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Prez. Niurna kalbėjosi sn 
demokratais ir diktatoriais

Jis buvo lygiai draugiškai priimtas socialdemokrato 
Saragat, komunisto Tito, faiieto Franco ir Airijos bei 
Anglijos demokratinių vyriausybių galvų.

blokų. Nors Jugoslavijos ir 
JA Vyaldymosisistemog yra 
visiškai skirtingos, bet sa
vanaudišku interesai jų va
dus irgi bičiuliškai susodi
na prie bendro stalo. M$tt, 
Amerikai svarbu, kad Jugo
slavija ir toliau išliktų bent 
neutrali ir nepakryptų so
vietų pusėn, o Jugoslavijai 
rūpi ekonominė nauda, ku
rią ji žinda iš JAV.

Didelė sensacija buvo ir 
JAV prezidento apsilanky
mas fašistinėje Ispanijoje, 
vos atsisveikinus su komu
nistine Jugoslavija, čia gen. 
Franco demokratijų vadui 
surengė patį prašmatniausią 
priėmimą, ir Nixoną pasiti
ko apie pusantro miliono 
ispanų, nors Ispanijos tylio
ji opozicija ir buvo priešin
ga tokiam JAV prezidento 
apsilankymui, kuriuo jis lyg

Tarptautinėje politikoje 
ne visada lemiama vaidinęs 
n j vaidina valsty Ms’ vadų 
pasaulėžiūra, valdančių par
tijų ideologija ar net hičra- 
liniai principai. Čia daugiau 
svarbu, kokius Veiksmus 
vienu ar kitu metu diktuoja 
politinė ar karinė situacija, 
kokios naudos viena ar kita 
valstybė tuo metu siekia.
Dėl to dar nesenais laikais 
mes buvome liudininkai, ro
dos, negalimos nacių ir ko
munistų draugystės, rusų ir 
kinų komunistų skilimo, vo
kiečių ir žydų diplomatinių 
santykių atnaujinimo ir pa
našių jvykių.

Auganti Sovietų Sąjungos 
grėsmė verčia ir JAV užsie
nio politikos vairuotojus 
kartais nuo demokratijos ke
lio nužengti j kairę ir j dėži
nę, ieškant vis naujų draugų 
ar sąjungininkų, nebojant ir "i»laimino“ fašizmą. Bet
ideologinių skirtumų. Tai 
ypač išryškino ir paskutinio
ji JAV prezidento Nixono 
išvyka Europon.

Italijoje Nixonas draugiš
kai tarėsi su socialdemokra
tu prezidentu Giuseppe Sa
ragat. nes sovietų laivyno 
gausėjimas Viduržemio jū
roje yra lygiai pavojingas 
Italijos ir kitų NATO orga
nizacijos narių saugumui. 
Nors italų socialistų partija 
ir kritikavo vadinamąją 
Nixono doktriną, bet Itali
jos valstybės saugumas ir 
JAV interesai vistiek reika
lauja, kad Viduržemio jūro
je JAV laivynas atsvertų so
vietiškąjį, kad JAV, sovie
tams čia braunantis, nepasi
trauktų. Ir Nixonas davė 
pažadą Viduržemio 
regiono jokiu būdu 
ti sovietų malonei.

JAV ir Graikijos santy-

Ispanijos strateginė padėtis, 
jos rankose esantieji Vidur
žemio jūros vartai, JAV ka
rinių bazių reikalas nulėmė 
ir šią draugystę.

Geriausiai JAV politiką 
gal išreiškė prez. Nixono 
žmona. Žurnalistų paklaus
ta, kaip jai patikęs maršalas 
Tito. ji atsakė: Jis yra ža
vus!“ O į klausimą, kokį 
įspūdj padaręs generalissi- 
mo Franko, ji pareiškė: "Jis 
yra nuostabus!“

Pridėkime dar, kad Vati
kane Nixonas sutarė su po
piežium Paulium VI, kad ka
ras yra blogybė ir reikią 
siekti taikos Artimuosiuose 
Rytuose ir Vietname, kad 
Airijoje pareiškė daug senti
mentų savo žmonos protėvių 
gimtajam kraštui, kad Ang
lijoje sutarė bendrą liniją 

•j Artimųjų Rytų "Klausimais, 
kad kaikur dar buvo de-

kiai po ten įvykusio pervers-' monstrantų aprėktas ar ap- 
mo ir karinės diktatūros įsi-'; mėtytas kiaušiniais, — ir tu- 
galėjimo buvo gerokai at- rime visą diplomatinę kelio-
šalę. JAV netgi buvo nu
traukusios graikams sunkių
jų ginklų tiekimą. Bet au
ganti sovietų grėsmė ir čia 
JAV-bes pastūmėjo į arti
mesnę bičiulystę su dar va
kar smerkiama Graikijos 
diktatūra. Prezidento kelio
nės metu per diplomatinius 
pasiuntinius Graikijai vėl 
buvo pažadėta atitinkama 
karinė lr ekonominė para
ma. kuri turinti grąžinti se
ną draugystę, nes šiuo metu 
abiem šalims tai naudinga.

Nixono apsilankymas ko
munistinėje Jugoslavijoje 
buvo gal svarbiausias jo ke
lionės punktas. Jis čia pra
leido net dvi dienas, konfe- 
ruodamas su diktatorium Ti
to, atstovaujančių vadina
mąją "trečiąją jėgą“, ne
utraliųjų valstybių grupę 
tarp JAV ir Sovietų S-gos

nę. kurios tikri regultatai pa
aiškės tik laikui bėgant.

Sprogo dinamito 

sunkvežimis

Netoli Springfieldo, Mo., 
šovinys susprogdino sunk
vežimį, kuriame buvo 21 to
na dinamito. Žuvo vairuoto
jas. Sprogimas buvo tiksai 
stiprus, kad išmušta 100, pė-, . 
dų duobė ir aplink išbyrėjo*! * 
langai.

Sunkvežimis buvo išnuo
motas iš Tri-State Motor 
Transit bendrovės, kurios 
vairuotojai jau kelinta sa 
vaitė streikuoja. Suimti ke
li įtariami pasikėsintojai. Y- 
ra pagrindo spėti, kad į tą 
sunkvežimį šovė kas nors iš 
streikuojančių tarpo.
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čia amtome Vakarę Europos žemėlapi ir svarbiau sim 
savo rugsėjo 27 — spalio 5 d. kelionėje. Daugiau šia

iis, su kuriais prez. Nizoaas susitiko 
buvo skiriama pasimatymui su Tito.

Marinų generolas taikliai 
šaudė „taikos balandžius”

Jis juos vadino "tautos gėda", priešo talkininkais ar 
elementarinės logikos stokojančiais žmonėmis.

Karas yra baisi žmonijos 
rykštė, kuria ji tūkstančius 
metų pati save plaka. Nea
bejotinai visi trokšta amži
nosios taikos. Jos trokšta ir 
Amerikos jaunimas ir tą sa
vo gerą norą vienaip ar ki
taip bando išreikšti. Bet ka
da kalbama tik apie JAV 
vienašališką nusiginklavi
mą, tik prieš JAV karinę 
tarnybą, tik prieš JAV visas 
laisvojo pasaulio gynimo pa
stangas, visai nereikalau
jant. kad ir komunistinis 
blokas taip pat nusiginkluo
tų. tai jau tie siekigai gali 
būti arba naivus šnekėjimas, 
arba išdavikiška propagan
da, siekianti patarnauti JAV 
ginkluotiems priešams.

Ta tema praeitą savaitgalį 
Bostone kalbėjo ir marinų 
korpo generolas Leonard F. 
Chapman naujo laivo nulei
dimo ceremonijose.

Jie slepiasi po jaunimo 
timilitarinė retoriką, taiko
ma tik vienom JAV-bėms, 
esanti "tautinė gėda“. Ją da
rą asmenys, kuriuos saugoja 
Amerikos laisvė, o jie norį 
tos Amerikos pražūties. Jie 
naudoją gražiuosius žodžius 
"laisvė“, "demokratija“ ir 
"taika“ savo niekingom or
ganizacijom pridengti..

Jie sleuiasi po jaunimo 
kauke, o esą iš tikrųjų seni 
valstybės priešai.

Jie keikia esamą santvar
ką, bet nepasiūlo pozityvių 
reformų. Jie ragina viską 
griauti, bet nekalbą apie jo
kią kūrybą ir statybą.

Jeigu šie žmonės aplamai 
priešingi visiems mūsų ka
rams, sako generolas Chap-
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20fl00 demonstravo 
Washingtone

man, tai jie turi neigti ir 
JAV dalyvavimą I ir n pa
sauliniame kare, ir Korėjos 
kare, ir visuose kituose lais
vės ir gynimosi karuose per 
190 metų.

Savaime aišku, jeigu ne 
JAV ginkluota parama de
mokratijoms, tai šitame iki 
dantų ginkluotam? plėš
riame pasauly na oūtų
užėmę visą Europą ir visą 
dabartinių "taikos šalinin
kų“ garbinamą Sovietų Są
jungą, komunistai Pietų Ko
rėją ir Pietų Vietnamą ir gal 
net tie patys dabartiniai 
protestantai JAV-se nebetu
rėtų laisvės nė išt^ioti.

Vew Yorkas laukią 

70 valstybių galvų

Spalio 14-24 dienomis 
Jungtinės Tautos minės sa
vo 25 metų sukaktį. Į tą mi
nėjimą laukiama suvažiuo
jant daug valstybių galvų, 
Jų gali būti apie 70. Spėja
ma, kad dalyvaus Kosygi
nas, Praneiteijos preziden
tas Pompidou, Izraelio min. 
pirm. Meir, Britanijos min. 
pirm. Heath ir kiti.

Didelio susirūpinimo ke
lia jų apsauga, ypač atstovų 
iš komunistinių kraštų ir iš 
Jungtinės Arabų Respubli
kos.

JAV mokesčių. mokėto
jams teks tam reikalui sudė
ti ne vieną jniHoąą^dolerių.

Siūlo padidinti 
pensijas

Senato finansų komitetas 
dauguma balsų nutarė padi
dinti senatvės pensijas nuo 
10 iki 56 procentų. Mažiau
sia pensija turėtų būti $100. 
Didžiausia pensija nuo kitų 
metų pradžios būtų $213.10. 
Siūloma ir kitokių pagerini
mų. Bet ar tas pasiūlymas 
bus senato ir atstovų rūmų 
priimtas, šiandien tegalima 
tik spėlioti.

Bolivijoje norėjo 

nuversti prezidentą

Prezidentui Alfredo O- 
vando Candia išvykus iš sos
tinės. šariuomenės štabo vir
šininkas mėgino įvykdyti 
perversmą, bet nepasisekė.

PUenadarbininkai 

įspėja vyriausybę

Plieno nuijos, kuri turi 
per vieną milioną narių, pre
zidentas Abel unijos kon
vencijoje pasakytoje kalbo
je kritikavo preą Nixono ū- 
kio politiką, kuri turtinguo
sius daranti vis turtinges
nius, o vargšai vis daugiau 
skurstą. Abel Įspėjo prezi
dentą, kad darbininkai jau 
netekę kantrybės dėl nuolat 
kylančių kainų ir dėl vyriau
sybės priemonių trūkumo 
joms sustabdyti. Darbinin
kai esą skriaudžiami dvigu
bai : dėl kainų kilimo ir dėl 
valdžios priemonių — pini
gų varžymo ir darbo mažė
jimo. Darbininkai nenorėtų 
algų didinimo, jeigu kainos 
liktų pastovios.

Ko reikalauja plieno 

darbininkai

Unijos prezidentas Abel 
unijos konvencijoje pasakė, 
kad derybose su darbda
viais bus reikalaujama vasa
rą uždaryti 2 savaites visas 
plieno dirbtuves, kad darbi
ninkai turėtų vasaros atosto
gas; kad sutartyje būtų nu
matyta sąlyga, kainoms ky
lant, kelti ir algas. Unija 
reikalaus, kad būtų pertvar
kyta darbininkų - darbdavių 
taryba, kad ji greitai spręs
tų įvairius darbininkų skun
dus. reikalaus žymaus algų 
pakėlimo, geresnių pensijų, 
trumpesnės darbo savaitės.

Olandijoje steigiama 

"liaudies bažnyčia“

Daugiau nei 300 Romos 
katalikų kunigų, susirinkę iš 
31 valstybės, nutarė steigti 
"liaudies bažnyčią“. Jie pri
ėmė kelioliką kitų nutarimų, 
jų taipe — remti parapijas, 
kurios sutinka priimti vedu
sius kunigus, panaikinti ku
nigams privalomą celibatą 
(draudimą vesti), panaikin
ti konkordatus su Vatikanu, 
kovoti su visomis tomis jė
gomis, kurios bažnyčią pa
vertė prispaudėjų talkininke 
ir kt

Washingtone suvaržė 
demonstracijas •i

-■a

Nuo spalio 31 d. veiks 
naujos taisyklės susibūri
mams gatvėse Washingto- 
ne. Demonstrantų prie Bal
tųjų rūmų fronto durų nega
lės būti daugiau kaip 100, 
Lafayette parke — ne dau
giau kaip 500. Kitose vieto
se dal vių skaičius neriboja
mas.

Be to, prieš 48 valandas 
reikės pranešti, kas yra at
sakingas už demonstracijas.

Virtoj* —Jordanijos
Hnsnein, apačioje __
partizanų vadas Yasser Arafat, 
sakėms savo partizanas prieš 
karalių. Tame civiliniame karo 
žuvo dešimtys tūkstančių žmo
nių. Dabar pasirodytos polias- 
bos. nors tikros talkon ir

KoZirnu riaušės 
New Yorke

Montrealy ginkluoti 
iy» pagrobė Anglijos di

plomatinį atstovą. Tai pir
mas toks įvykis Kanadoj.

Penkiuose New Yorko ka
lėjimuose kaliniai sukėlė 
riaušes, reikalaudami ma- 
žetnių užstatų, greičiau 
spręsti bylas ir geresnių są
lygų. Jie buvo paėmę įkai
tais ir daug sargų, bet vėliau 
buvo priversti juos paleisti. 
Tvarka grąžinta.

Fundamentalistu kunigo 
Mclntire suruoštoje perga
lės demonstracijoje prie 
Washingtono paminklo da
lyvavo apie 20.000 žmonių. 
Joje turėjo kalbėti ir P. Viet- 
ramo viceprez. Ky. bet jis 
neatvyko, nes taip norėjo 
JAV vvriausybė. Mat, bijo
ta. kad dėl to gali kilti dide
lių riaušių.

. t-.Ut • ■ i
tlAWAJUOS IŠSIVERŽĖ 
„ VULKANAS

Havajuose buvo pradėjęs 
veikti Kilauea vulkanas. La
va išsiveržė per kraterio 
krantus ir tekėjo vandenyno 
link pėdos greičiu per minu
tę. Nuostoliai maži, nes lava 
užliejo jau seniau nuo tokių 
išsiveržimų nukentėjusius' 
plotus.

Mirus John Dos Pasus, 1930 m. 
buvus rašytojas revoliucionie
rius. o vėliau virtęs Virginijos 
konservatoriumi.

I
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Arabų herojui Ganai Abdel 
Hassserui miras

Kaip savo senų draugų, savo šeimos narių ir kitų 
artimųjų, su kuriais gal buvo nekartą ginčytasi ar net 
pyktasi. taip ir iškilių valstybės vadų, kurie būdavo vie
šai kritikuojami ar net niekinami, vis dėlto labai pasigen-' 
dama. kai jie netikėtai miršta ir palieka mus prieš tuščią 
kėdę. Tada viešai gailisi net tie, kurie juos niekino, ir su
sičiaupę liūdi tie, kurie jų mirties laukė.

Tokio pomirtinio įvertinimo namie ir svetur susilau
kė ir rugsėjo 28 d. staiga miręs Jungtinės Arabų Respub
likos (Egipto) prezidentas Gamai Abdel Nasser, kuris 
gyvas buvo ir kone tų pačių žmonių ir aukštinamas, ii 
niekinamas, ir net bandomas nužudyti.

Nasseris yra gimęs 1918 m. mažame Aukštutinio 
Egipto kaimelyje, kur jo tėvas Abdel Nasser Husain buvo 
pašto tarnautojas. Baigęs vidurinįjį mokslą, jaunasis Nes
seris įsijungė į politinę veiklą, dalyvavo įvairiuose veiks
muose prieš britus ir prancūzus, valdžiusius SoeabTkanalą. 
1948 m. jįs įstojo į karininkų s-gą, kuri 1952 m. nuvertė 
Egipto karalių Faruką. Tada jis pasidarė Egipto kariuo
menės vadu ir liko kraštą valdžiusios Revoliucinės Tary
bos nariu, o 1953 m. — jau ministerio pirmininko pava
duotoja 1954 m. dar įvyko perversmininkų valdžioje 
perversmas, kurio metu buvo pašalintas Tarybos pirmi
ninkas gen. Nagibas. ir Naseeris paskelbtas Egipto prezi
dentu.

Tikriau sakant, jis liko visagaliu Egipto diktatorium, 
bet arabų valstybių valdovai dar ir šiandien kone visi 
yra tik karaliai arba prezidentai-diktatoriai.

Nasserio valstybinės bei politinės veiklos kely buvo 
keletas žymių laimėjimų, bet gal dar daugiau nepasiseki
mų. 1954 m. jis pasirašė su Anglija sutartį dėl Suezo ka<

.yct-v.

Dešinoje 
kairėje > vistą

to prttMmtas Gamai AMsį 
nifK vieepraidentae Amvar EI Sadat.

