioie.
Jeronimas Ignatonis, LŪ 

ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili 

mo 1935 m., I tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS, II tomas. 

428 psl, kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY- 
NA, romanas, laimėjęs Šve

dijos literatūros premiją, 

291 psi., 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 

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPENUOSE, pre

mijuotas romanas, 224 psl., 

kaina $2.50.

Kazys Almenas, UPE 1 

RYTUS, UPĖ į ŠIAURĘ

romanas I dalis, 325 psl., Ii 

dalis 802 psl., kiekvienos da
nes kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS } 
KAIRĘ, premijuotas romą 

nas iš JAV senosios karto;

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

• • 9

Rugsėjo 25 d. 7:30 vai. 
vakaro So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-jos III aukšto sa
lėje Lietuvių Respublikonų 
klubo įteisinimo iškilmės, 
dalyvaujant Mass. guberna
toriui Francis W. Sargent ir 
kitiems aukštiems 
nams.

• • •

Spalio 11 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos 70 
metų sukakties ir senų narių 
pagerbimo banketas.

• • »
Spalio 17 d. Bostono inži

nierių balius Sheraton Mo
tor Inn., Quincy, patalpose.

• • •
Spalio 25 d. Lietuvių ra

dijo valandos Laisvės Var
po rudens parengimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos trečio aukšto salėje.

• • •

I

I

Jie patys ar apie juos ką ži- n®» kišeninio formato, 123 j lietuvių gyvenimo, 248 psl.

nantieji malonėkite atsiliepti — psl., kaina $1.00.

iJ. Yankus,
806 EI Redondo. 

Redondo Beach, Cal. 90277 

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radiji 
narei mV- Programa Naujoj Anglijo 
p iii stoties WLYN. 1360 ki 

locikhj ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
.ią. Perduodama: Vėliausia 
uaaaulinių žinių santrauto 
r komentarai, muzika, dai 
ioa ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Taltic Florists gėlių ir dovi 
ių krautuvę, 502 E. Broaė 
way, So. Bostone. Telefo 
įas A N 8-0489. Ten gaun» 
nn« ir Keloivia

Spalio 31 d. ir lapkričio 1 
d. Lietuvių Tautinės Sąjun
gos namuose rengiama A. 
Galdiko kūrinių paroda.

• e •

Vytautas Ivaška susituo
kė su Marija L. Rudokaite

Lapkričio 1 d. Sandaros 
moterų klubo banketas ir 
karalienės rinkimas So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos; 
II aukšto salėje.

NENUSIMINKITE!
Galima pagelbėti sergantiem* 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEE RVJR mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa- 
sėkmes, arba grąžiname pinigus

Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

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

Newark. N J. 07105

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

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

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

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams laba: pigių TERM 
apdraudų: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SI A—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, 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 naujų bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras k>k vieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00
Adresas:

7722 George Street. LaSalle-Montreai, 690. Quebec, CANADA

kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS
romanas iš lietuvių emigran 

tų gyvenimo, 242 psl., ka
na $2.50

Vytautas Volertas, UPl
TEKA VINGIAIS, romana, 

332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESME, premijuota 

i-omanas, 20J psl.. kain. 
52.50.

Karys Plačenis, PULKUV
ANT KELIŲ..., romanas ii 
kun. Strazdelio gyvenimo
I tomas 200 ps., kaina $2.00

II tomas 160 ps., kaina $2.00 
Juozas Araizkauskas, Iii

NAGO UGNIS, premijuota
□manas, 205 pusi., kain, 
>2.56.

Aloyzas Baronas: LIEV
TAI IR BEDUGNES, prt 
nijuotas romanas, 279 psl 
<aina $3,00.

Vytautas Alantas: TARI
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 46;
•usl.. kaina $4.50. 
MINDAUGO NtJŽUDY 
MAS, Juozo Kralikausko

premijuotas romanas, 24' 
nsl.. kaina $3 
Draugas don Camillo,

idomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 210 
psl.. kaina $3.

