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Dip)omatq oedžnldė prasidėjo 
jaa ir Kanadoje

{statymų Įsidėjai ir 
no, nors ir

Organizuoto teroro veiks
mai visame krašte jau tiek 
padidėjo, kad net nepaslan
kūs įstatymų leidėjai smar
kiau sukruto, rengdamiesi 
artimiausiu laiku priimti į- 
statymą, nukreiptą specia
liai prieš įvairius borabinin- 
kus ir kitokius teroristus, 
kuriems tame projekte nu
matytos ne tik ilgų metų ka
lėjimo, bet net ir mirties 
bausmės. Bet visos tos pa
stangos jau gerokai pavė
luotos, ir terorui leista kraš
te įsisiūbuoti iki niekad ne
buvusio stiprumo.

Spauda skelbia, kad nuo 
metų pradžios iki dabar jau 
esą įvairiose vietose išsprog
dinta apie 20.000 didesnių 
ar mažesnių bombų, kurios 
padariusios milžiniškų nuo
stolių. Gi teroristų veiklą pa
lengvina dar ir ta aplinky
bė, kad iki šiol dinamito kai 
kuriose (valstijose galėjai 
ne tik prisivogti iš statybos 
firmų, bet ir viešai nusipirk
ti pūdais. Pridėkime dar, 
kad beveik kiekvienas JAV 
vaikėzas yra ginkluotas, tai 
ir suprasime, kokioje visuo
menėj ir aplinkoje gyvena
me.

Visus tik šių metų paski
rus teroro veiksmus sunku 
ir aštuoniuose laikraščio 
puslapiuos išminėti. Bet ,va, 
tik praėjusį savaitgalį pa
grasinta susprogdinti aerod
romų įrengimus nuo Atlan
to iki Pacifico. New Yorke 
kelios bombos išgriovė sie
nas ir išmaišė aplinkinių na
mų langus, Rochestery, jos 
apgriovė savivaldybę rū
mus ir sunaikino, d^į,bąžnyr 
čias. Bombos sproginėjo 
Los Angeles. San Francisco 
ir mažesniuose miestuose.

Kas tuos teroro veiksmus 
vykdo? Tai visiems žinomos 
Juodųjų panterų ir kitos ra- 
dikalinės .grupės, kurios to 
ir viešai nesigina. Jų spau
da net užgina policininkų

var Sadat, 51 m.

nepaprastai padidėjo, 
dabotojai jau rimtai susirūpi* 
i pabudę ii miego.

nužudymus ir ragina terorą 
dar Intėųsyyiau vykdyti.

Yra taip pat žinoma, kad 
daug jaunų teroristų yra 
specialiai apmokyti Kuboje 
ir kituose komunistiniuose 
kraštuose. Policijai žinomi 
teroristinių organizacijų va
dai ir nariai. Bet kas iš to, 
kad visa tai žinoma?

Pagrindinė blogybė yra 
ne tuc baudžiamųjų įstaty
mų trūkumas, bet ir esamų 
vykdymas. Ilgos teismo ir 
apeliacijų procedūros, grei
ti nuteistųjų pasigailėjimai, 
vadovaujančių asmenų vai
kiškas naivumas, "psicholo
gų“ kvaili aiškinimai ir ap
lamai stoka realybės suvoki
mo leidžia kraštui riedėti į 
chaosą iki tokio laipsnio, 
kol jame iškils vienokia ar 
kitokia diktatūra, ir į tą 
šventąją konstituciją dikta
torius viešai prieš minią su
sivynios silkes.

Kadangi pastaruoju metu 
bombininkais susirūpino jau 
ir pats prezidentas, tai dar 
turėkime truputį vilties.

Nobelio premija teko

Solženicinui
Švedijos mokslo akademi

ja Nobelio literatūros pre
miją paskyrė Sovietų Sąjun
goje gyvenančiam rašytojui 
Aleksandruo Solženicinui.

Tai trečia premija sovie
tuose gyvenančiam rašyto
jui. Pirmąją gavo Pasterna
kas. bet valdžia privertė jį 
nuo jos atsisakyti. Antroji 
buvo paskirta ištikimam 
Stalino garbintojui šolocho- 
vui, kuris ją atsiėmė. Ir Sol- 
ženicinas norėtų važiuoti į 
Stockholmą premijos ($80, 
000) atsiimti, bet ar valdžia 
jam leis išvažiuoti, dar ne
žinia. Manoma, kad jam gal 
ir gali leisti išvažiuoti, bet 
neleisti sugrįžti, kad tuo bū
du galėtų rašytoju nusikra
tyti ir sumažėtų jo įtaka So
vietijoje. Jau dabar sovietų 
rašytojų draugija pakėlė di
delį "gvoltą“ prieš Nobelio 
premijos skyrėjus ir Solže- 
niciną.

Solženicinas dalyvavo ka
re, ten pasižymėjo, bet 1946 
metais buvo suimtas, kalin
tas, laikytas ištrėmime ir tik 
1956 ro. grįžo iš tremties.,;.

Pradžioje jis savo raštus 
spausdino Sovietijoje, bet 
vėliau pateko į partijos ne-į 
malonę, raštai buvo uždraus
ti. Geriausi jo veikalai išėjo 
užsienyje, čia slaptai atga
benti. Jie čia išleisti įvairio
mis kalbomis, pasižymi kil
niom žmoniškumo idėjomis, 
ir rašytojas laikomas talen
tingiausių šių laikų kūrėju.

Lietuvių Akademinis Sam
būris Montrealy kasmet ski
ria Vinco Krėvės vardo pre
miją ($500) už geriausią už
sienio lietuvių rašytojų gro
žinės literatūros veikalą. Šie
met ta premija paskirta 
Anglijoje gyvenančiam ra
šytojui, Europos Lietuvio re
daktoriui Kaziui Barėnui už 
jo stambų romaną "Tūboto 
gaidžio metai“. Iškilmingas 
premijos įteikimas įvyks 
Montrealy spalio 24 d..

K. Barėnas, 62 m. amž., 
literatūrinę kūrybą pradėjo 
jaunystėje, bet pirmąją kny
gą — savo apsakymų rinki
nį “Giedra visada grįžta“ — 
teišleido fSfeš m. Po 5 metų' 
išėjo "Karališka diena“, po 
10 metų "Atsitiktiniai susi
tikimai“ ir pernai dabar 
premijuotas romanas ’Tu- 
boto gaidžio metai“. Rank-

Kambodi jee Mėgiamai didelė problema yra ke Nai, nes nė vienas didysis kelias nėra aaages nno 
koaaaafetų partizanę ar šiaurės Vietnamo karino menės nžpnoHmę. Pav., kebas nr 4 jungia sostine 
sa svarbia Kempoag Som austa. Kelias nr. 6 ve da į derlingiaasius ryžių toakas. Kelias nr. 1 
į Baigmę Pietų Vietname, jiems visiems gresia priešo pavojus, ir tai paralyžuoja kraštų.

Rašytojas K. Baronas gavo premiją

nors stambesnės valstybės 
diplomatą. Toks svetimos 
valstybės atstovo pavogimas 
visada gali sukelti tarptauti-

Runald F. Duduti, Jaunųjų » 
merikiečių laisvės sųjMilo sek
retorius, skelbia planų, kaip ko
vėti universitetuose su kraštu
tiniais radikalais, kurie siekto 
suardyti universitetų darbų Tas 
sųjMis jas turįa 566 skyrių su 
55,068 narių.

rašty jis turi dar veikalą 
"Dvidešimt viena Veroni
ka“.

( K. Barėnas nemažai yra 
. vertęs iš kitų kalbų. Jis yra 
'suredagavęs lietuvių litera
tūros antologiją "Sauja der
liaus“, septynis literatūros 
metraščius "Pradalgės“, žo
džiu. K. Barėnas yra ir 
darbštus, ir talentingas kū
rėjas.

Jo "Tūboto gaidžio me
tai“ yra vienas geriausių šio 
laikotarpio literatūros kūri
nių, ir tegalima tik nuošir
džiausiai džiaugtis, kad A- 
kademinis Sambūris jį taip 
ir įvertino.

Sveikindami talentfogąjį 
laureatą, mes linkime -jam 
daug sėkmės ir ateityje.

K. Barėno "Tūboto gai
džio metai“ ir "Atsitiktiniai 
susitikimai“ galima gauti ir 
Keleivio administracijoje. 
Pirmosios knygos kaina kie
tais viršeliais $3.75, minkš
tais $3.15, antrosios $2.50.

Kosyginas į J. Tautas 

neatvyks
Į Jungtinių Tautų 25 m. 

sukakties minėjimo iškilmes 
atvyks daug valstybių galvų. 
Buvo manoma, kad atvyks 
ir Sovietų S-gos premjeras 
Kosyginas, bet dabar paaiš
kėjo, kad jis nuo tos kelio
nės atsisakė. Sakoma, kad 
jis nenorįs susitikti su JAV 
prezidentu, nes tarp šių vals
tybių santykiai gerokai at
vėso dėl Egipto konflikto Ir 
rasų raketų ir povandeninių 
laivų bazės ruošimo Kuboj

Prahoje nusižudė

komunistų poetas
Prahoje nusinuodijo ko

munistų poetas, savo laiku 
už poemą Stalino garbei ga
vęs valstybinę premiją.

Paliktame laiške jis rašo, 
kad pasiryžęs nusižudyti, 
nes nusivylęs komunistų par

tija:
"Pasiryžau nusižudyti, nes 

vis labiau įsitikinu, kad tie 
idealai, dėl kurių aš įstojau 
į partiją ir dėl kurių mano 
artimuosius draugus vokie
čiai 1945 m. išžudė, nebuvo 
igyyendllift
lėčiau pnes tai kovoti, bet 
nebeturiu fizinės ir dvasnės 
jėgos“.

De Gaulle sakosi 

įspėjęs Kennedį
Išėjo buv. Prancūzijos 

prezidento de Gaulle pirmas 
atsiminimų tomas. Iš jo su
žinome, kad de Gaulle įspė
jęs anais laikais JAV prez. 
Kennedį nesivelti į karą In
dokinijoje, nes tas žygis blo
gai baigsis. Jis sako, kad 
vėlesnės aplinkybes paro
džiusios. jog Kennedžio ne
pavykę įtikinti. ,

Vilniuje rugsėjo 17 d. mi
rė operos solistas Chanonas 
šulginas, nuo 1923 m. dai
navęs Lietuvos operoje.

* •
Plėšikai įsiveržė į garsio

sios filmų aktorės butų Nevr 
Yorke ir, grasindami ją nu
žudyti, atėmė brangenybių 
$800,000

Teroro bombos žadina 
kraštą iž miego

Teroristai pasisavino gengsterių 
tai Kanadoje pagrobė no tik angį vnsulą, bot ir 
darbo ministerį. Reikalauja paleisti 23 kaitoms ir

Kaip jau visi galėjome tintos ir dar pinigų. Buvo 
pastebėti, pastaruoju laiku' duotos ir terminas, iki kurio 
politinė kova daug kur vis > reikalavhnahturėjo būti pri- 
daugiau metodų pasisavina! imti. Be to, pats Laporte pa- 
iš gengsterių ar mažesnių1 rašė laišką, kuriame mal- 
kriminalistų šiandien poli- i dauja vyriausybę, kad jį iš- 
tiniais sumetimais plėšiami pirktų, nes esąs vienintelis 
bankai, bombarduojamos ir šeimos išlaikytojas ir nenorįs 
padeginėjamos valdžios ir, mirti, o teroristai ruošiąsi jį 
mokslo įstaigos, žudomi
priešingos partijos ar ideo
logijos žmonės. Pagaliau po-

tikrai nužudyti.
Kanados vyriausybei, ap

linkiniais keliais besiderant 
litiniai teroristai pasimokė su pagrobėjais, jau praėjo 
ir gengsterių seniai iibandy-' viai terminai, ir įkaitai turė
to žmonių grobimo būdo, tų būti nužudyti. Bet jie dar 
už tokius įkaitus reikalau- vis buvo laikomi gyvi, norint 
jant išperkamojo mokesčio, ką nors už juos išsiderėti.

Teroristai suprato, kad y-j Vyriausybė jau linkusi į 
pač naudinga pagrobti kokį nuolaidas. Pradžioje buvo

sutikusi leisti išvykti iš Ka
nados tik teroristo! bet 
vėliau imtas svars- *r tų 
23 kalinių išsiuntimo klausi

nių nesusipratimų, tad už jį. mas. 
galima išsiderėti didesnę Kaip ten fis įvykis beitoL 
kainą pinigais ar mainais už> sprf8> bet tenka turėti gal- 
kalėjimuose sėdinčius tero-.voje, kad svetimų valstybių 
ristus ar opozicionierius. atstovų grobimai gali sukel- 

Kol diplomatei buvo gro- ti ir didelį tarptautinį kon- 
biami ir net žudomi Brazili-, fliktą, net iki kn nno susi- 
joje. Argentinoje ar kitose rėmimo. Galima įsjvaizduo- 
Pietų Amerikos valstybėse,’ tį, kas atsitiktų, jeigu Ame- 
mūsų tas perdaug nestebino, rikoje pagrobtų sovietų am- 
nes ten, kaip sakoma, per, basadorių, ar net Kosyginą, 
dieną tris kartus keičiant atvykau į Jungtines Tautas, 
valdžias kaip drabužius, ir! ar Amerikos prezidentą, kur 
tokie įvykiai galimi. Bet jau «<>« lankantį svetimą kras-

tą. Žinoma, tokia galimybė 
maža, bet prie šių laikų 
technikos ir nesapnuoti da
lykai įvyksta.

Įstatymas kovai su 

nusikaltimais
Tt <

Atstovų rūmai priėmė į- 
statymą kovai su rusikalti- 
mafe jartre numatomos ga- 
na'griežtosbausmės organi
zuotam nusikaltimui, o bom
bų sprogdintojams net mir
ties bausmė. Senato priim
tas projektas yra dar griež
tesnis.

K ikia tikėtis, kad abu 
projektai bus suderinti, pre
zidento pasirašyti, ir įstaty
mas griežtai vykdomas.

žymiai daugiau ir čia susi
jaudinta, kai diplomatų me
džioklė persimetė net į kul
tūringąją Kanadą.

štai dar tik prieš savaitę 
vadinamieji prancūzai sepe- 
ratistai. siekią atskirti nuo 
Kanados Quebeco provinci
ją, pagrobė Montrealy ang
lų prekybos atstovą James 
R. Cross. Už jei paleidimą 
buvo pareikalautų pusmilio- 
nio dolerių, paleisti iš kalėji
mo ten laikomus 23 sepera- 
tistus ir leisti jiems išskristi 
į Kubą ar Algeriją Jeigu tos 
sąlygos nebūsiančios įvyk
dytos, tai pagrobėjai grasi
no konsulą J. R. Cross pra
eitą šeštadieni 6 vai. vak nu
žudyti.

Kanados vyriausybė tokio 
šantažo antveju laikėsi ga
na kietai, ir teisingumo mi
nisteris Choquette. kalbėda
mas per radiją ir televiziją,
20 min. prieš terminą tero
ristų reikalavimą atmetė, 
nes. nuolaidos dar labiau te
roristus padrąsintų.

