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Intai Jetae lieja kraują 
tarpiam pjautynėse

kovos tarp 
partizanų. Sirija slaptai 
Sovietų pozicija.

Arabai kadaise buvo už
kariavę didelius Rytoj pašau* 
lio plotas, pasiekę ir Ispani
ją, sukarę aukštą kultūrą, 
kuri darė įtakos net Euro
pai, — ir vėl viskas dingo, 
tarytum būtų šių tautų atei
tį dykumų smiltys užpus- 
čiusios. Iš tiesų arabų didy
bę ir pažangą sunaikino jų 
pačių nesantaika, tarpusavio 
neapykanta. Ta nesantaika 
griauna ir šiandien jų bend
rą frontą priež Izraelį.

Jordano karaliaus Hussei- 
no vyriausybės ir Jordane 
gyvenančių apie miliono Pa
lestinos pabėgėlių nesutari
mai jau seniau buvo išryškė
ję. Palestinos pabėgėliai, 
vedą kovą su Izraeliu, yra 
griežtų žygių šalininkai, o 
Husseinas dar laukia šiokios 
tokios naudos iš diplomati
nių veiksmų. Husseinas su
tiko sudaryti su Izraeliu lai
kinas paliaubas ir derėtis, o 
Palestinos partizanai to ne
nori nė girdėti. Dėl to jau 
kelis kartus buvo kilę jų su
sirėmimų su Jordano kara
liaus armija, bet šiuo metu 
tie susirėmimai išvirto į tik
rą plačios apimties vidaus 
karą. Kovos vyksta ne tik 
visame krašte, bet ir pačioje 
Jordano sostinėje Ammane.

Kadangi susisiekimo ry
šiai su Jordanu nutrūkę, tai 
žinios pasiekia Vakarus ne
tiesioginiais keliais ir yra 
prieštaraujančios. Karaliaus 
Husseino vyriausybė skel
bia, kad ji yra apvaldžiusi 
padėtį ir partizanus sutram- 
džiusi, o partizanai sako, 
jie jau valdo beveik visą 
kraštą ir tuoj užimfeią visą 
Ammartą. ;

Sakoma, kad tarpusavio 
piautynėse Ammane jau žu
vo apie 10,000 žmonių, dau
giausia civilinių gyventojų^

Paskutinės žinios skelbia, 
kad keli tūkstančiai Sirijos 
kariuomenės ir apie 200 tan
kų įsiveržė į Jordaną padė
ti Palestinos partizanams į- 
veikti Jordano karines pa- 
gas. Pirmas tos invazijos 
bandymas buvęs atmuštas, 
bet tabar tie kaimyninės a- 
rabų valstybės daliniai jau 
prasiveržę į Jordaną. Sirijos 
vyriausybė tai oficialiai nei
gia. bet kiti žinių šaltiniai 
patvirtina, kad invazija, 
nors ir maskuojama, vyksta.

Sirijos pagalba Jordano 
partizanams padėtį dar la
biau sukomplikavo. Yra pa
vojaus. kad Izraelis savo 
saugumo sumetimais gali 
nutraukti laikinas paliaubas 
ir įsikišti į Jordano vidaus 
karą. Be to, ir JAV artina į 
tą sritį savo 6-ji karinį lai
vyną, ir yra galimybė, kad 
savo piliečių apsaugai ar ki
tais sumetimais Artimųjų

armijos ir Palestinos 
partizanas. Ką darys JAV?

Rytų srityje gali išlipti ir A- 
meiikoa kariai.

Tokiu amerikiečių įsikiši
mo labai nenori Egiptas ir, 
svarbiausia, Sovietų Sąjun
ga, nes tai būtų netiesioginė 
parama Izraeliui. Be to, to
kiu atveju gresia pavojus a- 
merikiečiams netarpiškai 
susidurti su sovietais, kurie 
remia Egiptą bei Siriją ir 
patys bando arabų kraštuose 
įsitvirtinti.. Dėl to Maskva 
bendrai įspėjo visus, kurie 
į tą konfliktą nori kištis. Tas 
įspėjimas taikomas ir Jorda
no kaimyniniams arabų 
kraštams, nes tokios tarpu
savio kovos kenkia ir sovie
tų politiniams ir kariniams 
siekimams ir tik stiprina Iz
raelio padėtį.

Artimiausiomis dienomis 
turėtų visa šita maišatis vie- 
naipar kitaip išsispręsti, — 
nurimti, ar išaugti dar į di
desnį ir pavojingesnį konf
liktą, kuriame gali ragais 
susiremti ir didžiosios galy
bės.

Atominės sutarties 

viltys blėsta
Prezidento Nixono admi 

nistracija labai daug vilčių 
dėjo į galimą sutartį su so
vietais atominio ginklavi
mosi apribojimo reikalu. Pa
sitarimai buvo vedami ir tu
ri vėl būti atnaujinti Helsin
kyje. Net pats prezidentas 
šiuo reikalu buvo gana opti
mistiškai pasisakęs. Bet da
bar tas optimizmas blėsta, 
nes, stiprėjant konfliktui Ar
timuosiuose Rįytuose. Sovie
tų Sąjungos laikysena ir ato
minio ginklavimosi klausimu 
darosi vis kietesnė.

Be to. didėja ir JAV ne
pasitikėjimas sutartimis su 
sovietais, matant jų akiplė
šišką paliaubų išnaudojimą 
Art Rytuose Egipto pozici
joms sustiprinti.

Izraelio ministras 

kritikuoja JAV-bes
Izraelio krašto apsaugos 

ministeris gen. Moshe Da- 
yaaąavo kalboje prikaišiojo 
JAV-bėms. kad jos visada 
pasiruošusios tiktai kalbėti, 
atseit derėtis, kai Sovietų 
Sąjunga pasrengusi ir šau
dyti ir kalbėti. Dėl to ir šių 
valstybių veiklos Artimuo
siuose Rytuose rezultatai y- 
ra skirtingi.

Dayan pareiškė Londono 
Times laikrašty, kad Palesti
nos arabų veikla pakeitė ir 
konflikto tarp Izraelio ir a- 
rabų tautų pobūdį.

Tik ii Banio krūva beliko Ii trijų milionna Merių kainavusių ke ieiviaių lėktuvų, kai juos Jordano tyruose susprogdino Palestinos 
arabų partizanai. Paskutinio momentu keleiviai is lėktuvų buvo išgabenti. Daugumą jų partizanai paleido, bet apie 40 žydų pasili
ko įkaitais, ui kuriuos nori išvaduoti iš kalėjimų savo bendradar bius Vak. Europoje ir atgauti arabus belaisvius iš Izraelio.

Kambodijos fronte

niekas nelaimi
Po perversmo Kambodijoj 

buvo pranašaujama, kad jos 
antikomunistinė vyriausybė 
išsilaikysianti daugiausia tik 
vieną mėnesį. Bet ji jau laii- 
kossi pusę metų. Kambodi
jos kariuomenė iš poros de
šimčių tūkstančių vyrų jau 
išaugo į daugiau kaip šimto 
tūkstančių armiją ir yra ge
riau apginkluota amerikie
čių ginklais. Jos pajėgumas 
gerokai padidėjo.

Bet, amerikiečiams iš 
Kambodijos pasitraukus, ten 
ir komunistų spaudimas ge
rokai sustiprėjo, šiuo metu 
komunistai yra užėmę dide
lę dalį retai apgyventos ar ir 
visai tuščios Kambodijos te
ritorijos, ir ten vyksta gana 
kruvinas stumdymasis, nė 
vienai pusei nepasiekiant le
miamos pergalės.

Kolegijose gali būti

daugiau riaušių
Šen. Charles H. Percy pa

reiškė, kad per ateinančius 
kelis mėnesius Amerikos 
švietimo įstaigos išgyven
siančios didesnę krizę, negu 
bet kada savo istorijoje. Jis 
sako, jeigu nuosaikioji stu
dentijos dalis ar "tylinčioji 
dauguma“ nesutramdys eks
tremistų, tai dar mes maty
sime šių dienų mūsų bend
ruomenės galą.

Vietname stiprėja

bombardavimai
Praeitą savaitgalį ameri

kiečių B-52 bombonešiai nu
metė į komunistų linijas P. 
Vietnamo šiaurinėje dalyje 
pusę miliono svarų bombų. 
Mat, pajusta, kad jie kon
centruoja savo jėgas dides
niam puolimui, kad ameri
kiečiams sutrukdytų planin
gai išvežti savo kariuomenės 
numatytus dalinius namo.

Piratas vėl pagrobė 

JAV lėktuvą
Jaunas negras, kuris pasi-' 

sakė "baisiai nekenčiąs žy
dų“ ir norįs prisijungti prie 
Palestinos partizanų, pra
eitą savaitgalį pagrobė Al- 
legheny bendrovės lėktuvą 
su 91 keleiviu ir pareikala-! 
vo jį skraidyti į Kairą. Bet, 
kadangi lėktuvas taip toli į 
negalėjo nuskristi, tai oro: 
piratas išleidokeleivius Phi-1 
ladelphijoje ir nuskrido su 

. lėktuvo įgula į Kubą.
! Tai įvyko nebojant visų 
dabartinių apsisaugojimo 
priemonių. Užpuolikas buvo 
ginkluotas revolveriu, turė
jo nitroglicerino bombą ir 
kitokių priemonių.

Mėnulyje nutūpė 

sovietų erdvėlaivis
Dar 3 dienos prieš ameri

kiečių Apollo 11 nutūpimą 
mėnulyje sovietai bandė te
nai nutupdyti savo erdvėlai
vį Luna 15, bet nepavyko. 
Po to jų spauda mažai rašė 
apie savo kosmonautų erd
vės keliones. Bet praeitą sa
vaitę ir jiems šis tas pasise
kė. Jie nutupdė mėnulio pa- 

, viršiuje savo naują erdvė
laivį Luna 16, kuris iš ten 
siunčia televizijos vaizdus. 
Jų Luna 16 žmonių nebuvo.

, Jie dabar bandys jį grąžinti 
į žemę.

Komunistai spaudžia
t

slovakų akademiją
Iš Prahos pranešama, kad 

Slovakų Mokslo akademijo
je Bratislavoj yra suspen- 

[ duota visa veikla ir atšaukti ( 
paskirų grupių vadovų pa
skyrimai.

1 Nors tokio potvarkio prie- 
j žastys nenurodomos, bet ži
noma, kad mokslininkai kri- 

‘ tikavo sovietų invaziją ir dėl 
to nustojo dabartinių komu
nistų partijos vadų pasitikė-, 
jimo.

Švedijoje pasiliks

\ socialistų valdžia
Rašant šiuos žodžius dar 

nėra tiksliai žinomi švedų 
parlamento rinkimų duome
nys, bet atrodo, kad vieni 
socialistai nebeturės dau
gumos. Parlamente buvo 
350 atstovų, iš jų socialde
mokratų 183, o dabar jie 
beturės 166 atstovus.

Bet per šiuos rinkimus 
padidėjo komunistų atstovų 
skaičius, ir jie žada remti 
socialdemokratų valdžią.

JAV bombonešiai

grįžta iš Vietnamo
Nebojant tai mažėjančio, 

tai vėl didėjančio įtempimo, 
P. Vietname, pagal numaty
tą amerikiečių kariuomenės 
atšaukimo planą, 12 didžių
jų bombonešių iš Vietnamo 
yra atšaukiama. Iš ten grąži
namas ir marinų dalinys, ku
rio pareigas parimą vfotjfc-• v* • *• • •mieciai.

ooooooooooooooaoooosoooooooooaaoao>

Rugsėjo 15 d. prasidėjus 
Jungtinių Tautų metinei se
sijai, įvyko ir Pavergtųjų 
Europos tautų septyniolikto
ji sesija.

« •
Jungtinių Tautų surinkto

mis žiniomis, kas penktas 
žemės gyventojas nemoka 
nei skaityti, nei rąžyti. ..

• • •
Kalifornijoje įvyko vie

nas didesnis ir du mažesni 
žemės drebėjimai, bet di
desnių nuostolių jie nepa
darė.

• ė *
Rugsėjo 24 d. turėjo vi

same kraite sustreikuoti ge
ležinkeliai, bet prezidento 
įsakymu treikas sustabdytas 
dviem mėnesiams. Per tą 
laiką gal Žalys ir susitars.

• • • I
Prezidento Wsshingtono

laiikas parduotas už 4.500 
dolerių.

OOOOOOOOOOOOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO '

t

Viri dirbkime per VUKą 
Lietuvos laisves atstatymui, 
remkime Tautos Fondą.

« • •

Mūsų aukos Tautos Feo
dui — VLIKo darbas tėvy
nės laisvei.

Subankrutavai darMuinkas ir 
filmą aktorius Eddie Fisher Saa 
Juan, Puerto Rico, teisme, kur 
buvo paskelbtas jo baakretas. 
Jis uždirbdavo milionus dolerių, 
kadaise buvo vedąs aktorę EB- 
zdbetb Taylor, o dabar beliko 
tik skolos.

i'i

FBI ir policijos ieikomas dr. 
Timothy Leary, narkotininkų 
"dvasios vadas“, kuris pabūgo ii 
San Lute kalėjimo. Ui marijaa- 
nos vartojimą jis buvo nubaus
tas nuo 6 mėn. iki 10 metų kalė
jimo.

Prez. Niurnas 
keliauja Europon

šį sekmadienį, rugsėjo 27 
d. prezidentas Nixonas iš
vyksta į Europą. Kelionėje 
jis numato išbūti iki spalio 
5 d. ir aplankyti Italiją, Ju
goslaviją,Ispaniją, Angliją 
ir gal Airiją. Romoje jia tar
sis sultaujos vyriausybe ir 
susitiks su popiežium. Bet, 
svarbiausia, prezidentas nu
mato inspektuoti Vidurže
mio jūroje sukoncentruotą 
JAV 5-tąjį laivyną ir susi
pažinti su jo pajėgumu at
likti šiuo neramiu metu jam 
skirtus uždavinius.

Belgrade prezidentas nu
mato porą dienų pakonfe- 
ruoti su maršalu Tito, nepri
klausančiam sovietų blokui 
komunistiniu vadu, o Ispa
nijoje su Franco, nes ten su
daryta nauja sutartis dėl a- 
merikiečių karinių bazių. 
Manoma, kad Nix kur 
nors Europoje susitiks ir su 
taikos delegacijos Paryžiaus 
derybose vadovu David K. 
Bruce.
" Prezidento numatytą ke
lionė jau dabar įvairiai ko
mentuojama. Jo vizitas šeš
tajam laivynui Viduržemio 
jūroje turėtų pabrėžti JAV 
dėmesį Artimųjų Rytų prob
lemoms ir dabar ten susida
riusiai karinei situacijai. So
vietai į tą jėgos demonstra
ciją žiūri neigiamai, nes pri
vengia amerikiečių įsikišimo 
į vykstančius konfliktus.

.Nelabai sovietams patin
ka ir Nixono apsilankymas 
pas Tito, nes tokio svečio iš
kilmingi sutikimai komunis
tiniame krašte, kaip tai bu
vo Rumunijoje, pažadina ir 
sovietų satelitų ir jų respub
likų gyventojų šiltus jaus
mus, skirtus laisvajam Va
karų pasauliui.

Kaifcurie arabų propagan
distai jau dabar įžiūri prezi
dento kelionėje .jiems ne
naudingus .tikslus, tarp ku
rių norą palenkti kažkurias 
valstybes, net Jugoslaviją, 
pritarti amerikiečių taikos 
planui Artimuosiuose Ry
tuose.

Prezidentas labai domėsis 
ir NATO pajėgumo stiprini
mu. Sakoma, kad bus atnau
jintas ginklų tiekimas Grai
kijai, o tai irgi nepatinka 
Kremliui. ’

Mažiausia kritikos ir įta
rimų susilaukia jo numaty
tas pasimatymas su popie
žiumi, nes jis tikrai neturi 
jokios karinės reikšmės...

Metų gale sumažės 

nedarbas
Darbo ministras James 

Hodgsonas sako, kad bedar
bių skaičius gal dar didės 
porą mėnesių, bet vėliau tuo 
požiūriu padėtis 2? ai pa
gerės.

Rugsėjo mėnesį bedarbių 
skaičius pakilo iki 5.1%.

i
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Laisvė neprivalo virsti 
(anarchija

Laisvei visada gresia pavojus. Pavojus iš valstybės 
kaimynių ir iš vidaus, iš aukštai ir iš žemai. Kartais ją 
taikstosi pasmaugti godus imperialistas, kartais aukštam 
soste sėdintis savas diktatorius, o kartais — gatvės minia. 
Laisvei pavojus gresia ir šiame laisvame ir demokratinia
me krašte, kur ji skrupulingai saugojama konstitucijos ir 
Įstatymų, kui* net suteikta laisvė ir teisė neprisipažinti 
aiškiai matomam nusikaltėliui, kur gali būti nubaustas 
net už vagies išgąsdinimą. jeigu jis nuo to perdaug nu
kentėtų...