Kas kitur rašoma
SPAUDĄ BEVARTANT jo progos ir galimybių, ne

panaudojo atominių ginklų 
Ko Marinta pasaulyje šie- grėsmės tam įsigalėjimui sp

iria* Tį irtnaninintinti0 Ap- tramdyti. Griuvo visos Va- 
saugoti jame Sovietijos vals-1 karų iniperijos Azijoje ir 
tybės įsigytą vietą? Išlaiky- Afrikoje. Šitokie dalykai, be 
ti dabartinių viršūnių dikta- abejojimo, stiprins, M
turą? pažiūrą, kad tarp dviejų įra*

(Sienų klausimams Vaka- “Y“?. karo "ekus- ,nes J* 
mase pašvenčiama daug ra-į ne‘>ut*na!’ \akarai saval* 
kaio ir kalbų. bei aiškios1 silpsta. Tačiau Maskvos 

^Momonės nesusi-1 vedai mate naudos skelbti,
fcvysdžiui, jeigukadkaPlta.hzma? V™ «odus 
pasauli sukomu-ilr Ple8™s_.tr non karo, nore 

nistinti, kodėl komunistai sav0 zodziams- gal būt, pa
rusai labiau bijo komunisti
nės Kinijos, negu kapitalis-

O O jO

M. KRUPAVIČIAUS IR 
J. PUZINO SUKAKTYS

Spalio 1 d. sukako 85 m. 
amžiaus kun. Mykolui Kru
pavičiui, ilgamečiui nepri
klausomos Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos, 
Lietuvos seimų daugumos 

krikšč. partijų bloko) va- 
vienam iš žemės refor

mos sumanytojų ir vykdyto
jų, įžymiam plunksnos dar
buotojui. buvusiam VLIKo 
pirmininkui.

Socialdemokratams teko 
turėti nemažai ginčų su su
kaktuvininku. jo vienus ar 
kitus veiksmus kritikuoti. 
Bet mokėjo ir sukaktuvinin
kas socialdemokratus pa- 
žnaibioti. Jam visada seime 
vykusiai atsikirsdavo prof. 
Vincas Čepinskis. Jų ginčai 
netgi neapsieidavo be Šven
tojo rašto citatų. St. Seimo 
užkulisiuose atvirai kalbė
davo, kad Čepinskis šv. raš
tą net giliau suprato negu 
kun. M. Krupavičius. Ar ten 
buvo taip, ar ne, šiandien 
jau visiškai nebesvarbu.

Dabar prel. M. Krupavi
čius gyvena Chicagoje ir y- 
ra jau nestiprios sveikatos.

Lietuvos visuomeniniame 
ir politiniame gyvenime jis 
yra išvaręs labai plačią va
gą. Savo darbui tikrai už
baigti jis turėtų parašyti sa-

tys visai netikėjo.
Diktatūros viršūnėm, mat,

yra naudinga Sovietiją vaiz
duoti plėšraus kapitalizmo 
apgulta pilimi, kurią ginti 
yra visų rusų (ir užsienio ko
munistu) „patriotinė parei
ga“. Šitokiomis mintimis, 
pavyzdžiui, buvo teisinama 
ir ginkluota Čekoslovakijos 
okupacija.

Amerikos senato vaisty
tas saugumo pakemisi ja pa
prašė Sarvasdo universiteto 

^eliųrerefarait,
ir Sesdetiją autorius, Adam

Laikraščiuose skaitome nai tik ryžiais ai- kviečiais- B. Uhunpaseikšti savo nuo- 
naujieną iš Graikijos: vi- Neturtingiesiems daug ištek-1 monę tema ‘"Komunistų dog- 
siems restoranams įsakyta I lių reikia ūkiškai pakilti —į — “ <»—u 
du kartus per dieną pasiūly-' sukurti pramonei, pakelti že-‘
ti savo valgytojams bulvių, mės ūkiui. Bet pasirodo, kad 
Perdaug priaugo bulvių, nė- tie turtingieji pamažu ”• 
ra kur ju dėti, tai įsakymas
turi padėti suvalgyti.

Mes sakytume, kad gerai, 
jei yra bulvių. Jei jų yra, tai 
jau ne badas. Juk maisto 
reikalais besirūpinantieji 
mokslininkai skatina ieškoti 
naujų dirvų ir kelti jų der
lingumą, nes pasaulyje pa-

;rni

ap-
tingsta“ ir nebeskuba ateiti 
į pagalbą. Dėl to iš kalbų 
kongrese paaiškėjo, kad 
tarp turingųjų ir neturtingų-• l • J • v — • _  • *

Prof. Ulam sako: 
„Rimtas tarptautinės poli

Sovietijos vadovai iš tikrų-; tikos, “į**“ .ar Vakar« 
jų tiki galimybę, kad du spaudos skaitytojas nevali 

•*tnr -iri’v-KvTnn, manvti. kad Amerika ar bet^Ki^,pCaX kU”ki‘a VakanJ ,Val8tybė
ų k h jj degte dega noru komuniz

mą išrauti ginklu. Bet Mask-

ma ir Sovietijos diplomati- 
“ Pakomisija svarstė, arm

sugyventi be karo? Profe
soriaus raštas išspausdin-

jų kraštų vis didėja praraja, tas vėliausiame Londone

nalo evakuacijos, perimdamas tą sritį ir biznį Egipto ži- i .daugėja gyventojų,
nion. Jis nacionalizavo stambiausias įmones, suorganiza- • !r ^e? a a^-n^ 118 
vo didžiųjų NUo užtvankų statybų, pagerino žemdirbių
gyvenimo sąlygas, įvykdydamas eilę reformų, atiduoda-' jau nebf gian.
mas vargingiem dvarininkų žemės nuomininkams jų dir- dien. q bulvė irgi gina nuo 
barnus sklypus nuosavybėn. 1956 m. plebiscito būdu pa- bado, nors, žinoma, rimtai 
tvirtintas 6 metų terminui prezidentu, 1958 m. pasirašė nuo jo gintis dar reikėtų tu
su Sirija unijos sutartį, paskelbdamas Egiptą Jungtine rėti ir prie bulvės — sviesto 
arabų respublika. 'ar taukų ar mėsis.

Į Tasai specialistų gąsdini- 
Nasseris svajojo pasidaryti 80 ar net 100 milionų ara- mas, pasirodo, jau neša vai- 

bų pasaulio vadu, išlyginti jų tarpusavio nesusipratimus sius. Ne. Graikijos bulvių 
ir prigesinti broliškų giminių istorinę neapykantą, o atei- nėra pagrindo laikyti to su- 
ty — viena ar kita forma sukurti visų arabų jungtinę sirūpinimo vaisium. Užaugo 
valstybę, kurios pradžia jau buvo Egipto unija su Sirija, bulvės, ir viskas, šioks toks 

to gąsdinimo vaisius, žino- 
Deja, realybėje ne viskas taip klojosi, kaip buvo sva- turtingųjų kraštų

jota. M m. Sirija po vidaus perversmo pasitraukė iš uni- M^is^^ėSm^žeiSu
• VSP " ?■ i H t * 1 a t* t/yt* I*q1* * plotus. Nėra "kur dėti kvie-

vienam Egiptui. Ginklu įveikti Saudy Arabijos karalių ir Qų! Tokia išvada aišku, ne_ 
prisijungti Jemeną po ilgų kovų nepavyko. Kitos arabų nusako, kiek pasaulyje yra 
valstybės, išsikovojusios iš anglų ar prancūzų nepriklau-. duonos neužtenkančių žmo- 
somybę, turėdamos savo karalius ir prezidentus, nerodė nių. Jeigu mažinami kvie- 
jokio noro jungtis, o dar labiau paklusti Nasseriui. Jo am-, čiais apsėjamieji plotai, tai

vadinasi, turtingieji labiau 
turtėja, o neturtingieji — 
skursta. Toksai dėsnis pa
stebimas ir pačiuose turtin
guosiuose kraštuose — ten 
irgi didėja-prarija tarp tak
tingųjų ir neturtingųjų. O 
statistikos specisftištri ap-’ 
skaičiuoja, kad per sekan
čius 15 metų vien neturtin
guose kraštuose gyventojų 
skaičius padidės apie mili- 
ardą. Jiems 'reikės ’maisto. 
Jeigu nebus iiptasi vykdyti 
kitokią revoliuciją, tai gali
ma laukti raudonosios revo
liucijos.

einančio Rytų Europos 
klausimams svarstyti žur
nalo Survey numery.

• • «

Prof. Ulam prisimena, 
kad Leninas pirmutinis pa
reiškė, jog du pasauliai ne- 
sugyvenrią. kad laikas kapi
talizmo ir komunizmo san
tvarkas neišvengiamai pri- 
stums nesutarimą išspręsti 
ginklu ir gyventi išliks tik 
vienas arba kitas priešas, bet 
ne abii kartu. Tačiau Mask
vos vadai, kasdien pilka po
litiką vesdami, skelbė ir te- 
beskelbia, kad komunizmas

Palaukite, palaukite! Ta- ir kapitalizmas gali ir turi

vai skelbti, kad kapitalizmas 
ruošiąsis ja pulti ir sunaikin
ti. vra našus psichologinis
frinklas viršūnių diktatūrai Y° atsimjni™us ir juose nie-
išlaikyti“.

Ir šitos pasakos apie neiš
vengiamą kapitalizmo ir ko
munizmo susikirtima Mask
vos valdovams yra tiek nau
dingos, kad vargu jas pa

ko nenutylėti, nors ta teisy
bė būtų ir jam pačiam ne
maloni.

• • •
Antras sukaktuvininkas 

prof. dr. Jonas Purinas spa
lio I d. užsklendė savo kny-

bicija „nušluoti“ nuo iš arabų atimtos žemės Izraelį ir tuo 
legendariniai sušvytėti viso arabų pasaulio akyse baigėsi 
nepaprastai tragiškai. 1967 m. žydai per 6 dienas sugniuž
dė visą Egipto karinę jėgą ir, galbūt, būtų galėję užimti 
net ir Kairą. Egiptas prarado Sinajaus pusiausalį, Suezo 
kanalo krantą ir kanalo kontrolę, o su tuo garbę. Nasseris 
bandė atsistatydinti, bet vistiek savo salininkų buvo palik
tas ir toliau tose aukštose pareigose.

Vėlesnės jo pastangos atsigriebti taip pat buvo su
rištos su pavojais ir nesėkmėmis. Norėdamas Egiptą iš 
naujo apginkluoti, įsileido kraštan ne tik sovietų įtaką, 
bet ir tūkstančius „specialistą“ karinėse uniformose, ku
riuos vargu bepavyks iškraustyti. Kol kas Izraelio nepavy
ko ir politinėm priemonėm įveikti ir atsiimti per karą pra
rastų arabų teritorijų, o pastarosiomis dienomis ir bend
ras frontas prieš Izraelį gerokai apgriuvo, kilus Jordane 
civiliniam karui. Tas Nasserį ir pribaigė.

Paskutinis jo „laimėjimas* gal buvo tik tas, kad jis 
mirė natūralia mirtimi, kas arąbų vadų tarpe reta. Ypač, 
kad ir Nasserį jo tautiečiai njFt tris kartus kėsinosi nu
žudyti. * . , ' _

Bet šiandien jis arabų pasaulyje legenda. Jo karstą 
lydėdama, milioninė minia verkė ir klykė sielvartu, dras
kė ant savo krūtinės drabužius, rovėsi plaukus, sutrypė 
karių sargybą, verždamosi savo rankomis palytėti bent 
Nasserio karsto lentą. Arabai suprato, kad mirė jų vienin
telis šių laikų herojus. Ir kad liko tuštuma...

reiškia, kad JAV neturi 
jiems pirkėjų. Trūksta duo
nos ūkiškai atsitikusiems 
kraštams, bet jie neturi pini
gų. JAV ir taip pardavinėja 
kviečius užsieniuose žemes
nėmis kainomis, negu vidaus 
rinkoje.

Kitas kviečių kraštas — 
Kanada — sėjamuosius plo
tus buvo suskatusi didinti,, 
kai staiga buvo atsiradęs 
stambus pirkėjas — Sov. 
Sąjunga. Tas pirkėjas atkri
to, ir staiga kviečių auginto
jai nebežino, ką daryti. Da
bar jau numatyta sumažinti 
apie 22 mik akrų kviečiams 
skirtųjų žemės plotų, nes 
valstybė superka tik nedide
lį kiekį, o kas liko — žino
kis pats. Dėl to kviečių augi 
nimu vertęsi ūkininkai me
tėsi į gyvulininkystę arba į 
aliejinius, šitiems dalykams 
dar numatoma rinka.

Maisto padėtį pasaulyje 
kaip tik neseniai svarstė į 
Hagą susirinkę tos srities 
specialistai — ten buvo su
šauktas Pasaulinis Maisto 
Kongresas. Tame kongrese 
netrūko ir įspėjimų, bet bu
vo ir linksmesnių minčių. 
Pagal tarptautinius įsiparei
gojimus turtingieji kultai

sai Pasaulinis Maisto Kon
gresas kaip tik" ir kalbėjo a- 
pie žaliąją revoliuciją, kuri 
galėtų apginti nuo raudono
sios. Bet tuščiomis rankomis- 
niekas nepajėgs plačiu mas-' 
tu įvykdyti ir tokios žalio
sios revoliucijos. Kaip žino-* 
me, raudonosioms vykdyti 
dažniausiai naudojami gink
lai, kurie, žinoma, taip pat 
kainuoja pinigąt Žaliajai 
voliucijai irgi būtinai reikia 
pinigų ir už juos nupirkti vi- 
šokių gaminių. O Jungtinių 
Tautų Maisto ir Žemės Ūkio 
Organizacija, kuriai ir ati
tektų rūpintis išgelbėti pa-( 
jfiaįulį nuo bado k, turbūt^ 

■nuo raudonosios revoliuci
jos, kuri net ir nežada gelbė
ti nuo bado. savo žinioje, sa
ko. teturinti tik tiek pinigų, 
už kuriuos būtų gaKma nu
pirkti vieną atominį povan
deninį laivą.

Bet žalioji revoliucija vis
tiek vykdoma. Net ir dalis

taikiai sugyventi.
• • •

Po Antrojo pasaulinio ka
ro įvyko Sovietijos įsigalėji
mas, o Amerika, kada turė-

žiūrėkite, kas jau dabar vie
nur kitur atsitikę. Filipinai 
prieš keletą metų būdavo vis 
priversti kas metai įsivežti 
bėnt po milioną tonų ryžių. 
Dabar jau užtenka tam kraš
tui ir savo ryžių. Vakarinė 
Pakistano dalis 171 procen
tu padidino kviečių gamybą. 
Indija.^ per-porą metų, padi
dino kviečiu jramyba 50 nro- 

bado ir, turbūtęjĮcenti^Cęilpnaą^yiiųgamy- 
bą 34 procentais. Japonija, 
kuri irgi įsiveždavo ryžių, 
dabar jau nebesuvalgo savų. 
Dar visa eilė kraštų jungia
si į tą revoliuciją.

Tačiau daug ko trūksta ir 
tiems kraštams, kuriems pa
sisekiau revoliucija. Ten ry-

______  _________ žiai ir kviečiai atpigo, ir
mokslininkų, kurie vis gąs- ynttflrigjj ūkininkai nebepa-

T ’ Tn J S v Ti i ” I 1 u* savo Kily-lestu nutildyti betkokie' gos 65-tąjį puslapį. Jis yra 
pnsiyennnnai1 iš vakane- pats pirmasis bepriklauso* 

čių pusės. mos Lietuvos visapusiškai
pasiruošęs proistorikas, •va
dovavęs daugeliui istorinių 
vietų kasinėjimų ir paskel
bęs jų rezultatus, daug ra
šęs Lietuvos archeologijos 
ir kt klausimais. Jo didžiau-

Dirva rugsėjo 30 d. laido-' ® nuopelnai kaip ražo Lie- 
jerašo- j tuvių Enciklopedija, yra

"Teko patirti, kad inž. E. medžiagos su-
A. Bartkus, eilę pastarųjų sistemimmas j chronologi-
metų Amerikos Lietuvių “*» d™n?e ” j,r°f
Tarybos pirmininkas, pa- A- S?l,u ^fmimjos nustaty- 
kartotinai pareiškęs ateinan- mas..lr nan«
čią kadenciją į ALT Valdy
bą nekandidatuosiąs“.

INŽ. EUG. BARTKUS 
PASITRAUKIA

GRAŽUS LATVIŲ 
LEIDINYS

„Latvija“, Amerikos Lat
vių Sąjungos leidinys, yra 
skirtas atžymėti Latvijos ne- 
priklausouRyJk>ėff. paskelbimo 
50-jai sukakčiai.

ruošimas. Jo mokinė yra ir 
prof. dr. Mariją Gimbutie
nė, dabar jau tarptautinio 
masto archeologė moksli
ninkė.