Bet čia pat įvyko tai, ko- 
matyt, visai nebuvo tikėtasi.
Nei valandai nepraslifikus 
nuo teisingumo ministerio 
kalbos, ginkluoti teroristai 
iš buto išsivedė jau net Que- 
beco darbo ministerį Pierre 
Laporte. gyvenusį netoli į Cross, karį Montrealy pagrebi 
Montrealio. Į nerintlsji atsiskirti mm Haas-

Už ministerio paleidimą don praaeiaal. Vi ja Mafevtei- 
taip pat reikalaujama pa- ! "to pagrobėjai 

| leisti iš kalėjimų tuoę 23 ka- miltoao dolerių.
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Prezidento Niurni taikos
pasiūlymai

Paryžiaus taikos deryboms jau eilė mėnesių nejudant 
iš vietos, neregint Vietnamo karo baigimo klausimo ten 
jokios pažangos, net ir naują JAV delegacijos pirmininką 
Bruce paskyrus, JAV prezidentas Nixonas spalio 7 d. va
kare. kalbėdamas televizijoje, pateikė pasiūlymų Indoki
nijos karui baigti. Ta jo kalba buvo iš anksto gerai išrek
lamuota, ir pasiūlymai turėję būti nauji, kuriais tikėtasi 
pagaliau taikos derybas išjudinti iš sustingimo ir žengti 
lemtingą žingsnį į taiką.

Prezidentas pareiškė, kad šios naujos iniciatyvos jis 
ėmęsis po pasitarimų su Pietų Vietnamo, Kambodijos ir 
Laoso vyriausybėmis ir gavęs jų pritarimą. Taigi, jis siū
ląs taiką ne tik Vietname, bet visame Indokinijos pusiau- 
salyje, dabar karo niokojamame.

Pirmu punktu prezidentas pasiūlė tuoj pat paskelbti 
visoje Indokinijos teritorijoj karo paliaubas. Kiekvienos 
kariaujančių pusių kariuomenės daliniai turį pasilikti ten. 
kur jie dabar stovi. Nors partizaninio pobūdžio kare tokių 
paliaubų įgyvendinimas esąs sunkus,, bet tam ir pastan
gos turinčios būti skirtos nepaprastos, jeigu norima su
stabdyti žmonių žudynes.. Paliaubų vykdymą turi prižiū
rėti tarptautinė komisija, kad nė viena kariavusių šalių jų 
neišnaudotų savo pozicijoms ar ginklavimuisi sustiprinti. 
Paskelbus paliaubas, turi tuoj pat prasidėti pasitarimai 
ginčijamiems politiniams klausimams išspręsti.

Antras pasiūlymo punktas — sušaukti tarptautinę 
konferenciją visam Indokinijos konfliktui likviduoti, nes 
šiandien kariaujama ne tik Pietų Vietname, o taip pat 
Šiaurės Vietnamo daliniai veržiasi į Kambodiją ir Laosą 
Tokios konferencijos pagrindą turėtų sudaryti 1954 ir 
1962 metų Genevos konferencijos nutarimai.

Trečia, — prez. Nixonas pasiūlė, paskelbus paliau
bas. per sutartą laiko tarpą ištraukti visą JAV kariuome
nę iš Vietnamo. Jau ir dabar per 20 mėnesių iš Pietų Viet
namo yra išvežta 165,000 amerikiečių karių, o sekančių 
metų pavasari iš viso jau bus išgabenta 260,000, taigi apie 
pusė visų ten iki šiol buvusių.

Ketvirtuoju punktu prezidentas kviečia ir priešiškąją 
pusę ieškoti lankstaus politinio sprendimo Indokinijoje ir 
ypač Pietų Vietname. Tam reikėtų tokio sutarimo, kuris 
atitiktų Vietnamo žmonių laisvą apsisprendimą, kuris at
spindėtų dabar ten esančių politinių jėgų santykius. Čia 
Nixonas įsakmiai pabrėžė, kad JAV jokiu būdu nesutiks 
su komunistų siekimu išardyti dabartines nekomunistines 
politines pajėgas Pietų Vietname, kad paskui galėtų val
džią perimti viena komunistų partija. Vietnamo žmonės 
turį patys laisva valia nuspręsti, kokios valdžios jie nori.

Penktasis pasiūlymas — tuoj pat be jokių sąlygų abi 
kariaujančios pusės turi paleisti visus karo belaisvius. Tai 
būtų didelis žmoniškumo veiksmas, nes ir tie belaisviai ir 
jų šeimos jau yra nepaprastai daug prikentėję.

Šie pasiūlymai buvo perduoti komunistų delegacijai 
Paryžiaus taikos derybose, rodant tam tikro optimizmo, 
kad jais priešingoji pusė susidomės ir pradės dėl jų rimtai 
kalbėtis* ieškant suartėjimo.

JagiMlavijorf prez. Tilo. Pat Nigoaieeė, prcc. Nfeonaa ir 
Tito Min f ttftfeų, sarvoMą
jos sostinėje Belftfade JAV prezidento garbei.

Bolivij
Ho Miraaėa (kairėje), karia sakilo pricft gnsŪentą Al» 
fredo Ovaado (dešinėje). Preaideataa atsistatydino. ■»- 
iaat žinos žodžius, dvi karią gragia beveja tarpe savąs, 
ir dar nežinia, kari ją įsitvirtins valdžioje.

Ben Gnrionas

Kas Idtur rašoma
rostros“ užtvanka Ukraino
je. Nė kiek neatsiliko anglų, 
prancūzų ir italų kapitalis
tai. Hitlerio laikais broliškas 
fašistų, ir. socialistų prekia
vimas nė kiek nesumažėjo, 
dargi padėjo Hitleriui ka
riauti su Vakarų "plutokra- 
tais".

KAM KAPITALISTAI
PADEDA SOVIETAMS

Valteris Buritis spalio 6
<L Drauge apie tai tarp kit
ko taip rašo:

"Neatrodo, kad pasaulis 
mokosi iš istorijos. O jeigu 
jau iš praeities semia išmin
tį. tai dažniausiai kiaurais! Karo metu ne tik ginklų 
samčiais. Dar nėra parašyta ištekliai ėjo Rusijon, kartu

tojas Lin Piao atsiliepė: 
"Išsigimėlių revizionistų

klika Sovietijoje trimituoja 
tariamą 'ribotą savarankiš
kumą' ir 'tarptautinės dikta
tūros' teoriją ir nušneka a- 
pie neva bendrą 'socializmo 
pasaulį'. Ką tai reiškia? Ogi 
tai, kad tavo laisvė 'ribota', 
o Maskvos — ne!" (Jo ra
portas 9^tam kinų komunis
tų partijos suvažiavimui 
1969 m. balandžio 1 d.).

A * D
Seimo rinkimus laimėjusi

Išsamios studijos apie "ka-i su išvogtais pramonės pa- Vakarų vokiečių socialde- 
uitaHstų“ pagalbą ‘ ----------------

- -Z -   -XX Q _ • statant
‘socializmą". Sovietų propa

gandistai ir istorikai taip pat 
nutyli faktus. Tik dabar, 
naujam prekybos pamišimui 
užėjus, Europos laikraščiai 
pavartė archyvus ir davė

tentais, slapčiausiais gamy
bos planais. Tokiu būdu Ru
sijoje padaryta daugybė "iš
radimų", apie kuriuos jie 
patys sakydavo: pirma iš
randant, paskui siunčiam a- 
gentus į Vakarus sužinoti.

šiokią tokią apžvalgą apie kaip tas prietaisas veikia...“ 
kapitalistų pagalbą mirti- Dabar italų Fiat stato di- 
nam priešui. Vaizdas pilnai delį automobilių fabriką, o 
neperduotas, kad naujo biz- prancūzai statys suakveži- 
nio nesugadintų. Nepamink mių fabriką. •.> 

ir didBidė Įūgalba, su-1
ka" | SPAUDĄ BEVARTANT

mokratu partija kancleriu 
iškėlė Willy Brandtą. kuris 
pirmame posėdyje pareiškė:

"Iki 1955 metų, ar kiek, 
dar buvo galima tikėtis Vo
kietijos susijungimo po lais
vų rinkimų, Vakarų galy
bėms susitarus su Sovietiją. 
Tos palaimos neįvyko. Me
tai plaukė, ir pats pasaulis

teikta___ r---------------
ro, kruvinos kolektyvizaci-l 
jos, antro karo ir pokario 
metais. Nepaminėtas ir fak
tas, kad jau caro laiku Rusi

Rytų Europos reikalams
skiriamas Londone einąs

• , . x Survey žurnalas skelbiajos pramonė buvo pastatyta, BrownJ universiteto (Provi- Vakani kaprtabshj pinigais j denee RI) litiniu moka.
1? profesoriaus Elliot R. tikę tik tęsė. nors sau ir pa-j Goodman straipsnį, pava- 

aaubtd primelavo, kad visa dintą Nat0 and'Ge™a„ Re.
sukurta stebuklingos naujos 
santvarkos dėka.

Pirmieji į pagalbą 1921 
m. atskubėjo bene vokiečių 
kapitalistai ir dešinioji re
akcija, Wehrmachto gen- 
štabas; nuo 1922 m. Weima- 
ro respublika. RapaHo su-

unification. Ten nurodomos 
pakitusios politinės nuotai
kos Vakarų Vokietijoje. 
Pav., žymus veikėjas Theo 
Sommer dienrašty Die Zeit 
pareiškė:

tai skirtingomis politinėmis 
ir visuomeninėmis santvar
komis, kurios nelengvai lei
džiasi įgyvendinamos. Šalia 
to. šiuo metu nėra ko tikėtis, 
kad Vakarų valstybės kaip 
nors sutartų su Sovietiją to
kio apsijungimo klausimu. 
Turime pripažinti, kad iki 
šiol svajojamas Vokietijos 
sujungimas nebeįmanomas. 
Kanclerio pareiga yra pasa- 
kvti tiesa savo tautai, ne- 

i žiūrint, kad ji karti."
• « •

Tokiu būdu suskaldytos 
Vokieti jos sulipdymas tega
li ivykti tik tuo atveju, jeigu 
grius Sovietijos galybė arba"Reikalas ne perkilnoti

, ,t . tr vi___- rubežius’ bet padaryti gyve- iširoVakaru NATO'sąjunga,
Urtmu. Kruppo koncernas nimą pakenčiamu visiems kurios stipriu nariu vra Va- pMtaU "traktorių“ fabriką i vokiečiams; ne sumažinti ^v“į^Xšiokį 

) (tankam* gaminti). Junkers Sovietijos įsigalėjimą Euro-į tokį sujungimą gali įvykdy- 
poje. bet nugriauti kliūtis ti ir Maskva. Bet jei neįma- 
Vakarams ir Rytams susi-' noroas nei vakarinės, nei ry-

r gamykla įsteigė lėktuvų fab- 
t riką Fili vietovėje prie 
Į Maskvos. Vokiečių firmos

. ®“v«s kraelio vak7.bė3 * b“’1Paid^L£ SSttf^Sai
galva ir vienas pagrindimų dienų Artimuosiuose Rytuo- ..*/*®*.,. . ...vieno gyvo vel.aujo kūrėjų neseniai priėmė 
JAV spaudos atstovus savo 
namuose Negev dykumoje. 
Jis dabar jau 84 metų am
žiaus ir rašo Izraelio istori
ją bei savo atsiminimus. Y- 
pač įdomūs yra jo atsimini
mai, kurių nuotrupomis pa
sidalino ir su žurnalistais.

Jis pasakoja, kad dar pre
zidentui Kennedžiui siūlęs 
gerinti JAV santykius su 
Raudonąja Kinija. Kodėl, 
esą, JAV palaikančios drau-

ų firmos Sįekti. Visa kiu palikime is- tirės rūšies sujungimas, Ui 
! ^nkVs’ įtoriJ'ai- Pasėkoj tegul bus ir telieka gyventi taip, kaip da-

mokyklas (Lipecko suskaldyU Vokietija, jei tik bar gaKma. Vakarų Vokieti- 
kurorte). Unkų mokyklą j vokiečiams gyvenimas bus jog ir Sovietijos paskutinis 

patenkinamas, arba vėl su- (susitarimas, gali būti. yra 
vienyta Vokietija, jei Euro-’ pradžia ir naujų Maskvos
m kovor28 ‘dT Zeitl 1969| !8ikOnyti Vakani Vokietijos 
,Į siekimui visiems vokiečiams

Maskva atrodo rubežiu ’pastangų atplėšti vokiečiu3 
inasKva. airoao, rupezių Vairam Aižant vilti 

perkilnojimo neprileis. Tai

Ten pa- 
raud.

Deja, kaip ir galima buvo laukti, komunistai ir šiuos 
pasiūlymus sutiko su ironija ir atmetė, pavadindami visą 
šį taikos planą "senu vynu naujame butelyje". Mat, šiau
rės Vietnamo taikos sąlygos yra daugely esmingų taškų 
nesuderinamos su amerikiečių pasiūlymais. Komunistai 
nori, kad ligi 1971 m. birželio 30 d. būtų išvesta visa JAV 
kariuomenė iš Vietnamo, o tik tada būsią galima skelbti 
paliaubas ir derėtis politiniais klausimais. Jis nori, kad 
prieš Ui būtų P. Vietname sudaryU koalicinė vyriausybė, 
į kurią ir jie įeitų, kad ne kokia Urptautinė komisija, o ta 
naujoji vyriausybė prižiūrėtų rinkimus. Be to, jie nepri- 
pažįsa jokių "vietnamizavinimo“ procese atliktų reformų, 
nes visa Ui turės būti organizuojama pagal "liaudies va
lią“. Neturį Vietname likti ir jokių amerikiečių civilinių 
specialistų, nei jų kokios paramos tiekėjų.

Taigi, tuo Urpu maža vilties, kad komunistai šį nau
ją JAV Uikos planą rimui svarstytų. Be to, jis nėra ir vi* 
sai naujas, tik jame į vienumą suglausta tai, kas atskirom 
dalim šiaurės Vietnamui jau buvo siūloma Paryžiuje.

Prezidento pasiūlymai susilaukė teigiamo vertinimo 
tik Vakarų diplomatiniuose sluogsniuose ir JAV viduje. 
Užsieniui jie pademonstravo konkrečius JAV Uikos no
ras ir dedamas pasUngas Uikai pasiekti, o viduje — iš
mali ii rankų kozerius ne vienam Nixono politikos kriti
koj ■ts dabartiniuose' pasiūlymuose yra beveik visa tai, 
ko tis kritikai reikalavo. O kad komunistai ir šių pasiūly
mų MfVttuia, Ui jau ne JAV vadovybės kaltė.

KaBtorie komentatoriai aiškina, kad šis naujasis vie
šai paskelbtas taikos sąlygų dokumentas gal turėsiąs dau
giaa reikšmės šio rudens JAV rinkimams, negu Indokini
jos karo frontui.

giškus santykius su komu-,,Iįui lėktuvų, tankų ir kitokių 
nistine Jugoslavija, o neno- 7 ” **
rinčios jokių ryšių šu korrttik’

se neliks ne jankį į. genaabo kureus
0 ’ i Berlyne. Ruoštasi ir duju ka-
Ben Gurionas dabar ketrfeko neSėjo dėl per

džiaugėsi, kad gen. u,,. alp»« sovietų chemijos pra- 
shallio pranašystės neišripil- J
dė. kad Ūda 650,006 žydų i Netrūko ir civilinės pa- 
atsilaikė prieš 18 milionų a-i galbos. Tas pats Kruppo 
rabų, o dabar 2.75mil>ono; koncernas išmokė rusus ga
ubtai spiriasi prieš 100 rai-į minti aukštos kokybės plie- 
lionų ąrabų. ną. Atsirado pustuzinis vi

sokių bihterahnių prekybos
Jis dar prisimena ir savo 

apsilankymą pas prezidentą 
Eisenhowerį prasyti Izrae-

nklų. Tada 
m taręs:

Eisenhoveris

nistine Kinija, kuri politiko-! T j®8 jaudinatės? Jeigu
jeyra daug svaresnė? Jisat- I?.ra?’» kas "I"* «*-
kreipęs prezidento dėmesį įĮsluslme sa'° amnįaa. 
galimą tarp Kinijos ir So
vietų Sąjungos atominį ka
rą. nes sovietai paglemžę 
800,000 kvadratinių mylių 
Kinijos žemių, o kinų per 10 
metų priaugę net 300 mi
lionų daugiau, ir jie niekad
tų žemių neatsižadėsią. Jei 
Amerikos politikai pavyktų 
taip Kiniją paremti, kad ji 
tas teritorijas atgautų, tai, 
esą, karo galėtų dar nebūti 
bent 50 metų. Ir Kennedis 
pažadėjęs atitinkamai JAV 
užsienio politiką pakeisti, 
tik, deja, buvęs nušautas.