Ir štai. 'esame liudininkai, kaip kaikuris elementas, 
naudodamasis laisve, Įvairiais būdais siekia tą laisvę su
naikinti, pradžioje versdamas ją anarchija, o per ją grįs
damas kelią Į diktatūrą.

Esame liudininkai, kaip "taikos demonstracijos“ iš
virsta gatvės riaušėmis, reikalavimai ekonominės gerovės 
— namų deginimu ir plėšikavimu, siekimas geresnių mo
kymosi sąlygų — mokyklų, universitetų irJ|ld«lo prie
monių naikinimu, o visų rasių, tikėjimų, jrjyęių lygybės 
šūkiai ir amžinos taikos svajonė — bombų sproginėjimu.

Tokioje atmosferoje pagaliau atėjo laikas ir prezi
dentui Nixonui pasakyti savo žodį ir išdėstyti savo pa
žiūrą Į ŠĮ visuotinio chaoso brendimą. Ir jis ją aną savaitę 
tarė Kansas universiteto studentams ir profesūrai, kurių 
susirinko apie 15.000.

JAV-bių prezidentas pabrėžė, kad riaušės, nors jos 
būtų ir kilniais politiniais ar humanistiniais motyvais 
grindžiamos, negali būti toleruojamos, kad terorui nėra 
vietos laisvoje ir civilizuotoje visuomenėje, kad bombų 
sproginėjimai neartina Į gerovės statybą, o mokslo prie
monių naikinimas ir kitoks vandalizmas ne tik nekelia 
mokslo ir kultūros, o tautą žemina. Ką davė kultūrai bran
gių Wisconsino universiteto kompiuterių sunaikinimas, 
kur žuvo ir buvo sužeisti mokslininkai? Ką davė vėžio ty
rimams skirtų jūros kiaulyčių vandališkas sunaikinimas, 
nutraukęs ilgų metų bandymus? Tie ir kiti pavyzdžiai te
rodo, kad maža teroristų ir naikintojų grupė jėga primeta 
savo valią gerosios studentijos daugumai ir kad kolegijų 
ir universitetų administracija nesugeba atlikti savo užda
vinio. Jei universitetams tenka šauktis vyriausybės pagal
bos grąžinti tvarkai, tai ta vyriausybė gali imti ir universi
tetus valdyti. Universitetų laisvę tegali išsaugoti tik jų 
pačių gera administracija ir studentijos sąmoningi vadai.

Prezidentas griežtai pasmerkė policijos šaudytojus ir 
bombarduotojus, oro piratus, statančius į pavojų nekaltus 
žmones ir gąsdinančius pasaulį, ir visus kitus teroristus, 
kurių veikla griauna civilizuotos visuomenės gyvenimo 
pagrindus. ,

Būtinoms reformoms įvykdyti ir pažangai padidinti 
yra Įstatymų numatyti būdai ir keliai, taip pat ir teisingu
mui Įgyvendinti. Bet kokio teisingumo galima sulaukti, 
kai teisme ginkluoti nusikaltėliai nužudo teisėją?

Prezidentas ir tą brutalų teismo užpuolimą prisiminė. 
Jis prieš studentijos akis iškėlė ir daug kitų pavyzdžių, 
kviesdamas ją padaryti galą terorui, vadovautis logika, 
nepaklusti mažai teroristų grupei, norinčiai kalbėti ir 
veikti visos studentijos vardu.

Prezidento kalba ir jo mintys susilaukė klausytojų 
gausių aplodismentų ir teigiamo spaudos įvertinimo. De
ja. tai nėra pirmas kartas, kai aukšti vyriausybės ir vals
tybės vadai gerai pakalba, o apčiuopiamų padarinių iš to 
nebūna. Taip ir po šios kalbos jaunimo agitatoriai planuo
ja naujas riaušes, juodųjų panterų nariai ginkluojasi šau
dyti policijos, bombiniiikąi gamina naujas bombas, o oro 
piratai ieško skylių ĮIĮsti Į lėktuvus. Tai griaunamai veiklai 
nuslopinti reikia ne tik žodžių, bet ir veiksmų. Veiksmų 
skubių, griežtų, bet ir paremtų Įstatymais.

Reikia veiksmo, kad šimtametė laisvė nevirstų anar
chija, o anarchija diktatūra., visviena kokia — iš kairės 
ar dešinės.

praeiti
pro ėia matom? dviejų stalprilų tarpą, ir apstotas taoj 
dooda ženklą, jei toks keleivis kikeni je ar saro bfami* 
tari kokį nors geležinį daiktą.

Kas kitur nfeaa

1200’metais kraštą valdė Tokiu būdu šio šimtmečio KINIEČIAI KRITIKUGMA
įpranOftalskai ka‘j^ . dvarj- Į"?dži°je vyko ui> k? SOVIETŲ • V. VOKIECIŲ
Į ttiBKll, kuriems tarnavo vai- musų Maironis mini savo ei- T______s ' '
dininkai — raitininkai, ku- lėraštyje: ”Jau slavai sukil©!
Hfr "valstybinė“ kalba buvo ant Juodmarių krašto, Pava- j 

Gyventojų dauguma saris eina Karpatų kalnais“.
bvvę jvairiomis ap^įosaksų Austro-vengnį imperijoje is
terinėmis kalbą kaimiečiai, ryškėjo net septynios "tau- 
kurie klausė artimiausio, tos“. Kas S tikrųjų -buvb
dvarininko, toliau Bažnyčios 
ir karaliaus. Beveik panaši 
padėtis buvo ir to meto 
Prancūzijoje, kurios viena 
sritis (Aųuitania) buvo val
doma Anglijos valdovo.< *

"Torfėl negalima sakyti, 
kad IBM) metais Europoje 
buvo anglų ar prancūzų tau
tos. Istorija aide Mas tauta?

Politikuoti - nėra NMfaM
Bostono Lietuvių Respublikonų klubo įsisteigimas ir 

rugsėjo 25 d. rengiamas jo oficialus pripažinimas vėl ža
dina minti, kad veržtis Į šio krašto politiką ir lietuviams 
nėra jokia nuodėmė. Politika yra mums kelias gal ne tiek 
į šio krašto valdžią, kiek Į tos valdžios žmones, į glaudes
nes pažintis su tais, kurių žodis ar sprendimas gali daug 
lemti ne tik mūsų bendruomenės reikaluose, bet ir lietu- 
vos laisvės byloje. Juk tiktai dėl gerų ryšių su vienos ar ki
tos partijos kongresmanais, senatoriais ir net prezidentu, 
Lietuvos laisvės klausimu buvo priimta senate rezoliocijųį 
įvyko viešų aplausinėjimų, senate ir atstovų rūmuose kas
met paminima Vasario šešioliktoji. 6 gali ateiti laikas, 
kai tos paramos reikės dar daugiau ir stipresnės.

Be to, juk ir mes esame tokie pat šio krašto šeiminin
kai ir piliečiai, kaip ir kitų tautų atstovai, taigi turime ne 
tik teisę, bet ir pareigą tari i savo žodį įstatymų leidimo ar 
jų vykdymo klausime, kaip ir kiti, turime teisę siūlyti, 
klausti, prašyti ir net reikalauti. Juk niekas visos Ameri
kos neatidavė tik vieniems italams, graikams ar airiams.

SUTARTI

Apie Sovietų S-gos ir V. 
Vokietijos pasirašytą nepuo
limo sutartį pagaliau pasakė 
savo žodį ir komunistinė Ki
nija, kuri iki šiol dar vis ty
lėjo. Ji tą sutartį vertina ne
paprastai neigiamai ir ta 
proga piktai puola Sovietų 
Sąjungą.

Kaip Christian Science 
Monitor bendradarbis H. S. 
Hayward iš Hong Kongo 
praneša, Pekingo žinių agen- 
ūra toje sutarty Įžiūri sovie

tų pasikartojantį norą ko- 
’aboruoti su vokiečiais sie
kiant pasaulio užvaldymo.

Pekingo People’s Daily 
laikraštis persispausdino iš 
Albanijos spaudos vedamą
jį, kuriame ta sutartis vadi
nama pavojingu suokalbiu. 
Tai esąs kitas ^'sovietų revi-’’ 
zionistų - imperialistų žings
nis“, turįs grobuoniškų tiks
lų. Susitarimas tik žadinąs 
vokiečių militarizmą ir pri- * 
pažįstąs Vakarų Vokietijai 
galimybę prisijungti Rytų 
Vokietiją. Kai susitartą to
kie plėšikai, kaip "socdal-im- 
perializmas su militarizmu“, 
tai esą tik laiko klausimas, 
kada jie puls kitas teritorijas 
ir nepriklausomas valstybes 
kaip alkani vilkai.

Sovietų siekimą sumažinti 
Europoje įtampą kiniečiai 
laiko tik gudriu rusų manev
ru užsitikrinti sau vakarų 
sparną ir sukaupti visas ka
rines jėgas prieš Kiniją.

Kinijos komunistai toje

Austrijos vokiečiai, sunku 
pasakyti. Kalbos atžvilgiu 
jie vokiečiai, o kitais požiū
riais skirtingi —austrai, čia 
ir iškyla sunkumas tiksliai 
nustatyti tautos sąvoką. At
rodo, kad didele dalimi tai 

ra žmogaus dvasios nusi- 
eikimo ir jo apsisprendimo 

dalykas. Jis viduj apsispren
džia būti tas ar kitas "tau
tietis“ ir toks būna. Jį jun
gia su kitais tautiečiais dar 
bendra kilmė, papročiai, 
<alba. Teritorija ir valstybė
au antraeilis dalykas.• • •

O žmonių grupėse idėjos 
atsiranda ir išblėstą. Ir jų sa
vo tautybės suvokimas pa
sikeičia įvairiom aplinky
bėm veikiant. Istorijos fak
tas, kad tautos atsirado ir 
tapo, kaip dr. J. Girnius sa
ko, "žmogiškąja tikrove“. 
Ar jos kada nors išblės, ir 
žmonija kada nors pasida
rys "betautė“? Vargu. Tuo 
tarpu procesas vyksta tau
tų sąmonėjimo ir jų išsilais- 

* vinimo kryptimi. Tautų są
monės bręsta ir ryškėja ne-

jau gaBkaftųti 1500 metais,
ė vMĖf tflttrf tflt nuo 1600

taftoms susi-
daug metų.

lėtai ir gana
[J;įjftegalį

1 ų«ą,ar laiką“, 
• • •

Recenzentas toliau pasa
koja:

"HapebuVgų valdovų vai 
dūmoje imperijoje 1780 m. 
tebuvo trys aiškios tautos: 
vokiečiai (austrai), vengrai 
tr lenkai. Greta jų i gyveno į- 
vaMų kalbų ir tikėjimų gru
pėj kurių kaikurios vėliau 
subrendo į tautas. Macart- 
ney neišvardina metų, kada 
tai įvyko. Jis jas ir vadina 
ne tautomis, bet "tautybė
mis“. nenustatydamas savy-

SOLISTAS ST. BARAS Į lankysiu visus solistų iš Lie-
APIE "BENDRAVIMĄ“

Visi žinome, kiek skirtin
gų nuomonių, mandagių po
kalbių, barnių ir net veži- 
kiškų apsikerkimų sukėlė

tuvos koncertus, gėriuosi jų 
atsiekimais, nes jie mums 
atneša gimtąjį kraštą, norin
čios išlikti tautos aidą... Gir
dėjau čia. kaip sakiau, tris 
gerus vyrus... būtų neblogai

dainininkų iš okup. Lietuvos
koncertai ir aplamai bet ko
kių kultūrinių ryšių su da
bartine Lietuva klausimas.

Kiek žinia, Giedrė Kauna!* 
tė dabar studijuoja Italijoj... 
Matyt, mergina turi balsą.

Koncertų priešininkai ypač ’ *r
pabrėždavo savo pagrindinį P«wžmonėtt- 
argumentą, kad mūsų užsie
nio solistams, kaip Stasiui 
Barui ir kitiems, neleidžia
ma Lietuvoje dainuoti, o a- 
nie štai čia atsiunčiami mū
sų kiršinti...

Na, o ką apie tą "kultūri-

Taip kalba sol 
Baras. O ką dai 
me?

Stasys
sakysi-

jučiom. Kaip tai vyksta, pa- 
bių. kurios tautybę skirtų į sako ja ir mūsų tautos bu- 
nuo tautos. Atrodo, kad žy-jdintoja3 dr. Vincas Kudir- 
mi žmonių grupė (sunku net ka savo raštų antrame tome: 
jos nuošimtį nustatyti visoj "Iš motinos, kuri, mano 
masėj) apsisprendžia būti nuomone, buvo ideali, nie- 
tattta, — ir tauta atsiranda, kad negirdėjau, kas tai Lie- 
Istorija žino. kad tautų susi- tuva, lietuvis, Lietuvos gai-' sutartyje nori Įžiūrėti ir So- 
darymo vyksmas vyksta ir vinimas ir taip toliau. Ne- vietų Sąjungos - JAV bend- 
kad skirtingų kalbų ir tikė- girdėjau nei nuo senelės, nei rą frontą prieš Kiniją, 
jimų grupės virsta tautomis, nuo tetų, nei nuo kurios ki- Toks piktas kiniečiu įs
tačiau kuriais keliais tai pa- tos mūsų kaimo ar visos a- puolis prieš sovietus liudija, 
sidaro, Macartney nesiima pygardos moters“. j kad ir jų derybos dėl pasie-
spręsti.“ j Jis negirdėjo, nes tuo me- nio konfliktų likvidavimo

t — . artimesniu laiku duos 
kokių vaisių.

• « « ; tu tautos sąvoka dar nebuvo 
plačiau mūsų kaime žmo- 

Autorius vis dėlto pažy- nėms išaiškėjusi, nebuvo jų 
mi kaikuriuos tautų susifor- giliau suprasta, ar ta sąmo- 

_ mavimo atvejus. Prieš 1790 nė svetimųjų nublėsinta. 
tuvoje, o šis jau penktas už- metus* «*<>, "vengru“ tebu- jį tik vėliau nušvito. Tątau- 
sienyje, Toronte)) bovo[v° la^otnas dvarininkas, tinęs sąmonės lietuviuose at-

SPAUDĄ BEVARTANT

nį bendravimą“ galvoja pat-! Lietuvių m 
sai Stasvs Baras? Jis šiuo *° Akademijos

Lietuvių Katalikų Moka* 
aštuntajameąJ&SS^štaVpa- su^^iavtae/ttysbąvo'ŪĮ

sisako "Akiračių“ 6 nr.' tar

damas:
'"Turiu daug plokštelių. 

Klausausi savo seno draugo 
Adamkavičiaus... Klausausi 
Jono Stasiūno. Vacio Dau
noro, K. Šilgalio. Klausausi 
ir gėriuosi...“

nagrinėjama tautos sąvoka. 
Jai buvo pašvęsta dr. Juozo 
Girniaus paskaita: "Tauta 
kaip žmogiškoji tikrovė“.

"Nors apie tautą ir tautas 
daug kalbama, o naęionaliz- 

sakoma,

nors j<r namų kalba buvo gįradimą pirmasis siekė nu- 
slovakSka (Lietuvoje pana- šviesti dr. D. Alseika Vil- 
širi turėjome ’Henkų“ tautos nįuje 1924 m. išėjusioj kny- 
Iietuvių). Vengriškai kalbą gOj "Tautinė idėja istorijos 
kaimiečiai nebūdavo laiko- šviesoje*'
mi vengrų tautos dalimi. « « •

Ceri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psi. 
apie 30,006 žodžių kaina $6.