Dr. J. Purinas yra taip pat 
uolus visuomenininkas, daž
nas paskaitininkas. Jis buvo 
ir vienas iš Lietuvių Enci
klopedijos redaktorių, JAV

. Į.B! Kultūros Tarybos pirmi- 
Albumo formos leidinys— rankas ir dfar kitas pareigas

reprezentacinis, skirtas Va ėjęs. Gyvendamas Philadel-
karų gyventojams supažin- nhijoje, jis yra dar Lietuvos
dinti su Latvijos neprikišu-*“ - — - -----
somybės laikmečiu, su so
vietų įvykdvtu krašto paver-

Laisvės Komiteto ir Vliko 
narys, rašo Lietuviu Fondo 
užsakyta knygą apie Lietu-

gimu ir apžvelgiąs Latvi jos J vos proistorę.
Abiem sukaktuvininkam 

linkime sveikatos ir šviesių
okupaci jos laikotarpį. Daug 
nuotraukų ir žemėlapių. Čia 
taip pat idėti tekstai JAV d}

jėgiafctveraB, jie išstumia- nenSta'

ssajsgj&j sa .«■»

Leidinys atspaustas gera-
kėjai. Net kaikur ir valgyto
jai vaipos. Tie, kurie buvo 
pratę iš saujos valgyti ry
žius, dabar nepatenkinti* 
kad naujųjų veislių grūdai

dino pasaulį būsimąja bado 
grėsme, dabar jau suka

____________ _ ______ to net mokyklos užimamos.
drąsiai galėtų išmaitinti net sunaikina ken-
kalbėti, kad ši mūsų žemelė 

nai!
157 bilionus žmonių, o da
bar gi jų tėra tik 3.6. Tik rei
kia susiimti. Reikia panau
doti visas galimas žemes, tu-: 
rėti sėklų, žemę vieniu* nu-,
sausinti, o kitur drėkinti, pa- turi kažkokios limpančios
sirūpinti trąšų, Žinoma, ma
šinų, tada prašom, bus mais
to!

Nepaisant visokio nelogiš
kumo ir išteklių stdkos, kur

medžiagos, tai jiems apsiter- 
lioja rankos, jie tuo biaurisi. 
Bet dėl to, greičiausia, nebus 
jokios didesnės revoliucijos. 
Svarbu, kad nereikėtų ba-

Izraelis visada laukė Nasserio mirties ir meldėsi, kad 
Jahova ją greičiau atsiųstų. O šiandien ir jis išsigandę*

ne. nežinia, kas dar bus lytoj. Ar tik neiškeis sovietai 'Svo‘ištekliais tūrėtų padai I tos sčkhj’rūšjtf_____ , .
kokj dar blogesni savąjį Ivanę Aleksandrovičių Abdulą... neturtingiesiems ir nebūti- gia duoti didelius derlius, ir

tai reikalingu, tadtar jm< g”**”-, tod batų 1y> 
vyksta ialioain revoHudjotf *»fowų revoliuciją.
stebuklai. Išvestos .pugerin- 

kurfos pajė- S. Bskaragb

(Europos Lietuvis)

M1R£ E. REMARQUE

feveicarijoje mirė 72 m. 
me popieriuje, ir atskirai jo amžiaus rašytojas Erich Ma- 
išlefeta: anglų kalba (12,060 ria Remarųue, pagarsėjęs 

‘ mų kalba (SjOOO veikalu „Vakarų fron-
ęgz.) ir prancūzų. kalba t?.į^.nauj°“ *orian*2^ 
(&P00 egz.). Aplamai, tai ahstiškai pavaizduotas Pir

masis pasaulinis karas, mi- 
lionus aukų pareikalavusios 
kaotynės Prancūzijos fronte. 
Veikalas yra išverstas į dau
gelį kalbų, jų tarpe ir lietu- 

Ivių. Didelio pasisekimo su-
--------- .... silaukė ir jo veikalas „Kelias
Lietuvos ateiti galatbmi atgal“, kuriame vaizduoja- 
■» pačią lietavią leieviij pirmoefae karą pmdūi- 

pastangoa Ariradead Tau- mėjurioe Vokietijos dienos, 
tos Fondai, prisidisiam prie kario grįžimas į civilinį to 

meto gyvenimą.

puikus pavyzdys, kaip rei
kia anie savo kraštą, jo pa
dėti informuoti įvairiakal
bius gyventojus Vakaruose.

(E)

t
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Laikraštininkų konfereicįa!
Taber tarmėje

kitoks... Matyt, jis 
norėta atitaisyti prie knygos 
pridėtoje dailioje, origina- 
tinėje utofctondėlėje, bet, 
deja, ir čia korektūros klai
da pakartota. Taip jau fata
liškai obdtteka mūsų išeivi-' 
jos spaudoje...

Ta proga pravartu at
kreipti dėmenį į tai, kad, 
kaip patirta B isterikų, kaž
koks nemalonus fatumas ly- 

Nauja lietuviška knyga j1 didįjį^ etmoną Kristupą 
išeivijoje sudomina kiekvie- . . mūsų
ną skaitantį lietuvį šviesuo- ^°.^ėje literatūroj'e. šteų 
lį. Štai šiais metais pasirodė 18^18^°Je Kaune ir išeivijoj
Balio Sruogos "Radv ila Per- 4: .
kūnas“. Tiesa, tai jau antro- Tdetuvos istorijoje 287 p. 
ji laida, bet, kaip atrodo, atvaizduotas to Radvilos 
nedaugeliui mūsų žinomos S”1?8?, 0 Pagyta, kad tai 
veikalas. Jis buvo išlelsfasT?#<^4a ^er^ūnas’ ir.Pn€?
Kaune 1935 m. nedideliu ti- 318 Psl- retoje sfcJ
ražu, graitai išparduotas, 0 ^1"° v
dėl savo lietuviškai patrioti-
nio, antirumško turinio rusų, jU1 gah būti žinoma tos klai- 
okupuotoje Lietuvoje ne pa- j pnezartis: abu atyaiz^ 
teko į 1956 m. išleistus B.'?", buvo paimti į albumo 
Sruogos Raštus, nėra ten lei- Bartošeyi-
diiamas skaityti. ičlaUs. Hętmani pobu i ko-

| romu Wielkiego Ka. Litewa- 
Ši muzikalinė pjesė tapo 1830-1866. Jau čia a-

libreto to patiee vardo J. ‘“M Knatapų, tėvo ir aS-

NAUJOS KNYGOS

■ la

▼(>
P • r k i m a »*. Antroji

Detroitiškė Lietuvių Žur- Diskusijų Meta išryškėjo 
nalistų Sąjungos centro vai- du opūs dalykai: rašančiųjų 
dyba, jau visiškai savo trejų prieauglio atigttuz ir, prie
mėty kadencijos pabaigoj, auglį organizuojasi, jo ap- 
pagaliau sušaukė žurnalistų mokymo sunkumai. Ir šitie 
konferenciją. Gal ta konfe» klausimai lygiagrečiai sa ne- 
rencija ir nebebūtų išdegusi, lemtu barnia vis ir vis išlak 
jei ne auksinė proga. Vai- davo visuose trijuose konfe- 
šingoje anksčiau Juozo Ba- rencijos etapuose. Kai rug- 
čiūno, o dabar Valdo Adam- sėjo 19 d. rytą Zuzana Juš
kevičiaus - Adamkaus Ta- kevičienė pasiūlė trijų punk- 
bor Farmoje, Sodus, Mich., rezoliuciją, tai už du pir- 
vėl buvo ruošiamos LB va- muosius punktus visų buvo 
dovų, laikraščių redaktorių pritariančiai paplota. O tie 
ir visuomenininkų susitiki- punktai buvo: 1. Išsiugdyti 
mo dienos. LŽS c. valdyba jaunų rašto žmonių kadrą; 
susimetė, su p. Adamkum 2. Išleisti tinkamą vadovė-

1 aidi. Išleido "Terra“, Chi- 
eago, I1L 1970. Tiražas 500 
egz., 130 pat ir iliustracijos. 
Kaina 4 dol. Viršelis ir tita
nais lapas — daiL A. Ku-

susitarė, dar nelabai pavė
luotai pasiskelbė, ir 1970 m. 
rugsėjo 18-19 dienomis kon
ferencija įvyko. Kadangi 
konferencijoje dalyvavo a- 
pie trys dešimtys laikrašti
ninkų ir kadangi nemaža jų

dalis, mačiau, posėdžių 
veiksmą žymėjosi į blokno
tus, tai, manau, spaudoje 
apie šią konferenciją bus 
plačiai pasisakyta. Bet ka
dangi nė iš Keleivio redak
cijos, nė iš Bostono nema
čiau nė vieno žmogaus, tai 
noriu bent trumpai apie kon
ferenciją čia papasakoti.

Rugsėjo 18 d., penktadie
nį, punktualiai, kaip buvo 
žadėta, 5 vai. vakare konfe
renciją atidarė LŽS centro 
valdybos pirmininkas Vy
tautas Alantas. Atidaroma
jame žodyje pabrėžė, jog ši 
konferencija yra istorinė, 
nes šiame kontinente pirmo
ji (suminėjo kitas dvi, įvy
kusias Vokietijoje prieš 

daugiau kaip du dešimtme-

lį spaudos bendradarbiams 
ruošti; 3. Ir ateityje su 
plunksna kovoti už Lietuvos 
išlaisvinimą, čia, žinoma, 
mano surašyta iš atminties,
ne pažodžiui. Dėl to trečio 
punkto reikalingumo kažku
rie kolegos suabejojo todėl, 
kad tai yra savaime supran
tamas reikalas ir jo primyg-

ija rado New Olcans Juodųjų paate rų bmiaėec. šios organizacijos nariai terorizavo 
Suimta 14 asmenų. Tokių gmkiy san dėlių randama ir kituose teroristų Užduose.

Karnavičiaus operai, kuri naus, atvaizdai buvo sukeiu-j prie pabaigos, nutariau pa- 
sukti Kanados link ir aplan
kyti pramonės parodą To-

Kanados pusėn akis pasukusį
Paskutinėmis dienomis. ’ visoje Amerikoje lietuviai j 

kada atostogos artėja jau neturi, čia ir jaunimui, ir

taip pat yra išnykusi iš teat- tu
tinas skelbimas (rezoliuci-įro repertuaro Vilniaus ope- 
joje!) tik kelty įtarimą, jog i roję. O jos premjera praėjo 
ne visi LŽS nariai už lietu-! ypatingai šventiškoje nuo- 
vos laisvę pasisako. ' taikoje Kaune 1938 m. va-

j sario 15 d., oficialaus vals-
Sveikintojai žodžiu buvo tybinės šventės minėjimo iš- ** . ... , .

PLB pirmininkas Stasys! vakarėse. Dabar čia išleis-! Anoniminių raštų, Jnvių 
Barzdukas ir Vliko vieepir- toje knygoje skaitytojas rag autorių nei tikrų pavardžių, 
nurinkąs Juozas Audėnas, j keletą M. Dabužinskio eski-'nei adresų redakcija nežino,
Sveikinusių raštu buvo per- (zų, tam pastatymui repro-j nespausdiname, 
skaityta bene tuzinas pavar- dukcijų. Tai senojo Vilniaus»
džių, jų tarpe ir Keleivio re-; vaizdeliai, pora kostiumų 
daktoriaus Jackaus Sondos.' veikėjams.
Diskusijose porą kartų pasi- ’
reiškė ir kitas įžymus sve-1 Veikalas stilizuotai vaiz-
čias — PLB vykd. ^vieepir- duoja tikrus XVI ir XVII_____________________________
ntinMoa dr. Antanas sąvartą istorinius į-į ^^usia te-l Iš didžiojo kelio išsukau

I pilniu Unto „Alin nat n — teroristų veikla. Spatt-Į Manchesterio link. ir. pava-
rhttonm. otv.Tiadmn d*, r3 • * /CK M smulkiai aprašo. t žfavus 15 mylių pro nedide-
Daugy suvgannoda- hngus Katkau (a>odkey>! R^jo 14 d. jį buvo pa-l lj Maneherterio miesteli, 
^.±^2“ degti Sudamtes”drabni liukuose stūkso Dainavot

RED. ATSAKYMAS

U URUGVAJAUS

rante.

naktis Dainavoje

Dainavos vardas seniai 
girdėtas, tačiau dar neturė
jau progos ją aplankyti. Tai 
visų pirma ten ir pasukau. 
Kelias iš Chieagos labai ne- 
klaidus, tik reikia laikytis 
94-jo kelio, kuriuo savo žir
gui spyriau į pakinklius net 
iki 70 mylių per valandą, to- 

jdėl Dainavon nubėgom per 
i 4 valandas.

kus.

pi&bMu,T$7" Šew V^ose”^

dėmis išvardijęs keleto Vincas RrtSbfr to7ir ChJdktiSii jį globoti— —• ak nrogi ' * ^nasta to *

dalyvaujančių spaudos vete- >u minėtas j Petr6Da8. tt nės Gedimino kijX pas_ paną naktjifeprogdinta te- ir pastatei.

New Jersey — Albinas Tre- kutinės Slucko atžalos, ku- °ranų, į prezidiumą pakvietė 
Tėvynės redaktorių Juozą 
Petrėną (pirmininkauti) ir
Naujienų red. kolektyvo na
rį Algirdą Pužauską (sekre
torium).

Kadanri lygiai 6-tą turė
jome skubėti vakarieniauti, 
tai iki pertraukos V. Alantas 
tespėjo perskaityti tuzino 
mašinraščio puslapių pra

nešima apie LŽS c. valdybos 
paskutinių tre jų metų veik
la. Ten buvo išskaičiuoti vi
si c. valdybos atlikti svar
besnieji darbai (penkių Pra
nešėjo numerių išleidimas, 
įstatu projekto paruošimas, 
į LŽS centrinį skyrių apie
80 narių suverbavimas bei 
vieno kito naujo LŽS sky
riaus įsteigimas, savišalpos 
fondo suorganizavimas, šū
kiu konkurso pravedimas ir 
kt). Pirmininkui neigiamai 
paminėjus L2S Chieagos 
skyrių, nieko nelaukiant bu
vo reaguota protesto šauks
mais. Chieagos skyriaus pa
dėtis aplamai ir to skyriaus 
pirmininko Antano Gurne
lio ypatingai buvo aptaria
ma ar, geriau, aprėkiama vi
suose trijuose konferencijos 
seansuose. Buvo tiek "dyri
nu epizodu“, kad ir su rez
ginėm neišneštam. Gaila, 
dėl laiko stokos, dėl popierio 
stokos ir dar dėl kitų prie
žasčių nuo ginčo aprašinėji
mo surilaikysiu.

čiokas su žmona. B Toron- nigaikštytės Sofijos. Rad-’ Policija sulaikė 3 ieroris- dėneiTda^vbė^ieturiu ra- 
t° (vienintelis kanadietis!) vilai buvo protestantų vadai, tu% terp kjmj jrra rieayjy^ni piknSj^ 

Sigitas Pranskunas su Chodkevičiai — katalikų.1 ?4kiti žuvauja, treti būreliais
tTo”3’ k? Clevelando — Įgia atsispindi vykusi tada ^^P^^*Tk*.4*faėdi. Jaunimas žaidžia, plau-
LŽS garbes narys Kazys S. į rejjginė Eesantaika. O visur ^.^aaU kioia po ežerėlį. Gamtos
Karpius ir Juozas Stempu-, jauįjama, kad ir savo tarpe J!*® . tėvas anglas, motma^ puikus. Tautiečiai
as* J kovojančių didikų pareigai Il®*ove*

. Vi^i ir privalai LM.
lis pripažino, kad konferen- maekoftų/Uf tei, I Vakarinis Monterideo

F rijii buvo naudinga, nepai- KristupasRadriftr Juts‘4fcįnfeištis Aecion rugpiūčio 
fsant ir nesklandumų, barnių. gtymidavo, ^S 2Td. stambiomis raidėmis

ir gavo Perkūno vardą. Į išspausdino straipsnį, pava- 
I dinty "Dešimt metų plikant 

Knyga atspausdinta šva- grįžti iš Sovietų Lietuvos į 
riai, daro malonų, estetinį Izraelį“. Jis iliustrooėas fo- 
įspūdį. Tik yra viena didelė,! tokopija rusų kalba, 
gal kieno ir nepastebėta, Į Jį paskaitęs, sužinai, kad 
klaida: parašas prie Radri-; tei ne Lietuves, bet Rygos, 
los Perkūno portreto prie 16 kuri yra Latvijoje, 34 žydų

Juk tie nesklandumai ne čia 
iškilo, o seniai kabėjo ore. 
Išsiaiškinus, kad ir vietomis 
piktokai, bus priartėta prie 
vienybės.

šeštadienio (rugsėjo 19) 
ryte, prieš posėdį, konferen
cijos dalyviai su keliais sve
čiais kartu nusifotografavo. 
Konferenciją užbaigus, bu
vo sugiedotas Tautos him
nas. o po to k* dar kortą nu
sifotografuota.

puslapio neteisingai duotas. 
Turi būti "Kristupas Radvi
la Perkūnas, 19-jo amž. dai
lininko V. Gersone pieštas 
pagal senąją graviūrą. O čia

prafymas leisti grįžti į Izra
eli Straipsnio autorius ne
žinojo, kad Ryga yra Latvi
joje.

senimui yra kas veikti. Det
roito ir apylinkės lietuviai ją 
turėdami džiaugiasi ir ją re-( 
mia, joje daugiausia ir dir
ba.

Pas Kanados ūkininkus

Daugelis Toronto ir apy- 
lirkės lietuvių žino, kame 
gyvena Šibilskių ir Bardzi- 
lausku šeimos. Tai netoli 
gražaus seno miestelio Hes- 
peler. Šibilskių šeima iš Pa
svalio, todėl kaip senus pa
žįstamus nutariau aplanky-' 
ti. Ckis netoli 401-jo kelio. 
Gyvenamos trobos kiek to
liau nuo mažesnio keliuko.

Įeinu į vidų. Čia randu 
šeimininkus su svečiais besi
kalbančius. Visi pasvalie-' 
čiai. Iš Anglijos atvykusi sa
vo sūnaus aplankyti Gelež- 
nikienė, kurią atlydėjo pas
valietis J. Karpis.

Prieš kelerius metus Ša
me ūkyje įvyko dvi didelės 
nelaimės: tragiškai mirė 
Stasė šibilskytė - Bardzi-' 
liauskienė, o netrukus sude
gė gyvenamas namas su vi
sais baldais. Palikę kaip sto
vi, šeimininkai vis dėlto 
nenuleido rankų ir su Rau-' 
donojo Kryžiaus bei artimų
jų pagalba vėl pasistatė gra
žius namus. Dabar laukus 
aosėio dobilais ir verčiasi, 
nienininkvste. Bardziliaus-1 
kas pradėjo prekybą ūkio; 
produktais, ir gerai sekasi.