Ben Gnrionas dar prisi
mena, kad kelios dienos 
prieš Jungtinių Tautų nuta
rimą leisti kurtis Izraelio 
valstybei, JAV generolos 
Marehall pasikvietęs Izrae
lio atstovus ir jiems taręs:

"Pasakykite žydąjns ir jų 
draugams, kad jokiu būdu 
dabar jie nepaskelbtų Izra
elio valstybės įkūrimo. Jeigu

Bet Ben Gurioms prezi
dentui atsakęs, kad žydai 
nencui, kad juo* gfrtų ame
rikiečių armijos, kad Ameri
kos jaunimas mirtų dėl Iz
raelio. Jie tik prašą ginklų, 
o jau ginsis patys.

šia proga Ben Gurioms 
nukalbėjo ir apie žydų me
sianizmą pasaulyje ir jų čia 
paskirtį. Senuose , raštuose 
esą pasakyta:

"Mes nebūsime pasaulinė 
jėga, bet vaidinsime pasau
ly didelį vaidmenį. Mūsų y- 
ra mažai ir mes silpni, bet, 
jeigu mes norime išlikti, mes 
turime būti už kitus stipres
ni moraliniu požiūriu. Mes 
turime būti šviesa kitų tar
pe".

Reikia manyti, kad iilei- 
simuoe Ben Guriono atsimi
nimuos bus ir daugiau tokių

organizacijų (DERULUFT, 
RUSGERTORG ir pan.). Ir 
smarkiai konkuruota su kitų 
kraštų kapitelisttais, įsigeri- 
nant proletariato diktatūrai. 
Kurijoj strigta ne tik dau
gybė vartojimo prekių fabri
kų. pristatyta gamybos prie
monių už šimtų šimtus mili
onų, Iš septyniasdešimt už
sienio kapitalistams suteik
tų koncesijų vokiečiai 1929 
m. laikė 30. Tais pačiais me
tais į Dariją eksportuota 60 
procento visų Reiche paga
mintų Žemsemių ir dinamo 
mašinų kr net 90 proc. visų 
garo bei dujų turbina 

"IdHįjos nepertraukė nė 
garsusis Seefcty procesas, 
kuriame boro teisiami "ka
pitalistų agentai", kad jie 
išžvalgę industrines paslap
tis (karias Rusijon ir atve
žė).

Hitlerini paėmus valdžią, 
rvėiai nutrūko, tik ne dėl 
Hitlerio "kaltės", o dėl Sta
lino įtarimo. Trisdešimtųjų 
metų pradžioje firmos Aus
tin ir Ford sovietams pasta
tė didžiulę Gorkio automo
bilių gamyklą. Amerikiečių 
planais pastatytas didžiulis 
Magnetogorsko kalnakasy-

pabrėžė 1968 m. liepos 15 d. 
laiške čekoslovakų komu
nistų partijai, kurį pasirašė 
ir visi jos gizeliai, čia pa
reiškiama: "Niekad neleisi
me imperializmui nei ginklu, 
nei ramiu būdu. nei iš vi
daus, nei iš užsienio prasi
laužti į socializmo pasaulį, 
nes tai reikštų galios pasvy
rimą jo naudai.

Tą patį Vienas Maskvos 
diktatorių Brežnevas pakar
tojo lenkų komunistų parti
jos suvažiavimui 1968 m. 
lapkričio 15 d. Tas politikos 
principas buvo pakrikštytas
"Brežnevo doktrina".

* * ♦
Kadangi R. Vokietija yra 

laikoma "socialistinio pa
saulio dalimi", Maskvos am
basadorius buvo paklaustas, 
ar tai reiškia, kad Maskva 
Vokietijos suskaldymą jau 
laiko amžinu? Ambasado
rius Carapkinas atsiliepė: 
"Vokietijos vyriausybė turi 
pripažinti dabartinę būklę 
Eų0poje“. Pokalbį iškėlė 

okietijos kancleris
nger kalboje bundesta- 

gui (seimui) 1968 m. rugsė
jo 25 d.

Kitą dieną Brežnevo dokt
riną plačiai išdėstė Kovale- 
vas Maskvos Pravdoje. Jis 
nurodė, kad kiekvienos ko
munistų valdomos valstybės 
partija turinti "tarptautinę" 
pareigą "darbo klasei" ne
prileisti autonomijų ar ne
priklausomybių nuo "tarp
tautinio socializmo". Kinų 
komunistų pažiūrų

nuo Vakarų, duodant viltį 
gyventi pakenčiamai, kol ki
tas istorijos posūkis leis tau
tai susijungti. Kitais žo
džiais tariant, yra išdalintos 
kortos naujam lošimui.

Kokie bus to lošimo re
zultatai sunku pasakyti. Gal 
turinti gamtos turtų, bet at
rinkusi Sovietiją savo nau
dai laimės Vakarų vokiečių 
technikes pagalbą? Gal įsi
kūnys ir Hitlerio bei de 
Gaiiįle svajonės vakarietiš
kų smegetkfpovėiky Rytam 
praplėsti Europą iki Uralo. 
Be to, nežinia, ar toks Euro
pos junginys būtų Amerikai 
draugiškas ar priešiškas.

dalykų, kurių dabar kaiku- bos bei metalurgijos an- 
rie JAV valstybininkai ne- samblis. Amerikiečių planais 
norėtų garsiai prisiminti, pastatyta ir garsioji "Dniep-

rą.Ulją

formuo-
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas’
, DETROITO NAUJIENOS ,

Vasaros metu paprastai Detroite lietuvių, tiek senų-* 
2-3 mėnesius "nusnūsda- jų, tiek ir naujųjų ateivių, j 
vau“, nes vasarą ir naujienų Jis buvo nepaprasto darbi-į 
mažiau, ir laikraščių niekas tumo, nepaprastos kantry-. 
rimtai nebeskaiio. šį kartą bės, savo profesijai atidavęs 
padariau ilgesnę pertrauką laiką ir sveikatą. Buvo vie- 
— atostogas pratęsiau ištisą nas iš nedaugelio, kurį galė- 
mėnesį. Nerašymui buvo; jai prisišaukti kiekvieną pa
rimtų priežasčių, tačiau nie-’ ros valandą ir į namus. Jo 
kam jos neįdomios. Grįžtu. lietuviškas medicinos žody- 
su keletą žinelių, kurios, ma- nas buvo nepalyginamai ge
no nuomone, yra svarinau- resnis net už naujųjų ateivių

inteligentų žodyną. Buvo 
džentelmenas ir ne lupikas. 
Mane asmeniškai yra išgel
bėjęs mao mirties, kai krei
piausi paskutinę minutę, ir

SIOS.
New Yorko Majorą Lbutsey, liet

matį ii koligaio. karį jis apianki, kai toa ksMaiai kovo 
Tokią riaužię kilo 5 kalt jimaose.

, PabaMIečią Manifestaei- 
’ jos Komitetus tikisi, kad ir
{vioos kitos lietuvių, latvių ir 
. ertą organizacijos, esančios 
apie New Yorką, kurios dar 
nespėjo įsijungti į šios de-

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Balfo vajais

Detroito dienraščiuos mir
ties pranešimus sekdami, 
lietuviškų pavardžių galime jis tiksliai nustatė diagnozą. 
rasti kuo ne kasdien. Reikė-; Užtat tik tik nepasiuntė mi
tu specialaus LB ar kurios riop mano sūnaus, neatspė- 
kitos organizacijos paskirto jęs apendicito priepuolio, 
žmogaus, kuris mirusius su- Kiekvienu atveju žinojome, 
registruotų. Nors nebe sian- kad jis daro vieką, ką gali. 
dien tatai reikėjo pradėti, Jo gedėjome jau tuomet, kai 
bet pervėlu niekada nėra. prieš porą metų, gavęs krau- 
Liktų lietuvių istorijai ne- jo išsiliejimą į smegenis, 
paprastai svarbus dokumen- kaip gydytojas liko neveiks- 
tas.

' 7—.. TIT

Pabaltiečių demonstracija 
prie Jungtinių Tautų

si dirba kaip viena Balfo 
šeima bei niekas nerikėeį-

t___ __ Rugsėjo 28 d. New Yorko na Balfo "užvaldyti“. Tai
monstraeijos " organizacinį Balfo skyriaus nutarimu bu- yra gražus vieningos veik- 
darbą, pritars šiam žygiui ir vo pradėtas kasmetinis vie- los pavyzdys.
nedelsiant aktvviai isnunra. no mėnesio aukų rinkimo' Tiesa, Balfas turi ir viena 
Taipgi yra prašomos ir vi^s vajus. j mirtiną priešą. Jis tūno
kitos organizacijos toliau .Lietuvių platieji sluoge- Kremliuje.
nuo New Yorko prisidėti n“* «eral zuw B®“0 uz»i
prie šios demomtraeijos vi- m°jiraus ir j® darbus. Vieti- Arabų demonstracija 
aokeriopa parama, jei nen® Balfo skyriaus valdyba Egipto vado Nasserio tai- 
tiesioginiu dalyvavimu tos rūpestingai painformuoja jotuvių proga, New Yorke 
organizacijos darbe, tai bent l|etuvl¥ visuomenę apie sa- tautiečiai suruošė de- 
aktyviu dalyvavimu šiame; J? su”Įanynius ir jų tiksliu, monstraciją. Ties miesto 
žynyje «palio 18 d. ir skati-Į Ne^ Yor^ Įsikūrusį Balfo viešąja biftioteka susirinlto 
nant visus tautiečius vykti! fe”tro valdyba taip pat su- apje tūkstantis vidutinio am-
tą sekmadienį tik j .New«te,~® -8®*0 žiaus arabų, kurie jau nuo
#orką prie .Jungtinių Jautų ■ veiklos. Todėl lietuvių visuo- geniau y,a įsikūrę New Yor-
bttstinės ir pareikšti visam 1 dau§ ko mieste. Toje demonstra-
pasauliui protestą dėl iki įa“koti Balfui, nes visi ge- cjj0je moterų buvo gal tik 
šiol neatitaisytos skriaudos ra? ?uro’ kam tos auko® Y™ apie dešimt ir tik vienas vy-
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_____  _ BATUNo iniciatyva su- bet ir finansiniai. taipgi ir
mTng^UtoTkzrtz ^dėjo I«balUečių organi- kviesti bei raginti visus pa-

Tuo tarpu prisiminsiu Uk "*■> Meilauti uu-, ^KkK^ęs reg- 

sėjo 25 d. estų studentų klu-tris žmones, kurie praeitą ėję. Antbmay G. Sacfc — di- 
vasarų Detroito metropolyje delfe vardas Detro jt0 Iietu_ 
mtre, nes juos gerai Pazm°- viams. Gaila, kad pačiame Yorke vienbalsiai nutarė — 
Jau- j atostogų įkarštyje labai ma-‘ vsagti mssifsstocijs ir pro-

Juozas Kadžius, paskuti- j° buvusių pacientų jam tęsto demonstracijų prie JT 
* P pagarbą prie karsto atidavė. š«ų metų spalio 18 d. Juną-

niiu kelerius metus dažnai tanių Tautų 28 metų snlrslr-
ligoninėse buvojęs, mirė Marija Lapaity!* - Judria- ties įikOnuų proga.

na mirė 1970 m. rugsėjo 7 d. ' šiame pasitarime dalyva- 
ningas, sviesus, apsiskaitęs Po nepaprastai ilgos (kele- vo 34-rių pabaltiečių organi- 
socialdemokratas, savo pnn- rių metų!) jr sunkios ligos, žarijų atstovai. Dalyvavo 
cipams( ištikimas ^kęs ligi Buvo gimusi Lietuvoje, Vii- atstovai ir iš pabaltiečių 
galo. Eiles kitų patnotinrų taviškio apskrityje. Lietu- centrinių organų. VUKui

na.rye: stJv’ voje išsimokslinusi ir su Juo- jame atstovavo jo valdybos 
Žiixn*ėlio, Tėvynės mylėtojų zu j^ka šeimą sukūrusi bei narys J. Valaitis. Visų orgs- 
*r kį- Buvo gimęs Lietuvoje dukrelės Vidos susilaukusi, nizaeijų atstovu pasižadėjo 
189°m. vasano 15 d. Ame- Lietuvą paliko 1944-jų va- šią demonstraciją remti ne 
nkon atvažiavęs 1910 m.. Mrą. Vokietijoje ilgiausiai tik savo aktyviu įsijungimu 
daugiausia gyveno Detroite, gyy^ Ravensburge, o nuo

Su velioniu labai šiltus 1949 m. pavasario iki mir- 
santykius palaikėme bene ties — Detroite bei Warren,
29 metų, bet per nesusipra- Mich., Detroito apylinkėje, 
timą jo laidotuvėse dalyvau- Iš tolo velionę pažinau Ka
ti neteko. Iš kitų patyriau, vensburge, o Detroite tekda-

skiriamos...................... ; rjgjęįg pasipuošęs savo tauti-
Ar gerai pasisekė šių me- nfais

tų New Yorko Balfo sky- ^uvo gana neįvairūs, veik
reiklaus gausių išlaidų. To.; n« auk”

1 d4L*““ Į*?“ tebepla^.' M^k

Praeitų metų New Yorko buvo reikalaujama taikos ir 
Balfo skyriaus vajų vykdė teisėtumo, 
įvairių jaunimo sambūri, Galima buvo laukti# 

j atstovai, šiais metais tasai prieš deraoimtra-
Unitari Baltic Appeel, darbas buvo pavestas mota bet jų ne-
9vna - » - a— draugijų atstovėms. Va- buvo matyti. Gal tai dėl jų
- M J SN<?k°J^nčto°m  ̂ MetU ®venžiV’ °
Bronz, N.Y. 10488. !sių New Yorke esančių mo- sumetimais nuta-

zacijos ’Baltic Rally Com-‘ (212) 828-2237 1^’’? <*Yanizacij'į «ts£°'į?: rė nereaguoti ir kokiais nors
mittee“ vardu. Buvo išrink- .« . , . . • Ivaškienės — L.M.K. Fe- nesusipratimais arabų dė
tas šiai manifestacijai vado- ®?° .ad.r€WJ pat 5el'J deram jos New Yorko klubo, monstraeijos dar daugiau 
vzuti šešių asmenų koordl- kfa krešpUe visų kitų urfor-; M. Ultaienčs - L.M.K. Fe- ^S33zm«ia
nacinis komitetas (po du iš mad)U šios protesto de- deradjas New Yorko klubo,.
kiekvienos Pabaltijį tauty-f idealu. |E. Kulber - Motetrų Vie- Demonstraciją lydėjo gm*
v- x I inybėe. G. Mmukonienės -,na poliajos būrys,
bes). Is hetuvių driukU^—Į Demonstracijos vieta — Vyr. Skaučių Židinio, I. Jau- Bet čia nebuvo nei jokių

Hammarakjoid Plaza kauskienės — Skaučių Ne- kalbų, ir įspūdis liko blan- 
TUNo vykdomasis paminta- Jungtinių Tautų, prie ringos tunto, E. Muske - kus. 
kas K^ttou MiMm. TW^ 47 st t A.L. K. Moterų aųjuagoe JO
bavo išnoktos painų njčių Laikas: spalio 18 d. 2 vaL kuopos, E. Vaišnoraitės — Lietuvių demanstrtacija 

rūpintųsi^ 1

Lietuvai, Latvijai ir Estijai.
Visiems turėtų būti su

prantama, kad šis žygis pa-

baltiečius joje kuo gausiau
siai dalyvauti.