Lsetovių-antlų kalbų žo
dynas, redagavo Kanavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 pat, kai- 
na — 85*00.

susidarė pa-i Times recenzentas savo 
t, visto veųgrijflcai;.kaL gtraipsnį baigia įdomiu pa- 

btoKit» laikyti vengrais, sitokymu:
po 1867 metų vengrų

, ... į mas, saicoma, esąs - vienas
Atyakyįmas} klausimus, iarkijmgi žmOn^kursty- 

ko norėtų is aonykstės tojų dabartyje. UUtoa
y^uomenes, kaip-ka tikrovėje nėra jau “taip , . . , . .

jis ziurjs j solistų ar kitų aaHhla <fr»nninkai gavo iš Austn-
nininkų iš gimtojo krašto UL AuOTSt&toėSSė jos imperijos valdovo teisę 
čia pasirodymus ir ar nesąs! į: ’ lafk ' nCklausia. *®vo krtštą vaidyti, jie prą-

‘S* “

serbus, ukrainiečius^ vokie-

kviestas pasirodyti Lietuvo
je, Stasys Baras šitaip pa
reiškia :

paklausia — ir nežinau."
Pirmojo "pasaulinio W

metu griovusi ir į Keletu Uu- kit»-
tinhi valstvbčRB sėbfru»i Tokiu būdu vengrų
aXv‘X

mas dainuoti, apmokėjo mū
sų dainavimo pamokas, pa
dėjo tapti tuo, kuo dabar e- 
su... Norėčiau dar išleisti 
vieną kitą gerą plokštelę, 
padainuoti viename kitame 
gerame koncerte, o, virš vi
sa ko, padainuoti saviems 
žmonėms, savame krašte...
Mes gi šiandien, čia gyven
dami, randame bendrą kal
bą h* su kitokiais "istais*. O 
kodėl dažnai nerandame 
kalbos su savo broliais ir se
serimis gimtajame krašte?..
Kuo rie kalti, kad liko ten. o 
mes čia?.. Mane oficialiai 
kvietė i Lietuva dainuoti 
kompozitorių sąjunga, ku
rios pirmininku yra muzikas 
E. Balsys, mano klasės drau- 

gimnaziioj Tada atsisa-

"Klausiate, ko pageidau
čiau iš visuomenės? Nieko 
daugiau. Niekada nedaina
vau tuščioms salėms... Len-

"Daugiataučių imperijų 
iširimas yra viena svarbiųjų 
mūsų dienų istorijos temų. 
Ta3 vyksmas vargui , pasi
baigs. Juk dar turime vienų 
piilžinišką imperiją (Sovie
tiją), kuri laukia būti išbars- 
toma. Iš Hapsburgų imperi. 
jos istorijos gali pasimokyti 
laimėtojai, pralaimėtojai ir 
pašaliečiai“.

io-U
j^O.OOO

todttų, tw *4. 3700.
laida, daugįąex 

N pel..

lijoj apie ją
istoriko C. A. w
veikalas The HapRfctfg Bal

tijoje laiko save 
o • •

'rusais

*5'
Tautinė sąmonė rumunuo-

pire. 1790-1918. Londono Se .lūiė reikštis tikėjimo pa- 
Times recenzentu rašo: grindų, nes jie buvo stačia- 

’Niekas iki šiol dar nėra Ūkiai. Sakoma, kad apie 
patenkinančiai nustatęs, kas 1848 metus jie jau buvo tau- 
yra tauta, nors tautos tai iyš- tiniai atgimę. Slovakus iš- 
kus istorijoj ir pasaulio gy- budino katalikų dvasiškija 
venime dalykas. Tautų ap- ir Basanavičiaus-Kudirkos 
sisprendimas, galiu* sakyti, rūšies inteligentai. O dvasiš- 
atsirado neseniai — tai 18- tfjoa tautinę veiklą pažadi- 
tojo šimtmečio (po Prancū- no protestantizmo plitimas, 
zų revoliucijos) išUlęa šuva- kaip ir Uetuvoje privertęs 
reniteto (nepriklatNOmyMs) kunigus suairūpinti žmonių 
dėsnis, kad valstybė turi Inekama kalba literatūra ti- 
būti grindžiama laisva jos kėjbnui platinti. Dar spar 
aprėpiamų žmonių valia. Tų Sau pabudo slovakų gimi- 
valia ar "balsą“ tagafi B- naičių Čekų tautinė sųmonė, 
reikšti tauta“. nea ^e turėjo garbingą seno-

• * • vės istorijų, ir šuoliais augo
"Tautų Europoj* fiart fr "

VOKIETIJA ATSAKE 
1 VLIKO RASTĄ

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas į savo 
š. m. liepos 30 d. raštų Fe
deralinės Vokietijos kancle
riui Willy Brandt'ui gavo š. 
m. rugsėjo 7 d. Fed. Vokie
tijos užsienių reikalų minis
terijos atsakymą. Jo tekstas 
yra tokį'.'

"Sų'^ukra ,padėka tvirtinto' 
gavęs Jūsų L m. liepos 3d d. 
raštą, adresuotą Kancleriui 
— raštas perduotas atsakyti 
Ministerijai. Turiu Jums 
pranešti, kad Federalinė vy
riausybė savo žinomo nusi-

to
parašė Damb* 

Kūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 pel, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina 87.

PIGIAUSIA 
DOVANA MOŠŲ 

MAŽIESIEMS

Ii

fv* HmMb lai 
• i h d • k i e n •• knygelė
"BALTOSIOS PELYTES ' 

KELIONE f MENULI". !

Jos kaina $1.00

statymo Baltijos valstybių 
klausimu nėra pakeitusi“. Į < 

Tokio turinio atsakymas J i 
- pasiųstas ir Fed. Vokietijoje

. veikiančiai Baltų Tarytai Jf
kiau dčl to, kad turčiau va- prieš Prancūzų r*voliiltijų,rilai atgijo serbai, stovinai, jos š. m. liepos 20 d. p*sių*- 
Baoti j Australijų... B prin- tik jos save nevadino tauto- kroatai ir kiti. tų raštų Fed. Vokietijos
dpo neatsisakau... Lankau ir ">& Pavyzdžiui, Anglijoj* * * * . kancleriui Bonnoje. (E)

Ir RšlsivSe

BMMhfl KeMtt. ICėtttf
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas! gąg ROOMB

KAS GiRDETlfO YORKE
BATUNo lietuvių sekcijos CHICAGO, ILL.

»wmnm-anmaapaaąaanaumi
Lietuvio pareiga išlaikyti 

V£JKą, .todėl vw aukokime

BATUNo Uetuvių sekcijos 
vadovybę šiuo metu sudaro:

Kaip
šeštadienį, rugsėjo 12 d.,į**

I

sekcijos pirmininkas prel. per Anthony J. Rudis Forum Į 
Jonas Balkūnas, vicepirmi- programą kalbėjo ”auksa- 
niakas organizaciniams rei- burnis“ (taip jis buvo pri
kalant Kęstutis Miklas (ku- statytas) dr. Jonas Adoma- 
ris yra viso UBA-BATUN (vičius apie Alvudo planuo- 
vykdomasis pirmininkas), I jamą statyti Chicagoje sene- 
vicepirm. finansiniams rei-1 liams prieglaudą, 
kalam Aleksandras Vakse- j Adomavičius pa- 
hs, sekretorius Vytautas Jur- !3tebėjo, kad prieglaudon
gėla. valdybos nariai sociali
niams projektams — Nastu- 
tė Umbrazaitė (UBA-BA- 
TUN vicepirmininkė), He- 
len Kulber (UBA-BATUN 
direktorė specialiems pro
jektams) ir Elena Miklienė, 
■valdybos narys informacijai 
anglų kalba Peter C. Wyte- 
nus, valdybos nariai organi
zaciniams reikalams ir BA- 
TUNui narių verbavimui — 
Dalia Bulgarvtė ir Benedik
tas Budrevieius.

Lietuvių sekcijos posė-

būsią priimami visokių tikė
jimų ir pažiūrų seneliai. Bū
sią priimami net laisvama
niai, jeigu jie tik žmoniškai 
elgsiąsi.

Būtų labai įdomu iš dr. J. 
Adomavičiaus išgirsti kon
krečių pavyzdžių, kaip, jo 
supratimu, laisvamaniai el
giasi nafmaiuibąi ir kaip jie 
toje seneUų prieglaudoje tu
rėtų elgtis žmoniškai?

Aš esu jau senstantis žmo
gus ir laisvamanis. Todėl,

i

tiM

LAJVSENCE. MASS.

Bu* dideli* juknika*
Lietuvių tautinė katalikų 

parapija Lavvrenee. Mass., 
rengia didelę gegužinę (pik
niką). kuri įvyks spalio 4 d., 
sekmadienį, Lietuvių Tauti-* 
niame parite, "Nortii Lowell 
Road, Methuen, Mass.

Visi yra prašomi tą dieną; 
skirti ruošiamam piknikui.. 
Kviečiame visua lietuvius su 
šeimomis ir svečiais iš vietos 
ir apylinkių gausiai į šį pa
rengimą atsilankyti.
Kuo. JL Gunoriūu**.

Automobilię darbininkę unijos 22 skyriaus aariai su piketę plakatais Bttrutte prie Genami #•- 
t°w tirhtarię. JAy 16 vabUft k K*tod*to stoaikaaja MMto uaijos aarię.

KANADOS NAMBKK 

Fakilije atšvęsta mtotob
džiai būna kiekvieną savai- jei kartais, senatvės naštos 
tę. šiuo metu sekcija ypač nepakeldamas, turėčiau pa- 
labai daug dirba pasiruoši- sibelsti į dr. Adomavičiaus sveiKatos 
mui protesto demonstraci jai j prieglaudos duris, — kaip1 praneša,
prie Jungtinių Tautų spalio 
18 dieną.

Poeto Milašiau*
Rugsėjo 27 d. Kultūros Ži

dinio patalpose, 361 High- 
land Blvd.. Brooklyne, yra

aš turėčiau pakeisti ilgo am
žiaus įsitikinimus, savo gy
venimo principus, kad stai
ga pasidaryčiau dr. Adoma
vičiui "žmoniškas“?

Negi turėčiau daktaro 
ar jo parinkto prieglaudos:

rengiamas poeto O. Milą-, vedėjo įsakymu "atvirsti į; kuria daug kas
siaus minėjimas. Paskaitą 
apie šį prancūzų kalba rašiu
sį lietuvių poetą skaitys dr. 
Aldona šlepetytė^Janačienė, 
o kūrinius — akt. Henrikas 
Kačinskas.

lABAJJDOMCS
atsiminimai

Atsiminimus visuomet j- 
'domu skaityti, todėl siūlome 
{įsigyti šias mūsų žinomų 
■žmonių gyvai parašytas ab 
Įsiminimų knygas:

LIETUVOS vyčio PĖD
SAKAIS, Juozo Strolios įdo
mūs 1940-1945 m. atimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

VERGUOS KRYŽKE* 
LIUOSE Sibiro kankinės 
Stotam]** Rūkienė* tremties 
atsiminimų atsiminimų I to
mas, 443 psl., kaina minkš
tais viršeliais $5. kietais $6.

Viktpra* Biržiška, DEL 
MOŠŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 812 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais—$3.75. 
KONTRŽVALGYBA LIE- 

TUVOJE, Jono Budrio «t- 
rimuumai, 224 psl., kaina 
$2.50.

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

PER GIEDRA IR AUD
RĄ. Maketo Vaitkau* atti- 
mimmų <1303-1318) IV to- 

' mas. 272 psl., kaina kietais

I

RUBELLA (MEASLĘ3) ,
EPIDEMIJA

i
Sveikatos apsaugos įstai- 

kad 1370-71 m. 
yra vadinamosios rubeUa ars

“sotinki kita žmogų *° T* ’****
ataustai paliečia vaikus ir a iŠ iii tangim.moBukaktis - NEPRIKLAUSOMYBES
jaunuolius iki 20 metu anų 2.*^”.!.?* pa .‘“į* J°, Aug. Kautasi maaai rasime, nas įvykis. Apie Augustina SAULĖJ, Mykolo Vaitkau, 

Mtariamurieam ““P“*. J® KaP»*>3. Atakųg tokių te- Kuolą, kuris taip originaliaitaau^tadpųtamm. laiku .netrūkia, ateiw t, savo sukaktį Bostone pri-
P limpama Mgaj «•».

į nesmagu jų pasakojimo 
• klausyti, nemalonu po to įr 
scenon išeiti. Mums skirtas 
Aug. Kuolo žodis buvo da
lykiškas, santūrus, o drauge 
šiltas ir paskatinantis. Pats

, ..... . žodis būtų jauki šviesa kięk-
Sutinki žmogų — ir nie- dintj— t# Uetuviškų spaus- vienam rašytojui, kuris žen- 

kas nuo jo pne tavęs nehm- dmtų, periodikos ir knygų,1 gia į sceną savo kūripių akai-! 
pa, niekas netraukia ir ne- pirkimas ir biblioteka vimas. tyti.
šildo. j Tokių aameniakų lituanisti-

tU^parintira^ir^aUikinėti fSn»e^ak^jeja shgo n^AutetaičiuosemO m.!>»t j<» daugu-: liatyvų. 

Argi ta prieglauda bus ir' ii* vaikų.

lam$ų biblioteka, ragini jo-Isi pakalbėti atvirai, papras- ^ paties altoriaus tomas
Ia mono Vilo i- i __- h“u,-c •“j“*'*™’- Je vienąJatąretesnį^ ir šertai* nuoširdžiai ir be super- driįrKiii” $3.75,

* J 1 minkštais $2.50.
LIETUVA BUDO,

laisvamanių perdirbimo į ti-l Siūloma, skiepijantis nuo! 
kinčiuorius įmonė? į rubellos, drauge paaitikrin

O gal pakaktų, kad pasi- , * * turima džiovos.
Rugpiūčio 22 d. Batunasid.a7eį»u”!m0T“^“irPa-!

buvo surengęs pirmąjį P^,^claa T^Sš^čiSJi SVETUR PAVOJINGIAU 
baltiečių festivalį Freed-1' 1S3 savo užrašyčiau

t daktaro nurodytos parapi-,

I pokario metu įsikūręs To- kotarPW leidimai, vadinasi, kaktųvininkui antrosios jau- Kairio atsiminimai 416
rante, Kanadoj, iš tikro yra ”»usų emtoracmio gyvenimo nystės metai ilgi, laimingi ........... ....$200
tas "kitas44 žmoeus. Nuošir- ®art)0 vaEiaai. Kai pirmą ir šviesūs! i TA.i .TAU, LIETUVA, 

p Kairio, 480 ^st, kai- 
Ą •••••• •••• • • • • •••• 62.00
DIENOJANT, Kfera Rto- 
ano. 464 psl.. kaina....$2.06
PENKTOJ! METAI, Kto- 

! ro Bielinio, 592 puslapiai, 
42.00

dus, atviras, tiesus, vaisu- karM -teko Kuolų namuose^ 
gas, apsunkęs geru jausmu Toronte, viešėti, Augustino] 
savo artimui ir tautiečiai, kambary, nuo gnndų iki lu-: 
nęieškąs garbės ir populis- užverstame knygom, žur- 

I rūmo, o iš tikro jau daugelį nalais ir laikraščiais, prie
_______ i meto uoliai dirbąs toTO Guraus gėrimo stiklelio be-

te čia siautėti daužyti lanJ bendruomenei, savo tautai, sėdėdami, tik retesnius lei- 
nei 1,000 žmonių iš New."ui? ipn ar beveik'viešai vartotų W vMuomęnės, ,paudos ir ^™iLj’e.^yJa5'į mu?.u _
Yorko ir apylinkių Progra-Į Visatai labai norėčiau ž^ narkotikus, patikdami nenu-’ <™Mr<» vyras, attvent^ a- sūčji'ie TVS-1
mų atliko lietuvių, latvių ir, „oti. bausti, attidflrp užsieny daž- vo pmųno 60-ta sukakų pa- t"^“Ve ™o mu- nu» Per0"° "uvertimo..

nai labai skaudžiai pajunta' belankydavus gan- £°ve pro mu- šalininkai _*TS“*,*2**** J*.’**'
«X^bi’^ty-ųki^^^^ noiiPparodytijMdJr <£S**,*$

Kalifornijos kongresui.-' %įį(dieninėj fcsliončį^’..kad ?^jimu S pS^M^'
.nas Teague1 praneša, kad tJ^P M ir negalėjo h«f. i' ?k?‘..°l?’“3 gaMhTtosaSaSk» dien J ATSIMIPHMAI.1 ’ I tomis,
Išiuo metu tik už narkotikui lyflėfo jp malonioji žmona bibhotekuojamoą. Nūdien ® .. ; i? 320 psl., kaina $3.50. IT to-

uiZ; vS Matilda " J Kuolu namuose bibliotekai Buenos Anres sprogo apie 14 nsl kaina $3 50
.vartojimą užsienio kąlėji- MRRMK vra Daskirtas didžiuliq kam- bombų, padėtų prie dabarti-i -- --muose atgulama 522 jm»M Augustinas Kuolas, iš pro- •^askirtas dldzmIls kam , „ės vadžios atetovų namų. ’

iečiai. Mit. tvėrimai f^jos mokytojau Toronto I Pew>1^

Jaikų buvo' L.B. apylfckfcriXbe
oirmininkas nuolat vra ren- i la’ko dvi W dukte_ yausyDę’, esami pnevar p Ktindtvtto-Karętito*karnas ir į kitas visuomeni- ™ ‘ta aukštuosius mokslus, ta v^» 5a. 340 pal.. kaina . .2S.80.

51 .už, *•raeny8- pne8kunuos
Nįae ppt leidimo pradfios iki 0 kita—Liuda-

Gera* pabaltiečių festivali*.

hold vietovėje, atvirame nurodytus pampi-,
re, į kurį susirinko daugiau1 bažnyčiai ar vienuoly-’

estų menininkai. Buvo dai
nų, tautinių šokių irtiėt pa
skraidyta sklandytuvu.