Skaniai pasivaišinę ir ra
miai prie geliu darželio išsi-1 
miegoję, pasileidome į To-j 
rontą.

Bot Brazdžionis i
' * !

CLEVELAND, OHIO

&»iriaks LB taryba
Spalio 24 d. čia susirinks 

pavasarį išrinktoji JAV Lie
tuvių Bendruomenės šešto
ji taryba.

A. ŠKĖMOS RAŠTAI
I tomas: Nuodėguliai ir 

kibirkštys, šventoji Inga, 
Čelesta ir Balta drobulė, 500 
psl., kaina $6.00.

II tomas: Juliana, Živilė,'
Pabudimas. Vienas ir kiti. 
Žvakidė, Kalėdų vaizdelis, 
Ataraxia, 440 psl., kaina 
$6.00. I

Abu tomai gražiai įrišti.

JorėaaijM civiliMs valdžios

SPECIALIAI
ŠVENTĖMS 
I LIETUVĄ

VISA APMOKĖTA 
GAEJAS NIEKO 

NEPRIMOKA
ŠVENTINIS .... $35.5e 
4J/i sv. miltų, 2’A sv. ry
žių, 2*4 sv. cukraus, 1 
sv. marmelado, 1 sv. ma
karonų, 1 plytelė šokola
do, 1 maišelis vaisių sal
dainių, % sv. salami, 1 
sv. maišytų vaisių, 100 
gr. Nescafe, 2 maišeliai 
pudingo. 2*4 ^v> avižinių 
miltų, 2»4 sy. mana krp^
10 SKARELIV- 46.80
5 vilnonės skarelės su 
didelėmis ar mažomis gė
lėmis ar turkiškais raš
tais ir 5 šilkinės skare
lės įvairių spalvų.
Oro paštu siunčiant, pri
dedama $8.50.

VERTINGIAUSIA
DOVANA JOSŲ 

GIMINĖMS YRA 
DIRBTINIAI KAILIAI
Pasakiškos vertės, di
džiausias pasirinkimas 
vienos spalvos ir dryžuo
tų audinių (mink) ir ka
rakulių..

KAINA TIK 699.00 
M1SRUS siunt. ..6126.00

Medžiagos 3 jardai vyrų 
žieminiam paltui, 100% 
vilnos, 3 jardai moterų 
žieminiai paltui, 100% 
vilnos, 314 jardo vyrų 
kostiumui, 100% vilnos, 
3 jardai moterų žieminei 
suknelei, 100% vilnos, 
2 lovos paklodės (dvigu
bo dvdžio), 2 pagalvių 
užvalkalai. 6 turkiškieji 
rankšluosčiai.
Yra daug kitokių dalykų 
šventėms.
Prašykite veltui nauju 

k a t a I • t • ! 
UZSAKLKITE TUOJAU 
Užsakykite tiktai per

INTERTRADE
ENPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
New York. N.Y. 19919

Prašykite mfoų katalogo
veltui!

nepažįstami, bet netikėtai 
pamatau Lietuvių žurnalis
tų S-gos sekretorių V. Sele- 
nį, su kuriuo ilgokai apkal- 
bėjiom Chieagos r skyriaus 
veiklą, būsiantį žurnalistų 
suvažiavimą Tabor Farmoj, 
Dainavos įkūrimą. Vėliau 
sutikau Virškevičių. Lietu
vos kariuomenės karininką, 
su kuriuo prisiminėm Šar
vuočių rinktinėj ir inžineri
jos batalione Radvilišky iš
gyventus laikus.

Pasirodė ir rašytojas Ba
lys Gražulis. Klausiu jį, ko
dėl nepasirodąs lietuviškoj 
spaudoj. Atsakymas trum
pos: išsenka jėgos duoną 
pelnant, kūrybai nebėra lai
ko. Tačiau mielas rašytojas 
palingavo galva, patvirtin
damas, kad jis dar pasiro
dys.

Čia buvo sutiktas ir spau
dos darbuotojas A. Žiedas, 
pilnas energijos, susirūpinęs

Kaip jau buvo rašyta, te
roristai pagrobė Brazilijos 

tetoti FragtoŠ' *“«?>» "03^0 M<maDlu

rašinys nepretenduoja į yj. gėrėjosi dėl jų išpirkuno> 
sas konferencijos detales
rušriečianti. Dėl kelių prie- J? rejkala™’l- «>- jaunimo problema.

-- -------r---------- plačiau aprašyti ne- Vakare Dainava ibvu^jv,
universiteto peofesorė dr. galėdamas, rašau remiantis vos keli palikome. Nakvynės
Marija Ramtaienė. Visi jb priežodžiu "geriau tiek, ne- ™ kambarys kuklus, bet juk tei

Beje, Šeštadienio ryte, at
važiavę j LB ir spaudos dar
buotojų simpoziumą, konfe
rencijos pabaigoje dalyva
vo JAV LB valdybos pirmi- 
nlrkfls Bronius Nainvs. vieš
nia iš Australi jos, Melbour- 
no. Ona Martuseričienė ir 
viešnia iš Kanados, Ottauros

binei bibliotekai — patiems

pasakė no kelete žodžiu. Dr. gu nieko*. 
Ramūnienė prašė talkinti, 
steigiamai Kanados valsty- AlfoMuNalui

mrobtorf, likim, netarta.
| visus pastatus, ežerėlį, val
gyklą. Geresnės stovyklos

t
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

Remkime Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo K**—****40 
darbą, aukodami Tautos 
Fondui

• * *

Iškilmingai paminėjo 
bibliotekos 400 m. sukaktį

Griežtai baudžia už

LABAI JDOMŪS 

ATSIMINIMAI

Tik tiek beliko iš gražaus namo Oaklande, CaL apylinkėj kilus dideliem miškų ir krūmų gaisram

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

UETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, Juozo Strolios jdo- 

- mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

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

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

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

?ASKUTIN1S posėdis.
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina .......... $4.00

PER GIEDRĄ IR AUD- 
■ RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi-

Parodykim, kad 
verti vėl iškovoti nepriklau
som* Lietuvą. Aukokime 
bbivės darbui per TautosX. a. J

*1Vilniaus universiteto bib- Bausmės už išprievj 
liotekai sukako 400 metų. Ta vimą Sovietų Sąjungoje ar 
sukaktis buvo minima net 3 jos okupuotuose kraštuose 
dienas. Rugsėjo 16 d. ji pra-' yra nepaprastai griežtos, net 
dėta iškilminga trimitų me- ir mirties bausmę įskaitant, 
lodija iš buv. šv. Jono baž- Į Mus pasiekia vis dažniau ži- 
nyčios (dabar ji mokslo mu- nių apie didėjantį prievar- 
ziejus) varpinės. Visą popie- tavimų skaičių ypač Vilniu- 
tį iki sutemų universiteto je bei Kaune, ir būdinga, 
centrinių rūmų kiemuose' kad nusikaltėliai, patekę į 
koncertavo universiteto sim- i teismo s uolą, beveik išimti- 
foninis bei pučiamųjų or-1 nai — rusai, iš dalies ir len- 
kestrai. Rugsėjo 17 d., gau- kai. rečiau — lietuviai, 
džiant Gaudeamus melodi-, Apje vįeną teismo nuo- 
jai. Sruogos gatvėje buvo! SpVendį vasarą paskelbė ir 
atidaryti nauji bibliotekos; Kom j. Tiesa. Buvo teisiami 
knygy saugyklos rūmai. Be; grupini anksto paruoš
to, mokslo muziejuje buvoję 20 m amžiaus DS iš_
surengta paroda, kurioje prievartavimą keturi vilnie- 
atvaizduotas ilgas bibhote- Į čiai> visi dirbę ^^1^ 
•kos ir lietuviškos rastuos į tekintojais ar elektro monte- 
kelias nuo pirmosios knygos riaįg Žalgirio gamykloje, 
iki šių dienų. \akare Kolo-i Nuosprendis: T.Rezguns- 
nų salėje buvo svečių pnė-! kis nuteistas 15 m. kalėti, V. 
mimas. j Urbanas ir Z. Chotelovičius

Penktadienį Filharmoni-— po 10 m. ir V. Keizikas 
jos salėje buvo iškilmingas — 8 metus kalėti, 
susirinkimas, kuriam vado-! (E)
vavo universiteto rektorius i
prof. dr. J. Kubilius. Tarp! 
kitų jame kalbėjęs bibliote-Į 
kos dabartinis direktorius J. Į

Apdovanoti

Nesirūpina Medininkų pilim
Medininkų pilis — archi

tektūros paminklas, ir jį 
valstybė turėtų saugoti bei 
rūpintis pačia pilies aplinka. 
Kaip ji dabar atrodo, liudija 
tokie įspūdžiai, paskelbti 
Kom j. Tiesoj:

"Gretimai stovi tarybinio 
ūkio naftos produktų sandė
lis, apgriuvusi elektros 
transformatorinė pastotis, 
krypuoja prie sodybinių 
sklypų tvorų eilės... Net čia 
esanti mokykla nesaugo šio 
brangaus kampelio grožio. 
Buvusio rūsio griuvėsiai pa
versti šiukšlių duobe. Toliau 
— šiukšlės, aplaužyti suoliu
kai...“

Reikia rausti prieš būsi
mus turistus, pripažįstama, 
ir baigiama žodžiais: Mylė
kime savo gimtąjį kraštą...

(E)

įvairios žinios

Dainininkui Virgilijui No- ch. Lemchenas

Auganti sovietų laivyno 
grėsme

Pastaruoju laiku JAV ka- to metu, palaikydami arabus 
ro specialistai, spauda ir net ir įsigydami arabų valstybių 
Baltųjų Bumų atstovai vis pakrantėse savo laivynui ba-
dažniau ir su didesniu susi
rūpinimu kalba apie augan
tį Sovietų Sąjungos laivyną. 
Jo grėsmė ypač suprasta da
bar. kai sovietų povandeni
niai laivai jau bando įsikur
ti sau bazę Kuboje, taigi čia 
pat JAV pašonėje. Prezi
dento Nixono atstovas ir at- 

(žydas)[sakingi krašto apsaugos pa-
ni°i7kultūrinT1^VenTmrLi'ė- r<iik,T sut*ikus So'Ž- S"gos parakė knygą"— ’Ueturių'reigūMitoktos padėties aki- 
tuvoje SlikUjlme am^iu- da“ * kalbos iuka Lietuvos žydų vaizdoje jau rado reikalĮn-

tarme?

pakrantėse. Abu priešinin
kai būkštauja dėl to, kad 
vienų ir kitų povandeninių 
laivų atominės raketos karo 
atveju gali staiga smogti 
krašto gyvybinius centrus, 
nespėjus panaudoti nė apsi
gynimo priemonių.

LK.
*>»

MOKA ATLYGINIMĄ 

KRIMINALISTŲ AUKOM
zių. Skaičiuojama, kad šiuo 
metu Viduržemio jūroje yra 
apie 68 sovietų karo laivai.: 
Jų tarpe — 18,000 tonų ra-i 
ketomis ginkluotas ir heli
kopterius nešiojantis Mosk- 
va. 4 kreiseriai, 10 naikintu
vų, 8 sausumon išsikėlimui 
skirti laivai, 8 aprūpinimui 
palydoviniai laivai ir apie 
dešimt atomine jėga varo
mų povandeninių laivų. Bet 
pastarųjų tikro skaičiaus ne
galima susekti.

Didž. Britanijoj nuo 1964 “““VįT'S kietote
metų veikia Įstatymas, pagal, p~ ”............kj3 75
kuų nukentėjusieji nuo kri-
minalistų gauna atlyginimą.* NEPRIKLAUSOMYBĖS 
Atlyginimą moka Krimina- SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
linių sužeidimų atlyginimų atsiminimu (1918-1940) V 
taryba. Nuo 1964 m. jau iš- tomas, 295 psl., kietais vir- 
mokėta $17 mil. j sėliais kaina $3.75.

Kiekvienas, kuris nuken-' To paties autoriaus tomas 
tėjo nuo smurtininko - ki imi- VI kietais viršeliais $3.75, 
ralisto arba mėgindamas minkštais $2.50.
padėti policijai, gali kreip- UETUVA BUDO, Stepo- 
risj mmetą tarybą. . no Klirio atsiminimai 416

Didžiausias atlyginimas , k • 00
išmokėtas motenskei, kurią r
taip suvažinėjo angliakasių TAU, LIETUVA, Stepo- 
vagonėlis, kad ji neteko ran- no Kaprio, 480 psl., kai-
kos ir kojos ir tapo visą gy- na ................... . .......$2.00
venimą paralyžuota. O tą' DIENOJANT, Kipro Bio- 
vagonėlĮ i pašlaitę paleido anįo, 464 psl., kaina ...S2.00 
3 paaugliai, žaidę ant ang

ga viešai pareikšti, kad JAV 
sovietų atominių ir raketom 
ginkluotų povandeninių lai-

je, išskirdamas jame Vii- Vilniaus rajono Spalio re-',
Snėtad Statoj!'bi^o ko‘akio Telšiuose, ant pietvakari-
Lpausdi^to pTraoji gudą ^kUsreįSS'niSS “9M^»ež.er?k™‘®J?>^ ?u^Wkra,!“j|e.nePa- 
Knyga, pirmoji latvių knyga, niSo ūkio^So. ™>nas žema.tijos liaudies: kęąaneK« ir. reikalui pn-
pigioji rusų kalbos grama- jė XlX^rdas buk“« muziejus, NwrtĮyta br«rKte, tdtsių imtis atitin-
tika ir oirmoii knvgaVisoie J p , t T? - t . ’apie 30 pastatų? Ligfaol te- kattu* priemonių, kaip tai 
dabartinėje S St Respublikines profsąjun- seno^nė vafetie-lbūvo prie prez. Kennedžio

j tų Sąjim- gų kurortų valdymo tarybos čio klėtelė ir vėjo malūnas.!Kubon vežamų sovietų rakė-
goję. Jis taip pat pažymėjo,

• •

pirmininkui Kazimierui Pi-
lėliui suteiktos respublikos Vilniuje kin0 re.
nusipelniusio kultūros vei- žisieriaus Vyt Mikalausko

I kejo garbes vardas. 'knyga "šimtas kino mįslių“.j koma, kad JAV galėtu tas
versiteto bibliotekos 400 m. knygoje*^ * j ? v 1
sukaktimi, tos bibliotekos S^plSi^ZbS
vyriausiajai bibliografei A- technika filmu ramvba ar- 

vaujamas kamerinis orkest- polonijai Jurčiukonienei ir ;r kt %
ras. Programa buvo baigta vyriausiajai bibliotekininkei *» • ♦
choro ir liaudies ansamblio Valerijai Kisinienei suteik-; vilniui Kauno Kini™ 
kartu sugiedotu Gaudeamus. tas respublikos kultūros- j d • . k* Li

Bibliotekos sukakties pro- švietimo darbuotojos garbės voTmfes" 
ga buvo ir mokslinė konfe- vardas j paplitęs nešvankus paprotys
rencija "Knyga ir pažanga4, Garbes rastais apdovano- (gadinti telefono automatus, 
kurioje dalyvavo per 200 ti vyresnysis bibliografas Tai daugeI; kartų priminė 
bibliotekinio - knyginio dar- Vytautas Bogušis, skyriaus režiminiai laikraščiai Vil- 
bo specialistų.

kad dabar biblioteka palai 
ko ryšius su 600 pasaulio 
bibliotekų.

Minėjimo meninę progra
mą atliko universiteto cho
ras, liaudies ansamblis ir 
Sauliaus Sondeckio vado-

» » • tų atveju. Bet kokie tie ap
saugos žygiai būtų, sunku 
dabar pasakyti, nors yra sa-

laivų 
duoti.

bazes subombar-

Yra šmeižikų mokytojų

Anoniminiai laiškai okup. 
Lietuvoje tebeplinta. Pasta
ruoju metu ta nęšvąnkįą ne
gerove susirūpino ir moky
tojai. "Tar. Mokytojo“ laik
raštis (nr. 50) kelia tai. kad, 
atsiradus tokiems anonimi
niams šmeižto laiškams, iš
keltiems klausimams tirti

vedėja Janina Ciesiūnaitė, 
vyresn. bibliotekininkė Zi- 
novija Macevičienė, skyr. 
vedėjas Valerijus Pematki- 
nas, mokslinis sekr. Stasys 
Pupeikis, buvęs bibliotekos 
direktorius Levas Vladimi- 
rovas.

Ryšium su Lietuvos hidro
meteorologijos 200 metų su

kaktimi (1770 m. Vilniaus 
universitete, vadovaujant ži

nomam astronomuo M. Po-

niuje.
♦ • 9

sugaištama daug laiko. Vie- čobutui, astronominėj obser-

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl.. kaina..... $2.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas. 336 psl. kaina $5.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina .............................$5.

DANGUS DEBESYSE,—

1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais $3.75.

liakasių traukinėlio kelio
Taryba tiria kiekvieną at

sitikimą. Pav.. ji atmetė vie
nos žmonos meilužio prašy
mą, kurį gerai pačiupinėjo 
tos žmonos vyras, bet paten
kino smuklėje subadyto pi
liečio prašymą, kadangi ne 
jis pradėjo muštynes.

Amerikiečių spauda ir 
kongresmanai taip pat jau 
kelia tokio įstatymo reika
lingumo klausimą ir JAV-se, 
res čia žmonės dar daugiau 
nukenčia nuo kriminalistų.