Susirinkimas pritarė BA-

organizacijas, bet ir dosnią 
visuomenę paremti finan
siškai. Pinigines aukas siųs
ti šiuo adresu:

bo ’Ttotolia“ patalpose Newį TUNo pi3ifarnuj ir noUrtj
kad šią protesto demonstra
ciją rengia bendrai visos lie-J 
tuvių, latvių k* estų organi-)

„HoUGs Vollo Pnm I

aktyviu įsijungimu 
į paruošiamuosius darbus,

GM streikas

. , ™ ■ « « . , . r 1 Rugsėjo 15 d. prasidėjęsjog tiek Charles 8tep-Stepa- to jų ir jos seimų susitikti Mobore kreiki,...
. • 1 /-y UOfl^ę J šios eilutės rašomos, yra tie-
tiek u* Green Lawn kapinė- tai šilta asmenybe, dvasios 8įOgįaj įvėlęs apie 400,000 
se atsisveikinimo žodžius ta- aristokratė, neturėjusi, tur- darbiBinkų. Didelė jų dau- 
ręs LSS 116 kuopos pirm. būt, nė vieno priešo. Pašar- „um„ ZVVena ir dirba Mi- Mikas Balčiūnas Laidotu- rota tavo Ford Funeral fSįmfVatetijoje: Detroite 
vės,vyko liepos 17 d., daly- Home koplyčioje. Rugsėjo ir priemiesčiuose, Pontiace, 
vaujant pusšimčiui žmonių. 110 d. palaidoto Holy Se- rac,uu-!’ r
Liko našlė Ona, du sūnūs su pulcbre kapinėse.
šeimomis ir eilė kitų gimi
nių. Netekome vieno iš tvir- ----------------- ,—-—.

’ smarkiai nukentėję ir musų 
Spalis — Ralfo mėnuo, tautiečiai, nes anuomet mū- 

lodoa, visa eilė didesnių ir ateiviui labai
fojų
vyrų.

nenorios emigracijos

= f mažesnių JAVlietuvių koto- daug GM toUrikiame.kaip 
—, e ...A 1 M^I įsidėmėjo ir pa-. valandiniai darbininkai, dir-

B*1“ ank’* bo. Dabar padėtis yra pasi- 
piučio 15 d. Ne detroiUskiamĮ telkimą suaktyvina. i keitusi: dauguma «

Dr. Antboay G. Šnek

gali atrodyti, kad rašau a*. pie vokieti ar žydų. O tavo1 
tai 1990 m. lapkričio 19 dJDetrwteJrri Ue™naiF 
šiame krašte gimęs gryna- Įtais
kraujis lietuvis — ,Alrtanas
Salralfliialraa Kur criniM lai. mšyflamaS, jau gHViejBU Ul-Sakalauskas. Kur gimęs, lai 
dotavių meta nepavyko su
žinoti, bet girdėjau, kad 
Pennsyivanijoje ar W. Vir
ginijoje, ūkininkų ar angfia- 
karių šeimoje. Medicinos 
mokslus buvo baigęs Michi
gano universitete, Ann Ar- 
bore. II pasaulinio karo me
ta buvo kariuomenės gydy
tojas frontuose. Ištisus 43- 
jus metas buvo vienas iš ži
nomiausių Detroito ligoni
nių — Providence Hospita!

komisijos, kurios 
spauda bei inforniacija, ma-j 
nifestaci jos finansmurau,
programos paruošimu, de-} 
monstraeijos planavimu bei!
jos tvarka, plakatų paruoši-Į 
mu. motorkada, specialaus* 
sunkvežimio su plakatais^ 
paruošimu (kuris ištisą “

po pietų punktualiai. | A.L.K. Moterų s-gos 24 kuo* Lietuvių, latvių ir ertų

orui

AS SUGRĮŽAU TEN, 
KUR PRIKLAUSIAU

bus bet ko- pos, O. Kubilienės — A.L.K. oraanizaciiu bendras komi- , Moterų ^gos 29 kuopos, drJ spaliolS <L prie Jung- 
M. Kregždfenės — SLA 99 tinių Tautų rengia demonat- 
Moterų kuopos. L. Spėraus-! raciją. Apie ją plačiau rasi- 
kienės D.LK. Birutės yįjg vietoje, o čia teno- 

, Kanų Seimų Moterų dr-joa!^ tik paraginti visus joje
A. Radzivanienos — L.K.1L

skaitęs Kultūros dr-jos ir Balfo New
vaite nuolatos važinėta apie' Kele,vJ» J° kaBes po- yorko skyriaus narių.
JT būstinę), spaudui konfe- buvau pasitraukęs.: Taigi dabar žinome, ko-
rerciia, svečių bei užrienfo Jo ***?*. ***?*!?" ^rtu*'»kie Ncw Yorke lietuvių mo* 
spaudos korespondentų pakraipos laikraščius. Įterų sambūriai veikia ir kų
ėmimu, tvarkdariais fc Mi- Laikraščiai, rodos, turėtų iš jų auku vajuje pasidar* 
tais tedinikiniais reikalais, būti visi geri, patrauklūs.' bavo. Vėliau patinime, ir 

ai. maJ negalėjau prie naujų- i kaip joms tas vajos pasiseiė
i Jeigu taip prieš 20-16 , lr i in BrizrMti. mzn dvelkė i įvykdyti.intaų, nuo šio streiko būtų ląSSt' «*oūnw«!w. Manys netraukė *

J, įįętuviu Tarybos Centras ir P*1""”- • .
4ĄV Lietuviu Bendmome-, Reikia grįžti prie namų, 
nės Centro Vaidyba, Ją rt- kuriuose daug savų, — pa
aria taip pat ir visos brtrią sakiau. Taip ir padariau, 
bei estu JAV ceateMs or- Skaitydamas Keleivį, paju- 
ganiVacijos. Iš New Yorko tau, kad aš nuvaliau savo 
zonoj esančią lietuviu mga-' kambario langus ir geriau
nizacijų pazieaki. kad P,*3®“’“ .'V*““;
demonetraeija aktyviai re- ”

rektorės Elzbietos Paurazie- 
nės žodį per radiją, jau su
sidūriau su žmonėmis, kurie 
pradeda taikyti betariu na
mus, piniginių auką prašy
dami. Taip, piniginių. Spa
lyje Detroite išimtinai yra 
telkiamos tik ptaigmės au 
kos, nes tai pagrindinė Bal 
f o veiklos rita.

Savo rtudtytojams apie 
Balfą neprivatan ilgai kalbė- 

i jie gerai

valandinių padėties yra iš
sivadavę ir dirba įvairiose 
mėnesinio atlyginimo kate
gorijose. kaip braižyklose, 
raštinėse ir t.t Pas GM va
dinamieji ”baltkalnieriai“ 
dar jokiai profsąjungai ne
priklauso.

Visai kitaip būtų buvę, 
jei vietoj GM į streiką būtų 
išėję Chryslerio įmonės. Čia; 
UAW unijai priklauso be
veik visi, išskyrus kaiku
riuos inžinierius ir sekreto
res. Chryslerio streikas būtų 
palietęs ir didesnį būrį mū
siškių.

mia — New Yorko LB Apy
gardos valdyba, Ncw Yorko 
ir New Jersey Vyčiai, Lietu
viu Kunigų Vienybė. Lietu
viu Karininkų S-ga "Ramo
vė“, New Yorko Neo4Jta- 
anai, New Yorko Ateitinin
kai Sendraugiai, lietuvių
Moterų Ktabų Federacija, 
Lietuvių Moterų Vienybė, 
Maironio šeštadieninė Mo- 
kjrkla, New Yorke lietuviui 

Oa.l

Kodėl Keleivį 'mėgsta
daug senesnio amžiaus žmo
nių? Mėgsta dėl stambesnių 
raidžių, o bendradarbiai dėl 
to, kad nereikia taikytis prie 
redaktoriaus kaklaraiščio: 
jeigu jis mėgsta juodą — ra
šydamas užsirišk juodą, jei 
raudoną — toki ir tu dėvėk, 
o jei ne, —raitas nebus iš
spausdintas. Keleiviui ra
šant, nereikia žiūrėti epai-

ti, nes žino, kaip

_ vos. Jei tave rašinys bus tin- 
Inžtaferių k Architektų Bą-J^mas skaitvtojams, jis bus

dalyvauti.
J.

ROCHŽSTER, N.Y. K/
I M
H

— etatinis gydytojas (staff Balfas yra reikalingas ir ko- 
member), o 1959 m. — vy- M darbą jis ketvirtį
risusias tarpe gydytojų fiu*me€io dirba. Tik teno- 
(chief of rtaff). Palaidotas * jau priminti, jog spalis — 
rugpiūčio 18 d. Ūko žmona,: Balfo mėnuo — jau čta pat 
duktė ir sūnus sn šeknonris? ir jog artrrims į kiekvieno

Eina gandai, kad atreįkaa- jung, h- PasmiliMa Parodos tinkama, ir Keleiviui, 
bąaiųs dgas, gal iki Naujųjų; Kryžiaus Priežiare. Komi- >•
Meto. Bet pne siurpnzųesa-;j, remia viaa eiiš Jat-
me čia pnpratų. Gal jis taig-i vj^ į, vietos oreanito- 
ms pmnmi. negu, Otono šie; cij^ jungtie pntaltiečių 
žodini paneka skaHjrtoją?. orrBnfc^jjM, kaipAltatti- 
Gal. Tao toq.u jM jaučia- j„ TMyb, MATUUKM. «r BUnUB «■ BCT1IIUIH1B." avaeee ww—aa | nrenvrenv 1..; ' . e~»ee ~ . » I - ------mr .hol 451 jos kovojame. Tau-

Per velionio gydytojo kaunamus ateis aukų rinkėjos.J *®d k*1™! Nas, irgi aktyviai jrtjnigė f] F d laukia Tavo Ita-
binetą daugelį tūkstančių Atiduokite jam tiek, kiek kas Detroite pnlalkč. j^og demonstracijos organi-Į1** *
kartų buvo perėję šimtai pajėgiate. | zacinį darbą tuvi, aukos tai kovai.

»ul V.i .1 U ' iįofci

Mes, Veronika ir Kazi
mieras Zlotkai, nuoširdžiai 
dėkojame savo vaikams —

. . ’ sūnui Jurgiui Zlotkai ir mar-Aukų vajaus užbmgunu dl|i Glori>i> dukrli Mfl<w 
vainikuojamas koncertu, ku- ir žentai And-
nB. spalio 24 d. 7 val.^ gnūtai surueš-
vak. Maspetho į***™* PJj tą mūsų vedybinio gyveni- 

s®lčje, 64-14 56th paminėnmą.
Rd., Msspeth. Tikimasi, kad į
šiame koncerte bus daugi Dėkojame ir visiems sve- 
svečių. nes jis bus tikrai įdo- i ė»»* 0H tarpe buvo ir 
mus. Be to, bu* gera progai liesto majoras, atstovų rft- 
suaipažinti su aukų vajaus mų narys Horton), kuriu bu

vo iš Amsterdamo,darbininkėmis ir ii jų i- 
girsti. kaip tas darbas pas*

Lauktina, kad kitų metų 
Balfo aukų vajaus organizt- 
vimas būtų pavertas kuriai 
nore kitai lietuvių sambūrių 
grupei, nes tai gere priemo
nė i lietuviška veiklą įjung
ti vis naujų jėgų.

hamtono. Toronto, HamHtov 
so, SL Catharines ir 
už dalyvavimą ir

V. ir K. Zlotkai

TURKIJA — OPIUMO 
8ALTMS

Tirkija yra viena Iš vale-
Šiuo meto Balfo centre V“* kt,ri P“*““’*’tab“' 

vzldvbų atidaro pina. kun. °PĮ',n’°. Iš J« F™“®?"
Ye. Martinlna, jo pavadua- “le*e "

-------_ _ r- • jo apylinkėse esančios labo
ratorijos pagamina heroiną, 
vieną ii stipriųjų narkotikų. 
Iš ten visokiais keliais hero
inas patenka į JAV.

JAV federalinės įstaigos 
kovai su narkotikais virši
ninkas sako, kad jei būtų 
galima sustabdyti opiumo iš-

tojai St. Dzikas, Br. Spūdie
nė ir A Ūkėrys. sekretorius 
Al. Dzirvonis, iždiniakui A. 
Senikui mirus, laikinai tas 
darbas pavestas A. Skėriui, 
finansų sekr. J. Bagdonas ir 
direktorius - reikalų vedė
jas kun. Pr. Gelsčiūnas. 

Nors Balfo centro valdv-
bą sudaro įvairių poHtbiių vežimą H Turkijos," tai ir jo

I grupių atstovai, bet tarp jų! įvežimas į JAV sumažėtų 
i nekyla jokios trinties, ir vi-j net 60 procentų.

H ■

----
<
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Iš pavergtos Lietuvos
TOKIE DALYKAI DĖJOSI 

KALIFORNIJOJE

Pavargti lietuviai džiau- 
laisvą žodį

f?r . • < «
«►»*» *

•UU-A*SM*
Rusai okupantai, ialin ii Lietuvos]

Dar apie Vilniaus u-teto j Mirė P. 

^22 bibliotekos 400 m. sukaktį |

dėdė

* • o~
*-b - .■■5T--

Rugpiūčio 23 d. Vilniuje
Vilniaus universiteto bib-’m“?. Petr?? Biržys, 74 m. 

liotekos 400 metų sukakties ■ ^mzia,us' Zln°mas de- 
minėjimo aprašyme praeita-; dės slapyvardžiu, buvojęs 
me numery liko nepaminėta į }aį^
paroda, kuri buvo surengta 
atremontuotoje šv. Jono 
bažnyčioje, kuri dabar pa-

<■ A.’t#

«*-■*•-»•*
&■-a.
9-

versta mokslo muziejumi. 
Joje labai vaizdžiai parody
tas ilgas ir jaudinantis bib
liotekos. o taip pat ir lietu
vių raštijos kelias nuo pir-

Velionis plačiai garsėjo 
savo radijo valandėlėmis 
"Pupų dėdės pastogėje“. Jo
se jis pašiepdavo ne tik anų 
laikų gyvenimo ydas, bet 
kartais "užkabindavo“ ir 
kaikuriuos už vieną ar kitą 
blogybę atsakingus asmenis,

mosios knygos ligi šių dienų.j Pat>’r«s Pri« visoki1
Tokio masto parodos dar ne-|' a^zlM lr nemalonumų

Am-

Velionis yra išleidęs savo 
eilėraščių rinkinį "Sielos 
sparnai“ (dvi laidas), etno
grafinę knygą "Kaimo ves
tuvės*“, buvo sumanęs para- 

rugpiūčio 3 d. buv. grafo' syti istorines miestų mono- 
Tiškevičiaus rūmuose. Toks grafijas, bet tesuspėjo iš-

buvo.

Gintaro pasaka

Gintaro muziejus Palan
goje buvo įkurtas 1963 m.

muziejus — retenybė, vargu 
kur kitur tokį galima rasti. 
Jame apsilankęs daug suži
no apie tą "Lietuvos auksą

leisti tik apie Alytų ir jo ap
skritį, Biržus ir jų apskritį. 
Kėdainius. Vyžuonas, Tau
jėnus. Buvo išleidęs ir 10 sa-

€- 
» ■94*

jo kilmę, reikšmę praeityje! vo įgrotų ar Įdainuotų plokš- 
ir dabar. Jo vardas žinomas telių. Paliko nebaigtus rašy- 
jau toli už Lietuvos ribų. Šių ti atsiminimus, 
metų rugpiūčio 13 d. muzie
jų aplankė jau milioninis 
lankytojas.