Buvo ir loterija kūnai pa- J NELE|s DISKRIMINUOTI 
dovanoti tnjų dailininkų pa • v
veikslai. Dail. P. Jurkus pa
dovanojo paveikslą "Gėlės44.

Jo

SENESNIU ŽMONIŲ

St S.

ARGENTINA 

Ir čia didėja terorą*
Teroro veiksmai plečiasi w» •••• • •

KAD TOKIŲ BOtŲ 
DAUGIAU! * : 

ValstybČs v«iavš yra joe 
svarbiausias regimas simbo
lis. Visur ji yra gerbiama, o 
jos niekinimas yra laikomas 
pačios valstybės įžeidimu, 
valstybės niekinimu. Bet 
JAV-se neretas įvykis, kad 
įvairūs riaušininkai čia savo 
krašto vėliavą drasko, 
gina, o kelia į padangę prie
šo vėliavą. Ir tokiame chao
se nelabai daug kas dėl to 
#uidinasi ar ryžtasi tą vėlia
vos niekinimą sulaikyti.

šį kartą kiek kitaip įvyko 
San Diego kolegijoje. Kai 
įaiaistrinę riaušininkai stn-. 
dentai jau veržėsi nuleisti* 
JAV vėliavą nuo stiebo.

JAV Darbo departamen
tas atkreipė dėmesį į dabar 
plačiai vykdomą senesnio 
amžiaus žmonių diskrimina
ciją. Mat, kaip visi galėjom 
pastebėti, dažnai pasitaiko 
spaudoje ir kitur įvairių į- 
monių ar įstaigų skelbimų, 
kad ieškoma tik jauno am
žiaus darbininkų ar tarnau
tojų. ne vyresnių kaip 40 ar. 
65 metų. Pasirodo, toksai 
tik jaunų žmonių medžioji
mas, iš anksto atmetant vy
resnio amžiaus asmenis, yra 
1968 m. išlleisto antidiskri- 
nrinacinio įstatymo drau
džiamas.

amerikiečiai 
krašte reikia laikytis to ki aš t 
to įstatonaųy korir aedazo j»4 
kių {Ančių turistam* arkito- 
kiems svetimšaliams. Minė
tas senatorius dar pateBda ir 
pavyzdi, — kur amerikietis 
jaunuolis, sugautas Ispani
jos policijos su 500 gramų 
piarijuanos, gavo šešis me
tus ir vieną dieną kalė jimo, 
kuriame toji grąžu nėra a- 
merikoįriško steiko, o tiktąf

Tas įstatymas draudžia 
visom įstaigom ir įmonėm,.
biriose dirba 25 ar daugiau 
žmonių, daryti kokias nors 

tarpe ios ir minios .ąts&ojoĮdarhininkui nepaudingto jš- 
....... .. d . - ' ’^imtis dėl jo amžiaus, kaip

mažinti jo algą, kompensa
cija, ar nepriimti kandidato

tos kolegijos futbolo žvaigž
dė Bifl Piereon ir sušuko:

**Pb šia vėliava aš gimiau,’ 
dėl jos aš kouofeu ir šiandie U laisvą vietą, 
einu i Šią kolegiją dėl to. ka 
ši vėliava atstovauja!44

stovėjo, gindamas nuo mi
nios pasikėsinimo Amerikos

oaskutinio tomo ns buvo

ŪENOS.

mas pasikėsinimas. Viena
KĄ LAUMES 14 

Cmm Satomėję Neri), Esė 
OtiMaittop 234 paLmedicinos daktarė, abi ^ml» sprogo ir netoU Aug-..... .................

lijos ambasados, 
peronas buvo nuverstas

1955 m. Dabar jis gyvena 
Ispanijoje, Madride, įr yra. 
jau 75 metų amžiaus, tad

Enciklopedijos atr
stovas ir bendradarbis, rūpi- ^nis vsrdjis ir nemaža 
nešto to leidinio platimmu pasisekimo Mim-

duonos kriaukšlys, bananų] Toronte ir apylinkėse. Storo ’jas ^ktas akivaizdžiai ro-
Jupynos ir dar kelios lazdos norų jis talkon stojo ir litu-, ^L?!,08nedaug vilties dar kartą su- 

* ‘ mastinei enciklopedijai aą^ me’?v ’l**™ grįžti į valdžios kėdę.
bitodba. kuria, kaip žinęm, Į ^eJn?i V.
Bostone ryžosi išleisti LE,

j kuprą dėl apetito pagerini 
pio...

SUTAUPĖ ATOSTOGAS

Minnesotoi smarkus rūko
rius prieš J7 metų nutarė 
baigti šį malonums įr taupy
ti tabakui skirtus pinigus ge
resniam reikalui. Kasdien į- 
mesdamas į taupymo dėžu-

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA. R. Skipičio atsimi
nimu H tomas. 476 psl.. kai* 
na $7.00.

J. Kapočius Kaip 
spaudos darbininkas, visuo
meninam ,r kuJttbinėm te- 
mom jis .rašo Dirvai, tėviš
kėn žiburiam ir kt; apspan

gi net atvirkščiai — tik vie-Į 
na kitą praturtina. Į,

Kuolų apsilankymas Bos-, 
tone .reto* sukakties proga 
buvo netikėta ir maloni | 
staigmena. Ir prisiminė tos

KĄ LAUMES LEME

Tai rašytojos Petronėje* 
parašyti atsimini

PALENGVlNK’TE MUSŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir umigo 
pytume, jei mielieji
/nerotoriai išlauktu. Imš

Ko Syieeos^antągos sųvaŽia- akimirkos, kai mes keturi 
vynuose, remia lietuvių jau- Pulgis Andriušis, Bernardas
pimo organizacijas. Trum-' Brazdžionis, Antanas Gus- mai apie Žymiąją poetę Sa- 
pąi tariant. Aųg. Kuolas yra taitis ir aš — viešėjom ir lomėja Nėri. tiek daug kal

te po 20 centu, nuo 1958 m. j pareigos žmogus, jautri ir vaišinomės Kuolų namuose, bų sukėlusią ir šiame žemy
tis sutaupė $2.445 drauge su HKai patriotiška liętuyio Nr-' Mūsų .Uteratūros vakare, a- ne, 2S4 pusi., kaina $3. 

tris i$ląndaa<nri LOOO^innu u*latoa- kod.-1487 nuošimčių, šiomis die-, dto. jnotpulgio, Aug. Kuolas bu-!
tik skelbiant riboto amžiaug nomis jis už tuos pinigus su Augustino Kuolo įprotis,'vo "užkalbėtojas“. Kaip ži- Knygą išleido 0hica|gos| 
darbininkų psjtikojima jau žmona ir dviem dukrelėm kurtmAsu nuotaikose, mūsų noma, daugelis "užkalbėto-, JJetuvfų Literatūros Dr-ja, rtnm 

vėliava, ir niekas nedrįso tos firmos nusikalto 1,522 praleido atostogas Vakarų nesulaikomam stabarėjime jų“, aišku, be blogos valios, jj lengvi skaitoma, pradė- urna. 
jos paliesti. kartus. Europoje. galima ir labai keistu va- pasineria į superliatyvus, jęs je Vi ir baigti.

•Buvo patikrinta daugiau

> i’uu >* J ’b

<▼», be 
atsiųstų

Esąme .labai dRringi tiena* -A-V- - ***1*1^^.-- a-- -kotm ujnt| nigiviimų fMHM* 
Ma. ir tikima, kad ateityje
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

Negerbia sovietinių pasų j kai. ieškoma paparčio žiedo.
Okup. Lietuvos gyvento-: Anksti .rytą. 4 v»Į, Muki 

jai, gauną pasus 16 m. am-, pasirodžius, šventi bagi**
žiaus sulaukę, jų negerbia, ima- .. .
juos dažnai pameta, klasto-1. Pasiūlyta tokią šventę 
ja... Tokia peršasi išvada,' švęsti ne tik. Kernavėje, bet 
susipažinus su pasų skyriaus1 *r kiekvienoje apylinkėje
Vilniuje viršininko, milici
jos pulkininko Pr. Semėno, 
išvedžiojimais Tiesoje.

Jis teigia, kad dažnu at
veju grubiai pažeidžiamos 
pasų taisyklės. Piliečiai, iš
vykdami iš viešbučių, palie-

(E)

Mažamečių ir paauglių 
nusikaltimai

Okup. Lietuvoje tebeke- 
liamas aliarmas ryšium su 
mažamečių ir paauglių nu-

ka pasus ir jų nepasigenda, j sikaltimais. Vis dažniau nu- 
Esą, tie pasai gyventojų ne-’ rodoma j girtuokliavimą,
žiojami ’kur tik pakliūva“, 
pav.. turgaus bulvių tinkle
lyje.

Pasuose taisomos gimimo

vieną didžiųjų nusikaltimų 
akstinų.

Štai. R. Petraitis Komj. 
Tiesoj (liepos 1 d.) pripa-

Los Angeles mieste buvo užsidegęs M metų senumo vieš
butis. kuriame žuvo 11 žmonių. Čia matome, kaip ugnia
gesiai iš sudegusių namų rankioja lavonus.datos. Pasi jaunina moterys, žįsta, jog okup. Lietuvoj nu- 

kiti gi, ypač vyrai, trokšta statyta, kad apie 70 procen 
būti senesni. * tų teisės pažeidimų vienaip

Nurodoma, kad pasuose: ar kitaip yra susiję su gir- 
žymimos ne tik svarbiausios ’ tuokliavimu. Paauglių tarpe
žinios apie asmenį (vardas, --------- x------ -
pavaldė, amžius, gimimo
vieta), bet ir darbovietės.

šis procentas mažesnis —že
miau 50.

A. Tarybos prezidiumas
Taigi, kai žmonės atvyksta Vilniuje 1967 m. buvo išlei- 
prašyti darbo, įstaigų ar į-’dęs įsaką, kuriuo numatyta 
monių vadovai, pažvelgę į i nuteisti kalėti iki trijų me- 
pasą. tuojau susipažįsta su i tų tuos, kurie sistemingai 
kandidato darbui praeitimi.' vaišina nepilnamečius alko- 

Tai totalitarinės valstybės holiniais gėrimais. Ir vis dėl- 
kontrolės priemonė, Vakarų to neblaivūs jaunuoliai šių 
kraštuose neįmanoma nau- dienų Lietuvoje dažnai pa
dori.

(E)

Didelis lietuvių dėmesys 
Maironio kūrybai

stebimi ne tik gatvėje, ar ki
tose viešose vietose, bet net 
ir mokyklose.

Nepilnamečius alkoholiu 
vaišina ne tik tėvai. Kartais

Lietuvoje išleista V. Za.' tai daro meistras gamykloj, 
borskaitės knyga ”Mairo- a'ul«« .aplaistyti pirmąjį 
nis“ taip greitai gyventoją darb° užmokesti, kitu afve- 
išgraibstyta, kad ji jau spė- J" parduotuves pardavėjas 
jo virsti bibliografine rete-^ ar kavines padavėja.

Ta sėkme susidomėjęs B. džiama: kad "^kalteliams 
Genzelis, filosofijos moks- ?r M tėvams taikomos per
lų kandidatas, straipsnyje jsve 11105’>ausmes-

(M

bėgęs sovietinis baletininkas 
Aleksandras Filipovas, 24 m„ 
kalbasi su laikraštininkais Mex- 
ico City. Jis sako nenorįs grįžti 
į Sovietų Sąjungą, nes tada jaa 
niekad nebeleistų jo iš ten iš
vykti.

„Studija apie Maironį" pri
pažino, kad Maironiu šių 
dienų Lietuvoje visi domisi, 
kad Zaborskaitė apie poetą! 
ir kunigą pasakiusi viską, 
ką tik galima pasakyti.

Beje. Genzelis, vertinda
mas Maironį, iškėlė, jo nuo
mone. be galo „svarbų“ re
žimo atžvilgiu teiginį — esą,

KVIEČIA f LIETUVĄ 
STUDIJUOTI...

„Gimtasis Kraštas“ š. m. 
rupiūčio 20 d. išspausdino 
Vilniaus universiteto rekto
riaus J. Kubiliaus atsišauki- 

Maironis atstovavęs nacio- kuriuo užsienio lietuviai 
nalinį judėjimą, o ne... na- j yfa kviečiami studijuoti Vil- 
cionalistinį, ir jis, aišku, my- j niaus universitete ir nurodo-

mos tokių studijų sąlygos. 
Nurodžius, kuriuos moks

lo dalykus jie gali ten studi
juoti. kokius mokslo laips
nius įsigyti, išaiškinamos ir 
sąlygos į tą universitetą įsto
ti ir jame,mokytis.

Be dokumentų apie turi
mą išsilavinimą, pažymėji
mo apie sveikatą, reikalau
jama dar autobiografijos, 
užpildyti anketą, kuri gau
nama sovietų atstovybėje, 6 
fotografijų ir — „pažangių 
užsienio lietuvių organizaci
jų, laikraščių redakcijų ar 
atskirų visuomeninių veikėjų 
rekomendacios“.

Kadangi mes jau žinome, 
kas yra pagal sovietinę sam
pratą „pažangus“, tai gali
me konkrečiau pasakyti, 
kad tokiems studiozams rei
kalingos čionykštės kompar
tijos bei jos padalinių, Vil
nies, Laisvės redakcijų ar 
tiesiai asmeniškos Bimbos 
rekomendacijos...

Atsišaukime pridėta dar

lėjęs savo kraštą ir žmones.
(E)

Rasot iventė

J. Vilkaitis Literatūros ir 
IVJeno laikraščio nr. 24 aiš
kina. kad pastaraisiais me
tais mėginama atgaivinti se
novinė Rasos šventė, kuri 
siekiama įvesti vietoje Jo
ninių.

Pažymėta, kad Rasos 
šventė buvusi švęsta dar 19 
amžiuje. Jos tikroji prasmė 
— ne vardinės, o saulės ir 
gamtos šventė. Rasoje atgy
janti lietuvių tautosaka ir 
„saulėgrąžoje žmogus kal
basi su gamta“.

Lietuvoje Rasos šventė 
buvusi švenčiama Kernavė
je, kur dalyvaudavo dau
giausia jaunimo. Tai būda
vo paskutini arba priešpas
kutinį birželio šeštadienį.

Keli tos šventės vaizdai: 
skaitomi iš tautosakos at
rinkti tekstai — kreipimasis 
į saulę, mėnulį, ugnį; skai
tomas atsisveikinimas su ir tai, kad Vilniaus univer- 
saule. Jai pasislėpus, užku-^sitete besimokantieji užsie- 
riama šventės ugnis, šven- nio lietuviai turį vykdyti 
Čfema visą naktį, kūrena- „tarybiniu* įstatymu*, be to, 
moe Ugnys, ritinami degan- gerbti Lietuvos TSR papro
ty® ratai, einama su deglais čiu* beiztradicija*“. 
prie upės, plukdomi vaini- Ką tai reiškia, tikimės, vi-.

AUKSO KASYKLOS!

Sovietinė spauda, varyda
ma propagandą prieš Ame
riką, dažnai kreipia savo 
skaitytojų dėmesį į čia kas
met vykstančius tai vienoj, 
tai kitoj gamybos srity dar
bininkų streikus, kuriais rei
kalaujama didesnio atlygi
nimo ar kitų darbo sąlygų 
pagerinimo. Tuo bandoma 
paguosti sovietinį darbinin
ką, kad, va, kapitalistinia
me krašte jų broliai dar la
biau kenčia ir vargsta.

Nekalbant apie daugybę 
kitų pavyzdžių, čia galime 
nurodyti tik JAV šveisuoto- 
jų (plumbers) uždarbį. Tok
sai šveisuotojas, dirbdamas 
Floridoj prie naujų namų 
statybos, už darbo valandą 
gauna $11.70. Taigi, per 40 
darbo valandų savaitę jis už
dirba $470, arba per mėne
sį — $1,880. Tai beveik ma
žas automobilis.

Žinoma, tai - specialisto 
uždarbis, bet jo specialybei 
nereikia baigti universitetų. 
Tuo tai-pu Sovietijoje gero 
gydytojo ar inžinieriaus ge
ras mėnesinis uždarbis tėra 
apie 200 rublių.

OKUP. LIETUVOS ŽYDŲ 

LAIŠKAS

Septyni Vilniaus žydai š. 
m. vasario 1 d. pasiuntė laiš- 

! ką Izraelio ministerei pirmi
ninkei Goldai Meir ir Jung
tinių Tautų Žmogaus Teisių 
Komisijai. Savo laišką jie 
pradeda: „Mes rašome jum 
šį laišką iš SSR Lietuvos sos
tinės Vilniaus“. Jie jį rašą 
labai ilgai laukę ir tik po 
nesėkmingų apeliavimų sa
vo valdžiai, nes norį išvykti 
iš SSSR ir grįžti į savo pro
tėvių žydų valstybę Izraelį, 
o 90vieUi neleidžią jiems iš
vykti.