Jau yra toks įstatymas N. 
Yorko valstijoje. Jį vykdo 
tam tikras komitetas. Jis bu
vo sukurtas 1966 m., bet fi-

So vietai naudojasi laivy
no bazėmis Aleksandrijoje 
(Egipte), buvusia prancūzų 
baze Latakia Sirijoje, gerai 
Įrengta Mers-el-Kebir baze 
Algerijoje, be to. dar rengia 
savo laivam prieglaudą Libi
joje ir kitur.

Vakariečiai mano, kad 
sovietų Viduržemio jūroje 
esantis laivynas negali susi
lyginti su jungtiniu JAV šeš
tuoju, anglų, prancūzų ir ita-

_ , ». . . , . Jų laivynu Viduržemio jūro-Gana plačiai »o\ietų lai- je> j<ajp sakoma, NATO pa- 
vyną ir jo pajėgumą apzvel-, jėgos galėtų sovietų laivyną 
gia sio« srities žinovas Jo- Į pa6kandinti minučių laiko- 
seph W. Gngg. tarpy, bet šiuose žodžiuose

~ lyra ir kiek pasigyrimo. Ne-

Carų Rusija ir Sovietų Są- abej0>una kad karo atveju 
junga kadaise tebuvo tiktai sovjetai pridarytų sąjungi- 
sausumos galybės, o jos lai- ninkams nemažų nuostolių, 
vynas ne iš tolo negalėjo ly
gintis su Anglijos ar Ameri- Viduržemio jūroje NATO 
kos laivynais. Net Antrojo Pajėgos skrupulingai, seka 
pasaulinio karo metu sovie- sovietų laivyno judėjimą, o 
Ui nebuvo jokia jūrų pajė- sovietai lygiai taip pat vaka- 
ga. Bet šiandien ši padėtis v- riečių karo laivus. Ten vyks- 
ra pagrindinai pasikeitusi. į ta lyg ir nuolatiniai šių dvie

jų priešininkų karo manev- 
Sovietų karo laivai plūdų- i ai, kuriuose dalyvauja žval- 

riuoja Viduržemio jūroje,1 gybiniai lėktuvai, helikopte- 
Atlanto vandenyne, Pacifice riai, naudojami elektroni- 
ir Indijos v andenyne, o, kaip niai aparatai povandeni- 
minėta, šmalžioja ir čia pat riams laivams užčiuopti, ir 
Karibų jūroje, prie JAV bandomi kiti naujausi karo 
krantų. Kai BriUnija atšau-. technikos išradimai.. Kolkas 
kė savo laivyno dalį iš Persų tik nesi Šaudoma, ir vieni ki- 
įlankos, ten tuoj pat sulindo tų neskandina.
sovieUi. Nors JAV karo lai- Lygiai taip pat vieni kitų 

vynas savo pajėgumu ir ko- judėjimą stebi ir kituose 
kybe vistiek yra stipriausias vandenynuose.
pasaulyje, bet sovietinis Uip c • * • j j ._____nat kasmet aura iau nralen- Sovietai deda Pastangų ■ pav Kasmet auga, jau praien- . . .. , . . van.
Ke ekonomisKai nusmukusių denyn0 bei kitų vandenynų

š. m. rugsėjo mėn. pra
džioje Rumunijoje viešėjo ir 
dalyvavo tarptautiniame E- 
nescu konkurse Vilniaus o- 
peros ir baigto teatro artistė 
Nijolė Ambrazaityte. Su ja 
buvo išvykęs ir pianistas Gy
tis Trinkūnas ir meno veikė
jas Zenonas Paulauskas, da
lyvavęs vokalistų konkurso 
vertinimo komisijoje, 
Ambrozaitytė laimėjo 
dabrinį medalį.

nansinę pagalbą tepradėjo ŽVILGSNIS į PRAEITį, 
teikti nuo 1967 m. pavasa- 2uko, 476 psl., kai
lio. Pirmaisiais metais į jį na $5
kreipėsi 276 asmenys, kurie «
buvo nukentėję nuo krimi- , BUČIO
nalistų. Iš jų komitetas pa- ATSIMINIMAI, I tomas, 
tenkino 196. 1968 m. prašy- PSU kaina $3.50, II to
mų jau buvo 519, bet komi-
tetas tepatenkino 220. SIAUBINGOS DIENOS,

Gyvenantieji New Yorke ;netu aUimini-
kreipiasi* fna1, Par**ė Juozas Kapa-

Crime Victims Compen- 273 pusI' kaina $3*
sation Board, 80 Centre St.. SIAURUOJU TAKELIU, 
Room 220, New York. N. Y. *•.«• Kriaučiūno. 178 psl.. 
10013. kama ............................

Gyvenantieji už New Yor-
ko ribų kreipiasi šiuo adre- , . A J-IUDŽIŲ, Petrone-
su: lės Liūdžiuvi-nės, 88 psl.,
..Crime Victims Compen- &aina ............................ $1-
sation Board, 855 Central GYVENIMO VINGIAIS, 
Avė., Albany, N.Y. 12206. Kalvaitytės-Karvelie-

Rodos, panašus komitetas n®*’ B60 psl.. kaina ..$3.50. 
veikia ir Kalifornijoje. LAUMĖS LĖMĖ

Šiai3 laikais visokių kri-Į^a<,je. Salomeją_ Nėrj), Pel- 
minalistų aukų skaičius Vls|’<,neI®, Orintaitėa, 234 psl.
didėja. Jeigu valstybė ne-i»aIna .............................
pajėgia savo piliečių nuo jų! NEPRIKLAUSOMA LIE- 

gali tūnoti visai netoli JAV! apsaugoti, tai ji privalo nors TUVA, R. Skipičio atsimi- 
krantų, kaip amerikiečių to-j dalį padarytos skriaudos at- nimų II tomas, 476 psl., kai-

N,
si-vatorijoj buvo pradėti kas

dieniniai oro temperatūros 
matavimai, kurie atliekami 
iki šių dienų), šie jos dar
buotojai apdovanoti garbės 
raštais: Algirdas Bagdonas. 
Eduardas červinskas, Teklė 
Galinienė, Grigorijus Kon- 
dakovas, Jonas Naujalis ir 
Vasilijus Ščemeliovas.

*T?e to. garbės raštais ap
dovanoti nusipelnęs agrono
mas Jonas Kriaučiūnas ir 
Mečislovas Markevičius.

nas mokytojas rašo:
"Tyriau apie 10 lapų

skundą. Reikėjo kruopščiai 
viską išanalizuoti, su dauge
liu kalbėtis... Būna atvejų, 
kai mokytojai — anonimi
nių laiškų autoriai — vėliau 
atsiprašo suklydę...“

Pasirodo, kaip teigiama, 
yra kategorija mokytojų, 

kurie turi išsiugdę poreikį 
nuolat rašyti skundus — 
šmeižtus. Jiems tai malo
niausias darbas“.

Vengiama šmeižtų auto-Į— ----------
riOB atiduoti į teismą, nes, e- j Kiekvienas žmogus, kuris 
są, nepatogu — "mokytojas galvoja, yra mano priešas, 
ir fcneižiko byla“. Tie anoni- • Napoleonas
miniai laiškai okup. Lietuvo-' * * *
jt dabar vadinami "juodai- Amazonės upės (Pietų A-

• • •
Kaunietis menininkas Pra

nas Peleckis per kelioliką 
metų išdrožė iš medžio apie 
penkis tūkstančius darbų. 
Jis Kaune šią vasarą buvo 
surengęs "personalinę“ pa
rodą.

• « •

Lietuvos mokslų akademi
jos zoologijos ir parazitolo
gijos instituto mokslininkai 
— biologijos mokslų dakta
rė Ona Kublickienė ir vete
rinarijos mokslų kandida
tas Albertas Medzevičius — 
dalyvavo ir padarė pranesi-

britų laivyną, o povandeni
nių laivų, tarp kurių yra ir 
atomine jėga varomų bei a- 
tominėmis raketomis gink
luotų. turi gal daugiau už 
vakariečius.

Ypač stiprios sovietų karo 
laivyno jėgos yra sukoncent

pakrantėse. Kaip paprastai 
tos laivyno bazės atsiranda 
po betkurio politinio laimė
jimo ir savo Įtakos sustipri
nimo atsilikusioje ar silpno
je vandenyno pakrantės 
valstybėje.

Amerikai kelia nerimą

laiAkab menkoje) žiotys yra 250 
(E) mylių pločioc

mus tarptautiniame parazi- 
tologų kongrese Washing- anglų ir amerikiečių ežem. 
tone. Sovietai ten labiausiai įsi

ruotos Viduržemio jūroje, daugiausia sovietų povande- 
kuri seniau buvo laikoma niniai atominiai laivai, kurie

(ELTA; • tvirtino žydų-arabų konflik-kie pat laivai lindi sovietų1 lyginti. na $7.00.

f
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Pasikalbėjimas ' Į 
Maikio su Tėvui

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

KELEIVIS, SO. BOSTON

JAV prezidentas Xixonas sveikinasi su popiežių mi Paulium VI Vatikane, kur jie kalbėjosi ir pa
kiniais klausimais, — apie didėjančią komunis tų įtaką Italijoje ir bažnyčios vaidmenį poltįkoj.

— Ko taip susimąstęs, tė- ti remti žydus, ir ji turinti 
reikalauti, kad arabai atsi
imtų nuo Sueco kanalo vi
sus sovietų atvežtus ginklus. 
Kol tie ginklai nebūsią iš- 

vaina, ar ne. Jeigu bus, tai'vežti, žydai neisią į jokias

ve?
— Mislinu, vaike.
— Apie ką?

Mislinu. ar bus nauja

ko ir su kuo: ruskių su čai 
niais, ar žydų su arabais?

— Jeigu bus naujas ka
ras. tėve. tai greičiausiai žy
dų su arabais.

— Ale gazietos rašo, kad 
Amerika spiria žydus taiky
tis, ar ne?

—■ Tas tiesa, tėve. Ameri
ka ir Sovietų Rusija pasiūlė 
jiems taikos planą. Visų pir
ma pareikalavo nutraukti 
šaudymąsi, o paskui ruoštis 
taikos deryboms. Arabai ši
tą planą priėmė, bet žydai 
pradėjo išsisukinėti. Jų par
lamente viena frakcija griež
tai tam planui pasipriešino. 
Prasidėjo tarp jų ginčai. Ir 
besiginčydami tarp savęs, 
jie pradėjo rėkti, kad arabai 
laužo paliaubų sutartį.

— Ar tai tokį agrymentą?
— Lietuviškai, tėve. mes 

sakom: sutartį, ne “agry
mentą“.

— O kas tai do sutartis?
— Ta sutartis nustato 

tvarką mūšių pertraukai, tė
ve. Matai, arabus nuo žydų 
skiria Sueco kanalas, per 
kurį žydai su arabais apsi- 
šaudydavo. Todėl paliaubų 
sutartis nustatė, kad ir vie
ni ir kiti pasitrauktų nuo to 
kanalo per 32 mylias. Ir at
rodė, kad pasitraukė. Bet 
žydai dabar pradėjo rėkti, 
kad arabai kelia savo karo 
priemones atgal per drau
džiamąją liniją .

— Tikrai rėkia?
— Taip. tėve, kelia di

džiausią triukšmą. Jų val
džios viršininkė Goldą Mair 
šiomis dienomis buvo net į 
Washingtoną atskridus ir 
čia kelias dienas kėlė lermą, 
kad ”piktadariai“ arabai 
laužo mūšių pertrauką ir kad 
žydams reikia daugiau gink
lų. Ir su arabais ji nuolat 
maišė Maskvą ir komunis
tus. Maskva ginkluojanti a- 
rabus geriausiais savo gink
lais, ir tuos ginklus rusai ko
munistai montuoją uždraus
toj zonoj. Ji stengėsi įtikin
ti Washingtoną, kad Mask
va norinti sunaikinti Izrae
lį, o tai reiškia ir Amerikai 
pavojų, todėl Amerika turin-

GANDRAI NUGALĖJO j
1 Turkijoje Izmito apylin-J 

kėje šiomis dienomis įvyko 
{įnirtingas oro mūšis tarp... 
skrendančių į pietus gand
rų ir didelio pulko erelių.

Pasak turkų spaudos a- 
gentūros žinias, tokių susi
rėmimų pasitaikydavo ir 
anksčiau. Paprastai šitos 
{grumtynės baigdavosi ne- 
jtvarkirgp gandrų pasitrau
kimu, palikus daug aukų.
Bet šį kaitą sparnuotieji gro
buonys, tikėjęsi lengvo lai- 
;mikio, brangiai sumokėjo už 
savo Įžūlumą. Gandrai su
tartinai puolė užpuolikus.
Kruvinoje kovoje tik keli e- 
•reliai išliko gyvi.
| Džiaugdamiesi laimėjimu.
'gandrai tris kartus apsuko 
'pergalės ratą, kur vyko kau
tynės. ir leidosi toliau į šil
tus kraštus.

AR ŽINOJOTE?
I
i Kad didžiausias vandenų 
plėšrūnas yra žuvis piranija,
Įgyvenanti Amazonėje (P.
; Amerikoje). Jos čia žmonės j metų carų okupacijos, kad vus į pietuk ^orą blokų deši- 
į labiau bijo, negu krokodilų, Lietuvos teritorija vienu me- nė j pusėj rasite gegužinės 
(smauglių ar gyvačių. Ši 30-'tu siekė net Juodąją jūrą, vietą.
50 centimetrų ilgio į ešerį bet po Antrojo pasaulinio 
panaši žuvis yra žmogėdra. > karo Lietuva (26 tūkst. kv.
Piranija puola vandenyje ' mylių plotas su 3 mil. gyven- 
atsidūrusią auką, drasko jos tojų) yra Sovietų Sąjungos 
kūną gabalais ir čia pat ry-. okupuota, 
ja. Vos pajutusios kraujo' To atviruko 5>000 egz.

COCOA, FLA. 

Rengiama gegužinė

; įsigyja už 695 vai., JAV — 
i už 57. Vak. Vokietijoj—už 
1130 darbo valandų atlygini

mą,
i

Išeiginiam kostiumui So
vietų S-goj reikia dirbti 197 
vai., JAV — 13 vai., Vak. 
Vokietijoje — 53 valandas.

NEW YORK, N.Y.

Šitaip reklamavo Lietuvą

Dail. Helen V. Kulber Amerikos Lietuvių Socia- 
mums atsiuntė atviruką, ku- linio klubo tradicinė geguži- 
rio vienoj pusėj mūsų tauti-; nė rengiama spalio 18 d. 
nė vėliava, o antroj pusėj Steponavičių (Stepp) sody- 
paaiškinta, kad ji buvo pri- boję,-prie kettb uį-l. Netoli 
imta 1918 m. atkūrus nepri-i |Ff-VOįtj^č?6dFWrkf Matysite
klausomą Lietuvą po 120; didelę' 'JŠk^b^/ją'prtavažia- j dirbti Sovietų S-goje 9 vai..

JAV — 44 min., Vak. Vo
kietijoje — 30 min.

Duonos kilogramui dirba
ma Sovietų S-goje 25 min., 
JAV — 14 min., Vak. Vo
kietijoje — 19 minučių.

Tie pavyzdžiai rodo, kad 
Sovietų Sąjungoje gyvento
jų įpirkimo pajėgumas yra

Ką tik gavome:
Nemunas teka per Atkus

tą, Vytauto Alanto 5 nove
les, 263 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50

Mūsų mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.00.

The Forest of Anykščiai,
Antano Baranausko lietuviš
kas tekstas su Nacio Raste- 
nio anglišku vertimu ir Juo
zo 'lininio įvadu, 61 psl., 
kaina $3.00.

Lietuvių pasakos, parašė 
Herman Sudermann, išver
tė V. Volertas, 132 psl., kai
na $3.00.

Aitvarai ir giria, Jurgio
Jliaudos romanas iš partiza
nų veikios, 254 psl., kaina 
$4.50.

Poezijos pilnatis, Bernar
do Brazdžionio poezijos 
rinktinė, kurioje sutalpinti

Sviesto kilogramui reikia/visų jo poezijos knygų ge-
C G it„1 • riaiiaiaii lriitnnioi Vnvnru ii.

taikos derybas su arabais. 
— O kodėl gi tie ginklai

žydams tokie baisūs?

Mūsų geros šeimininkės 
pažadėjo pagaminti skanių 
lietuviškų valgių. Visi būsi
te patenkinti, todėl maloniai 
kviečiame visus atsilankyti. 
Bus ir muzika, galėsite pa-

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-

kvapą, akimirksniu susiren- nu0 inigSėjo 19 iki 30 d. plą-' šokti. Pradžia 12:30 vai., 
ka šimtai šių žuvų, ir po gavo lankytojų iri Jei pasitaikytų paklysti, ar Vakarų Vokietijoje.
dviejų minučiųį is žmogaus ivi ’ o Henry’i gteak 
arba gyvulio belieka tik ske- House (Greenwich yillage, 

, W. 4 St. & 6 Avė.).

tai skambinkite AM 7-2690. -

lėtas. • • l
J. Hermanas,

Klubo pirmininkas
Kad netoli Skorpiono 

žvaigždyno anglų astrono
mai atrado naują žvaigždę.

— Ginklai visada yra bai- j kurios , temęeratūra siekia
sus, tėve, nežiūrint kieno ir 
kur jie bebūtų. Žydų gink
lai. kurių jiems pristato A- 
merika, yra baisūs arabams. 
Ir žydai tais ginklais iki šiol 
pridarydavo daugiau nuo
stolių arabams, negu arabai 
žydams. Bet žydai daugiau 
rėkia.