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

AIovmh h«ronas; ViENl
S! MEDŽIAI, 117 psl. kai- 
na $ 1,50.

Lietuvių Radijo 
Valanda

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,4.70 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur Ave„ Brockton, Mass. 02402. Tel 586-7209

Laisves Varpas
Ką dovanoti

Jeigu yra reikalas ameri 
kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkama^ 
tnygas:

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

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

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

“The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Kro
vės), 128 psl., kaina $3.95

”The Ordeal of Assad Pa 
•ba“ (I. šeiniaus), 61 pai
kame 62.00,

Vytautas die Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
•eph B. Končius, 211 pal. 
psl.. kaina kietais viršeliai* 
$3.00, minkštais $2.00.

''Lithuania land of h* 
roes,“ parašė L. Vainikas 
lra«**» <4 75

POPULAR LITHUANI 
AN RECIPES- narsia Jnv»

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
Bostono Lietuvių Piliečių galima gauti dailininko A

Jaunieji povestuvinės kelio- dr‘J°’ m *nkito domo y,rno pįrf"» Lietuvo.
nės iėvyko j Bermudą. * * * napriklaiMoinvbė, paskelbi

Sveikiname jaunuosius ir Lapkričio 15 d. So. Bosto- mo akto paairaiytojo Stepo- Daužvardienė. kaina $2.50 
linkime ilgo ir laimingo gy- n0 Lietuvių Piliečių dr-jos no Kairio spalvotą portretą 
veninio. * Šurum burum. ~ colių dydžio ui 80 cnt

• e

rugsėjo 12 <i. Vestuvinis po- UptaMIo 14 d. tituanis- 
kylis buvo So. Bostono Ue- an“ mo^klos banketas So. 
tuvių Piliečių dr-jos salėje.

lio

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONASI

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

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!
SSSSSPSSSSSSSSSSSPSPSSSSSSSSSSSSSSĮtsssssssnsnussuppą



Vietines žinios
Sandaros susirinkimas i (ko kitur neduodama, nors 

i renkama po $5).Pirmasis šį rudens sezoną
Sandaros 7 kuopos narių su- , . , . .. _
brinkimas įvyks iekmadie- Painią nulėmė
nj, į-ugsėjo 20 d. 2 vai. po ™te^
pietų Sandaros svetainėje. i Jį, baPvodsi banketo vedėjas

Visi nariai prašomi atsi- V. Jackūnas, jo padėjėjas 
lankyti. i ( h. Marcelionis ir šeiminin-

Vaidyba : kės A. Martulienė, C. Jane- 
i liūnienė, bei jų pagalbinin
kės N. Alukonier.ė, O. šiugž- 

, dienė, L. Eidukienė, O. Da-
Rugsėjo 6 d. Lietuvių Dar-j vulienė ir taip pat St. Len- 

bininkų dr-jos rengti pietūs! cewiez bei S. Janeliūnas. 
labai gerai pavyko. Sanda-*
ros salė buvo pilnutėlė žmo-i Draugijos valdvba visiem 
ni, ir nė vienas neliko alka-!
nas. Pietūs buvo iš 5-6 pa- relskla nuoširdžiausią padė- 
tiekalų ir priedo duota po ką.
taurelę apetitui sužadinti Dalyvis

Gerai pavykęs parengimas

COSMOS FARCELS 

EXPRESS CORP.

1GB Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868 

yra yicnuriete oficiali jsta> 
fa VVorcestery, kuri siunčia 

_ ii Worce» 
j Lietuvą ir lutas Rusi

jon valdomas sritis. Čia kal
bama lietuviškai, patarime- 

greitai ir sąžiningai.
n

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

Žemonis kainomis. 
Vedėja B. Svikl

Peter Maksvytis

49 Choreli Street 
E. Milton, Mass.

AtHdra vfaraa patafaynto, mos
to ir projektavimo darbas ii lan
ko ir viduje, gyvenamą namo ir 
biznio pastatę, pagal JSsy reika- 
lavimą. Saukite visados 9d S va
landa vakaro.