Nusiskundę nacių įvykdy
tu genocidu, dabar siaučian
čiu antisemitizmu ir pasitai
kančiais pogromais prieš žy
dus, laiško autoriai apie jų 
gyvenimą Lietuvoje prieš 
II-jį pasaulinį karą rašo:

„Nedaug iš mūsų beliko 
Lietuvoje, šiame puikiame 
žaliame krašte, Baltijos pa
krantėje. Antrojo pasaulinio 
karo išvakarėse žydų bend
ruomenė Lietuvoje turėjo 
per 300,000 savo narių, ku
rių 87% buvo išžudyta. Nie
kas kitas, tik mes tebeprisi
mename patys save šian
dien. Netgi neleidžia žydų 
kalba dėti įrašų tose vietose, 
kur buvo vykdomos masinės 
žudynės. Ten nėra pamink
lų nei ”Kaddish“. nei „Yiz- 
kor“. Neleidžia mums susi
rinkti devintame forte pa
minėti masinių žudynių au
kų.

„Maždaug penkis šimtme
čius buvo džiaugtasi žėrin
čiu gyvenimu. Esame dalis 
žmonių, kurių sūnūs su dė
kingumu šio krašto sostinę 
vadino „Yerushalem de Li
tą“ (Lietuvos Jeruzalė). 
Lietuvoje, ypačiai Vilniuje, 
buvo išaugusi išimtinai skir
tinga aukšta kultūra. Ten 
tvarkingai veikė hebrajų ir 
žydų mokyklos: pradžios 
mokyklų tinklas, aukštojo 
mokslo institucijos; ten bu
vo pasaulinio garso Strašū- 
no biblioteka, Žydų moksli
nis institutas, daugybė kny
gų, laikraščių bei žurnalų, 
spausdinamų hebrajų ir žy
dų kalbomis, ten buvo žydų 
teatrai ir klubai. Viso to, ka« 
buvo. jau nebėra ir nebus“.

B KUR IR KAS {VEŽAMA
I LIETUVĄ |

l
Kaip atrodo prekių įveži

mas is kitų klastų į okup. 
Lietuvą, žinių pateikia Vil
niaus universiteto doc. A. 
Jablonskis Tarybinio Moky
tojo laikrašty (nr. 55). Jis 
nurodė jau žinomą faktą, 
kad tenka įsivežti ne tiktai 
pramonės gėrybes, bet ir vi
są eilę maisto produktų, ku
rių, normaliomis sąlygomis, 
turėtų pakakti pačiame kraš
te.

Vykdant pramonės plėti
mą, pvz., 1965 m. iš svetimų 
kraštų teko įvežti įvairių su
dėtingų įrengimų naujai ku
riamoms pramonės šakoms.

Čia keli pavyzdžiai:
Kauno dirbtinio pluošto 

gamyklai įrengimai ir ven
tiliatoriai buvo importuoti 
iš Anglijos, siurbliai iš Vak. 
Vokietijos ir Bulgarijos; Jo
navos azotinių trąšų gamyk
lai laboratorija ir oro skirs
tymo įrengimai buvo gauti 
iš Čekoslovakijos, Rumunija 
pateikė metanolio įrengi
mus, Lenkija — įvairią apa
ratūrą, Austrija — fitingus.

Kėdainių chemijos kom
binatui įrengimai fosforo 
rūgščiai gaminti buvo im
portuoti iš Belgijos, rūgščiai 
atspari aparatūra — iš Aust
rijos.

» Kauno medicinos prepa
ratų gamykla aparatūrą įsi- 

! vežė iš Japonijos ir Prancū-
• zijos. kitus sudėtingus įren
gimus — iš Vengrijos, Rytų 
Vokietijos ir Danijos.

Ukmergės „Vienybės“ šal
dymo įrengimų gamyklai 
automatai buvo importuoti- 
iš Čekoslovakijos.

Vilniaus plastmasinių dir
binių gamyklai įrengimus ir

• žaliavą pateikė Vak. Vokie
tija ir Austrija.

Lietuvon įvežama nema
ža ir plataus vartojimo pra
moninių prekių. Jos dau
giausia importuojamos ne iš 
Vakarų, bet iš vad. socialis
tinių valstybių. Pavyzdžiui, 
drabužiai įvežami iš Bulga
rijos. Čekoslovakijos. Len
kijos, Vengrijos, R. Vokie
tijos ir Jugoslavijos; avaly
nė — iš minėtų kraštų ir iš 
Rumunijos; tekstilės dirbi
niai — iš Čekoslovakijos, 
Vengrijos. R. Vokietijos ir 
Jugoslavijos: motociklai — 
iš Čekoslovakijos. Vengri- 

i jos ir kt.
Į Lietuvą iš užsienio įve- 

i žarna ir maisto gaminių. Tai 
daugiausia vaisiai, daržovės 

i ir įvairūs gėrimai.
Importo atžvilgiu pirmą 

! vietą užima Čekoslovakija.
Į Toliau seka Rytų Vokietija,
• Vengia ja, Lenkija, Jugosla
vija, Bulgarija ir Rumunija.

(E)

Nupigintos geros knygos
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun

gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSfc-

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl. 
Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00

TAU. LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
II tomas, 480 psl.

Kaina buvo $6.00, dabar ...................... $2.00.

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt, pridėta daug dokumentų

Kaina buvo $6.00, dabar.................... $200.

PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų 11 tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai „pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar........................ $2.00.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero- 

i ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt
| Kaina buvo $2.50, dabar ............. 75 centai

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną. 

ĮSIGYKITE SIAS {DOMIAS KNYGAS!

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

Atsiminimai ir mintys, 1-ji ualis 302 psl.. kaina .... $2.v0 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkaro abi dalis kaina tik ...................................$6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kaina....................................................... $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina.................................................. $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik............................................... $2.00
OicagietėS įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj

k

si sužinos ten pastudijavę, 
jeigu tik nenulaikys savo lie
žuvio už dantų.

v

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS
Savo mažuosius vėl gali 

me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažna* reiškiny*. Ta# ro
do, kad tie, kuriem* Įmygs 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite tavo vaikučius, įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdų 
proga. Kaina $3.00. Gauna
ma rr Keleirv.

JUK NETURITE?

15 puslapiai, kaina...................................................... $1.00
Dan Kui tičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina...............$3.00

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj 
836 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127

Tebūna laukiamasis Jūsų svečias 
„KELEIVIS“! Užprenumeruokite j! 

savo bičiuliam!

KELEIVIO PRENUMERATORIAMS KANADOJE 
• •

Kadangi Kanados doleriai yra 8% pigesni, tai pra

(ši laiško dalis versta iš Petronėlės Orintaitės ei- 
Religion in Communist Do-' liuotos apysakos „Teofilė 
minated Areas biuletenio s. nuo Kražantės“. Keleivio 
m. birželio men. laidos.), 'administracijoje ja galite 

(E> gauti už $2.00, __ /

šome čekius ir money orderius išrašyti JAV doleriais, nes, 

jeigu jie bu* išrašyti Kanados doleriais, tai tenka už juos 

primokėti 8%. Taip pat prašome daryti ir išsirašant iŠ 

‘ Keleivio knygų.

v-
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio sn Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

ATEITIES LĖKTUVAIS 

| ATEITI

Nors šiandien jau ir turi- 
,me nesapnuoto greičio ir dy-’ 
idžio lėktuvų, pagaliau net ir. 
■fantastinių romanų rašyto
jų nenumatytų oro piratų, 
|bet žinovai sako, kad aviaci
jos pažanga šiandien pasie
kusi dar tik pusiaukelę to, 
kiek jai mokslo yra užbrėž
ta.

McDonnel-Douglas korpo
racijos viceprezidentas R. E. 
Hage sako, kad palyginus 
netolimoj ateity keleiviniai 
lėktuvai skris 2,000 mylių 
per valandą, taigi žymiai 
greičiau, negu dabartinis di
dysis JAV lėktuvas Boeing 
747, kurio vieną egzemplio
rių, vertę 26 milionų dolerių, 
Jordano arabai susprogdino.

Gi 2000 metais, to paties 
eksperto žodžiais, keleivi
niai lėktuvai skraidys 6.000 
mylių greičiu per valandą ir 
galės pakelti 500 žmonių.

Filipinuos Casiguran vietove nusiaubė smarkus uraganas-taifūnas, kuris sugriovė daug namų, ir 
žuvo apie 300 ūkininku, žvejų ir jų šeimos narių Luzon pakrantėje. Čia matome kairėje taifūno 
sugriautą pradžios mokyklą, dešinėj kitą pastatą.

KO GALIME TIKĖTIS 
ATEITIES MIESTUOSE?

— Ei, tėve, nesvyruok! 
Automobiliai užmuš!

— Nebijok, Maiki, neuž
mušė manęs caro valdžia, 
neužmuš ir Amerikos mar- 
mabilas.

— Ar tik nebuvai pas Za
cirką?

— Jes, buvau užsukęs. A- 
le jo paties nėra. Išvažiavo 
ant vekeišino į Pennsylvani
jos kalnus, kur iš krajaus 
atvažiavęs anglis kasdavo. 
Nuvažiavo senų frentų ap
lankyt

— O kas dabar jo saliūno 
ziun?

— Paliko savo vietoj švo- 
gerį. Zajadlas dzūkas, Mai
ki. Ką tik pasako, tuojau pa
tvirtina kuloku į barą. Kai 
paprašiau, kad įpiltų man 
šnapso, tai jis tuoj — bakst 
savo pirštu man į nosį ir sa
ko: „Atrodai, kaip lietuviš
kas generolas, o nemoki lie
tuviškai“. Nu, tai aš jo pa
klausiau. kur jis išmoko lie
tuviškai?

— O ką jis atsalfė?
— Jis sakosi gimęs Vil

niaus gubernijoj, tai yra 
Polsčiuje. ir tenai jis išmo
kęs lietuviškai. Nu, tai aš ir 
paklausiau, kaip tenai snap
są vadina. O jis vėl bakst 
man į nosį ir sako: „Tokį 
tranką mūsų gubernijoj va
dina dzekcine“. Ir raidavei 
padainavo tokią karunką:

Jei gersi dzekcini,
Nusprogsi pirmutinis;
O jei gersi alų.
Gyvinsi be galų...

—Olrait, aš jam sakau, ger
sim ar negersim, nuo smer- 
tie3 vistiek nepabėgsim, tai 
geriau išgerti. Įpilk, sakau, 
vilenskos „dzekcinės“. Jis 
pastatė bonką džinės ant 
baro ir sako: „Išgerc možna 
ir dzekcinės, ale reikia pri- 
maišyc alučio, tai ilgiau gy- 
vinsim.“ Nu, sumaišė ir abu
du išgėrėm. Tada jis pradė
jo man pasakot apie didįjį 
Lietuvos karalių Jogailą. Sa
ko, tokį tranką ir Jogaila 
gerdavo. Džiūsta minut. aš 
jam sakau, tu. Mister, turi 
misteiką. Jogaila nebuvo 
Lietuvos karaliumi; jis buvo 
tik Paboki jos karalium.

— Tėvas gerai pasakei.
— Ir aš, Maiki, rokuoju.

krev, tu manęs nepamokysi. 
Lietuva ir Paliokija buvo 
viena karalystė, o Vilnius 
buvo jos stalica!..“

— Jis klysta, tėve. Vil
nius niekuomet nebuvo Len
kijos sostinė.

— Jis, Maiki, susigriebė 
ir pats. kad perdaug išsišo-

. . . Žinoma, jūs laukiate dau-
Vadinasi, tada j Tokio pa- gjau patogumų daroovietė- 

i odą galėsime nusknsti per , švarių gatvių ir žaliuo-
dvi su puse valandos. j jančių parkų, greito ir pi- 

Dabartiniai keleivių trans- ’ gaus susisiekimo, moderniš- 
porto lėktuvai skrenda apie kesnių ir drauge pigesnių 
35,000 pėdų aukštyje, o at- butų, mažesnių mokesčių ir 
eityje. kai bus aprūpinti vi- panašių gėrybių, 
sai naujos konstrukcijos ra- Bet iš tikrųjų, jeigu mies- 
ketiniais motorais, skris apie tų gyvenimas vystysis ta pa- 
100,000 pėdų aukštyje, taigi čia linkme, kaip dabar, tai 
beveik taip aukštai, kaip da- susilauksime kitokio gy-ve- 
dar žemės satelitai.. Jie gal nimo vaizdo, negu svajoja- 
bus varomi atomine energi- me. O jį žinovai mums taip 
ja, tad ir jų be nutūpimo nu- nupiešia:
skrendamas kelias bus nepa- Dieną darbovietėse budės 
prastai ilgas. ginkluoti sargybiniai, kad

Prie visos šios didybės a- darbininkų ar administraci- 
viacijos ateities „pranašai“ jos perspnalo neužpultų plė-J 
numato žmogui ir patogią šikai, keltuvu aptarnautojai J 
„mažybę“. Jie sako, kad bū- bus ginkluoti ligi dantų, nes 
sianti pagaminta ir pavie- reikės saugoti moteris nuoko, todėl padavė man ranką 

ir pasakė: uskiuzmi, kad aš į niam žmogui mažvtė oro su- užpuolikų ir žudikų. Baigų-
pavadinau tave psiakrev 
Sako, išgerkim dar po vieną. 
Vėl sumaišė alaus su džine, 
o kai tą išgėrėm, tai dar po 
vieną, ir dar po vieną — iki 
džinės bonkoj nebeliko. Tai, 
vot, Maiki, valuk to aš dabai 
ir mieruoju saidvoką — ir 
čia mano, ir čia mano.

— Bet būk atsargus, kai 
eisi skersai gatvės.

— Nesiklapatyk, Maiki; 
aš perplaukiau marias, tai 
ką čia man Saubostonc 
brodvelka... Užsimerkęs pa
reisiu !

— Eik atsimerkęs, tėve; 
ir atsimink, kad alaus su 
džine daugiau negertum.

— Nu, tai kaip tu rokuo
ji, ar tokia mišrainė žmogų, 
nesveika?

— Kam dar klausi, tėve: 
juk pats matai, kad negal. 
tiesiai paeiti. Gali ir nelai
mė atsitikti.

— Kokia nelaimė?
— Gali būt suvažinėtas.
— Maiki, čia tu teisybę 

sakai. Mūsų kunigas pei 
pamokslą to nepasako. Mar- 
mabilas gali užmušt Jessa

— Gali būt dar blogiau, 
tėve. Gali sulaužyt kaulus 
ir turėsi kankintis iki mir
ties. Taigi — negerk alko
holio.

— Ale su razumu galima
—Bet alkoholis „razumą‘ 

aptemdo, tėve, ir truputį iš
gėrus norisi daugiau ir dau
giau. Nepajunti, kaip pasi
geri. Taigi, geriausia nepra 
dėti, tėve, nes ir po truputį 
geriant įpranti, ir paskui 
jau sunku susilaikyti.

— Veidiminut. Maik. Tu 
čia kalbi apie alkoholį. Bet 
alus ir šnapsas juk nėra al
koholis.

— Ne grynas alkoholis, 
tėve, bet atskiestas. Aluje

u n *. •H>L’ 'i i h

ILGAI LAUKTA

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

1 tomas apima: Lietuva ir lietuviai pirmojo pasaulinio karo 
metu, Lietuves kariuomenės organizacija, Lietuvių kovos su bol
ševikais ir bermontininkais. Knyga didelio formato, apie 500 pus
lapių, 43 karo veiksmų brėžiniai, foto nuotraukos, santrauka 
anglų kalba, kietais viršeliais. Bus baigta spausdinti, įrišta ir iš
siuntinėjama 1971 m. balandžio mėnesį.

KVIEČIU Į TALKĄ

sisiekimo priemonė, kuria jis sis darbui ir prekybos laikui, 
galės skristi mažas distan- prie kiekvienos darbovietės 
cijas. kaip dabar važinėja ir parduotuvės vaikščios 
dviračiu ar motociklu. • ginkluota sargyba, nors lan- 

Taisi, tikėkime ir lauki- gai ir durys bus užkalti sto- 
me, iei tu pasakiškų dienų' riausiais geležiniais virbais 
sulauksime... ‘ j Autobusuose keleiviai sėdės. siunčiu knygai

' atskirai neperšaunamo stik
lo ar kitos medžiagos naivė
liuose. kad vienas kito nea
piplėštų, neišžagintų ar ne- 

i papiautų...
Vyriausybės sudaryta ko- . tas \aizdas žurna- 
fcib nn oilos fvrinpiimu llshi ir klek pertemptas bei

NORI LEGALIZUOTI 
MARIJUANOS RŪKYMĄ

misija po eilės tyrinėjimų 
nori siūlyti ne tik sumažinti 
bausmes uz marijuanos nar
kotiko platinimą ir rūkymą, 
bet gal ir visai tą draudimą 
panaikinti, nes. esą, nuo to 
ik didėjąs nusikaltimų skal
nus. Taip galvojant, leidus 
vogti ir plėšikauti, nusikalti
mų skaičius visai sumažėtų, 
nes tie veiksmai jau nebūtų 
aikomi nusikaltimu.