Pradžioje muziejus tilpo 
dviejose salėse. Jau keturis 
kartus buvo keičiamas, to-

Sezoną pradėjo Vilniaus 
muzika

Paveikslų galerijoj (buv. 
katedroje) šio sezono kon
certai pradėti rugsėjo 20 d.

bulinamas ir papildomas į senojo Vilniaus muzika, 
eksponatų išdėstymas, didi-i Programoje buvo 15 autorių 
namas

(U rugsėjo 28 dienos laiiko)
"Žinote, kad čia paskuti

niu metu siaučia didžiuliai 
gaisrai. Kadangi lietaus čia 
nesame gavę nuo pat vasa
rio mėnesio, tai visi medžiai, 
krūmai ir žolės taip išdžiū
vo, kad nereikia nė degtuko 
jiems uždegti. Kone pati 
saulė tai padaro. Ypač kal
nuose. kur auga tokie krū
mai, vadinami "chopparol“. 
Tik Australijoj ir Pietinėje 
Kalifornijoje galima jų ras
ti. Šie krūmai turi savyje to
kio skysčio, kaip kuras. Jei
gu krūmą padegsi, tai tas 
skystis išsilieja ir dega kaip 
alyva.

Aplink mus visi kalnai y- 
ra pajuodavę nuo degėsių 
arba nuo pelenų. Jau kelios 
dienos pvčia karštas vėjas 
iš dykunjų. Tai karštis ne
apsakomas. 0 tas vėjas pu
čia žiežirbas ir ugnį nepa
prastu greičiu. Jau 500,000 
akrų yra išdegę. Sudegusių 
namų skaičius taip pat labai 
didelis. Mūsų Camarillo 
miestely ant stogų sulipę 
žmonės laisto vandenį, kad 
žiežirbos jų nepadegtų. Nors 
mūsų miestely yra saugiau, 
negu kitur, bet pelenų visur 
pilna.

Vieną dieną visai negalė
jome naudotis maudymosi 
baseinu, nes jo vanduo buvo 
kaip juoda sriuba. Kelią, ku-

I
< por Ta irtos Fondo lėtomis

radijo progra
mas. Tanios Fondas laukia 
Tavo aukos tam darbut

NORI IR ERDVĖJE
BENDRODARBIAUTI

Iki šiol šioks toks JAV ii* 
Sovietų bendradarbiavimas 
vyko tik žemėje, keičiantis 
diplomatų skirtingomis nuo
monėmis, vienu kitu moks
lininku, menininku, o kar
tais — net keiksmažodžiais 
ir šnipais. Bet jau seniai a- 
merikiečiai kelia ir erdvėje 
bendradarbiavimo klausi
mą. Savo laiku buvo siūlyta 
sovietams rengti bendrą ke
lionę į mėnulį, bendrai ga
minti erdvėlaivius ir kt.. bet 
visa tai buvo rusams nepri
imtina, nes vis tikėjosi jie 
pirmi nuskristi į mėnulį.

Dabar JAV pasiūlė abiem 
šalim suderinti savo erdvė
laivių gamybą taip, kad ne
laimės atveju, astronautams 
‘likus negrįžtamai erdvėje, 
betkurios šių dviejų šalių 
erdvėlaiviai galėtų prie jų 
prisijungti ir juos išgelbėti.

Tas reikalas sudomino ir 
sovietus. Numatoma net ir 
bendra mokslininkų konfe
rencija tam klausimui tirti. 
Bet ir čia atsirado kliūtis... 
Sakoma, kad sovietai vargu

Viršuje — greitkely prie Springfield, Mo., 100 pėdu duo
bė, kurią išmušė 21 tona sprogusio dinamito. Dinamitas 
buvo vežamas sunkvežimyje, į kurį kažkas šovė, ir dėl to 
įvyko sprogimas, žuvo vairuotojas. Apačioje — trys su
imti asmenys, Įtariami pasikėsintojai.

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMA)

*

i tfr-- -
F

-

ilaT -

ris eina palei jūrą nuo mūsų sutiks ir čia bendradarbiau- 
iki Santa Monikos, visai už- Į ti. nes tada reikėsią išduoti 
darė, nes tenai kalnai degė; amerikiečiams ir kaikurių

plotas, šiuo metu mu-: kūriniai, sukurti daugiau nei j labiausiai. Ugnis net peršo-1 gavo erdvėlaivių konstrukci- 
įau užima 7 sales, o ’ 300 metų laikotarpy. Ją atli- i ko kelią ir sudegino namus; jqg paslapčių, ko jie nenorį 
js užims dar tiek. I ko Vilniaus Valstybinės fll-' ir augalus prie pdt jūrošf, daryti.. 1

ŽURNALISTO TALKA 

IR AUKA

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

LIETUVOS VYČIO PĖD-, 
{SAKAIS, Juozo Strolios įdo-L 

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

VERGIJOS KRY2KEJ 

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.

PASKUTINIS POSĖDIS.
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina..........  $4-00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais ..................  $3.75,

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

To paties autoriaus tomas 
' VI kietais viršeliais $3.75,i no, jog laikraštis turėtų joms minkžtais 50. 

primokėti uz reklamuojamą
ziejus jau
netrukus užims dar tiek. Į ko Vilniaus Valstybinės fil-iir augalus pat

Muziejus turi virsti ir harmonijos kamerinis or- i šeštadienį čia buvo felo-
moksliniu gintaro tyrinėji-i kestras (vadovas Saulius' Atrodė kaip pašaus
mo centru. Dabar jis yra j Sondeckis), konservatorijos’ lio galas. Visas dangus buvo '* - , - - - ..... » v • •
Lietuvos dailės muziejaus; studento S. Vaičiulionio ve-? juodas nuo pelenų ir dūmų.I JAV statistika binrn di A a, ° ^aguojamo nepe- Egipto sostinėje ir kituo- no Kaino, 

i damas vokalinis ansamblis Not hnvo <ralima nrn ta rilrt. „i.!.?1?!nodimo biuletenio "Prane-

KĄ ŽADA ATEITIS?

veikla ir veikėju pavardžių LIETUVA BUDO, Stepo- 
Neseniai išėjo Lietuvių skelbimą... ‘ no Kairio atsiminimai. 416

j Žurnalistų S-gos centro val- 
; dybos leidžiamo ir Vytauto

skyrius.
penktasis numeris, sa- 

■umu pralenkęs visus

R. Budrys. Jis kartu su arch.' kaitė) 
J. Masalskiu yra ir šių dienų 
eksponatų išdėstymo auto
rius.

Minės teatrų 50 metų 
sukaktį

Vilniuje ir Kaune ruošia
masi paminėti Lietuvos ope
ros ir dramos teatrų 50 me-

Vilniaus universiteto 
biblioteka

Ji įsteigta prieš 400 metų, 
būtent, 1570 metais. Už ją 
senesnės yra, pav., Oxfordo 
biblioteka Anglijoje, kuri į- 
steigta 1337 m., Prahos (Če
koslovakijoje), Įsteigta 1348

tų sukaktį. Vilniaus akade-Į m., Krokuvos. įsteigta 1364 
minis operos ir baleto teat- j m., bet daug jaunesnės yra 
ras gruodžio mėnesiui ruo- tokios garsių ir senų univer-
šia eilę geriausių paskutinio 
dešimtmečio veikalų spek
taklių ir A. Rakašiaus bale
to "Aistra“ premjerą, kurią 
režisuos debiutuojantis ba
letmeisteris E. Bukaitis.

Kauno dramos teatru? A. 
Liobytė kuria sceninį mon
tažą. Įjungdama scenas iš 
paskii-ų veikalų, pradedant 
pirmuoju "Joninių“ spek
takliu ir baigiant dabarti
niais lietuvių dramaturgų 
kūriniais. Sukakties proga 
Kauno dramos teatre nu
matomi kitų teatrų geriausi 
vaidinimai.

Surado vietą bibliotekai

Vilniuje leidžiamas "Švy
turys“ rašo, kad šiuo metu 
vyksta diskusijos dėl vietos, 
kur statyti Kauno miesto

itetų bibliotekos, kaip Up
salos (Švedijoje),* kuri į- 
steigta 1620 m., Harvardo 
(JAV), įsteigta 1636 m., 
Maskvos. įsteigta 1755 m. 
Taigi. Maskvos universiteto 
biblioteka buvo įkurta net 
185 metais vėliau, negu Vil
niaus universiteto bibliote
ka.

Dabar bibliotekoje yra 
per pustrečio miliono knygų. 
Joje saugojamas turtingiau
sias senų ir retų lietuviškų 
knygų rinkinys. Čia yra ir 
pirmoji lietuviška knyga — 
Martyno Mažvydo "Katekiz
mas“, išleistats 1547 m., vie
nintelis pasaulyje Mykalo- 
jaus Daukšos "Katekizmo“, 
išleisto 1595 m., egzemplio
rius ir kt.

Bihjiotęką turi daugiau
?i 300 knygų, išleistų darviešąją biblioteką. Iš kelių, nei 

pasiūlymų, kurie buvo iš- prieš 1550 metų datą, ir di- 
kelti spaudoje, miesto vykd. j deli kiekį rankraščių, 
komitetas pasirinko tinka-'

psl.. kaina...................$2.00
TAU, LIETUVA, Stepo-

480 ,/sl., kai
še miestuose masinėse de- na ............ .................$2.00
monstrącijose Nasseriui mi-< DIENOJANT. Kipro Bie- 
ras ir jo laidotuvių eisenoje ,toio> 464 ps,, kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip-

ŽUVO DĖL NASSERIO

; spalio 1 d. žuvo 48 žmonės.i kio nors nepaprasto gyven
' tojų padidėjimo nereikia Tarp kitų stiaipsnių jame GELEŽINKELIŲ STREIKO 
laukti, nes jau dabar gimi- yra ir Br. Railos — Žurnalis- NEBUS
mų skaičius pastovus ar net t0 talka ir auka visuomeni-
kaikur sumažėjęs. ■ nėms organizacijoms. Jis Praeitą savaitę turėjo į-

Kadangi senesnių žmonių primena, kad mūsų organi- vykti geležinkeliečių strei- 
bus didesnis procentas, tai zacijos nesupranta, kokią kas, bet tuo tarpu pavyko jo 
manoma, kad ir pasiprieši- didelę pagalbą joms teikia išvengti. Derybos tęsiamos 
nimas naujovėms padidė- žurnalistai, ir todėl jų ne- i bet, jeigu iki lapkričio vidų- 
siąs, nes vyresnieji yra di- vertina. O reikalauja iš jų Į rio nepavyks susitarti, strei-
dėsni ir kietesni konservą-: labai daug — rašyk, rėkia- kas dar gali kilti, 
toriai. muok jų susirinkimus, ban-

Vidutinės šeimos paja-ketus ir kitokius renginius... 
mos. kurios dabar $8,000, Į ir už dyką. Joms net Į galvą 
1985 m. būsiančios $15.000.' neateina bent nemokamą bi- 

Apie pusė visų gyventojų lietą atsiųsti.
Br. Raila rašo, kad reikia 

ilgesnio aiškinimo, kantry-

lydis. Tokia raudonai gelsva tojų padidėjimo nereikia 
šviesa buvo viskas apšvies
ta. Žmonių visai nebuvo ma
tyti, ir tyla kaip kapinėse.
Tik pelenais snigo.

Tą rytą mes važiavome į 
Los Angeles apsipirkti. Iš 
abiejų pusių greitkelio buvo 
matyti ugnis, gi toliau pava
žiavus net ir telefono stulpai 
degė. O grįžę po pietų kaip 
į verdantį puodą nusileido
me.

Dabar ugnis susijungė be
veik ištisai nuo mūsų iki 
Meksikos rubežiaus. Žmo
nės sako. kad tai pats di
džiausias miškų ir krūmų 
gaisras visoje Kalifornijos 
istorijoje.

Bet dabar jau viskas ap
degė. tai ir pavojus sumažė
jo, nors kitur dar dega, kaip 
ir čia pradžioje.

Šį rytą atėję į darbą rado
me ant stalų, grindų ir kitur 
apie pusę colio pelenų. Tai 
vaikščiojome juodi, kaip ka
minkrėčiai“.

tada gyvens užmiesčiuose, 
o miestų centruose .negrai
sudarys trečdalį visų mies- j^s ir auklėjimo - įsikinėji- 
čiomų (dabar jų yra penk- m0< visos lietuviškosios

NEPAPRASTOS VIETOS

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,
H 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.

ŽVILGSNIS I PRAEITI,
Žuko, 476 psl.,

Karščiausia vieta žemėje 
— 136 laipsniai — yra San 
Luis Patosi; Meksikoje.

Šaipiausioji vieta —94 
laipsniai žemiau nulio — y- 
ra Verchojansko srityje Si
bire.

Sausiausia vieta — Cala- 
ma Čilėje, kur niekada nely-

tadalis).
Studentų skaičius nuo da

bartinių 7.3 mil. pakilsęs iki 
11.5 milionų.

Prie tų pranašysčių ko
mentatoriai dar juokais pri
deda. kad, nusikaltimams 
augant dabartiniu procentu, 
tada vyras taip bijos savo 
žmonos, o žmona savo vyro, 
kad. eidami miegoti, kiek
vienas nešis pižamos kiše- 
niuje po revolverį...

HITLERIO PARAMA 
PRIEŠAMS

Antrojo pasaulinio karo 
metu Amerikoje buvo iš
leista žinomoji Hitlerio kny
ga "Mein Kampf“,, kurioje 
yra dėstoma nacių ideologi

organizacijos supras, kad 
spauda yra pirmiausia joms 
pačioms reikalinga ir spau
dos atstovas turėtų būti ati- la- 
tinkamai pagerbiamas bent 
jau pakvietimu ar nemoka
mo bilieto suteikimu. Tai 
nėra jokia malonė ir ne už 
dyką: spaudos atstovas ra
šys apie parengimą, gaiš lai
ką, taigi atliks tam tikrą 
darbą.

K.
na

kai- 
$5

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI, 1 tomas, 
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
(944-1950 .netu atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $S> 

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,
kaina ......................................$2

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,
kaina ......................................$1.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl.. kaina . .$3.50.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet- 
*onėlės Orintaitės, 234 psl.

kaina .......................................83.
NEPRIKLAUSOMA LIE-

b- 1
$10.000 paskirta tam, kuris duos

Bet ir žurnalistams, rašo 
B. Raila, reikėtų solidariau 
eiti prie tų klausimų kėlimo 
ir visuomenės auklėjimo. Jis 
primena, kad kaikur žurna
listai jau buvo "sustreikavę“ 
ir nerašė apie tuos renginius, 
į kuriuos nebuvo gavę ne
mokamų kvietimų.

Čia tektų pridėti, kad ir

yra primiršę kaikuriuos lei
dinius. nežino, kam jfe yra 
skirti... Jie vaduojasi šūkiu 
"Kiekvienai šeimai dienraš
tį!“

Todėl, esą, daugiausia 
prenumeratorių turi rajoni
niai laikraščiai. Joniškiečiai 
sako, — toliau tęsia "Lit ir

miausią: 16-tos divizijos 
plento (buv. Ukmergės pi.) 
ir Basanavičiaus gatvių ra
jone "nebeveikiančių kapi
nių vietoje“. Ta vieta —buv.
Žydų kapinės.

Garsas plienu eina 15 kar- šiai, kurie renka kaime laik- j meruoja po du egzemplio- 
greičiau negu oru raščių prenumeratą, tartum rius...

Kai nėra tualetinio 
popieriaus...