— O kaip į šitą biznį žiū
ri Vašinktono načalstva, 
Maiki? Ar prižadėjo tai žy- 
delkai daugiau ginklų?

— Kol kas dar neaišku 
tėve. Sprendžiant iš laikraš
čių, Goldą Meir nedaug Wa- 
shingtone laimėjo. Viena, 
jai nebuvo rimto reikalo čio
nai skristi; o antra, ji suga
dino savo misiją nesuvaldo
mu savo įsikarščiavimu. Kal
bėdama su prezidentu Nixo- 
nu, ji pradėjo plūsti arabu? 
"niekšais“ ir kitokiais keiks
mažodžiais. Diplomatijoje 
būtinas mandagumas, tėve. 
Priešą galima kritikuoti ii 
net kaltinti, bet mandagiai.

— Bet žydai, Maiki. yra 
cibulizuotas rarodas, tai ko
dėl jie taip karščiuojasi?

— Čia kaltas jų naciona
lizmas. tėve

O ką reiškia naciona
lizmas?

— Tai yra peridelis tau
tiškumas, tėve. Nacionalistu? 
jo tauta yra ne tik seniausia, 
bet ir protingiausia, ir kul
tūringiausia. ir mokyčiausia, 
ir kitos tautos turi traukti? 
jai iš kelio. Vokietijoj tokį 
ura-patriotizmą buvo išpū
tęs Hitleris, o Italijoje — 
Mussolinis. Hitleris norėjo 
išnaikinti žydus, o žydai da
bar norėtų išnaikinti arabus. 
Todėl jie ginkluojasi ir mo
kinasi kariauti. 1967 metais 
jie per 6 dienas sumušė ara
bus ir okupavo daug jų teri
torijos — visą Sinajaus pu- 
siausali ir visą Gizos ruožą. 
Džiaugėsi ir trimitavo, kad 
pralobo. Arabai iš tų plotų

ATSIUNTĖ PAMINĖTI j KIEK REIKIA DIRBTI?

Balfas, Bendrojo Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondo 
25 metų darbo apžvalga, re150 mil. laipsnių karščio.

Tai yra pati didžiausia dan- (jagavo Domas Jasaitis, iš- 
gaus kūno temperatūra, kun )eido Balfas 2g7 ,, labai
’Kt stot buvo užregistruota. daUg iliuktiacįm,,kaina $3. 
Specialistai stebėjo zvaigz- ,
dę raketoj įtaisytu teieško-. Tautinių šokių švenčių la
pu. kais, parašė Juoze Vaičiū-

* * * # ’ nienė. 100 psl., kaina nepa-
Kad olandai pirmieji su- • žvmėta, išleido Chicagos 

mažino gyvybės draudimo Literatūros Draugija (1739 
mokesti nerūkantiems. Ap-j go. Halsted St.. Chicago, III. 
sidraudžiantis turi pristaty-j 60609).
i gydvtojo pažymėjimą, kad ... _ ......
nemažiau kain 3 metus nerū-l .Cm!me
kė. ir pasižadėjimą, kad ne-,ne*e. A™fr‘k“ Valstybe^ 

r paraše Edmundas Jasiunas,

Šveicarų spauda, pasirė
musi savo korespondentų 
suteiktomis žiniomis, yra pa
skelbusi, kiek reikia dirbti 
Sovietų S-goje, JAV ir Va
karų Vokietijoje, kad žmo
gus galėtų nusipirkti auto
mobilį. televizijos priimtu
vą ir kt. štai keli pavyz 
džiai.

Norįs nusipirkti vidutinį 
automobilį Sovietų S-goje 
turi dirbti 5,710 valandų, 
JAV — 720 vai., Vak. Vo
kietijoje — 1,180 valandų.

Televizorių Sovietų S-goj

daug mažesnis, negu JAV.nimai iš Antrojo pasaulinio 
Įkaro laikų Europoje, 127 
I psl., kaina $2.00.

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

Išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių, parašė Aloyzas Baronai, 

į 224 psl., kaina $4.50. 
į Tūboto gaidžio 
! romanas, parašė Kazimieras 
’ Barėnas, 438 psl., kaina kie
tais viršeliais $3.75, minkš
tais $3.15.

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

James A. Major tt Chteagos, _____ »

ZŠZ? i g1;

J.
oro pirato pagrobtas ir nuskrai-____  v_____ , .piratų pagrobtas 
dintas į Jordaniją.

•ūkys.

.rauktų. Prasidėjo ginkluoti 
susirėmimai, vieni. kitų už- 
luolimai ir kraujo liejimas, 
r tai dėl to, kad žydai laiko 
jkupavę arabų žemes. To
lei Amerika su sovietais pa
siūlė minėtąjį taikos planą, 
airis reikalauja, kad žydai 
š arabų žemės pasitrauktų, 
let žydai to plano iki šiol 
įepriėmė. teisindamiesi, kad 
•ia arabai kalti.

— Nu, tai kaip tu rokuoji. 
cas gali iš to išeiti?

— Tai priklauso nuo A- 
merikos, tėve. Jei ji daugiau 
rinklų žydams neduos ir 
griežtai pareikalaus, kad jie 
litų prie taikos derybų, tai 
-ydai bus priversti savo na
cionalistinius ragus įtraukti; 
iet jeigu Amerika žydus pa- 
aikys ir duos jiems daugiau 
rinklų, tai galės išsivystyti 
jasaulinis karas.
* — O kodėl tu nori tik žy

dus spausti. Juk arabai ne- 
reresni. Maiki, todėl reikėtų 
ir juos paspausti.

— Bet arabai taikos plan 
ną priėmė, tėve. Jie nori tai
kos. tik reikalauja, kad žy

32 psl.. kaina S1.00.
Nepriklausomos Lietuvos 

mokytojas ir jo darbo aplin
kybės, parašė L. Vaičiūnie
nė. 69 psl., kaina $1.00.

Abi knygas išleido Chica
gos Lietuvių Literatūros 
draugija.

ĮSIGYKITE “ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠUS“!

Ką tik išėjo iš spaudos JONO JANUŠKIO atsimini

mai “ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠAI“, 127 psl. 

knyga, iliustruota, kaina $2.00.

J. JatitiŠkis būvp Vienas mūsų įžymiųjų žurnalistų. Jis 
š^rt^us^reda^avo ir Keleivį. Savo užrašuose jis 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, Pr. Šveikausko, St Kairio ir Ant Gustaičio rašiniai.

Naujienų bendradarbis Jurgis Jašinskas rugsėjo 2 d. 
laidoje apie tą knygą šitaip rašo:

“Jcno Januškio 'Atsitiktinio kareivio užrašai* yra 
labai vertingas įnašas mūsų rašytojų ir žurnalistų me- 
muarinėj literatūroje. Knyga gerame popieriuje ir aiškiu 
stamboku, labai lengvai įskaitomu šriftu. Knyga paįvai
rinu paties autoriaus, jo tėvų, giminių ir jo bendradarbių 
nuotraukomis.**

Dešinėje senatoriaus Ted Ken- 
nedy žmona Joan eina į banketą, 
karį Baltuosiuose rūmuose sū

dai pasitrauktų iš okupuotos j viešinčiai Meksikos preri
jų teritorijos. O žydai neno- • dento Ferdinando Marcos žmo. 
ri trauktis ir dėl to nenori nai pagerbti. Ta sidabro spal- 
eiti į taikos derybas. ** odi"« suknelė sukėlė ne tik

— Nu, Ui palauksim ir moten> tarpe, bet ir spaudoje 
pasitraukė, bet žvdams jų pažiūrėsim, ką darys Ameri- daug kalbu. Daugiausia buvo 
nedovanojo. Pradėjo reika- ka. Gal turėsime pakajų, o reiškiama nuomonė, kad suknia 
lauti, kad okupantai pasi- gal ir naują vainą, visai netikusi tokiai prozai.

JUODOJO PASAUUO SUKILIMAS

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

• veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Kritusieji už laisvą, H-to- 
mas, parašė Vladas Ramc> 
jus, 195 psl., kaina $4.00.

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

Meilė dvidešimUjame 
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 (ati
kuose, parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antrr 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl., įrišta, kaina $7.i)u.

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

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

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

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

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

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

Gedimino laiškai
(Tęsinys)

Kaip iš ankstina spausdinto laiške popiežiai Jonai 
XXH gaKjeam pastebėti, Gediminu skundėsi Romai 
kryžiuoti? klasta, j? aaataliaiais Lietuvos užpuldiaėji- 
nuus žmoai? žudysiu ir plėšikavimu, Betgi krikščionių 
dvasiniak? žudymu ir Gedimiao pastatyt? bažayti? de
ginimą. Toks kryžiuoti? elgesys atkratąs lietuvius nuo 
krikščionybės, dėl to jie pasitiek* pafori? tikėjime. Dar 
kituose taifikuose. aukštiesiems Bažnyčios pareigūnams 
Vakar? Europoje, o taip pat ir miestams Gediminas 
kviečia | Uetuv? pirklius, amatininkus ir net riterius. 
žadėdamas visoberiop? glob? ir malones, prie progos 
ris Bopamirždamor gokattiati kryžiuoti?. Aišku, tokie

■y Kan Ha am buuo labai nemalonūs, ir jie iš su
ieškojo užtarti? ir kaltiao Gedizua* ir B«- 

tuvius, kad jie baisiais darbais naikia* krikščionis. Vie* 
nas toki? kryžiuoti? užtarė j? ir Betari? kaltintoju bu
vo Varmijos vyskupas Eberhardas, kurio laišką, vaiz*
duojantį ir lietuvi? žygius, čia spansdiname.

1323 M. SPALIO 16 D. VARMUOS VYSKUPO 
EBERHARDO IR JO KAPITULOS LAUKAS

TIKINTIESIEMS

Taj Jordanijos sostinė A m man, paskendusi gaisr? dū
muose civilinio kare metu.

Teises patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti J Keleivio skaitytoją klamumu 
reikalais. Tie klausiami tari būti 
iafenaaciaio pobūdžio. Klausimas ir st 
aakymoa spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pai> mėti, kad esate Keleivi* 
skaitytojas. 1 . .
Klausinius prašokto siusti tiesine <*■*

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law. 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Ma*s.

Faustas K i r s a

RUDUO

Nužydėjus! vasara baigtas,
Daugel paukščių nuskrido į pietus; 
Užsidaro narveliuose snaigės,
Ir prasideda rudenio lietus.

Kiek javų prisikrovė klojimai!
O kiek didelės daržinės šieno! 
Kiek širdy kaip ugnies atminimų! 
O gyvenimo būta kasdieną!

Ant dirvono raudoni čiobreliai 
Svaigalingais kilimais sužydo.
O ruduo tartum puolęs ant kelių 
Nužydėjusią vasarą lydi.

Jau klevai geltonai nusidažo, z 
Putinai raudonuoja pašlaitėj; r 
Dienos trumpos, jau oro lyg tnaža, 
Ir saulutė ilgai nebelcaitins.

Neužmiršk, ką mylėjai kadaise: 
Atminimas už daiktą gražesnis. 
Greit gėlelė nužydi, o vaisius 
Kaip pavasariai kelias ir tęsias.

VAIKŠČIOTI SVEIKA

...Kristaus tikintiesiems, skaitysiantiems šį laišką, E- j 
berhardas, Dievo malone (Varmijos) vyskupas, prepozi-j 
tas Jordanas, dekanas Jonas ir visa Varmijos bažnyčios 
kapitula (siunčia) sveikinimą garbingosios Mergelės sū
nuje.

Kadangi neišpasakytas aukščiausiojo Kūrėjo geru-’ 
mas, kurio malone gauname gyvybę, gyvename ir judame,! 
kad kardą ne... tuos niekingos mirties paliestus neištremia - 
nubausti pragaro bausmėmis, kurie pagonių. Kristaus kry-' 
žiaus priešų, žiaurumą, melagingai gražindami, teisina...' 
arba dargi tikinčiųjų kraujo praliejimą nuslepia. į

Ta yra priežastis, kad atsirado tokių, kurie... (nepri-;
pažindami) faktų ir neigdami meilę, kuri yra ne savanau
diška, ieškodami pragyvenimo plepalais, tarp tikinčiųjų 
žmonių melagingai skelbia bei tvirtina, jog... pagonys,!
Kristaus tikinčiųjų kraujo praliejėjai, norį atsiversti į Į 
Kristaus tikėjimą, bet tik broliai iš teutonų namo tai pa- • 
daryti jiems jokiu būdu neleidžią; šiuo savo laišku... Die-j 
vo ir tikinčiųjų akivaizdoje (pareiškiame, jog tai) aiškus 
melas; tai ir patys netikėliai labai aiškiai neigia žodžiais 
ir darbais, nes jie, kiek įmanydami, stengiasi tarp krikš- ! 
čionių žmonių išnaikinti viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus .
vardą ir krikščionišką katalikų tikėjimą; juk tie pagonys; .........
lietuviai — vargas mums! tai su širdgėla pranešame —j Pasivaikščiojimas gryna- 
tūkstantis trys šimtai dvidešimt trečiaisiais Viešpaties Į ore treniruoja širdį. gai-
metais per gavėnią pavėnė, ReveljJDan jos karaliaus ze- j Mokslininkai
mę Livonijos krašte, o taip pat j Dorpato vyskupiją; jie 1 siū]o sveikam žm0„ui kas_ 
tas žemes plėšimais ir gaisrais visiškai nuniokojo, užmuš- -
darni ir paimdami į nelaisvę keturis tūkstančius abiejų 
lyčių žmonių ir sudegindami slaptomis penkis šimtus dvi 
parapines bažnyčias su sakramentais, nežmoniškai nužu
dydami cistersų ordino brolius, buteli; kunigą mi
šių pabaigoje ir brolį, o taip pat dauge)f $6$Mftiečių kuni
gų. jSnirr

Be to, tais pačiais metais po švento Grigaliaus šven
tės tie patys lietu v iai su ginkluota kariuomene kaip priešai 
įsiveržė į Klaipėdos miestą ir jį su jo priemiesčiais, išsky
rus tik vieną pilį su mūro siena, kurioje to teutonų ordino 
broliai būna, užgrobė, sudegino ir visiškai sunaikino, daug 
ten užmušdami žmonių, o taip pat paimdami vergijor 
mergeles, moteris ir kitus žmones, kuriuos tik jie paimti 
užsigeidė; be to, jie žiauriai nužudė vieną kunigą, minė 
tojo ordino brolį.

Irgi tais pačiais metais švento Petro įkalinimo šven
tės išvakarėse Viliunivės teritorijoje plėšimais ir gaisrais 
sunaikino penkis kaimus su žmonėmis ir turtu ir užmušė 
vieną minėtojo ordino karį; taip pat ir kryžiaus išaukšti
nimo dienoje tie patys netikintieji į Kristų lietuviai si 
stipria kariuomene įsiveržė į kilnios valdovės, Dobrynės 
kunigaikštienės, žemę, ją niokojo gaisrais ir plėšimais, o 
Dobrynės miestą paėmė, ugnimi jį sunaikino iki pamatų; 
jame jie užmušė du tūkstančius žmonių, o pačioje minė
tosios Dobrynės žemėje — šešis tūkstančius abiejų lyčių 
žmonių, taip pat septynis kunigus ir keturiasdešimt kitų 
dvasininkų, kuriuos... o varge! išsivedė į amžiną vergiją.
Taip pat jie užmušė du šventojo Benedikto ordino vienuo
liai ir sudegino dešimt parapinių bažnyčių, neskaitant 
koplyčių.

dien nueiti 8-10 kilometrų.
Kiekvienas turėtų naudo

ti progą eiti pėsčiam, o ne 
kelis žingsnius reikiant nu
eiti, tuoj sėsti Į automobilį, tinės ląstą.

Tikrai geriau miegosite, 
jeigu vakare pasivaikščiosi
te gryname ere. ritmingai 
kvėpuodamos.

Vaikšciodamos neskubė
kite, nes reikia būtinai kvė
puoti pro nosį. Eikite viduti
niu žingsniu, mojuokite ran
komis, nes tai palengvina 
kvėpavimą ir išjudina krū-

liams padarė didelių nuostolių — už tūkstantį markių 
Nepaisant to, jie, neapsakomu ir neįtikinamu būdu, pei 
žengdami žmoniškumą, (naikino) Kristaus... šventą (vai 
dą) kaimuose, srityse, žmonėse ir kitose aplinkinėse vie 
tovė3e.

Taip pat... mes girdėjome ir žinome, kaip iš tikrųjį 
jie apšmeižė... ir žmonės plačiai ir viešai kalba taip, kai] 
mes skelbiame šiame rašte ir kuo nuoširdžiausiai tikime 
Taigi, krikščionių religija teikia dėl tų dalykų... tebūn; 
iaikomi tie, kurie dėl savo beprotiškos klaidos stengias 
Įėdos žymę perkelti į kitus, Dievą, kuris yra tikroji tiesa 
uo neigdami, kad jie patys nežino... ir pasitraukia niekin 
jai nuo Dievo ir, jei taip galima pasakyt, nuo jo kelių.

Todėl jus visus primygtinai prašome Viešpatyje... 
kad neatkreiptumėte palankiai savo ausų tiems melagin 
jiems brolių šmeižikams, tiesos ir teisybės smaugėjams 
bet jiems, kiek jūs esate mums palankūs, pasirūpintume 
te... kaip ir viešiems kaltintojams, jei jie pas jus ateis 
duoti atsakymą, stengdamiesi prie to prijungti tai, kad 
nešiotume Kristų savo širdyje, krikščionį taip labai... gi
liai užjausdami.