Bet tuo tarpu Nacionalinė 
Komisija Kovai su Riaušėm 
ra kitos’nuomonės ir pirmo

sios komisijos siūlymo neno- 
i pripažinti pagrįstu.

įasigerti?
— Vot tebe raz! Imsiu, 

nat, ir nesuprasiu tokio 
laikto. Pasigerti, Maiki, 
eiškia pralinksmėti. Kai aš 
įasigeriu, tai man pasidaro 
inksmiau ant dūšios; visas 
vietas atrodo gražesnis. Ir 
torisi dar daugiau išgerti, 
kad būtų dar linksmiau. Ta
da ir saulė šviečia šviesiau, 
ir naktį mėnulis gražesnis.

— Bet tokia nuotaika ne
ilgai trunka, tėve. Už valan
dos kitos snaudulys tave už
valdo. ir nugriūsi nuo kojų.

alkoholio mažiau, bet degti
nėję daugiau kaip pusė. Ga-I sikeJsi — numirsi. Štai ką 

kad man pasisekė gerai pa- Į Ii pasigerti ir nuo alaus, jei- reiškia pasigerti, 
sakyt. Ale jis kad trenkė gu daug jo išgersi. Bet ar — Dac inaf, Maik. tu pei- 
kuloku į barą: „Šarap, psia tėvas supranti, ką reiškia daug mane gąsdini.

Ką tik gavome:
Aitvarai ir giria, Jurgio 

Gliaudos romanas iš partiza- 
i nų veiklos, 2o4 psl., kaina 
; $4.50.

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

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

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

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

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

Tūboto gaidžio metai, 
romanas, parašė Kazimieras 
Barėnas, 438 psl., kaina kie
tais viršeliais $3.75, minkš
tais $3.15.

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

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

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa-būti knygos mecenatais, rėmėjais ir prenumeratoriais! Kadangi

sunku žinoti, kokį egzempliorių skaičių spausdinti, tai maloniai, .
kviečiu iš anksto knygą užsisakyti. Iš anksto knygą užsisaltiu-! veras Kaunas, 52 psl., kai- 
siems ir pinigus sumokėjusiems jos kaina $12.00. j na $1.00.

Veikalo rėmėjais bus paaukojusieji nemažiau $25.00. Veikalo j Kritusieji už laisvę, II to- 
mecenatais bus paaukojusieji nemažiau $200.00. Mecenatų ir rė- mas parašė Vladas Ramo- 
mėjų sąrašas bus įdėtas knygos pabaigoje. •, ioc i v •

čekius ar perlaidas siųsti: K. Ališauskas, 7312 So. Washteuav J~, Psl*> Kaina $4.w. 
Avė.. Chicago. III. 60629, U .S. A.

Reiškiu pagarbą ir dėkoju
Kazys Ališauskas

IŠSIKIRPTI

gąsdinančiai padidintas, bet 
tokiam ateities vaizdavimui- 
si yra ir pagrindo, kurį su
daro pastoviai augantis nu
sikaltimų skaičius.

Nusikaltimai dabar auga 
su jaunimo skaičiumi. Visų 
rasių jaunuoliai nuo 18 iki 
24 metų padaro net 4 kartus 
daugiau kriminalinių nusi
kaltimų, negu visi vyresni 
nei 25 metų amžiaus.

Daugiau kaip pusė visų 
kriminalinių nusikaltimų y- 
ra padaromi 26 miestuose, 
kurių gyventojų skaičius di
desnis nei 500,000.

Negrai miestuose sudaro 
pačią didžiausią dalį suim
tųjų dėl išžaginimo, nužudy
mo, užpuolimo ir apiplėši
mo. Bet ir nuo jų nukentė
jusių didžioji dalis yra taip 
pat negrai.

Dėl kriminalinių nusikal
timų juodųjų yra suimama 
nuo 8 iki 20 kartų daugiau, 
regu baltųjų, ir daugiausia 
nusikaltimų atlieka juodo
sios rasės jaunuoliai nuo 15 
iki 24 metų amžiaus.

Nusikaltimam augant, au
ga ir padoriu miesto gyven
tojų baimė. Jie ne tik imasi 
visokių priemonių nuo šio 
kriminalinio elemento apsi- 

' saugoti, bet ir kraustosi į už-Alkoholio nuodai pradės 
veikti. O jeigu perdaug iš- 'miesčius, kartai? ten iškelda- 

gersi, tai nugriuvęs ir neat- mi ir savo biznius. Bet visa

K. Ališauskui
7312 So. Wasbtenaw Avė.
Cbicajro, 
U. S. A.

III. 60629

”Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės“ išleisti

Adresas (rašyti aiškiai):

Data Parašas

ĮSIGYKITE „ATSITIKTINIO KAREIVIO U2RA5US“!

nelaimė, kad kriminalistai 

jau paskui juos seka ir i už

miestį. tikėdamiesi ten rasti 
dar geresnio grobio.

Ką tik išėjo iš spaudos JONO JANUŠKIO atsimini-
”ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠAI“, 127 psl. 

knyga, iliustruota, kaina $2.00.

J. Januškis buvo vienas mūsų įžymiųjų žurnalistų. Jb 
ilgus metus redagavo ir Keleivį. Savo užrašuose jb įdo
miai pavaizduoja Prancūzijos svetimšalių legiono kareivių 
gyvenimą II pasaulinio karo metu ir to karo nuotaikas 
Europoje. Be to, knygoje yra trumpa J. Januškio biogra
fija bei kelių jo bičiulių pasisakymai.

„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 žuraalbto Jono Januškio, buvusio „Keleivio“ 
redaktoriaus. Pradžioje duodama su giliu nuoširdumu L. 
Januškienės paruošta velionio biografija, ištraukos ii P. 
Šveikausko kalbos laidojant Januškį, S. Kairio, Ant 
Gustaičio žodb. 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 vaizdab 
prabėga U Pasaulinio karo pergyvenimai, paliaubos ir 
sunkumai vokiečių parblokštoj Prancūzijoj, įstojimas į 
svetimšalių kuopas, slegiantis kareivių gyvenimas, demo
bilizacija, sunkumai išėjus į civilinį gyvenimą, kietos pa
stangos emigruoti. Gale keletas straipsnių pavidalo in- 

. formacijų ir samprotavimų. Januškis buvo socialdemo- 
| kratų sąrašu išrinktas į seimą, ir knygoje ryškiai atsbpin-1 

di jo pažiūros į autoritetyvinį režimą Lietuvoje“.

mai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Broliai balti aitvarai,
Henriko 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 
iliustruoti, 106 psl.. kaina 
$3.00.

t
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MOTERŲ SKYRIUS
MMMOMMMMMMMėMMMMMMMSMMMMš

Gedimino laiškai
Didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas, valdęs Lie* 

tavą nuo 1316 m. iki 1341 m„ buvo vienas šviesiausių 
ano meto mūsų krašto valdovų, kuris sutvarkė šalies 
vidaus gyvenimą, pristatė pilių, tarp jų jam priskiriama 
ir Vilniaus pilies statyba bei Vilniaus miesto įkūrimas, 
įsakė tiesti kelius, taisyti tiltus ir kvietė iš Vakarų Eu 
ropos amatininkus, pirklius ir net vienuolius, norėda
mas pakelti šalies ekonominį ir kultūrinį lygį. Jis šiems 
užsieniečiams žadėjo visokeriopą globą. Norėdamas su* 
stabdyti nuolatinius kryžiuočių puolimus, jis užmezgė 
ryšius su Rygos arkivyskupu ir popiežium Jonu XXII, 
rašydamas jiems skundus prieš kryžiuočius, siūlydamas 
taiką ir už tai, kaip kaikurie istorijos šaltiniai tvirtina, 
net žadėdamas apsikrikštyti. Bet kryžiuočiai dėjo di- 
didžiausių pastangų tokiems Gedimino siekiams pa
kenkti, norėdami pasilikti galimybę toliau terioti Lietu
vą ir plėšikauti. Jie Gediminą taip pat skundė popiežiui, 
ir lietuvių darbus Vakarų Europai vaizdavo tamsiau
siom spalvom. Istorijos archyvuose iki šių dienų yra iš
likę šeši Gedimino rašyti (tikriau, diktuoti raštininkui 
vienuoliu Bertoldui) laiškai. Jų lotyniški tekstai ir lie. 
taviški vertimai 1966 m. buvo išleisti Lietuvoje atskiru 
leidiniu. Tie laiškai labai vaizdžiai nušviečia ir paties 
kunigaikščio Gedimino asmenį ir to meto Lietuvos rū
pesčius. Kad geriau tuos laiškus suprastume, įvadui čia 
pateikiame ištrauką iš dr. Vandos Sruogienės Lietuvos į
Istorijos, kur nupasakotas popiežiaus pasiuntinių atvy'- J •
kimas į Vilnių ir jų pokalbiai su kunigaikščiu Gediminu. 
Atsiminkite, kad visa tai vykę prieš 646 metus.

KELEIVIS, SU BOSTON

Laimėję politikieriai. Kairėje Dale Bumpers su savo žmona Betty šypsosi savo rėmėjams Litle 
Rock vietovėje, pirminiuose rinkimuose nugalėjęs šešių terminų Arkanso gubernatorių Drval 
Faubus. Dešinėje Atlantoj Georgijos guberaato rius Lester Maddo.\ su savo žmona VirgtMa tftiaau 
giasi laimėjęs nominacijas demokratų sąraše į Įeit. gubernatoriaus vietą.

l KIEK MES PABRANGOM

Domėdamiesi įvairių pre-j 
kių ir kasdieninių reikmenų 
kainų kilimu, mes visiškai 
nepastebėjome, kad ir mūsų 
pačių kūnas per eilę metų 
jau gerokai pabrango.

Prieš 30 metų mūsų kūną 
sudarą chemikalai rinkos 

Į kaina tebuvo vertinami tik 
; 98 centus. Šiandien, kaip 
' ekspertai sako, žmogaus kū 
ną sudarančios medžiago: 
kiekis jau vertas 800 dole 
rių. Taigi, per 30 metų met 
patys esame pabrangę 800 
procentų!

- s; šnairi

DR. V. SRUOGIENĖS "LIETUVOS ISTORIJOS“ 

IŠTRAUKA

Nuo to laiko, kai Gediminas išsiuntė savo laiškus po
piežiui ir Vakarų Europos miestams, praėjo daugiau kaip 
metai. Gediminas sakėsi nieko neturįs prieš krikštą, kad 
tik kryžiudčiai nepuldinėtų Lietuvos. Betgi popiežius rei
kalavo, kad Gediminas apsikrikštytų, nes tada liautųsi ir 
prievarta iš vokiečių pusės. Pagaliau reikalui išaiškinti 
1324 m. spalio mėn. popiežiaus pasiuntiniai, vyskupas 
Baltramiejus ir abatas Bernardas, atvyko į Rygą. Bet jie 
redrįso važiuoti Į Vilnių: pirmiau išsiuntė savo pasiunti
nius pas Didįjį Lietuvos kunigaikštį. Iš jų pranešimo ir su
žinome apie jų atsilankymą Vilniuje. Į

Šeštadienį po Visų Šventųjų (1324 m. lapkričio 3 d.), 
vakarinių pamaldų metu, pasiuntiniai atvyko į Gedimino 
sostinę Vilnių. Sužinojęs juos atvykus, Gediminas tuojau 
juos pakvietė pas save. Įėję į rūmus, pasiuntiniai pamatė 
Gediminą, sėdintį tarp savo patarėjų, ir tuojau jam įteikė 
laiškus nuo popiežiaus legatų.. Laiškai buvo priimti pa-: 
lankiai, ir tuo paskatinti pasiuntiniai tuoj pradėjo kalbą į 
apie svarbiausią savo pasiuntinybės reikalą, bet kuni-j 
gaikštis jiems pasakęs : j

"Dabar jau vėlu. Jūs po kelionės esate reikalingi po- * Mary Sirhan, Roberto Kenne- 
ilsio ir pasistiprinimo, pramogos bei pasismaginimo“. Į džio žudiko Sirhan B. Sirhan

Kita dieną, anksti rytą, pasiuntiniai nuėjo į minoritų, motl"a’ korI jau rengėsi skristi 

bažnyčią pamaldų išklausyti, bet pakeliui susitiko su do- T, , , .... .....
mimnkonu Mykolu, kuns jiems pasakė, kad Gedimino ke-1
tinimai yra pasikeitę: jis dabar visiškai nebeketina krikš
tytis. Po pamaldų, vos tik pasiuntiniai buvo pabaigę pie
tus, pašaukė juos į rūmus, kur jau anksčiau buvo pakviesti 
domininkonas Mykolas ir du minoritai. Kunigaikštis vėl 
buvo tarp savo patarėjų, kurių buvo dvylika. "Mums tai 
labai nepatiko“, pastebėjo pasiuntiniai, "mes tikėjomės 
pamatyti karalių vieną, bet, pasitarę tarp savęs ir žinoda
mi, kad jis savo gerų norų atsižadėjęs, radome reikalinga 
pradėti kalbą iš tolo: apie šv. Tėvo legato atvykimą, apie 
bylą prieš teutonų riterius, apie jų užgrobtų turtų ir be 
laisvių grąžinimą“. Sumanymas buvo neblogas: pasiun
tiniai žinojo, kuri jautriausia vieta kunigaikščio širdyje 
Klausydamasis pasakojimų apie jo priešų nesmagumus 
Gediminas, atrodo, tuo džiaugėsi. Po to, matant valdovę 
palankumą, jau buvo lengviau pradėti kalbėti apie tr 
klausimą, kuris pasiuntiniams atrodė opus. Jie papasako
jo Gediminui, kaip io laiškas popiežiaus buvo sutiktas sv 
džiaugsmu ir kaip jis skubiai išsiuntė savo delegatą, kuris 
dabar Rygoje laukia Gedimino atsakymo ir nori pats pa? 
jį atvykti. >

Gediminas, ramiai išklausęs jų pasakojimo, paklausė:
— 0 ar žinote jūs. kas buvo .rašyta tuose laiškuose, 

kuriuos aš esu išsiuntęs apaštalų valdovui, arkivykupui. 
visam pasauliui?

— Juose buvo išreikštas noras priimti Kristaus tikė-' 
jimą ir apsikrikštyti. — atsakė pasiuntiniai.

— Aš neliepiau to rašyti! — atkirto kunigaikštis: —

Henrikai Radauskas

RUDUO

Raudonos uogos. Lapai — kaip ii vaško. 

Pasaulis miršta, silpnas ir gražus.

Štai vėjas debesį ties kaimu drasko,

Ir rėkia debesis, į žmogų panašus.

Pilkam danguj geltoni lapai dreba, 

lr aš, per mišką eidamas, žiūriu 

į tą švinini rudeninį grabą,

Kur šoka liepsnos lapų — žiburių.

Didžiulis vėjas seną pušį laužo, 

Šermukšnių kekės dega miškuose.

Ir driekiasi su dūmais drėgno laužo 

Rudens žolėj klajojanti dvasia.

Tarprasfaės vedybos
i - - - j . - - ---

i Mūsų, lietuvių, šių dienų į tai žvelgia ir juodieji, ypač 
aktualesnė problema yra dabar, kylant negrų nacio- 
mūsų sūnų ar dukterų vedy- nalizmui.
bos su kitataute ar kitatau-! Bet tėvams dar:-didesnis 
čiu. Jokios sutuoktuvės be- klaustukas yra būsimi šito- 
veik visada tėvų atšvenčia-' kios mišrios šeimos vaikai, 
mos su vieša ar paslėpta O tų vaikų gali būti juodų, 
širdgėla, nes tai aiškus mū- baltų ar balkšvų su juodo- 
sų jaunimo kelias į nutautę- sios rasės veido konstitucija, 
jimą. Ypač, kad labai maža Kaikuriuo atveju gali gimti 
turime pavyzdžių, kad miš- ir margų, kurių visas kūnas 
i ios šeimos vaikai išaugtų' ir veidas yra juodmargis, lo- 
sąmoningi lietuviai. Bet čia puotas. Kokia tragedija lau- 
dar tik pusė galimo rūpės- ‘ kia gyvenime tokių! 
čio. nes mūsų jaunuoliai ar Neabejotina, kad tokioje 
jaunuolės kolkas tuokiasi mišrios rasės šeimoje gali 
tik su baltosios rasės atsto- žydėti meilė, puikus sugy- 
vais. Kitas reikalas, kai su-! venimas, bet drauge jos nie- 
siduriama su kita rase. į kad neapleidžia ir slegian- 

Tarprasinių vedybų kiau-1 ri mintis dėl savo vaikų at- 
simas yra seniai nagrinėja- eities, kai jiems teks gyven- 
mas ir psichologų, ir sočio- ri priešiškai nusiteikusioje 
logų ir net literatų. Siekiant visuomenėje.
ateities visuomenėje visų Gal ateitis ir tas juodai

Knygos
jaunimai
ŠAUNUS PENKETUKAS, 

premijuota, gražiai išleista 
apysaka, tinka mokykliniam 
aunimui, parašė J. Švaistas, 

kaina $3.
BITĖS, parašė Liuda Ger- 

manienė. Daug gražių Z. 
Sodeikienės iliustracijų, kai-
a $3.50.