Telefonas: 698-8675

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nuotrauka St. Urbono

Lietuvių Bendruomenės Bostono apylinkės naujoji valdyba. Sėdi 
kairės į dešinę pirm. Antanas Matjoška, vicepirm. adv. Jonas 
Grigalius ir sekr. Jonas Vizbaras; stovi ta pačia tvarka Juozas 
Bakšys, vicepirm. Henrikas Čepas ir ižd. Stasy sAugonis. Nuo
traukoje trūksta vicepirm. Gintaro Karoso.

z

Nr. 35,1970 m. rugsėjo 16 d.

Sofijos ir Aleksandro 

Mantautų

Jono Vanagaičio šaulių 
kuopa rugsėjo 27 d. Tauti
nės Sąjungos namuose, 484 
E. 4th St., So. Bostone, ren
gia žaulių^sąjui^flįs garbės 
narės Sofijosrūtvytės-Man- 
tautienės 70 metų^ir Šaulių 
sąjungos tremtie atsteigi- 
mo pirmininko ir garbės na
rio Aleksandro Mantauto 75 
amžiaus metų sukakties pro
ga pagerbimą.

Bus vaišės ir kita progra
ma.

Lietuvių respublikonų klubo 
įteisinimo iškilmės

Penktadienį, rugsėjo 25 
dieną, 7:30 vai. .vakaro So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos III aukšto salėje gu
bernatorius Francis W. Sar- 
gent, lydimas kitų įžymių 
respublikonų partijos narių, 
įteiks oficialų dokumentą, 
įgalinantį Bostono Lietuvių 
Respublikonų klubą legaliai

veikti Amerikos Respubli
konų partijos apimtyje.

Šio iškilmingo akto pro
ga Bostono lietuvių visuo
menė yra kviečiama atsilan
kyti, susipažinti ir prie vai
šių stalo pasikalbėti su iški
liaisiais Massachusetts vals
tijos respublikonais.

Lietuvių Respublikonų 
Klubo Valdybe

Telefoną?: A N 8-2805
Dr. Jus. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarmo

] P C D 1 N 1 S
OPTOMETR1STAS

Valandos:
Q v^i rv+o iki f» ”»l. vnk 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADMAY 

♦ h Boston. Masu

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Itodd
(KUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRIST1 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Treč iad ien jais—uždara 

445 BROADMAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Moeeoeooeeoeeeeeeeeoeeeeeeeeaooa

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantat 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
R&peotiiigai taisoma laik«xiiio» 

tiedu*. papuolalua

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

Knyga yra geriausias žmegaus drangas

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų ra 

esptca ir turime visus gatavus vaistus.

Jai reik vaistų — eikit į lietuviška vaistiaų.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Breadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6626

Mae 9 vsL ryta tai 8 vaL v„ išskvrus šventadienius tr seka

Tautos šventė 
ir Steigiamojo Seimo

minėjimas

Sukaktuvininkai Martau
tai yra daug nusipelnę Šau
lių sąjungos veikėjai, tai or
ganizacijai dirbę Lietuvoje 
'r čia užsienyje.

revvvv vv v» vvvvvvvvvvvtov

► Dažau ir Taisau
o Namus ii lauko ir viduje. < 
t Lipdau popierius ir tais—“ 
* višnu, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią

JONAS STARINSKAS 
226 Sartai Hill Ava.

Muziejaus retenybe
Paskutiniai nepriklausomos Lietuvos laikų prisiminimai !

Dar turime pardavimui baigiančių pranykti lietuviškų monetų: 
5 lt. — J. Basanavičius, 10 lt. — Vytautas Didysis, 10 lt. —prez. 
A. Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus.

F. Zablockis, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B.C. Canada.
■ - - Z pi ! . f , .

P

A. J. N AM AUST
Real Estate A Insurance 

321 County Club Rd* 
Neartos Centre, Mass. 02159

Tat

Naujoji Lietuvių Bendruomenės Bostono apylinkės 
valdyba š. m. rugsėjo 20 d. rengia Tautos šventės (rugsėjo1 
8-sioe) ir Lietuvos Steigiamojo Seimo 50 metų sukakties 
minėjimą.