To dalyko paliudijimui ir didesniam įtikinamumui 
visa tai. kas parašyta aukščiau, liepėme patikimai sustip-

! rirti mūsų ir mūsų kapitulos antspaudais... (Duota Braun) 
Be to, tie patys netikėliai teutonų namo srityje, bū-į sberge. mūsų pilyje, šventojo Galo dienoje, viršuje pami- 

tent, Strazburge, šešiasdešimt žmonių — mergelių, mote- nėtaisiai Viešpaties meteis.
rų ir vyrų —...užmušė; taip pat minėtoje srityje tiems bro- (Bus daugiau)

Klausimas

Didėjant infliacijai ir kai
noms nuolat kylant, su bro
liu sutarėme pirkti nekilno
jamojo turto (investacijai). 
Gretimame mieste sužinojo
me. kad vieni mūriniai na
mai parduodami pačiame 
miesto centre. Keletą savai
čių su savininkais vedėme 
derybas ir galų gale susita
rėme dėl kainos.

Sakėme tam savininkui, 
kad turime savo advokatą, 
kuris viską sutvarkys. O jis 
mums sakė, kad jam pačiam 
jokių advokatų nereikia, jis 
pats studijavęs ”law“ (tei
sę) ir viską surašysiąs. Jis 
oarašė ant paprasto lapo, 
kad sutinkąs mums namus 
parduoti už 38,000 doleriu 
su sąlyga, jei pirkėjai gaus 
20.000 dolerių banko pasko
los. Taip pat parašė, kad 
jei mums nepasisektų gaut’ 
paskolos, jis mums grąžins 
rankpinigius. Mes visai te 
rašto nepasirašėme.

Teiravomės bankuose, ii 
mums buvo pasakyta, kad 
truks mažiausia mėnesį, ko’ 
jie galės mums pasakyti, ai 
mums bus duodama paskola 
tiems namams pirkti. Rašte 
buvo pažymėta, kad turime 
paskola gauti ir namus pirk
ti per vieną mėnesi. Tuo tar
pu gavome informacijas 
kad namai yra labai vert' 
nutartu pinigų ir gal dar žy
miai daugiau.

Rašte nurodyta datą murr 
paskambino tas italas, narni 
avininkas, ir pranešė, kar’ 
mbenoris namų parduoti 
Kadangi mums paskolos ne 
pasisekė gauti, jis panaiki 
ięs "sutartį“.

Tada mes nuėjome paf 
avo advokatą. Tas perskai 

tė raštą ir pasakė, kad neži- 
lia, kas dabar bus. Mes jarr 
asakėme. kad sutinkame 

ramus pirkti grynais pini 
rais. pasiskolinę pinigu pri 
vačiai. Advokatas aiškino 
’rad nežinąs, ar jau nėra per 

■ ėlu. bet sakė dėsiąs pastan
gų. Mums atrodė, kad jis ne 
uris daug vilčių reikalu’ 
•utvarkyti.

Po savaitės advokate' 
pus pasišaukė ir pranešė 
kad tiem namam yra uždėti 
<3.000 doleriu "mortgage* 
*r "pardavėjo“ žmonos areš 
as 25.000 doleriu vertės 
'’atarė mums atsiimti rank 
unitus ir visą reikalą-už 
miršti. Tačiau mums laba 
pikta, ir mes nenorime atsi 
akvti pero pirkinio.

Gal Tamsta mums para 
švtum. ar yra priemonių 
kuriu mūsų advokatas ga 
’ėtu imtis namams pirkti pa 
rai minėtą ankstyvesnį susi 
tarimą?

Atsakymas

Visų vargų ir neaiškumų 
galima buvo išvengti, tinka
mai suredagavus pirkimo- 
pardavimo sutartį. Namų 
savininkas, kuris yra studi
javęs teisę, imasi rizikos, at
stovaudamas sau pačiam. 
Tačiau Tamstos, kurie, ma
tyti, esate biznieriai, turėtu
mėte suprasti, kad jo "teisės 
žinojimas“ Tamstų interesų 
neapgins. Kodėl žmonės, ku
rie įstengia pirkti brangius 
namus, gailisi poros šimtų 
su namų pirkimu surinštiem 
’-eikalam sutvarkyti, — yra 
itin sunku suprasti.

Nepaskaičiusi "rašto“, ku
ris buvo namų savininko su-

Knygos
jaunimui
ŠAUNUS PENKETUKAS, 

premijuota, gražiai išleista 
apysaka, tinka mokykliniam 
jaunimui, parašė J. Švaistas, 
kaina $3.

BITĖS, parašė Liuda Ger- 
! manienė. Daug gražių Z. 
j Sodeikienės iliustracijų, kai- 

ra $3.50.
NARDŽIO PULKAS, apsa

kymėliai, parašė Balė 
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 MĖNULI, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psl.. kaina .... $1.50 
TRYS SAKALAI, Alf. Vam- 

buto. 15 pasakų ir padavi
mu. 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-
cris kair.a..............$3.00.

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

redaguotas negaliu Tams- MURKLYS, A. Giedriaus 
oms pasakyti, kas yra dary-l 130 ,
ma Tamstų atveju. Be to,; na $1 80.

Tamstos turite savo advoka- i OTNTAFO TAKATS, J. Na-
•a, kuris yra sutuo raštu su-; ei)Jraž?iai. daJe iH,» 
npazmęs ir todėl žino. kąi

BroKai D.P.

Illinois valstija.

trsriju. 64 nei., kaina $1.80. 
Skaidrutė, Balės Vaivo-

! rykštė? 5 scenos vaizdeliai,
' kaina $2.

"title“ Jonukas keliauja, pasaka,
(namų nuosavybės stovi.):' pa?al Kanapnickienę parašė 

į Jonas Valaitis, kaina $1.50. 
Atrodo, keista, kad kas’ Gedimino sapne, ir Nerin-

nors būtų davęs 43,000 do- ei^uotos pasakos ir le- 
erių paskolą (mortgage) Para?p Jonas Valai-
įamams, kurie parduodami kaina $2.25._________ _
jž 38,000 dolerių. Tamsta 
nesakai, ar ši paskola yra 
banko duota, arba privataus 
asmens. Jei tai yra privati 
paskola, o ne banko, paša-, . , . ...
kyčiau, kad vra namam "už-; c J’UT°t7^na*’ 
lėtas“ fiktyvus “mortgage“.! 64 Psl“ kama 25 cental- 
tad būtų išvengta atsakomy- į Materialistiškas istorijos 
bės pardavėjo žmonos at-; supratimas. 80 psl., kaina 
žvilgiu. Apie tai sprendžiu 20 centų, 
s to fakto, kad žmona yral Žemaitės raitai karės me- 
"uždėjusi“ namam areštą. ' tu, 126 psl., kaina 50 centų.

s 32 psi.
kas vėliau yra uždėta. Jeigu a.ina * z.,
įaskola yra banko - tada ka;na 59_centu. 
paskola nėra fiktyvi: bankai! Žalgirio mūiis, parašė dr. 
lokiais dalykais neužsiima. Daugirdaitė - Sruogienė, 24

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

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

Tavo kelias j socializmą,
(Leono Bliumo), 35 psL 
kaina 25 centai.

Socir'izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 ct

Socialdemokratija ir ko
munizmas (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
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes-

rai ima ir ko negalima pada
lyti.

Dėl vadinamojo

Tamstų
usisiekęs

advokatas 
su namų

10 knygi) už $2

bus
"mart-

Tagee” (skolintoju) ir bus 
sužinojęs, kiek tos skolos y- 
ra ir ar iš viso ta skola "ga- 
’ioja“. Jis taip pat susisieks 
?u pardavėjo žmonos advo
katu ir sužinos, kokia yra 
nardavėjo ir jo žmonos tar
pusavio "teisinė“ padėtis.

Tamstos man nerašote 
kiero vardu "yra“ namai 
\bieiu (vyro ir žmonos) ar 
;o vieno vardu. Tai taip pat 
'Ta svarbi aplinkybė (fac- 
tor).

Jei "raštas“ dėl namų 
pardavimo neturi vadinamo
sios "time is of the essence“ 
klauzulės ir jei Tamstų ad
vokatui pasiseks sutvarkyti 
su nuosavybės stoviu suriš- 
as problemas (eneumbran- 
ces); — advokatas galės nu
tarti, ar yra pagrindo vadi
namam "specific perfor- 
raance“.

I Viskas priklauso nuo su-___________ _____ ________
tarties suredagavimo ir nuo tamentų pavyzdžių. Joe kai- 
"title“ stovio. į na — $3.00.
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Vietinės žinios
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Pagerbsime narius veteranus

J.I.B. vaistai, patentuoti Šveicarijoje Nr. 458628, regist
ruoti JAV, Kanadoje ir Europoje, ataugina plaukus, išgy
do pleiskanas, šašus, niežėjimą, plaukų slinkimą, grąžina 
natūralią plaukų spalvą moterims ir vyrams. 10O'/< ga
rantuota. J.l.B. vartodamas 8 uncijas 16 savaičių, nebūsi 
nei žiias, nei plikas. Užsakymus su $6.00 monei orderiu 
siųsti: J.IJŽ. Laboratcry. 1437 So. 49th Avė., Cicero, 111. 
60650.

L. švehiis, V. P. švelnis, C. 
Talalas, P. J. Tarutis, G. 
Tosko, R. Trainavich, W. 
Trechok, J. Uždavinis, M. 
Jždavinis, A. Vadluga, C. 

K. Vadluga. A. G. Valunge- 
vičius, K. Vasilauskas, J 
Verbickas, A. Vinickas, A. 
P. Wadells, M. Wadels. S 
Washwell, N. M. Wasson. 
A White, J. Wolent, J. Wol- 
’en, V. Yankus, V. P. Yan
kus, A. Yomant, K. Yovai
dus, B. Yuscavitch, L. Yua- 
?avitch, J. J. Zakowski, P. 
J. Alba, F. E. Zaletskas, A. 
Žardeckas, L. žardeckas, J. 
Zarveskas. W. Zamauskas, 
C. Zitkevich, E. Žukas, V. 
Žukevičius ir A. Zinaky. 

Visiems čia suminėtiems

ROMANAI li

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių dr-ja kas antri ar tre
ti metai pagerbdavo save 
narius veteranus, kurie to
je draugijoje išbuvę 25 me
tus. Paskutiniais metais dr- 
keltuvo statyba, todėl nu(
1965 m. tų pagerbimų ne
jos valdyba buvo užimt? 
buvo. Per tą laiką narių ve 
teranų susidarė daugiau ne 
170. Jiems pagerbti ir kartr 
draugijos 70 metų sukakčia 
atžymėti draugija spalio 11 
dieną 4 vai. popiet puikia* 
išpuoštoje 3-jo aukšto salė 
je rengia šarmų banketą.

Kiekvienas narys vetera
nas veltui gaus šeimininkių 
skaniai pagamintą vakarie
nę ir po vieną stiklelį skaid
riosios, menišką ženklelį ii 
amžinos narystės pažymėji
mą.

Banketo šeimininkas yra 
darbštusis draugijos direk
torius Antanas Andriulionis, 
o šeimininkė — simpatingo
ji Ona Šiugždienė su padė
jėjomis.

Banketo bilietai gaunasi 
pas banketo pirmininką tel.
268-5503 arba draugijos raš
tinėje, tel. 268-9058. Bilieto 
kaina tik $3.50.

Daugelis draugijos narių, 
gerų ir darbščių veteranų, 
šio banketo nesulaukė, pasi
traukdami iš mūsų tarpo į 
amžinybę, o tie, kuriuos spa
lio 11 d. bankete sutiksime 
ir kuriems dar galėsime pa
linkėti šviesios ateities, yra 
šie:

C. Adamkevičius (A-
dams), S. Adamunes, D. J.
Ambrose. S. Ambrose, J.
Arlauskas, D. Armonienė, C.
Augun. V. Aukštikalnis, T.
Balchunas, A. Balčiūnas, A.
P. Balkus. J. Bartrashunas,
P. Baltrashunas, J. J. Balu- 
konis. M. Balukonis, C. Bar- 
kus, J. Belek, J. Billard, B.
Bordman. E. T. Brazaitis,
A. Brook, P. Burbam. A. J.
Chaplik, A. Chaplik, A. J. .
Chelkonis, A. C. Chefckaus- &ėr! nuo blogio, lengviau . Spalio 25 d Lietuvių ra- 
kas. J. Chunis, F. Davulis,'paryti savo nuomonę irĮdijo valandos Laisvės Var-i 
A. Dovodonis, M. A Druz-f padaryti sprendimą. ;po rudens parengimas r,‘
dis, M. Gūdis, F. G. Dusą-' Viena iš daugelio šių die-' 
riek, dr. W. G. Duserick, A.,nų aktualių problemų yra 
Gaide, F. A. Gaide, B. Gai- gimimų kontrolė, ši tema

katalikų gydytojų nusistaty- Dorchesterio Moterų klube 
mas šiuo klausimu.

Sąryšy su diskutuojama
tema dr. J. Girniaus oak.au-i jjs gj ketvirtadienį. 
Simai įskėlė sąžinės klausi- spalio 8 d. 7:30 vai. vak. 
mą. Dėl laižo stokos paklau- go Bostono Lietuvių Pilie- 
3imai buvo nutraukti, bet, dr-jos salėje. Po susirin- 
laugumas dalyvių jautė. - kimo — arbatėlė. Visos na 
kad įskilo nauja jdomi tema, rė8 kviečiamos dalyvauti.
—”kas yra sąžinė-“, kurią-
gal vertėtų giliau plėtoti se
kančiame susirinkime. Min
tis veją mintį... Tad valdy
bai teks nauja užduotis — 
surasti prelegentą sekan
čiam susirinkimui.

Vedybos
IEŠKAU ŠIRDIES DRAUGES

46 m. lietuvis, ekonomiškai 
pasiturįs, ramaus būdo, legaliai 
išsiskyręs, nori susipažinti su 
lietuvaite mergaite, išsiskyrusia 
ar našle 35-46 metų amžiaus, 
betkurios tikybos. Rašyti Kelei
vio adresu:

Šiuo metu vyr. at-kų val
dybą Bostone sudaro pirm. 
inž. J. Balčiūnas, vicepirm.

_____  _____  J. Ambraziejienė, ižd. V.
nariams veteranams valdy-! Sužiedėlienė, sekretorės S. 
ba paštu pasiuntė praneši- J Cibienė ir B. Kuodienė irĮ 
mus, kad atsiimtų savo ban- į valdybos narys inž. B. Kruo-Į 
keto bilietus, bet atsiliepė P*8*
mažiau kaip šimtas. Buvo* S. C.
manyta, kad, be veteranų ir 
jų giminių ar artimųjų, be
liks mažai rietu kitiems, bet į 
pasirodo, kad jų bus pakan-'
karnai ir kitiems draugijos ,, „ - ,. , « . .. . .
nariams. Tik paskubėkite j- Boston?
sigyti bilietą. Draugijos vai- knp>» pasitraukė Jo '»•*»
dyba stengiasi, kad banke- ,ton popiežius paskyrė vys-1 
tas gražiai pavyktų. kuP3 Hiflnberto S. Medeiros.

-• \ v- Trečiadienį katedroje buvo
Draugijos vadovybė pas- ]abaj iškilmingos įvesdini- 

kutinį kartą primena, kad mo apeigos, kuriose dalyva-j 
jūsų pavardė dar gali būti ,vo daug dvasiškių ir aukštų; 
įrašyta gražioje bronzinėje valdžios bei savivaldybės į 
lentoje, pakabintoje prie pareigūnų.
keltuvo įėjimo, jeigu tuoj

Keleivis, 636 E. Broad way, 
So. Boston. Mass. 02127, pažy
mint Viliui.

NENUSIMINKI! £!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimą, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dao- 

Kard. Cushingas. 26 me- gumai pagelbsti. Užtikrinam pa

Cushingo įpėdinis perėmė 
pareigas

ROYAL PRODUCTS 
North Sta„ KO. Box 9112 

Newark. NJ. 07105

pat tapsite keltuvo rėmėju, 
įnešdamas reikalingą sumą. i 

S. K. G.

simpoziumas vyr. 

ateitininkų susirinkime

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

RADUO PROGRAMA
Įsimausią Lųetuatų Madiji 

Programa Naujoj Anglijo, 
ia stoties WLYN, 1860 h4- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikla sekmadie* 
niaisnuol iki 1:30 vsL die 
ną. Perduodama: Vėtiausn, 
{pasaulinių žinių 'santrauka 
į r komentarai, muzika, dai
me ir Magdutės

,, .?pal.io Bosto™! Biznio reikalais kreiptis ,
mina visos surištos su evva-:^letuvlų, ?\.lecl5 dr-jos Baltic Florists gėlių ir dova 

^i_°S metų sukakties ir senų nanų 502 E. Broad
Ateitininkus šiandien do-:

nimu problemos. Jie tiki, ^^„,0 banketas.
kad pažinti visa, kas mūsų 
aplinkoj vyksta, yra ir reika
linga. ir naudinga. Tik paži-

liūnas, M. K. Gailiunas, M 
Gaputis. M. Gedril, C. Ge
ležinis, J. Gendrolis, C. Ger- 
butavich, P. Griciūnas, C. 
Grigalus, M. Harrs, V. Iva
nauskienė, M. Ivaška, O. I- 
vaškienė. J. A. Januškevi
čius. G. Jarak, W. Jarak, J. 
Jonaitis, A. Indeikis, C. F. 
Markelionis, F. G. Martik, 
A. B. Masiulis. A. Mathews, 
E. Malvidas, M. Mickewicz, 
S. V. Mickevich, S. Michel- 
son, C. A. Migun, C. P. Mi
kalonis, E. Mikalonis, dr. J. 
P. Mikalonis, L. Mikėnas, S. 
Mikėnas. W. Mikėnas, H. 
Misevičia, A. Mockus, L 
Moleus, M. Moleus, E. Muns- 
tis. B. W. Naster, A. Nevie
nų S. Nevero, E. Norkūnas, 
A. Palby, U. Peldžius, A. 
Pangonis. A. Pastelis, Jr., S. 
Petkauskas, E. P. Patrick, 
R. Paul, C. P. Pechulis, E. J. 
Pashin, A. Petravich, H. Pi

SUSIVIENIJIMAS

UETUVIŲ

AMERIKOJE
SLABirutė Pūkelevičiūtė, —

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

Jurgi* Gliaudą, LIEPS- ‘ 
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusi., kaina $4.00.