VARDŽ1O PULKAS, ansa- 
kymeiiai, parašė Bale 
Vaivorytė, 157 psl. kai. 
na $2.00.

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

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė, 58 psl., kaina .... $1.50 
'RYS SAKALAI. Alf. Vam- 
buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina . $2. 

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos; kaina..............$3.00.

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

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ................................ $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na- 
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų. 64 nsl.. kaina $1.80.

Skaidrytė, Balės Vaivo
rykštė? 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

Jonukas keliauja, pasaka, 
pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50,

Gedimino sapnas h* Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir Ie

/ > fr ♦v-s

Myra Wolfgang, viešbučių ir 
restoraną darbuotoją unijos vi
cepirmininkė, kari labai kriti
kuoja dabar senato teisią komi
teto priimtą mot erą teisią lygy. 
bės įstatymą.

žmonių idealios lygybės, re- baltas problemas kaip nors 
gis, ir rasių maišymasis tu- išlygins, bet, atrodo, dar ne 
retų būti priimtinas ar bent šiandien ir ne rytoj, 
pakenčiamas. Juk visvien Atrodo, kad ir mes juodų
žmogus yra žmogus, nors jis "lietuvių“ dar neturime ar! cmuvms pasams « 1C- 
ir mėlynos spalvos būtų. Bet bent iu nesutinkame nei sa-) pendos para^ jonas Valai- 
gyvenimo realybė kartais i- vo tautinių šokių sventese.;.- . . » «22(-
ma ir paprieštarauja idea-nei kultūros kongresuose. ---------------
Iiems išmąstymams.

Atrodo, kad bent JAV-se MOTERŲ PATOGUMUI 
vedybos su geltonąja ar ir Moterys, dėvinčios peru-Į 
raudonąjarase niekam ne- šiandien jau nieko ne-! ,
sudaro didelio galvosūkio Atrodo taip ir rei- ..Ar!~To.TO*,^,,to
ar vėliau nepatogumo. Dau- kia 0 be to, jos taip greit 64 P9’“ kalna 25 “ntal- 

, gybe amerikiečių jau yra nenusįbosta ir vyrams, nes MaterinlUtiška* tatoritas 
vedę korėjietes, japones ar patj įmonei ar mergelė supratimas, 80 psl., kainą 
kmietes, o dabar vis daugiau iš ryto gyj^j plati-: 20 centų.
parsiveža vietnamiečių. Ir p-nė blondinė, per pietus į Žemaitės raitai karė* me- 
tokiom gelsvom žmonom net ^3^^. 0 vakare bru- ra.ti aa e. ma-
rečiau nusiskundžiama, ne- ne^ f
su baltosiomis, nes jos dar, aiškėja dar vkna '
neišpaikintos eta madingos Jimybį _ naktj - ga|i

tį gal ir savo sūnaus už tuos į- 
kaitus vaduoti, tik paskutinį mo
mentą buvo sulaikyta New Yor
ko aerodrome ir atimtas užsie 
nio pasas.

Remkime VLIKą, 
Jami Tautos Fondui.

auko-

psl., kaina 50 centų.

Staliną*, 32 psl., 
kaina 25 centai, 
psl., kaina 50 centų.

Žalgirio mūši*, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24

Socializme* ir religija, E. 
Vandervelde; 24 psL, kaina 
10 centų.

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

Tavo kelia* į socializmą, 
(Leono Bliumo), 35 pri., 
kaina 25 centai.

Socir'jzmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 pel„ kaina 25 et

Socialdemokratija ir ko
munizmą* (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos u2 $2.

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

Be to, esame gavę nedide
lį kiekį teisininko P. Šulo 
parengto leidinio "Kaip su
darant testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudaly
ti testamentą. Ten yra ir 

Net greičiau jo visai nepri-'ki namas aplamai gimimų) tamentų pavyzdžių. JoskaL

lyčių lygybės , nuoširdžiai (pjjka kaip kojos kulnas.
myli savo vyra. rūpinasi šei-

1 ma. gerai auklėja vaikus.
Be to, ir tie vaikai mažai ski
riasi nuo baltųjų, kartais 
net gražesni, gabesni ir 
darLštesni. Mažas rūpestis, 
kuris ju panašesnis į tėvą ir

Mat, perukų dėvėjimas y- 
ra kartais susijęs ir tam tik
rais nepatogumais. Jie ypač 
vasarą užmauti ant nuosa- 
yų plaukų labai kaitina gal- 
yą. spaudžia prakaitą, ir y- 
ra pavojaus dėl grožio įsi
gyti galvos odos egzemą.

Jeigu brolis Bertoldas yra taip parašęs, tai tegul tai krin
ka art jo galvos...

Taškui ramesniu balsu Gediminas kalbėjo toliau:
— Aš sutinku gerbti popiežių, kaip tėvą; dėl to, kad 

jis vyresnis už mane, o tokius aš vadinu tėvais. Tuos, ku
rie vienamžiai su manimi, aš juos vadinu broliais, o jau
nesnius už save — sūnumis. Aš nedraudžiu krikščionims 
tarnauti Dievui savo papročiais, nedraudžiu rusams mels
tis jų apeigomis, lenkams — jų papročiu. Leiskit ir mums 
garbinti Dievą mūsų būdu; mūsų visų Dievas yra vienas.

Ir ką jūs man kalbate apie kriščionis (vokiečius)? 
Kame daugiau neteisybės, pikto, prievartos, keršto ir pa
pirkimo, jei ne tarp krikščionių, o ypač tų, kurie save va
dina vienuoliais, kryžiuočiais?.. Aš nebetikiu jų priesai
komis.

kuris i motiną,
Bet; jau daug. rimtesnis,^'

imas kvla. jei kas re kūrėjai jau siūlo moterims 
galvą visai nusiskusti, nes 
juk gavi plaukai vistiek ne
reikalingi. o plikam būtų ir 
per karščius vėsiau.

Liko tik neišspręstas klau
simas, kaip i tai pažiūrės vy
rai: ar neišsigas nakti. pa
mate lovoj mėnulio nušvies
ta baltą savo žmonos kau
kolę?

klausimas 
giasi sukurti mišrią šeimą 
su juodąja rase. Toks mai
šymasis iš seno čia neįpras
tas, nors šiaip gatvėje gali
te sutikti ir apvbalčių negrų, 
ir apjuodžiu baltųjų, kurių 
rase vistiek kadaise kažkas 
sugadino. Pet teisinės vedy
bos isii k;tas reikalas.

A nkto’^toėti tokių iuodai 
balto vedvbu partneriai be
veik visada turi kuo nusi
skusti. Pirmiausia, juos ge
rokai s’ėgia tiek juodosios, 
tiek baltosios visuomenės 
nuomonė. Baltieji, nesusi- 
gyvene su negru lygybės j- 
teisinimu, i tokias mišrias

STUDENTŲ DAUGĖJA, 
VAIKŲ MAŽĖJA

I JAV aukštesniąsias mo
kyklas, kolegijas ir univer
sitetus šiemet stojo apie 
59.2 milionai jaunuolių. Tai

vedybas žiūri kaip į tam r didžiausias skaičius 26 me-
Kryžiuočiu klastingumas privertė Gediminą atsiaa- w lĮĮfrteflĮotarprie. Bet pastetf-

kyti nuc.sumanymo krištytfc Pasiuntiniai nieko nepešę. Zar^'nnri^^^'^JSii^kln’^kS 

grizo ! Rygą, o legatas į Prancūziją, kur tuomet gyveno prihna . „„ bendruomene. į skaičius,. Sis reiškinys aiš-
popiežius (Avinjono mieste).

(Bus daugiau) ima. Taip pat kreiva akim procento sumažėjimu JAV. na — $3.00.

.,± <t. ..n S r. u i
I
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Įspūdingas, bet negausus
minėjimas

LB-nės Bostono apylinkės 
valdybos rūpesčiu rugsėjo 
20 d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-jos III aukšto sa
lėje buvo surengtas Rugsėjo 
8-sios ir Lietuvos Steigiamo
jo Seimo 50 metų sukakties 
minėjimas sutraukė apie 13C 
Bostono ir apylinkės lietu
viu. Minėjimą atidarė ir pra
vedė LB apylinkės pirminin
kas Ant. Matjoška.

Įnešus vėliavas, komp. J. 
Kačinskas paskambino JAV 
ir Lietuvos himnus, o klebo
nas kun. Ant Baltrusūnas 
sukalbėjo invokaciją. Lietu
vos garbės konsulas adv. A 
Shalina savo šiltame žodyje 
tarp kitko palygino Ameri
kos jaunimo idealizmą ir tė
vynės meilės supratimą pir
mojo pasaulinio karo metu 
su dabartinėmis šio krašto 
jaunimo nuotaikomis, paga’ 
kurias dalis jaunimo vengia 
pareigos tėvvnei, bėga j Ka 
nadą, Švediją ir kitur.

Minėjime pagrindinę kal
bą pasakė prel. J. Balkūnas 
iš New Yorko. Surišęs Rug
sėjo 8-sios šventę su Lietu
vos Steigiamojo Seimo 50 
metų sukaktimi, prelegen
tas ragino visus stiprinti sa
vo eiles, ištvermę ir tikėjimą 
Lietuvos laisvės atgavimu. 
Jo kalba buvo Įspūdinga ii 
turininga. Tarp kitko jis ne
bijojo tarp žadintojų lietu
vių tautinio atgimimo pami
nėti dr. J. Šliūpo, o kovoto
jų dėl Lietuvos laisvė pirmo
se eilėse nurodyti Lietuvos 
socialdemokratų partijos. 
Jis taip pat iškėlė faktą, kac 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
atstovų eilėse buvo JAV lie
tuvių atstovas Julius Kau
pas. Kalbėtojas ypač pabrė
žė reikalą remti Vliko veik
lą.

Minėjimo dalyviai priėmė 
rezoliuciją, kuri buvo pa
siųsta JAV prezidentui ir 
JT organizacijai. Rezoliuci
ją lietuviškai pateikė J. Viz
baras, o Į anglų kalbą išver
tė dr. J. Navickas.

Rezoliucija — 1) prašo 
JAV prezidentą iškelti Lie
tuvos bylą JTO, kuri šieme 
minitsavo sukaktį, 2) reika
lauja, kad Sovietų S-ga ati 
trauktų iš Lietuvos savo ka 
riuomenę ir slaptąją polici 
ją, 3) reikalauja grąžinti vi
sus Lietuvos tremtinius, 4 
reikalauja Lietuvai laisvės 
apsispręsti ir pasirinkti sa
vo valdymosi formą, 5) reiš
kia padėką JAV-bėms už 
nepripažinimą neteisėtos 
Lietuvos okupacijos.

Meninę minėjimo dalį at
liko sol. B. Povilavičius, ku
riamą akomponavo komp. J. 
Kačinskas, o taip pat ir J. 
Kačinsko vedamas parapi
jos choras. B. Povilavičius 
M. Petrausko "Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka“ ir Ūdrio a- 
riją iš V. Klovos operos "Pi
lėnai“. Publikai pageidau
jant, dar pridėjo S. Šimkaus 
"Tamsiojoj naktelėj“, šv. 
Petro parapijos choras atli
ko J. Naujalio "Maldą už 
tėvynę“ ir dai. B. Budriūno

r gėrimų, grojant lietuviš- 
cas melodijas iš juostų, ku
rias drauge su aparatūra pa
rūpino J. Rentelis. Minėji
mo programą į magnetofo
no juostą Įrašė lietuviu radi
jo valandos Laisvės Varpo 
vedėjas Petras Viščinis.

Minėjimas buvo gerai su
organizuotas, turiningas ir 
špūdingas, bet ne toks gau
sus, koks galėjo būti. Vie
nintelis priekaištas organi
zatoriams — tai nereikalin
gas pusės valandos vėlavi
mą. Minėjimo programa tru
ko dvi valandas.

1-----  1_ B?— .— •— *—- Jv* ,įaunų Keliautojų Įspūdžiai

Jau buvome minėję, kad 
'aunios mūsų kolonijos mer- 
yinos Birutė Vaičjurgytė ir 

Antanavičiūtė, užtru- 
’curios Europos lankyme du 
nėnesius ir tris savaites, ne
seniai laimingai sugrįžo Į 
Bostoną. Jodvi aplankė

Naujas ■ bostono arkivyskupas 
Humberto S. Medeiros kalbasi 
Brownsville, Tęs., su laikrašti
ninkais po to, kai buvo paskirtas 
kardinolo Cushingo vieton.

Vedybos
Gerai atrodanti našlė vedybą 

tikslo ieško rimto, blaivuos ir 
taip pat gerai atrodančio vyro, 
ne jjannesnio kaip 65 metą.

Pasiūlymus siąsti Keleivio ad
resu, pažymint ant voko —

“Marijampolietei“

Ieiko
Ieškau savo giminią. Ją var

dai — Zosė Balt rūšy t ė ir jos se 
>uo Toasė. Abi kilusios iš Lie 
p^oh. Repšio kaimo. Jos pir 

miau gyveno Leoriston, Mass. .
Maloniai prašau atsiliept 

šiuo adresu:
George žilinskis,
Box 503

Millinocket, Mass. 04462

lieškau Anthony Atkinson. 
gyvenusio 13 Thames SLreet 
Brooklyn, N.Y., ir sesers Mari 
onos Siminkeviėienės ar josią- 
aiką Andy ir Oigos.
Jie patys ar apie juos ką ži

nantieji malonėkite atsiliepti —-
J. Yankus,
806 EI Redondo,

Redondo Beach, Cal. 90277

NENUSIMINK11E!
Galima pagelbėti sergantiem? 

-eumatu, ranką ar koją skaua 
uais. nutirpimu, jaučiant nuo
vargi-
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa 
sėkmes, arba grąžiname pinigus 

Siąskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PBO0UC1S
North Sta„ P.O. Bos 9112 

Nemariu N J. 07105

Rugsėjo 27 d. 1 vai. po 
pietų Tautinės S-gos namuo- 

tngliją, Olandiją. Prancū- se So- Bostone Įžymiųjų 
^iją, Lenkiją, Vokietiją. šaulhl Sąjungos veikėjų So- 
' veicari ją ir Italija. | ir Aleksandro Mantau-

Nors ir nepritekliuose gy- tll pagerbimas. * 
menanti, malonų Įspūdį joms . * * *
dirė Lenkija ir jos žmonės.' Spalio 11 d. So. Bostono 
Ten jos susitiko su Laimos Lietuvių Piliečių dr-jos 70 
senele ir dėdėm, kurios met*I sukakties ir senų narių 
/iešniomig nuoširdžiai rūpi- pagerbimo banketas.
nda. maudėsi Baltijos jūroj * ,
(anot jų, lietuviškam vande- Spalio 17 d. Bostono mzi- 
ny), susipažino su bendrom nierjų balius Sheraton Mo- 
Lietuvos ir Lenkijos istori- tor Inn-» Quincy, patalpose.'
Vokietiją'^Krut^k^Ubna sPaIio 25 d. Lietuvių ra-! pinti geriausieji visų jo iš- 

lalyva™ StutWte sureng- dijo valandos Laisvės Var- leistų knygų kūriniai. Puoš
toj Lietuvių Studijų Savai- P° rudens parengimas So. nūs leidinys, 592 psl., kai- 
'ėj, sėkmingai pasirodė tos Bostono Lietuvių Piliečių na $10.00.
savaitės parengimų progra- dr-jos trečio aukšto salėje, j TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU,
__ i_____ X- y_____ • - .Al Į •!— •

Poezijos knygos

ROMANAI
Birutė Pūkelevičiūtė, — 

RoGSČJO ŠEŠTADIENIS,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

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

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

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

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

Aloyzas Baronas, PAVA 
SARIO LIETUS, 261 psl. 
kaina minkštais viršeliais- 
>2.50, kietais $3.75.

Vmca* Ramonas: MIC
OTAS RYTAS. I66pusl 

Kaina $2.50. Gaunama Ke 
leivio administracijoje.

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

Audriu* Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili 
mo 1935 m., I tomas, 28C 
psl.. kaina $3.00.

Andriu* Valuckas, NE 
MUMO SONŪS, n tomas 
428 psl, kaina $4.00.