Literatūra ir Menas“ nr. 
37 rašo, kad Lietuvoje ma
žėja kultūrinės perilodikosi Menas“,—kad jų laikraščio 
skaitytojų ratas. Laiškane- ’ kaikurios šeimos užsiprenu-

ja ir jų karo tikslai. Ta kny- Bostone yra tokiu organiza- informaciję. padedanti? surasti
ga buvo čia laisvai pardavi- ‘ cijų. kurios naudojasi čio- šitos 5 metu mergaitės Jennifer
nėjama, bet už ją gautos pa- nykštės spaudos joms tpikia- N”0" * New Haven. Cumu, žu-, .
jamos ėjo į JAV valstybės ma pagalba, bet nesusipran- diką. Mergaitės lavonas .buvo(TUVA, R. Skipičio atsimi-
iždą ir skiriamos kovai prieš ta tos spaudos paremti. At- rastas mttke net«»H Hamdeno, nimų II tomas, 476 psl., kai-
Hitlerį ir nacizmą rodo, kad jų vadovybės ma- t’onn na $7.00.

t
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

Kanados pusėn akis pasukus

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

Toronto spauda ir 
knygynas

[yra kun. Jurkšo vedamas, 
: choras. Be jo. yra dar dul

lietuvių chorai ir įvairių kitų organi
zacijų.

šinio?
— Tai yra tokia „teisy 

bė“, tėve, kaip ir ta pasaka, 
kuri sako, kad pasaulį die 
vas Perkūnas išperėjęs iš 
gaidžio kiaušinio. Juk žinai, 
kad gaidžiai kiaušinių ne
deda. Nededa kiaušinių ir 
žmonės, o Marksas juk bu 
vo žmogus, ar to nežinai?

— O kas jį gali žinoti, 
pūkais niekas nesiginčija, Maiki? Jis buvo visas plau

. — Ei, Maik, ar tu skaitei 
tą gromatą. ką A. Leonas 
tau parašė?

— Skaičiau.
— Nu, tai ką tu jam pa

sakysi?
— Nieko.
— Kodėl?

. — Todėl, kad jis niekus 
rašo. Be to, jis bijosi savo 
pavardę pasirašyti. Su sla

Nors Toronto ir senas 
miestas, bet švarus. Kiekvie
ną rytą nešvarios gatvės net 
nuplaunamos. Lietuvių cent
ras yra apie Dundas gatvę. 
Čia iš mažo prie parapijos 
klebonijos priestato iške
liauja kas savaitė Tėviškės 
žiburiai. Rūsyje kala linoti- 
|>ai, viršuje redakcijos ir ad
ministracijos kambariai, čia 
(Urba St. Prakapas, sa
vanoris kūrėjas Jakimavi
čius ir kiti. Redaktorius yra 
kun. Gaida, jo padėjėjas 
Vyt. Kastytis ir eilė kitų 
skyrių talkininkų. Kun. Gai
da tvirtina, kad laikraštis, 
’abai taupydamas, išsiverčia. 
Atšventęs 20 metų sukaktį, 
į ateitį žiūri viltingai.

Lietuviško radijo vedėjas 
J. Simonavičius mane nuve
žė į Prisikėlimo parapijos 
centrą. Ten pasitiko smar
kus pranciškonas tėvas Si
monavičius, kuris aprodė vi
są centrą.

Tai puikūs pastatai. Jie 
pralenkia Chicagos Jauni
mo Centą. Užsukome į Pa
rapijos kredito banką. Čia 
sekr. J. Dvilaitis supažindi
no su banko veikla. Bankas

Lietuviškam radijui 20 metų

Jo vedėjas Simonavičius 
sakė. kad ateinančių metų 
pradžioje radijas minės sa
vo 20 metų sukaktį. Jis daug 
jėgų išaikvojo keliaudamas 
į radijo stotis prabilti Torop- 
to ir apylinkės lietuviams 
lietuvišku žodžiu, duoti pro
gos jiems pasiklausyti lietu
viškos muzikos ir dainų. 
Reikia stebėtis, kad jis su
geba išlaikyti 6 valandų sa
vaitinę programą. Vykstant 
Kanados krašto didžiulei 
parodai, jis savo programas 
transliavo iš parodos per 
CHI FM 101 KC. Jų klausė
si tūkstančiai lietuvių paro- 

į dos metu ir kanadiečiai. Du 
kartus jis transliavo ir pasi
kalbėjimą su manimi įvai
riais klausimais. Programos

Avraham Herschkovitz (atsegtais marškiniais) ir jo 
žmona, vedami į kalėjimą Ne* Yorke, nes, jiems rengian- 

n esamų jų daiktų bu-

Ką tik gavome:
Nemunas teka per Atlan

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

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

Tbe Forest of Anykščiai,
Antano Baranausko lietuviš
kas tekstas su Nado Raste- 
nio anglišku vertimu ir Juo
zo Tininio įvadu, 61 psl., 
kaina $3.00.

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

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

Poezijos pilnatis, Bernar
do Brazdžionio poezijos 
rinktinė, kurioje sutalpinti 
visų jo poezijos knygų ge
riausieji kūriniai. Knyga ia- 
leista labai puošniai, 592 

‘psl., kaina $10.00.
Vilnius lietuvių

P" P^kutiniuosius 11
pietį), o trečiadieniais nuo7 Į . . . ! j'Oy'eti) S-ga yra avu
iki 8:15 vai.. Taigi laikas! Žmogus paprastai non vis si Kuba. pusketvirto biliono1! 
nėra labai natomis Ieško-' daugiau uždirbti, pigiau dolerių. Be sovietų teikiamos ,dainoae, (su gaidomis), pa- 
ma natftfrp<?niu valandų bet Pirkti» daugiau sutaupyti ir alyvos ir cukraus rafinerijų'rengė Gražina Krivickienė- tokių surasti Toronto radijo'geriau gyventi, o kartais' mašinų dalių Kubos ūkisį Gustaitytė, 394 psL kaina 
stotie sunku Kuri laika jo Pats s3“ pnadirta didelių, tuoj sugriūtų. Tų bizn) pn.55.OO. 
programa buvo transliuoja-1 nuostolių, kurių būtų buvę| žiuri minėtas Soldatov. todėl j Atsitiktinio Inrahno «i- 
ma iš Niagara Falls. ' galima išvengti. Štai jis per n* j° įtaka Kubos diktatoriui i rašai, Jono Januškio ataimi-

taupytojams moka net 8

'savo apsileidimą užteršė o- 
Kanados provincijų parodoj vandenį ir visą aplinką

Kvietė ir Chicagiškius tapti rugpiūčio 20 d. iki
to banko nariais ir jame tau-i 8 d. vyko didžiulė
pyti Ir kodėl ne? Juk Chica- 1? provincijų paroda, žmo- 

nių suplaukdavo kasdien

tėve. Te jis rašo, ką tik nori.
(A. Leonas yra tikra to 

laiško autoriaus pavardė.
Red.).

— Ale jis sako, kad tu ko
munizmui pataikauji.

— Jis serga komunofobi- 
jos liga, tėve. Jam visur vai
denasi komunizmas, kaip 
davatkai bedievybė. Yra to
kių ir amerikiečių tarpe. Ne
seniai buvo toks senatorius 
McCarthy, kuris net ir pre
zidentą Eisenhowerį kaltino 
komunizmu. Dabar tokį „pa
vojų“ Amerikai skelbia pla
čiaburnis Agnew ir fašistinė 
birčininkų sąjunga. Tai yra 
politiniu fanatizmu apakę 
žmonės. Jie bijosi komuniz
mo ir kitus baugina tokiu 
pavojum, kokio iš tikrųjų 
rėra. Jie nežino net komu
nizmo ideologijos.

— O tu žinai?
— Aš, tėve, žinau.
— Nu, tai tu komunistas.
— Tėve. aš gerai žinau 

Budos mokslą, bet aš ne bu
distas. Aš žinau ir judaizmą, 
bet aš ne žydas. Žinau ir 
mormonų tikybą, bet aš ne 
mormonas. Tai kodėl aš tu
rėčiau būti komunistas dėl 
to, kad žinau komunizmo i- 
deologiją?

— Olrait, Maik, jeigu tu 
tą ideologiją pažįsti, tai iš
virozyk ją ir man. Roman!

— šiandien, tėve, aš ne
turiu tiek daug laiko. Galiu 
tik trumpai pasakyti, kad 
komunizmas ir komunistai 
yra du atskiri dalykai. Ko
munizmas yra ideologija, 
toks visuomeninis mokslas, 
o komunistų politika yra 
tam tikra taktika, kurią dik
tuoja sąlygos. Bet kitąsyk 
galėsim pakalbėti apie tai 
plačiau.

— Bet pasakyk, ar ne tei-

kais apžėlęs, kaip Amerikos 
ypiai.

— Kristus, tėve, taip pat 
buvo apžėlęs. Turėjo barz
dą ir Smetona, bet kiaušinių 
nedėjo.

— Nu, tai galim ant te 
užbaigti, Maiki. Verčiau pa
sikalbėkime apie tai, kas de
dasi ant balto svieto. Ar žy
dų vaina dar neprasidėjo?

— Jeigu ji prasidės, tėve, 
tai ji bus ne vienų žydų.

— Jes, Maiki. aš tą žinau. 
Juk ir šventose knygose yra 
parašyta, kad vienas žodis
— ne daina, o vienas žydas
— ne vaina. Ale jeigu prie 
žydo pridėsi kokį arabą, tai 
jau tada lukaut! Bus dra- 
piežna draka, Maiki.

— Vienas arabas, tėve 
taip pat nesukels karo. Jei
gu tenai kils karas, tai ir A- 
merika su Rusija galės susi 
kirsti. i

— Vot, Maiki, tas tai ii 
mano dūšiai neduoda paka 
jaus. Kaip tu rokuoji, kut 
tokia batalija galėtų pasi 
baigti — ar mūsų Amerika 
atsilaikytų prieš Rusiją?

— Aš, tėve, antraip š 
klausimą statyčiau.

— Olrait, išvirozyk, kaų 
tu jį statytum?

— Mano klausimas būtų: 
ar sovietai galėtų atsilaikyt. 
prieš Ameriką?

— Tai tu rokuoji, kad so
vietai neturėtų gana sylos:

— Karui. tėve. reikia nt 
tik ’’sylos“, bet ir gero pasi
ruošimo; o Amerika geriau 
tokiam konfliktui pasiruošu
si, negu Rusija.

— Ale Amerikos gazietos 
rašo kitaip, Maiki. Nėra tos 
dienos, kad jos nerašytų a- 
pie sovietų galybę. Stačiai 
gąsdina, kad submarinai 
neršte neršia Amerikos pa

goję uz taupomus pinigus 
tiek palūkanų nemoka. Ban
ke dirba ir ekonomistas V. 
Varanavičius, pažįstamas iš 
Anglijos laikų. Kai tėvas Si
monavičius mane nuvedė į 
parapijos sales, parodė, lie
tuviškų knvgu knygyną, bu
vau sujaudintas, nes tokio 
viešo knygvno Chicagoje 
neturime. Jame esą per 
2,000 knygų.

Parapijos pastatuose yra 
?r Kanados LB centro rašti
nė. Prisikėlimo parapijoje

Specialistai apskaičiavo, jog 
dėl to turime per metus net 
35 bilionus dolerių nuosto
lių, iš kurių 7 bil. tenka su 
aplinkos užteršimu susijusių 
ligų gydymui, 25 bil. dėl li
gos nustojama uždarbio ir 
bil. dol. išleidžiami kom-

tūkstančiai. Visai parodai 
apžiūrėti reikėtų kelių die
nų laiko, todėl aš tik prabė
gom pamačiau, kas ten- buvo 
rodoma. Kanada tikrai ve
jasi JAV. Jos .laukia graži . , ...
ateiti.. Juk jotptotae didės- . ter5’mo >»*entejo 

nis už JAV, o gyventojų tik;
20 milionų. Ji turi daug vi
sokių turtų: aukso, anglies/

Castro yra labai didelė. [nimai iš Antrojo pasaulinio 
įkaro laikų Europoje, 127 

PAVOGĖ BAŽNYČIĄ tai.. kain*a 52.OOj psl.

Tai ne paraka, bet tikras Musteikhų 18«
atsitikimas Italijoje. Nese- j*, kai«a minkštais vilto- 
mai Romos apylinkėje buvo jiafa $2 M kietais 53,5.
pastebėta, kad nugriauti se-t lanka, 18 novo-
novės bažnyčios likučiai. Ne- „ para4ė A, Bartju^ 
trukus policija suseke vieų, 224^1., kaina J4.50.

•i* x i kur rado tos bažnyčios mar-pensacijoms ir sveikatos at- morjneg jr bronzines T"boto «aalfao
statymui tų. kurie dėl to uz-

TIKRASIS KUBOS 

VALDOVAS

monnes ir bronzines tos romana8( parašė Kazimieras 
bažnyčios statulas, kolonas B,rtnaa> 438 ps, kainakie- 
ir kitas architektūrines pa- tais vil*;liai3 53.75. minkž. 
stato dalis, kurias mielai jg
priimtų bet kuris muziejus. NmBita.tilm, parašė' Jo- 
Vagys, matyti, ir rengėsi nas Karys, 340 psl. kaina — 
tuos daiktus kur nors įsvez- ^5 00

sukili-
uramjaus, naftos ir kt., bet- •
tie turtai dar mažai nadoja-j Castro vadiname Kubos' ti ir pąrduoti. 
mi. , diktatorium,, bet iš tikrųjų j

Parodoje teko užeiti ir į. Castrą ir Kubą valdo rusas,■■■*■■■■ ____ ,
imigracijos skyrių, kur dirba J Aleksander Soldatov. buvęs; Viert Amerikoje yra per Elegiški Stepono Kolupoi-

Juodojo pasaulio
parašė Stasys Michel

sonas, 127 psl., kaina $2.00.

iš po vandens. Ar tai nebai
su?

— Bet ar tėvas žinai, ko- 
4ėl Amerika yra taip baugi
nama rusišku baubu?

— Nu, o kodėl gi?
— Ji bauginama, kad 

kongresas nesigailėtų pinigų 
naujiems ginklams ir kad 
žmonės neprotestuotų prieš 
karą, kai vieno nepabaigus, 
valdžia ruošiasi kitam. Tai

lietuvaitė. LB veikėja, poetė i Sovietų S-gos ambasadorius 7,000 skirtingų rūšių obuo- |M parašė Ksa-
Laima Švaigždaite. Ji per j Londone. Jis knotoriluoja lių, bet plačiajai rinkai teau-,verag Kaunas,’52 psl., kai- 
vasarą dirba, o žiemą studi-, finansus ir alyvą. ginama nedaug rūšių. na $190.
juoja teisę ir netrukus ją Kritusieji už laisvę, H to

mas, parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $4.00.

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

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

Be namų, premijuota a- 
pysaka, parašė Andrius No 
rimas, 200 psl., kaina $3.60.

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

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antrf 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl., įrišta, kaina $7.OV.

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

Poilsis ant laiptų, Vytajito 
Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapių, kaina 
$4-00.

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

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

Tiesiant kelią Lietuvos 
nepriklausomybei, Vaižgan
to strainsniai, 40 psi.. Kai
na $1,00. * *

Lietuvos Vyčio pėdsakais, 
Juozo Strolios 1940-1945 m. 
atsiminimai, 176 psl., kai
na $2,00. ag

ir
baigs.

Rugpiūčio 22 d. parodoje 
buvo Pabaltiečių diena, ku
rios programoj dalyvavo lie
tuviai. latviai ir estai.