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

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

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

Aloyza* Baronas, PAVA 
3ARIO LIETUS, 261 psl.. 
kaina minkštais viršeliais- 
’2.50, kietais $3.75.

Vincą* Ramonas: MIC
OTAS RYTAS. 166m»i 

Kaina $2.50. Gaunama Ke 
leivio administracijoje.

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

Andrius Valuckas, NE
MUNO SUNOS, romanas i? 
suvalkiečių ūkininkų sukili 
mo 1935 m., I tomas, 281 
psl., kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE 
MURO SŪNŪS, n tomas 
428 ps!, kaina $4.00.

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

k -tr. Tarutis, VILNIAUS! 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minicštais viršeliais $3.15 
kietais viršeliais $3.75, 

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

Albina* Baranauskas, 
KARKLUPENUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psL, 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas, UPĖ f
RYTUS, UPĖ I ŠIAURĘ, 
romanas I dalis, 325 psl., II 
dalis 302 pst. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS ) 
KAIRĘ, premijuotas romą 
nas iš JAV senosios kartos- 
lietuvių gyvenimo, 248 psl. 
kaina $3.00*

Vvtautas Volerta*, GY
VENIMAS YRA DAILUS 
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psi., ka* 
na $2.5C

Vytautas Volertas, UPĖ
TEKA VINGIAIS, romano 
332 psl., kaina $3.50.

Vacy* Kavaliūna*. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuota* 
romanas. 201 psl.. kaine 
$2.50.

Kazy. Plačerin, PULKIM
ANT KELIŲ..., romanas ii 
kun. Strazdelio gyvenimo
I tomas 200 ps., kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Juozą* Aralikauskas, Tl'l
NAGO UGNIS, premijuota.
■ omanas, 205 pusk, kaim 
$2.50.

Aloyza* Baronas: LIEP
TAJ IR BEDUGNĖS, pre 
mijuotas romanas, 279 psl. 
;aina $3,00.

VytautiM Alantas: TARI
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 4« 
nml.. kaina $4.50. 
MINDAUGO NUŽUDY 
MAS, Juozo Kralikauskc 

premijuotas romanas, 24< 
nsl.. kaina ŽB 
Draugas don Camillo, 

idomūs klebono ir vietinės 
komunistu partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl.. kaina $3.

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

VIENI

i

i

SLA—jan M nstf tarnsnja beturiu visuomenei ir išmokė-
jo daugfe* krip. $EPTYNIS MILIONUS dolerių. — r.-' zn ariama

SLA—didžiaasia beturiu fraternalinS organizacija — 
deeda gyvykš* aHraads ir Ugeje pašalpų. kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus ssritarpiaa* pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris a* puse miloae dolerių 
kapttais. tad jo upšmads tikra kr ae«gL Kiekviena* 
betuvia či* gali šauti įvairių klasių reilutUaKiauaias 
apdraadas nuo $100.60 ik. $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda fara Taupesnių Apdraadų — Ba. 
douraseat laaamaee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo stadijoms ir gyvenimo pradžiai

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

SlJt—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amjHmii: ‘Samanine. cekOtnenduojama ‘ lietuviškų 
kMbtf IFifravgtjųnartam. W $1.000.00 akeidenta- 
lis apdraustos mokestis $2.00 J metus

SLA—kuopos yra daugumoje Beraviu kolonijų. Kreipkitše 
* kuopų valUjus, ir jie plačiau paaiškina apie

Gausite ipauadintaa informacijas, jeigu

ef America 
907 West30th Street, Ne^ York, N Y. 10001

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

infonauoja skaitytojus apie pasaaliaim ir betuviikuenias 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisakė 
apie visos musų visuomeninias bei kultūrinius klausimas. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakyaų ir nuomonių kiekvieno visiean 
svarbia probleina.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš- 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno noomonei, kuris kovoja ir dirba až 
neprikiausomų Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSade-Montreal, 690, Quebec- CANADA

way, So. Bostone. Telefo-
c r 17J r» n# . v. nag AN 8-0489. T Spalio 17 d. Bostono mzi- ± K«UivW 

nierių balius Sheraton Mo-

• ♦ ♦

PUS aplinką ir jos proble- ,tor j Qui patalpose 
mas, genau galima atskirti: r rr e

So.
Bostono Lietuvių Piliečių! 
dr-jos trečio aukšto salėje. ’

Geri žodynai

buvo gvildenama Bdstono 
vyr. ateitininkų susirinkime, 
kuris įvyko gražioje E. Ri- 
bokienės - E. V. Sužiedėliu 
rezidencijoje Brocktone rug
sėjo 27 dieną. Simpoziumo 
dalyviai kun. Zakaras, dr. 
S. Jasaitis, dr. J .Navickas ir 
moderatorius E. Sužiedėlis 
temą pristatė iš religinės, 
medicinos ir filosofinės-psi- 
chologinės pusės. Dr. J. Na
vicko žodis, nors iš visų ir 
trumpiausias, buvo tačiau 
labai taiklus. Pagrindinė 
mintis — žmogus turi nepa
miršti savo žmogiškumo, 
betkokį sprendimą daryda
mas. Kun- Zakaras atstova
vo oficialų katalikų Bažny
čios nusistatymą, vadinasi, 
pasisakė prieš betkokias 
dirbtines priemones gimimų 
skaičiui reguliuoti. Dr. S. 
Jasaičio išsamiai pateikta 
medžiaga buvo papildyta

I Angių - lietuvių kalbų žo*
Spalio 31 d. ir lapkričio 1

• * *

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaLf •, •

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS 

•2402. Tel 586-7209

ragis, V. A. Piragis, C. Pra- statistiniais duomenimis, ku
kapas. S. Pranašius, J. Sken
diel, Jr., M. U Skendiel, E. 
Smigias, P. Šnaras, B. Stapa- 
lonis, J. Stacke, A. M. Stik- 
lor, M. Stonis, P. Streems. 
A. P. šugžda, S. Sungaila,

rie dalyką dar labiau pagi
lino. Jis taip pat paįvairino 
savo žodį asmeniniu patyri
mu medicinos praktikoje,

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

apie 30,000 žodžių kaina $6

Lietuvių-anglų 
dynas, redagavo Karsavi

t i •- j o j .naitė ir Šlapoberskis. apie 
Lapkričio 1 d. Sandaros) 27,000 žodžių, 611 psl., kai 
Dterų klubo banketas ir na__ $5.00.

« * •

moterų
karalienės rinkimas So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
II aukšto salėje.

• •
Lapkričio 14 d. Lituanis

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

* • •
Lapkričio 15 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių dr-jos
šurum burum.

♦ • •
Lapkričio 22 d. So. Bos

tono Lietuvių Piliečių dr-jos

Lietuviškai angliškas žo
Viliaus Peteraičio, I 

laida, daugiau Kaip 30,00 
žodžių, 586 psl.. kaina 87.00

Introduction to 
Lithuaniaa, parašė Damb 
riūnab, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl, didžiausia.* 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių lralbo« 
vadovėlis, kaina $7.

salėje ramovėnų rengiamas 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas.• • •

Lapkričio 28-29 dienom.
Balfo seimas So. Bostono L. I ir bičiuliam* 
Piliečių dr-jos salėse. į Keleivio preuumeral 

atsieis tik $6, o tas,• * *

GERIAUSIA 
DOVANA! 

Dovanokite savo

Gruodžio 13 d. poeto Ber- 8 i v
nardo Brazdžionio ’Toezi- kas savaitė gaudamas Kalei-1M MEDŽIAI, 117 psl. km 

1 aa $ 1,50.kaip, pavyzdžiui, buvo įdo-,.... . . , ,
mu sužinoti jo pažįstamų j°® pilnaties“ pristatymas, vį, jua tikrai atamuna.

173 Artbar Avė,

•eeeeeMMMeMeeeMMeeeMiMMiMeteMeiMiaeMOMiMiMMiMooMMisMiMiMM

BUVO$4,DABAR riK$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, jon veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir Mt.

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

Kitos tokio* knygos

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

taoooaaoaoaaoaooaooossooaoeoooaooaaoooooaooov^aaaa
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Vietines žinios
Kultūriniame subatvalcary į 

kalbės apie satyrų Vilniuje

Spalio mėnesio Kultūrinis 
subatvakaris bus vieną sa
vaitę anksčiau, negu papras
tai — šį šeštadienj, spalio 
10 d. 7:30 vai. vak. Tautinės 
S-gos r amuose, 484 E. 4th 
St., So Bostone.

Po programos — tradici
nė kavutė. Visi kviečiami at
silankyti su draugais ir pa
žįstamais.
K. Subatvakariam* Rengti 

Komisija

Ligoninės dar pabrango

Ligr

LEIVIS, SO. BOSTON

kambaryje. Carney ligoni-1 Jonas Jakuti* gavo sidabro 
nėję teks mokėti $60, Mass. j medalį
General $75, Peter Bent,
Brigham$78. į Jonas Jakutis, baigiant

Tai ir gydykis tu. žmogau. > Bostono kolegijos aukštes- 
li^oninėse! • šiosios mokyklos antruosius

&T. . ’ . , ... ; metus, už pažangumą che-
Iągomnes kainų pakėlimą mjjoje ^uvo apdovanotas

teisina padidėjusiais taniau- si<Jabr0 medaliu, 
tojų atlyginimais, kuriems' 
tenką iki 70% Visų išlaidų.! Jau tugavo

Nori pakelti draudimo

Nr. 38, 1970 m. spalio 7 d.

Subatvakario programoje 
svečias iš Philadelphijos ra
šytojas V. Volertas kalbės 
tema: "Satyra Vilniuje ir 
Vytautė Žilinskaitė“.

V. Žilinskaitė yra viena 
pačių stipriausių satyrikių 
okup. Lietuvoje, išleidusi 
jau visą eilę savo kūrybos 
rinkinių.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 
Tat SW 8-2868 

yra vienintele oficiali įstai
ga Worcestery, kurt siunčia 
•Mintinius tiesiog ii ’A'orces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai-

lietuviskai, patarnau* 
greitai ir sąžiningaL

onr

galima gauti įvairiai* 
ir vietinės 

ir kitų
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 

u žemonis ku 
Vedėja B.

«ų

Peter Maksvytis

49 Churcb Street 
E. MUtoa,

Atlieka sim 
to ir projektavimo darbo* H lan
ko ir viduje, gyvenama narna ir 
biznio pastatų, pagal Jfi»u v*ika- 
toviaig. Saukit* visados 9d • va- 

vakaro.
Telefonas: 008-8075

Automobilių draudimo 
bendrovės medžiaginių nuo
stolių draudimo mokestį 
prašo leisti pakelti net 50%. 
Kaip žinoma, seimelis priė
mė įstatymą, kuris sumažina 
mokestį visoms draudimo
rūšims, bet draudimo ben<^> 
rovės tą klausimą perkėlė į1 
aukščiausiąjį teismą. Guber- 
natorius Sargent yra prie- 

stu* šingas medžiaginių nuosto
liu draudimo mokesčio pa-

nesį ir aplankyti Vokietiją, kėlimui.
Austriją. Šveicariją. Itolįą T "“'“b™ Da‘

bar ieškoma dar dviejų pa- 
Įsislėpusių studenčių, kurios 

Prieš 3 metus Laima su* taip pat dalyvavo tuose žy-
savo draugėmis Nijole Vai-ūgiuose, 
eaityte, dabar Benokraitie-i
ne, ir Vida Rauktyte apva-į Policijos žiniomis, jie vi- 
žinėjo JAV. grožėdamosiosį si priklausė ’’revoliucionie- 
jos gamta ir kt., o dabar ji • rių“ grupei, ii- banko užpuo- 
panoro pasidairyti po Eu-; limo grobis turėjo eiti tos 
ropą. į grupės veiklai paremti

L. Jakutytė Europoje

oninių kaina ir taip 
jau buvo labai aukšta, o nuo . ~ ...
spalio 1 d. ji pakilo dar $ lr ^ncuziją. 
5-13 dienai. Dabar, norėda
mas gulėti vienas kambary,
mokėsi dienai nuo $68 (Car
ney; iki $115 (Mass. Gene
ral). Gulint dviem Carney 
ligoninėje atsieis $62, o 
Mass. General $88 dienai.
Net keliems gulint viename

TEL. AN 8-2124 !

Dr. Amelia E. Rodd:
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTR ;
Valandos: ;

nao 10 ryto iki 6 vakaro i
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY ; 
SOVT1I BOSTON, MASS. : 

M********************************
•a*******************************

Ketvirtis & Co.
—JEWELER3— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Sdpestingai taisome laikrodiiaa

ziedua papuotalu*

378 W. BROADVVAY
SOITH BOSTON

Tel AN 8-4649

!
Po didelių pastangų poli-

T . T i - i /cijai jau pavyko sugauti 3 Laima Jakutyte išvyko , Brandeis *universiteto stu-leln„a 
Europą atostogų praleisti. | dent su Brighton “‘"g*8
Ji ten žada išbūti istisą me-;, , . ....„„i ir .„l.nlrti VoH.tifc, ' ba»k° »PipI»™U 1

Pabrangs elektra

Mass. Electric Co. gavot 
leidimą pakelti elektros kai-1 
ną 8%. Ši kompanija aptar
nauja 670.000 abonentų 145; 
miestuose ir miesteliuose.

| tuščių galvų telpa daugį
i

Telefonu?: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnio

| P f D I N I 8
OPTOMETRIS'I AS 

Valandos:
nno o v»i rvto iki 5 ^*1 vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADHAY 

^*<ath Boston. Mase

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

A. JNĄMAKSY
Real Estete 6 Insurance 

321 Country Club Rd. 
Neartom Centre, Mase. 02159

TeL

ATLAS PARCELS CO.

už 90 dieną įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indelius moka

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-taosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčią. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto UI 3:39 vid. popiet. šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

viri 210,000,000

Dažau ir Taisau
- Namus ii lauko ir viduje. < 
► Lipdau popierius ir taisau' 
t viešą, ką pataisyti reikia.

Knyga yra geriaasias žmogans drangas
Naudoju tik geriausių 

medžiagų.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin HiO Ava

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
‘ 1“ PLOKŠTELE

•oeeoeoooeoeeeoeeaeoeoeoeecoeeeeoeoceoooeoeeo

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų ra 
i Ir turime visus gatavus vaistus.

JsL-talK jraistų — eikit 1 lietuvišką vaistiną.
Sav. Emanuel L. Rueengard, B. S., Reg. Pharm.

a W. Broadivay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-0020

Nuo 9 rak ryto iki 8 vaL v. išskyrus šventadienius Ir seka* 

meoeeeooameooeooeooooooeoooseeooeoaoaooooeosoooooe

Elood Sųuare
H ar d įvare Co.

Savtaiakaa N. J. AEBKNA
•» EAST BBOADWA1
SOUTH BOSTON, HAAS. 
TELEFONAS AN S-41SB 

Baajanun Moore Dažai 
Popiero* Sm 

StiklM
VlnoMo

Beikmenyaar f --- > re egRI>

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rišlų

Worcester, Masa 01604 
Tat. 7988347

Tiesiai ii Worcesterio 
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vų ir kitas Rmijea valdsmm 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ag
ava maisto ir pramonės gami 
nių. Turimo vietojo įvairių vie 
tinės gamybas ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai lo
momis kainomis. Be ta siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prokoa Čia 

J sumokėsite pinigua • giminfc 
ten vietojo gaišo pasirinkti už 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujamo pei 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečia* 
ar auohiiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekaaum grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti 
kiaaite. Vedėjas A.

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

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
CXPRESS CORP-
ĮVAIRIAUSIAS dovanas

iŠ BOSTONO | LIETUVĄ 
ur Intus Rusijos

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

nuže- 
Numa-

kad ke”*os
pakils.

8 vaL ryto ilci 2 vai. p.p- 
Kitomis valandomis pagal

telefonu.

388 W. Broadvray 
So. Boeten, Mase. 02127 

TeL 2680068

TsL CO S.KS&4
hmmii >w«

Kreipto

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvray 

Sa Boston, Masa 02127 
Tek AN 8-1701

Gana

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

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

Skambink ite

268-4662

___ - • - -

nereikalingai eikvotrtnrnralyvą 
1970

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

MseMeeesiss««VM»«s««svsess««issesMissi*sroM«sessssese*eeeeee**eeto*e

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO 

{STAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. Čia visų 
lėk.tavų bilietai (airtickets) ižražemi 
keFašliažt — >e j o k Ivprap i 1 d o m • f H t il i •. ' E’ VVBDFrir

Savybės:
Produk tingumus 

Grožis 
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

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

Globė Parcel Service, Ine.

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį, pūtėją, ere filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbų 
jungti rūsy su vamzdžiais-

10 metų garantija.

!K,

' J FUEL CHIEF
Paskutine modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

470 Adams Street, Quincy, Mass. 02109
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per 

Skambinti telefonu: 436-1284

1 O 11 M P ♦ I n k' F (>*»*'nt r

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Y'Ht % n■?«

380 W. Brondvmy
02127

Visų skyrių vedi ja Aldam A 
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