SeHy Salminen, KATRY- 
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją. 
29’ psl., kaina $5.00.

k tr. Tarulis, VILNIAUS; 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minxštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75, 

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro-

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau M metą tarnauja heturią visuomenei ir išmokė
jo daugiam kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

• SLA— jau turi daugiau, kaip tris su ?use milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausia* 
apdraudas nuo $100.06 iki $10.000.06.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Eu. 
dowmeat Insurance, kad jaunuolis gautą pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

ŠIA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenim*, rekomenduojama lietuvišką 
klubą ir draugiją nariam*. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Uthuanian Alliance ef America 
397 West 3Sth Street, New York, N-Y. 10001

i

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

faiforauoja skaitytojas apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomią nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visos mūsą visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytoją laišką skyrių, kuriame laukia
me abipusią pasisakymą ir auomonią kiekvieno visieam 
svarbia probleasa.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsą iš- 
eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbiu bei idėją, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metine prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

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

POEZIJOS PILNATIS,
Bernardo Brazdžionio poe- 

I zijos rinktinė, kurioje šutai- manas, 234 psl., kaina $2.50 
i- «_i Albina* Baranauske*, 

KARKLUPĖNUOSE, pre- 
mijuotas romanas, 224 psL, 
kaina $2.50.

Kazy* Almeną*, UPĖ | 
RY1US. UPE I ŠIAURĘ 
romanas I dalis, 325 psl., 11 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3 00.

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

Vvtauta* Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS 
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., ka> 
na $2.50

Vytatrta* Volertas, UPt 
TEKA VINGIAIS, romėną*
332 psl., kaina $3.50.

Vacy* Karaliūnas. KAL 
NŲ GIESME, premijuota 
romanas, 201 psl.. kain* 
$2.50. .

Karys Plačenb, PULKIM
ANT KELIŲ-.-, romanas B 
kun. Strazdelio gyvenimo
I tomas 200 ps., kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Juozas Xrahkau*ka>, f l’l 
NAGO UGNIS, premijuota 
romanas, 205 pusi., kaina 
«.66.

Aloyza* Baronas: LIEP 
TAI IR BEDUGNES, pro 
mijuotas romanas, 279 p«L 
cains $3,00.

Vytaute* Alantas: TARF 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
ousl. kaina $4.60. 
MINDAUGO NUŽUDY- 
MAS, Juozo Kralikausko

premijuotas romanas, 24* 
n*L. kaina $8.
Draugas don Camallo, 

įdomūs klebono ir vietinė? 
komunistų parti jos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl.. kaina $3.

Oiiančios puSy*. Haline? 
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumnu vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.60.

kose. Mažiausia joms pati- .
kusi Italija — ne to krašto Spalio 31 d. ir lapkričio 1 
gamtos Įvairumas ir grožis, d- Lietuvių Tautinės Sąjun-
nė italų kultūros lobiai, bet /engiama A., .
vyrai, kurie gatvėse tiesiog Į- Galdiko kūriniu paroda. i«» Gražina Tulauskaite.
Žuliai užgabinėją jaunas mo- * * | Psl” Kaina *—
teris. Būdamos Romoj, jos Lapkričio 1 d Sandaros AUKSINIAI RAGELIAI,
aplankė ir naująją lietuvių klubo barbėtas ir lyrika, Pranas Naujokaitis,
koplyčią Šv. Petro bazilikoj, karalienės rinkimas So. Bos- gą pSj^ kaina $2.00.
Taip jau atsitiko, kad, Biru- £no Lietuvių Piliečių dr-jos
tei ir Laimai ten esant, bš- i “ aukšto salėje^
rilikos lankytojų vadovas! .
nieko nežinojo apie koply-J . Lapkričio 14 d. Lituams- 
?ios kaikuriuos simbolius. ^^«s mokyklos bdnkotus So. ŠERKŠNO SIDABRAS^ M 
Todvi stojo tam vadovui Į. Bostdno Lietuvių Piliečių 
talką, o tas lietuvaičių žinias' dr-jos III aukšto salėje, 
oerdavė laikytojams, kurie

Lapkričio 15 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių dr-jos 
Šurum Tburujp,. ’

su dėkingumu visa tai priė
mė. Anot jų pasakojimo, 
koplyčia eąanti įspūdinga, 
viena pačių gražiausių šv. 
Petro bazilikoj, turistų tik
rai gausiai lankoma.

Sugrižusios į Bostoną. 
Laima Antanavičiūtė ir Bi
rutė Vaičjurgytė pasiryžu- 
gios rimtai kibti Į aukštojo 
mokslo studijas. Bet maty
sim jas ir mūsų kultūriniuo
se parengimuose — jos abi 
sutiko Įeiti Į perorganizuo
tą Kult subatvakariams 
rengti komisiją, gal jos pasi
rodys ir viename kitame 
Dramos sambūrio parengi
me.

Klu

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

• •
minėjimas.

Lapkričio 28-29 dienom 
Balfo seimas So. Bostono L. 
Piliečių dr-jos salėse.

* * •
Gruodžio 13 d. poeto Ber

nardo Brazdžionio "Poezi
jos pilnaties44 pristatymas.

RADIJO PROGRAMA
s.-jviu»;

Ssniautia Lsstnyltt SadUo 
DOStOnO ^ograaia Naujoj AngHta 

ė stoties WLYN, 1860 E 
lociklų ir ii stoties FM 
101.7 mc.. veikla sekmadie 
niais nao 1 iki 1:80 vaL dis 

Rugsėjo 25 d. 7:30 vai.Iną. Perduodama: VėHaatik 
vakaro So. Bostono Lietuvių p—nllirių žinių matraoks 

# . Piliečių dr-jos m aukšto sa- r komentarai, muzika, dai
kantatos "Lietuvos šviesos i ldje Lietuvių Respublikonų j ios ir Magdutėa pasaka, 
keliu“. Čia solistas buvo B. klubo Įteisinimo iškilmės,I Biznio reikalais kreiptis | 
Povilavičius, o akompania- dalyvaujant Mass. guberna- ‘ Baltic Florists gėlių ir dovs- 
torius — dr. V. Vasyliūnas. toriui Francis W. Sargent ir nų krautuvą, 602 E.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

eilėraščiai, parašė Pranas 
Imsrys, 40 psl., kaina $1.- 

VAKARĖ BANGA, lyri

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS. 
Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

Vaitkus, 86 psl., kaina
$1.50.

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

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

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

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

VYNUOGĖS IR KAKTŲ 
SAL Julijos švabaitės ei 
lėraščių rinkinys* 96 pel. 
kaina $2.00.

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

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

Santvara 6-ji etiėraščii 
knyga, 150 puslapių, gra 
šiai Įrišta, kaina... $2.60

PLAUK, MANO LAIVELI 
Petro Segato eilėraščiai 
111 psl., kaina. ... .12.0’
DAINŲ SŪKURY 89 po

puliarios ir šokių dainos, 
surinko

Po programos minėjimo ^dtfems aukštiems pareigū- way, So. Bostone. Telefo- ne, kišeninio formato, 123 Alovroa baronas: ViENI 
dalyviai dar ilgai šnekučia- ms AN 8-0489. Ten gBOM* psl-, kaina $1.00. | M MEDŽIAI, 117 psl. ko
vosi prie Įvairių užkandžių * * * KsIsMk _ aaaaaaanaaasooai tu $ 1,60.

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisvės Varpas
Lietuviu Radijo 

Valanda

BUVO $4, DABAR 11K$2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

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

Kito* tokio* knygos neturime.

5

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

T f
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Vietines žinios
LB Kultūros klube kalbės 

dr. Rimvydas Šliažas

Pirmas šio sezono LB Bos
tono Lietuvių Kultūros klu
bo susirinkimas įvyks rug- 
sėjo 26 d. 7:30 vai. vak. 
Tarptautinio Instituto pa- į 
talpose, 287 Commonvvealth j 
Avė., Bostone. Jame kalbės Į 
dr. Rimvydas Šliažas tema| 
"Modernieji vokiečių rašy-; 
tojai“.

Dr. R. šliažas yra baigęs 
Vasario 16 gimnaziją, pra
dėjęs studijas Vokietijoje ir 
jas baigęs Amerikoje. įsigy-: 
damas daktaro laipsnį. Jo 
specialybė yra germanisti-į 
ka, kurią jis dabar ir dėsto 
Edinboro, Pa., universitete.'

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbary St 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868 

yra yienuatoie oficiali j»Uu- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
aumtinius tiesiog iš Worcos- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai-

lietuviškai, pateraau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir

Cin galina gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Peter Maksvyti*
AlMMer

43 Church Street
E. Milton, Mass.

Atlieku risus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamu namu ir 
Mznio pastate, parai reika
lavimą. Saukite visados id S va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

»M********************

Graži pradžia

Bostono Balfo skyriui pa
skelbus piniginį vajų, Va-i 
ragaičio vardo šaulių kuo-i 
pos šauliai sudėjo 21 dol. ir 
80 ct. ir per Balfo skyriaus! 
valdybos narį Bronių Utenį 
paaukojo Balfui.

Balfo skyriaus valdyba 
visiems Bostono šauliams 
reiškia nuoširdžią padėką.

Pavykęs Kult. subatvakaris

Praeito savaitgalio Kul
tūrinis subatvakaris ir jo 
metu suruošta Gabijos lei
dyklos devynių dailininkų 
paroda sutraukė daug lan
kytojų. Nupirkta per 20 pa
veikslų. Plačiau—kitą kartą.

Kaip jau buvome rašę, 
Bostone yra susiorganizavęs 
Lietuvių Respublikonų Klu
bas. Jo pirmininkas yra inž. 
Jonas Vasys. vicepirminin
kai Antanas Matjoška ir į 
Gintaras Karosas, sekretorė 
Felicija Grendalytė, padėjė
jas Algis Makaitis. ižd. Lai
ma Jasaitienė, o direktoriai 
— Vyt. Izbickas, J. Kapo
čius, Br. Kuodienė, St. Ur
bonas ir J. Tuinila. Teisių 
patarėja —adv. Zuzana Šal- 
nienė.

Klubas išsiuntinėjo kvie
timus į jo rengiama subuvi
mą, kuris įvyks penktadiyni, 
rugsėjo 25 d. 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Piliečių dr-jos III Į 
aukšto salėje. Čia atsilankys | 
Mass. gubernatorius, Fran-i 
eis W. Sargent. kurį atlydės į 

kiti įžymūs respublikonų į 
partijos nariai — kandida-i 
tai į Mėsa, valstijos vado-'

vaujančius postus lapkričio 
3 dienos rinkimuose. Tai bus 
Donald R. D\vight. kandi
datuojąs į Įeit. gubernato
riaus postą, Josiah Spaul- 
ding — kandidatas į JAV 
senatą, Donald L. Conn — 
kandidatuojąs į vyriausiojo 
Massachusetts valstijos pro
kuroro vietą, Mary B. New- 
man — kandidatė į Mass. 
valstijos valstybinės sekre
torės postą ir eilė kitų.

Gubernatorius Francis W. 
Sargent iškilmingo akto me
tu asmeniškai įteiks oficialų 
dokumentą, įgalinantį Bos
tono Lietuvių Respublikonų 
klubą teisėtai ir aktyviai 
veikti Amerikos respubliko
nų partijos gretose.

Tame parengime su val
džios atstovais bus galima 
susipažinti ir pasikalbėti rū
pimais klausiniais.

Parengime bus ne tiktai 
kalbos, bet ir vaišės.

Bostono vy r. ateitininkai 
įuošia simpoziumą, kuris į- 
vyks š. m. rugsėjo 27 d., sek
madienį, 3:30 vai. po pietų 

i V. ir E. Sužiedėliu namuose 
Brocktone.

Simpoziumo tema — "Gi
mimų kontrolė“.

Pokalbyje dalyvauja kun. 
Zakaras, dr. St. Jasaitis, dr. 
J. Navickas ir moderatorius 
E. Sužiedėlis.

Newburyporto kareivinėse

Sekmadienį čia Tautinės 
gvardijos kareivinėse įvyko 
sprogimas ir gaisras. Tai 
padegėjų ir ginklų grobikų 
darbas, nes pagrobta daug 
šaudmenų ir svarbių doku- 
jnentų. Prie ginklų nepajėg 
ta prieiti. K***-

Matyti, norėta susprog
dinti visas 300 pėdų pasta
tas, nes įvairiose vietose bu
vo išdėliotos net šešios ben
zino dėžės.

Bomba karo veterano
Miltone laiku buvo paste

bėta bomba, padėta karo 
veterano Weinerio automo
biliui susprogdinti.

Valdyba

Muziejaus retenybė
So. Bostone išnuoeMjaaaas 5 

kambariy botas trečiame auki
te. Gazo Šildymas, pastoviai Šil
tas vanduo. Išn uosio jama tiktai 
suaugusiems. Neleidžiama lai
kyti šunų. Teirautis telefonu — 
AN 8-6671.

Paskutiniai nepriklausomos Lietuvos laikų prisiminimai !

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

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

~r >i

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Paiakarnio

JPftDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
o vai rvto iki 5 «al. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston. Mass

TEL- AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOMETRISTft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

m********************************
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Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

Elektros Prietaisai
ROpestin^ui taisome laikrodžiu* 

tiedu*, papuošalu*

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
'*eee*eee**eee*eee*eeeeeee*eeee«M

tl

Knyga yra geriausias žmogaas drangas

vuuuuoMOOMOoooomooooooeoooeooooei&ooooooooooeeooom'

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistas, išpildome gydytojų ro 
ceptus ir turimo visus gnuvus vaistus.

Jai reik vaistų — eikit į lietuviškų vafsUaų.
Bnv. Emanuel L. Rosengard, B. S„ Reg. Pharm.

982 a W. Broaduay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
THsfeaas AN 8-6628

Nuo 9 raL ryto iki 8 vaL v, fakyrus šventadieniu* ir sekm.

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

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

S k amb i n k ite

268 - 4662;

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

DABAR
už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka
t - .... * '■ Į '

. i . v * • '
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-luasius metus. Nuošimčiai yxa nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nno 9 vai. ryto iki 3:38 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigą hm 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Amata) yra

virš 210,000,000

.. ........................... .
Dažau ir Taisau

, Namus ii lauko ir viduje.
* Lipdau popierius ir taisau* 
tviskų, kų pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausių 
medžiagų.

JONAS STARINSKAS 
. 228 Savia Hill Ava.

TeL CO 6-5854

Flood Sąuare 
H ar d įvare Co.

M. J. ALBUI 
S» EAST BBOADNAT 
SOUTH BOSTON. MASE. 
TELEFONAS AN 8-414S

Baajamin Moore Dainį 
Popieroo Siapama

Stiklas
Visokie reikmenys 

Reikmenys 
Vfcnkfe

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairiy rišlų

BRONIS KONTRIM 
698 Broaduray 

8a. Boatoa, Maas. 82127 
TaL AN 8-1761

Gana
nereikalingai eikvoti kurni alyvą

Alyva kūrenamos

Savybės:
Produktingumus

Grožis
Ekonomija

šito oro krosnys
Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Rytdienos įrengimas

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos buraerį, put ėją, ore filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbų 
jungti rūsy su vamzdžiais^

10 metų garantija.

&FUEL CHIEF

bsogbJI

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

470 Adams Street, Quincv. Mass. 02169 
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per dienų 

Skambinti telefonu: 436-1204

1 O «I H r t * ' n fc'. f (jiiip*i*nl r
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* A. J. NAMAKSY f

Real Estate dk Insurance; 
321 County Club Rd- ;

Neartom Centre, Maas. 92159 
TeL 332-2645

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mase. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterie ataa- 
čiam įvairias sįaatiaias į Lieta 
vų ir kitm Rusijos valdomas 
plotus! Siuatiaiai sudaroari iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap> 
avo, nuristo ir pnunoašs gami
nių. Tarime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir iaspertaotų 
prekių iš kitų kraštų visai fa 
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite aš- 
sakyti jų gamybos prekes, čte 
sumokėsite pinigus, e ginriaės 
ten vietoje galės pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpiaiakaajame pei 
tom tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečia* 
ar auoiaiiniam apaigyveaimuL

tai ir sųžiaingaL Atsilankę įriti 
ainsite. Vedėjas A. Sehyrimki

E. KARDELIENĖS 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
EXPRESS CORP.
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO į LIETUVĄ
ir Intas Rusi jes

Pristatymas greitas ir 
larantistss

mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių

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

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iln 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
331 W. Broaduray 

So. Boston, Mana. 02127 
TaL 2680068

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVUKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jaes atsikviea. 
ti į svečjųe — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trą.ną_Ątlantic TrsvelSąrvioe. C i a visų 
lėktuvų bilietai (air tiekėte) išra šėmi 
belaakiaat — bs j akio p a pi 1 d omo 
mekeaėie.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

So.
w.

02127

Visų skyrių vedėja Aldam 
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