Atgal į namus

Dar aplankėme Paramos 
kooperatyvinį banką, .ku-

vra Pentagono propaganda,' riam vadovauja dar Lietuvo- 
tėve. je žinomas kooperatininkas

— Maiki, Amerika karo Smilgys, apžiūrėjom žymes- 
nenori, ale turi ruoštis, kad j nes istorines vietas ir tarėm
komunistų Rusija mus neuž
pultų. Pentagono špiegai 
;au sužinojo, kad Kubos pa
krašty ruskiai suka slaptą 
lizdą savo submarinams. Ir 
tuo pačiu laiku Maskvos 
^putnikai skraido ne tik ap
rink žemę, ale ir aplink mė- 
lulį. Ir ne tik skraido, ale 
riačiai stebuklus daro! Ma
rina be žmogaus nusilei
džia ant mėnulio, paima ko
kį kalną ir parsiveža į Rusi- 
;ą. Nu, tai kaip tu rokuoji, 
ar čia baikos? Ne, Maiki, čia 
~e baikos. Čia didelis pavo
jus ! šimtas tokių aitvarų ga
li nušluoti visą Ameriką. Ir 
ių nenušausi, ba ne žmogus 
juos keravoja. Nusileis, pa
griebs kokį generolą — ir 
pašvilpk jiems. Gali ir pre
zidentą pagriebti, gali iš-
klynyt visa Vašinktoną. O Dainininkė Janis Joplin, .kuri 

savo prikimusiu gerkliniu baisu

sudiev Torontui.
Toronto lietuviai domėjo

si mūsų gyvenimu. Jie kvie
tė įamžinti jų veiklą filme. 
Lietuvių televizijos valdyba 
tikrai turėtų daug gražių 
programų iš Torofito pa
dangės.

Visiems ačių ir iki kito 
karto!

Balys Brazdžionis

ĮSIGYKITE „ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠUS“!

mai

Ką tik išėjo iš spaudos JONO JANUŠKIO atsimini- 

”ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠAI“, 127 psL

knyga, riliustfūrtta, kaina $2.00.it' ii:j OK/i . i/Ik>
' J.JabtMl^iihuvd Vienas mūsų įžymiųjų žurnalistų. Jis 

ilgus metus redagavo ir Keleivį. Savo užrašuose jis įdo
miai pavaizduoja Prancūzijos svetimšalių legiono kareivių 
gyvenimą II pasaulinio karo metu ir to karo nuotaikas 
Europoje. Be to, knygoje yra trumpa J. Januškio biogra
fija, Pr. Šveikausko, St Kairio ir Ant. Gustaičio rašiniai.

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

„Jono Januškio ’Atsitiktinio kareivio užrašai* yra 
labai vertingas įnašas mūsų rašytojų ir žurnalistų me
muarinė] literatūroje. Knyga gerame popieriuje ir aiškiu 
stamboku, labai lengvai įskaitomu šriftu. Knyga paįvai
rinta paties autoriaus, jo tėvų, giminių ir jo bendradarbių 
nuotraukomis.**

ką tu su tokiais!
— Nesijaudink, tėve. ne

si iaudin k. Mūsų prezidentui 
sybė, kad’komunizmą Lėni-' kraščiuose ir gali apspiau- tokio pavojaus nėra. 
nas išperėjo iš Markso kiau- dyt Dėdę Šamą bombomis — Okei, Maik, gud bai!

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS
• rr *

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 

žavėjo minias jaunimo, rasta ne- klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. Jos 
gyva savo bute Holiyvoode. Ji kaina tik $2.00.
gerdavo alkoholį kvortomis ei
dama į scena

f
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Gedimino laiškai
(Tęsinys)

Mindaugo laiškai atskleidžia šio kinugaikščio dide
les pastangas įtikinti Vakarų Europą, kad Lietuva, nors 
ir nekrikščioniška, bet nėra koks laukimą kraštas, kuris 
nevertina Vakarų civilizacijos ir kultūrom, o priešingai, — 
ji trokšta su Vakarais gyvų prekybinių ir kultūrinių ryšių, 
yra tolerantinga krikščionių tikėjimo atžvilgiu, ji leidžia 
laisvai darbuotis padorių ordinų vienuoliams, stato bažny
čias, leidžia žmonėms laisva valia krikštytis ar krikščionių 
tikėjimo skelbėjams juos krikštyti. Jis stengiasi parodyti, 
kad Lietuva yra svetinga visiems kitataučiams, netgi jiem 
dosni, jeigu tik jie turi gerų tikslų ir yra patys padorūs. 
Tais laiškais Gediminas norėjo išsklaidyti Vakarų Euro
poje kryžiuočių skleidžiamų prieš Lietuvų melo propa
gandų, kurioje lietuviai ir jų vadai tevaįsduojami žudi
kais, krikščionybės naikintojais, bažnyčių degintojus.

Šiandien eiliniam skaitytojui gali sukelti kaikurių 
abejonių pats Gedimino laiškų stilius. Kaip tai galėjo bū
ti, kad Gediminas, būdamas pagonis, galėjęs rašyti tokius 
"dievobaimingus“ laiškus, vartodamas išsireiškimus "Die
vo malonė“, "Viešpaties Jėzaus Kristaus laiminimas“, 
"apaštališkasis Viešpats“ ir pan. Bet reikia atsiminti, kad 
tuos laiškus rašė Gedimino dvare ar prie jo gyvenę vie
nuoliai, o pats Gediminas jiems tik savo mintį, tik laiško 
turinį nupasakodavo. Be to, tie laiškai buvo skiriami po
piežiui ir kitiems krikščioniškiems vadams, taigi negalėjo 
būti išmarginti kokiais Perkūno, Pykuolio ar laumių vardų 
papuošalais. Jie rašyti taip, kad juos suprastų krikščionys.

Gedimino geriems norams suprasti ir įvertinti paskai
tykime dar vienų kitų ištraukų iš 

1323 M. SAUSIO 25 D. GEDIMINO LAIŠKO, RAŠYTO 
LIUBEKO, ZUNDO, BREMENO, MAGDEBURGO

KELNO IR KITU MIESTŲ PILIEČIAMS.
"...Šiuo savo laišku duodame žinių tiek čia esantiems 

bei nesantiems, tiek būsimoms kartoms, kad mes nusiun-! 
tėme mūsų pasiuntinį su mūsų laišku apaštališkajam Vieš
pačiui ir mūsų šventajam Tėvui dėl krikščionių tikėjimo 
priėmimo ir žinome jo atsakymų; taip pat laukiame su 
dideliu nekantrumu kiekvienų dienų jo legatų; todėl jei 
jie pas jus atvyks, suteikite jiems pagalbų ir su pagarba 
praleiskite pas mus. Mes esame pasiryžę panašiu ar svar
besniu atveju laikyti save skolininku, nes žinokite, kad kų 
tik jiems gero padarėte, mums padarėte. <

"(Mes kviečiame) vyskupus, kunigus, bet kokio ordi- ’ 
no vienuolius, jei tik jų gyvenimas neydingas, koks tų, 
kurie stato vienuolynus, (bet) pasiima gerų žmonių aukas. ; 
o paskui jas pardavinėja ir prirenka (tokių) tų savo 
valstybę ("jūs gi padarėte jų plėšikų landyne“) — (taigi)' 
išskiriame tokius, nes jų draugystė mums nebus priimtina.

"Be to, kiekvienam geros valios žmogui atidarome 
(savo) kraštų, valdas ir (visų) karalystę.

"Riteriams, ginklanešiams, pirkliams, gydytojams,' 
kalviams, račiams, kurpiams, kailiadirbiams, malūninin
kams, krautuvininkams ir (kitiems) betlmkiemsatnatinin-1 
kams — šiems visiems išvardintiems (mftįMP8) mes no* 
rime paskirti žemės kiekvienam pagalqMMkį.

"Tie žemdirbiai, kurie norės atvykti, dMKht metų te
dirba mūsų žemę be mokesčio. Pirkliai teatvyksta ir 
išvyksta laisvai, be jokių rinkliavų ir muitų, visai be jokių 
kliūčių.

"Jei panorės pasilikti riteriai ir ginklanešiai, juos ap
dovanosiu pajamomis ir valdomis, kaip dera.

"Kas kliudys minėtųjų (nuostatų) vykdymų ir net 
darys kliūčių vykstantiems susipažinti su aukščiau išdės
tytais dalykais, tie skaudžiai mus užgaus; jie težino, kad 
toks įžeidimas daromas ne jiems, bet mūsų karališkajai 
didybei.

"Juk nuo šio meto mes norime niekam nedaryti žalos, 
bet visiems suteikti pagalbų ir sutvirtinti amžina sujungs 
taikų, brolybę ir tikrųjų meilę su visais Kristaus tikinčiai
siais“.

šis Gedimino kvietimas pasiekė kaikurio pageidauto 
tikslo. Į Lietuvų atvyko nemažai pirklių, amatininkų, vie
nuolių. kuriems buvo pristatyta bažnyčių. Bet tos "amži
nosios taikos ir brolybės“ su krikščioniškuoju pasauliu 
dar šimtmečius nebuvo. Kryžiuočių užpuldinėjimai ir int
rigos niekais vertė Gedimino gerus norus. Vėliau, net ir 
priėmus Gedimino įpėdiniams krikščionybę, Vakarų krikš
čionys vokiečiai žudė Lietuvų kardu, krikščionys lenkai 
suktybėmis ir infiltracija, Rytų krikščionys rusai Lietuvos 
žemių grobimu, ir taip ligi tragiško mūsų istorinės valsty
bės gido. Ir tai vyko ne tik dėl to, kad Lietuva pervėlai 
priėmė krikščionybę, bet ir dėl to, kad, išsiplėtusi ligi Juo- 

jūrų, pradėjo iš vidaus skilti ir byrėti, svetimųjų įta
kos nuodijama, bajorų luomo išpardavinčjama.

HiS ii Steveoaville, Mielu, kuris acteko abieju 

kaję Vietasam miaai sprogus, ir jo žmona Nancy. gailes- 

tiagsji oeoee ii Cbieapos. Jie dabar medaus mėnesį pra

leidžia Jacksonville, Fla., ir yra te miesto garbės svečiai.

Teises patarimai
Advokatė ėr. M. šveikaaskieač sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytais Usostisos Ietie 
rstiahti. Tie UaoaiauU tari būti beedrt 
tefsnsaeiais pobūdžio. Klausimus ir ai 
sakyaMm spausdinsime ftiaam skyriuj* 
Laiške reikti pkHmėti, kad esate Kstiivn 
JuilyUju. "

pratiuao siusti tiesios i**’*

Dr. M. iveiltaaskas, Attorney ai Lav.

Co-operative Bank Pha 
1M4 Centre Street 
Boston, Mam. S*»n

Klausimas - 1 sudarė testamentų pas advo-
Ikatų. Pagal tų testamentų,

Mūsų motinai mirus, maž- man> vyriausiam sūnui, bu- 
daug prieš 27 metus, tėvas . v0 paliktas tėvo ūkis (far- 

raa), mano jaunesniam bro
liui — gretimame miestely
je tėvo turimi namai ir ke-

He n r i k a i Nagys

RUGSĖJO ELEGIJA

Netikėjom nei vienu žodžiu — žydi upėj akmuo — 
o kalbėjome visų naktį, kai atėjo ruduo

uždengė sodų — kiekvienas skiemuo
dar aidi žolėj vakarykštėj, ir krenta vanduo 
į alinį ir nuneša tavo ir mano veidų.

Žinojome — laimės nėra: tirpsta sniego balandžiai.
O abu pražiūrėjom akis, kol atėjo ruduo 
ir sutrupino ttinklų stiklinį — už jo tebesklando 
erškėčiuose paukščių šešėliai ir krenta vanduo 
į slėnį ir nuneša tavo ir mano vardų.

Žinojom — diena trumpa. Tik naktis begalinė.
O gyvenome, lyg nemirtingi, kol atėjo ruduo 
ir sudegino pasakų miestų — karietų auksinę 
užklojo pilki pelenai, ir krenta vanduo 
į slėnį, nunešdamas tavo ir mano žodžius.

Dabar tikime žodžiu kiekvienu — sutrupėjo akmuo — 
tavo veidų paaaečiau, plaukus, alus, nes atėjo ruduo 
ir ūkanom uždengė vislcų — kiekvienas skiemuo 
dar aidi žolėj vakarykštėj, ir gailiai aidi vanduo, 
plaudamas šaltų ir tuščių slėnį. ■

priklauso nuo organizmo ir 
(nervų sistemos atsparumo. 
Vienkartinis išgėrimas — 
nesvarbu, šimtas gramų ar 
litras — sudrumsčia nervų 
sistemos pusiausvyrų net 2 
savaitėm. Jei geriama daž-

, ti jai testamente paliekamos 
dalies ir reikalauti įstatymų 
jai pripažįstamos dalies, 
Tamstų atvejų — trečdalio. 
Tai vadinasi "statutory 
share“. ir to testamento bū
du pakeisti negalima.

Tamstos nieko negalite 
padaryti dėl tėvo "plataus“ 
gyvenimo arba dėl to. kad 
jis iškeitė savo "bonds“ ir 
rengiasi parduoti savo na- 

I mus. Niekur nėra parašyta, 
kad tėvai turi gyventi tau
piai ir atsargiai, kad palik
tų daugiau turto savo vai
kams. Jei jis važiuoja į Flo
ridų žiemų ir į Kanadų va
sarų. — jis, mano nuomone, 
yra visai protingas žmogus.

Su advokatu pasitarti 
Tamstom niekas nedrau
džia. Tačiau esu tikra, kad 
Tamstos nurodytų aplinky
bių neužteks vadinamajam 
“guardianship“ arba "con-

lakštų (bonds). o mūsų se
seriai — $18,000 tėv< turi
mų santaupų.Jfalį&buvo Il
gą laikų. 1955 airiais tėvas 
vėl sumanė vesti. Vedė ”dy- 

riau, nervų sistemoje kau- pukę“, iš Vokietijos atvy- 
piasi pakitimai, ir organiz- į kusių.
mo reakcija į alkoholį li-į T Uetuvoje bu.
guistai keičiasi, keičiasi le-j„o 
tai. bet nebegrįžtamai.. Ke

letas tūkstančių paskolos1 servatorship“ "uždėti“. Iš

lyje į alkoholizmų žmogus 
jau nebegali sustoti, o daž
niausiai —ir nebenori. At
siranda nesveikas potraukis 
į alkoholį: po nemalonumų,

‘ susinervinus, pavargus arba 
' išalkus norisi išgerti, sutikus 
j draugų, pirmas žodis "užei- 
J kime“. Ilgainiui vis dažniau 
reikia "truputėlį apsisvai
ginti“. Vystosi pripratimai, 

| reikia didesnio alkoholio 
kiekio, kad būtų pajaustas 
tas pats veikimas. Gerdamas 

į jau nebeužkanda, nes apeti- 
i ta? mažėja. Pasitaiko vis 
: dažniau nusigerti, o kartais 
! ir girtam "nutrūksta fil- 
i mas“. Prasideda nesutari- 
į mai šeimoje, bet kompanijo-

Tamstos laiško negaliu pa
sakymų kad tėvas elgiasi ne
normaliai arba kad jo elge
sys rodo, jog jis yra nepilno 
proto.