Minėjimo programa:
< I
10 vai. ryto — pamaldos Šv. Petro lietuvių parapijos 

bažnyčioje už žuvusius dėl Lietuvos laisvės.

3 vai. po pietų — minėjimo iškilmės So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos UI aukšto salėje.

Kalbės prel. Jonas B a I k ū n as iŠ New Yorko ir 

Lietuvos garbės konsulas adv. Antanas Šalna.

Meninę programą atliks komp. Jeronimo K a č i n s- 
k o vedamas choras ir solistas Benediktas Povilą- 
vičius. /

Minėjimo programa bus transliuojama ir per Lietu
vių radijo valandą.

Lietuvių organizacijos prašomos pamaldose ir minė
jime dalyvauti organizuotai su vėliavomis.

Po minėjimo veiks bufetas ir bus šokiai.

Tat. CO 5-5854

Hood Sąuare 
Uardware Co.

M. J. AlJOLMA 
US £AST BBOAO«A1 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN S-414S

VlMkto

Vtonfeto

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšių

Kreiptis sene adrese:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvray 

Se. Boston, Mass. 02127 
TeL AN 8-1761

ATLAS PARCELS CO.
82 Harriaon Street, 

Worceeter, Mase. 01604
Tet. 796-3347 

Tiesiai H Worceatcrie siea-
čiam įvairias siuntiniai | Lieta, 
vą ir kitos Rusijos valdones 
plotos! Siuatiaiai sedanai H 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, nuristo ir pramonės guri
nių. Turime vietoje įvairių via 
tinęs gamybas ir importaotų 
prekių ii kitą kraštą visai ža

is kainomis. Be ta, riuntia- 
mabtą, pinigus ir galite at

sakyti ją gamybos prekes, da 
sumokėsite pinigus, e gminos 
tea vietoje galės pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpiniakaujasM per
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pu save į svetine 
ar nuolatiniam

tai Ir sąžiningai. Ataflsnkę įriti- 
Rinnita. Vedėju A. 8chyriaaki

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

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

Skambink ite

268 4662

&

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI |

. s .... ... Turime Lietuvos žemėla-
Visa lietuvių visuomene prašoma minėjime gausiai - _ 50 centų, už $2.50

dalyvautu

A L. B. BOSTONO APYLINKES VALDYBA
(sulankstomas) ir už $3.50 
(meninis).

Gana
nereikalingai eikvoti karai alyvą 

1970
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija Namams tildyti 

geriausiu pirkinys

I

Pilnas įrengimas, Įskaitant aly
vos burneri, pūtė ją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metų garantija.

»r tu

Paskutinė modernaus alyva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

470 Adams Street. Quincy. Mass. 02169
Alyvos huraerio antareavimas ištisas 21 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

&FUEL CHIEF1 O 11 F U I { r»v o n ♦

E. KARDELIENES DAINŲ
PLOKŠTELE

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

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
ĖXPRESS CORP.

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai 

IŠ BOSTONO 2 LIETUVĄ

Pristatymas greitas ir 
gataitsotas 

Prekės parduodamos nuse
kamomis. Numa- 

kad skarelių kainos

Atidaryta darbo 
noo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

e šešta dieniąją 
ano 8 vaL ryte iki 2 vaL p.p-

pagal 
telefonu.

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mase. 02127 

TeL 266-0068
■^OOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVUKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogų saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jaea atsikviea. 
t i į svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visą 
I ė k t a v"ų' b'TTt e UTY (air fBdtata) išrašomi 
belaukiant » be jokia papildoma 

mekesčie.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogilts Ine. skyrių 
Bostone

Darbe
8—12 VL

310 W. Broadvray 
Mate. 02127

Visų skyrių vedėja AMaaa A<

r f