Reikia atsiminti, kad tes
tatorius testamento būdu ne
gali "atimti“ iš žmonos jai 

vo didelė ponia, nes mėgsta1 priklausančios dalies, ta- 
plaeiai gyventi. Ji tuoj pa- čiau kiekvienas testatorius 
keitė visus baldus, pripirko! gali ir turi pilnų teisę nieko 
visokių nereikalingų daik- ’ nepalikti savo vaikams. Jei 
tų, pirko naujų automobilį, tėvas išleis pinigus, kol gy- 
Tėvas, kaip mažas vaikas, vas, Tamstos, jo vaikai, nie- 
su viskuo sutinka. Ko ji no- ko negalėsite daryti, jam mi- 
ri. to iš tėvo išprašo. Mūsų rus. Pinigai ir turtas yra jo, 
ji iš pat pradžios nemėgo; ir jis gali su jais elgtis taip. 
net vaikai — tėvo vaikai- kaip nori.
čiai — nėra mielai priima-!
mi. Nors tėvas savo vaikai-1 KODĖL BANKRUTAVO

(Iš Lietuvių Rašytojų Draugijos premijuotojo Henriko; je visada atsiranda pritari- 
Maxrin pilAražčiu rinkinin „Broliai balti aitvarai“, kuris’ mao- normeitaiknNagio eilėraščių rinkinio "Broliai balti aitvarai' 
už $5.00 gaunamas Keleivio administracijoje)

Kaip taurelė apgauna 
žmogų

mas: Kam nepasitaiko!
j "Ne tu pirmas ir ne paskuti- 

išgerk, ir bus gerai“i nis
Gyvenimas be išgėrimo pra-

Visame pasaulyje plinta Į ir kitiems jais naudotis ne- 
alkoholizmas. Avarijos, su-Į trukdo. Taip būna, kai ge- 
žalojimai skrandžio, širdies, i riama retkarčiais ir su saiku, 
plaučių susirgimai, tuberku-i Visa bėda. kad nėra visų 
liozė. honorėja, nervų užde
gimas ir psichinės ligos —; 
štai nuolatiniai girtuoklys
tės palydovai.

"Niekis —pasakysit: —
Reikia gerti protingai, ir nie
ko nebus.“ Deja! Ar galima

rimas laikomas normaliu, ir 
todėl kiekvienas savaip su
pranta saikų. Iškilmingu 
progų vis daugėja. Net ir sis
temingas girtavimas dažnai 
vadinamas "normaliu išgė- 

protingai gerti tai, kas neiš-! rimu“. Išgėrimų dažnumas 
vengiamai aptemdo protų?!— pagrindinė ąųlyga tapti 
Juk alkoholis, esantis aluje, J alkoholiku. Alkoholizmas— 
vyne ir degtinėje, yra svai- j ne paveldima liga. Prie al- 
galas, narkotikas. Tai toks' koholio priprantama. Pri- 
"vaistas“, kurio net mažas • klausomai nuo n.ervu siste

mos atsparumo, vieni pri
pranta lengviau, kiti sun-

'deda atrodyti nuobodus. Vis 
daugiau progų, vis dažnes
nis "reikalas“ išgerti“. Pa
ragavęs nors taurelę, gerian
tis užsidega noru pajusti al
koholio veikimų "kaip rei
kiant“, savęs nebekontro- 
liuoja, nes nejunta, kaip 
svaigsta. Jei anksčiau rytais 
iausdavosi sveikas, iš pra
džių tik retkarčiais, po per 
sigėrimo. pagiriodavo, vė- 

pripažintos, iki kurios išgė- • liau vis dažniau serga pagi-

kiekis pirmiausia paveikia 
nervų sistemos būklę. Dėl to 
ir geriama, kad pakistų nuo- kiau. Didelės reikšmės turi
taika, žmogus pasijustų lais
vesnis, linksmėsnis. Jau pir
mieji alkoholio lašai paraly
žuoja jautriausių galvos 
smegenų dalį — žievę, kuri 
kontroliuoja žmogaus jaus
mus ir elgesį. Juo mažiau 
lieka kontrolės, juo laisviau 
jaučiasi išgėręs žmogus: už
miršta visus rūpesčius bei 
pergyvenimus, žodžiu, atsi
palaiduoja. Dauguma žmo
nių moka gerti saikingai: iš
gerti tik iškilmingomis pro
gomis. ir jų išgėrimai pasi
baigia be blogų pasekmių.

žmogaus charakteris. Jeigv 
žmogus iš mažens liko neat
sparus blogai įtakai, vyres
nieji ir draugai jį greit su
gundo. jam sunku atsispirti. 
Jis pamažu pripranta prie 
kompanijos, prasideda "mė- 
gėjystė“. Dar keleri metai 
"mėgėjiš.ko stažo“, ir pasi
rodo pirmieji alkoholizmo 
ligos požymiai

"Kokia čia liga! — pasa
kysite jūs. —Tai tik apsilei
dimas.“ Be abejo, iš pradžių 
tai būna tik pasileidimas.

•įonus: negali valgyti, ji 
troškina, jam silpna, esti ne
darbingas. Nors į degtinę ir 
pažiūrėti jam būna biauru, 
vet "gydosi nuo ko apsirgo“. 
Jei pradžioje kažkaip dar 
"išsivaikšto“ iki pietų, vė
liau vis sur kiau be atsipagi- 
riojimo, o "betaisydamas 
sveikai.“, žmogus pats ne
pajunta, kaip vėl "nusita
šo“. Prasideda gėrimai po 
kelias dienas, pradžioje 
Vencių arba kompanijos po
veikyje, o vėliau — ir tie
siog pirmes taurelės įtako- 
;e, net ir be kompanijos.

Gėrimai trunka vis ilgiau. 
visi alkoholikai geria kas
dien nors po truputį, kiti 
kelias dienas, net savaites 
negalėdami sustoti. Bet kai 
sustoja, negeria kelias sa
vaites ar net mėnesius ir ne
nori gerti, kol neparagauna. 
Paragavę vėl "užsikabina“, 
šiai alkoholizmo stadijai 
būdinga, kad žmogus išgė
ręs darosi jau nebh toks, 
koks būdavo anksčiau —

bet jis ilgainiui virsta liga.[pasidaro priekabus, nervin-
__ ___________ <___ 12—1___ 32^1-4:

čius visuomet labai mylėda- j 
vo, dabar nebeturi jiems lai
ko. ;

Prieš metus sužinojom, 
kad tėvas iškeitė savo 
"bonds“, ir tik dabar suži
ro jom, kad jis rengiasi par
duoti miestelyje turimus na
mus. Jie dabar ypatingai 
plačiai pradėjo gyventi. Žie
mos mėnesius praleidžia 
Floridoj, o vasarų ūkyje ne
begerai, reikia važiuoti į 
Kanadų ir visus pinigus pra
švilpti.

Sužinojome, kad tėvas Ar buvo visuotinis 
prie savo seno testamento 64 psl.. kaina 25 centai. 
yra_ padaręs prierašą, kad | btorijM
JIS žmona; palieka vieną go psL> kain,
trečdali viso savo turto. j 2o centų.

AKT. EDDIE FISHER?
Garsusis aktorius Eddie 

Fisher per metus uždirbda
vo $700.000 ir vis dėlto ne
seniai paskelbė bankrotų. 
Pasirodo, kad jis esųs nepa
gydomas lošikas. Las Vegas 
lošimo ištaigose jis praloš- 
davęs didžiausias sumas.

10 knygų už $2
a . . ...

Nors nežinome, kiek to
turto dabar beliko, bet ma- . . . . — ,__ .nom. kad reikia kį nors su *“> 126 psl ’ ka,na 50 cent» 
tėvu daryti. Gal jį reikia pri-1 Juozas Stalinas, 32 psl, 
nažinti protiškai nesveiku? i kaina 25 centai.
Kas tada atsitiktu? Kas vai-! psl.. kaina 50 centu, 
dytų turtų? Ar tai sunku bū-į Žalgirio mūšis, paraše dr. 
tu padaryti? Ar mes, bro- Daugirdaitė - Sruogienė, 24

Žemaites raitai kares me>

’iai, turime kreiptis i advo
kata? Ar tėvas supvkęs nu
tars iš viso mums nieko ne
bepalikti? Ar jis gali tai 
padaryti?

Labai prašome mums pa
tarti.
■ Brolis turi tris vaikus, aš 
— k^turia. bpsuo '— du. Tė
vo antroji žmona vaikų ne
turi.

Sūnūs
Massachusetts. .........................

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

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

Tavo kelias į socializasų, 
(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

Tamstų tėvui antrą kartą Atskirai sudėjus, jų kaina 
vedus, jo seniau sudarjdas ,3 05, vi5os karta p*., 
testamentas nustojo galios Modamos už «.
(revoked by law). Jei vė-
liųu, sudarydamas "condi- 
eil“, jame įrašė klauzulę, 
kad testamentas pasilieka 
galioje savo pakeistoje for
moje, tada Tamstų tėvas tu
ri galiojantį testamentų.

Tėvui mirus, jo našlei į parengto leidinio 
(dabartinei žmonai) pri- daromi testamentai“. Tai la- 
klausys trečdalis tėvo palik- bai naudinga informacijų 
to turto. Tas faktas nepri- knygelė norintiems aodary- 
klauso nuo to, ar testamente ti testamentų. Ten yra ir tea- 
yra jai kas užrašyta, ar ne. tamentų pavyzdžių. Joa kai-

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

Be to, esame gavę nedide
lį kiekį teisininko P. Šulo

žodžiu, jie patys moka nau- Kiek laiko praeina nuo pa- i,gas. linkęs įžeisti kitus.
dotis gyvenimo malonumais'sileidimo ligi ligos — tai (Pabaiga kitame numery) Ji visuomet galėtų atsisaky- na—$3.00.

esL* S.

r
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Vietinės žinios
Satyra subatvakaryje

Praeitos savaitės Kultūri
niame subatvakaryje rašyto
jas Vytautas Volertas kal
bėjo apie okup. Lietuvoje 
iškilusios satyrikės Vytautės 
Žilinskaitės kūrybą.

Įvade taręs kelis žodžius 
apie šį literatūros žanrą 
aplamai, prelegentas supa
žindino klausytojus su V. 
Žilinskaitės kūryba, iškelda
mas šios jaunos autorės ta
lentą. Jis paskaitė ir keletą 
jos feljetonų, meistriškai

Lietuvos gyvenimo ydas. 
Prelegentą publikai pri

statė naujosios subatvakarių 
valdybos narė Birutė Vaič
jurgytė. Šia proga buvo pa
sveikinti ir nusipelnę subat
vakarių darbuotojai Ona 
Vilėniškienė ir inž. Edmun
das Cibas, šventę savo gim
tadienio* bii. E. Cibo saty
rinis padėkos žodis taip pai 
linksmai nuteikė publiką ii 
buvo palydėtas gausiais plo 
jimais.

Žmonių susirinko daug 
net iš aplinkinių kolonijų.

Balfui aukojo: L. R. K. 
Susivienijimo Mass. apskri
tis (per A. P. Nevierą) $45; 
inž. Jurgis Valiuko nis $30; 
po $25 — inž. Br. Galinis ir 

1 inž. J. A. Rasys; po $20 — 
‘nž. Antanas Kriščiūnas ir 
Anthony J. Kurgan; inž. J. 
Mikalauskas — $15.

Po $10 — Kazys Merkis.

[Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Spalio 17 d. Bostono inži
nierių balius Sheraton Mo
tor Inn., Quiney, patalpose.

Spalio

REIKALINGAS KEPĖJAS

Ieškoma patyrusio lietuviškos 
duonos kepėjo. Geras atlygini
mas. Pasiūlymus siųsti Keleivio 
adreso.

(42)

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

bmb

I

SLA—jau M ą^t 
jo

visuomenei ir iš mokA 
IS MILIONUS dolerių

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELE

25 d. Lietuvių ra- ► Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde- 
ienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00. 

Paštu nesiunčiame.

• • •

Vld. Andriušienė, Karolina dijo valandos Laisvės Var- 
Trinka, inž. Algirdas Zikas, po rudens parengimas So. 
Mr. ir Mrs. Cbas. Karr. Ma- Bostono Lietuvių Piliečių 
:*y Svelnienė, dr. Jurgis dr-jos trečio aukšto salėje. 
Gimbutas, Petras Gelažius, * «

ir M. Verbickai.
Po $5 — Stasys Michelso-

pavaizduojančių dabartinės! buvo ir nemažai jaunimo

Itetty ir Jok. LafcOi N«w York. MraiM* hiąij. Mt 
$250,000. Laielli per savaitę teuždirbdavo apie $85, to
dėl suprantamas ir jų diliingnmaa, tekių

Spalio 31 d. ir lapkričio 1 
d. Lietuvių Tautinės Sąjun

gas, Albertas Puskepalaitis, gos namuose rengiama A.
Galdiko kūrinių paroda.

• • •
Lapkričio 1 d. Sandaros 

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

Peter J. Young, Stasys Bal
tušis.

Po $3 — Angelą Wallan- 
gevicz, Katherine Belausas.
N. Eskowich.

Po$2 — T: Stankūnaitė,
John F. Lemish, Stella T.
Baltūsis.

Josephine A. Zaikis —$1.
Stasys Rackevičius įteikė 

aukų lapą su $33. kur yra ir 
jo paties auka $5.

Balfo vajaus komisija 
nuoširdžiai dėjoja aukoto
jams ir maloniai prašo ir ki
tus nepamiršti savo auką į- 
teikti. j • • ♦ D. Nendrė, AIDAS TARP

Šia proga pranešama, kad! Lapkričio 22 d. So. Bos- DANGORAIŽIŲ, romanas, 
pajamų kvitai, taupant išlai-1 tono Lietuvių Piliečių dr-jos 365 psl., kaina $5. 
das, nebus siuntinėjami paš-i salėje ramovėnų rengiamas -. T • 1 V. *11* • t • x 1 • _ _ • xl •

• O
Lapkričio 14 d. Lituanis

tinės mokyklos banketas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos III aukšto salėje.

» • •
Lankričio 15 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių dr-jos 
Šurum burum.

ROMANAI
Birutė Pūkelevičiūtė, —

Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 

‘psl., kaina $5.00.

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

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

fraternalinė organizacija — 
Ir Hgsje pašalpų, kuri yra 

pigi, neu, SUSIVIENIJIMAS uaioške pelne, o teikia 
patarnavimus savitarpinis pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugina, kaip Me sa paas nibao dolerių 
kapitalų, tad jo apdraadn tflnra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gaH gauti įvairių klasių reikaUngiansinn 
apdraadm nuo $100.00 Iki $10.000.06.

SLA—jaunimai duoda gorų Taupomųjų Apdraudą — Ba. 
du s meni Immranee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo metile studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraadų: ui $1,00*00 apdraudos tik $3.00 mokės-

SLA—AKCIDENTALĖ AFDRAUDA madinga visokio 
amžiauh asmenims- rekomenduojama Hsturiškų 
klabu ir draugijų nariams. W $1.000.00 akcidenta- 
lis apdraudoe mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoįe lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Ounhisaijims darbus.

spausdintas informacijas, jeigu

SLA

ef America 
307 Weet 30tb Street, New York, N Y. 10001

tu. Jei kam bus reikalinga į- 
rodymo valstybinius mokes
čius atskaitant, bet kuriuo 
laiku pareikalavus kvitas 

i tuoj bus pasiųstas.
i

j Vandens teršimo kontroles
konferencija Gruodžio 13 d. poeto Ber-

Kuo spalio 3 iki 9 d. Pru- ?ard° Brazdžionio ’Toezi- 
dential Centre vyko Van- |JOS pęa^afenkaa.
dens Teršimo Kontrolės Fe- vderaeijos konferencija, k»J_ Ko™ 14 dį4 F2E!*1
rioje dalyvavo iš visos Ame- ??’
rikis. Kanados ir kelių Eu- "V M
ropos valstybių atstovi ; ^inku radųo U entų pop.e-

Soie konferenciioie buvo te ir K™2™168 Mlss Uthu- 
Konierencijoje duvo f N.E.“ balius,

išstatyta jvamų bendrovių

STATEMENT OF OWNfc*SHIP, MANAGEMENT ANO CIBCULATiON ■
(Act of October 23, 1962; Sectien 4330. Title 39. United States Code)

1. I)ate of filling: October 1, 1970
2. Title of puolication: Keleivis.
3. Freąncncy of issne: Weekly, except for two weeks in Jnly.

(4. Location of known office of yahficatiea: 036 E. Vroadiray, Sotrth 
Boston, Maas., 02127.
5. Location of the headųuarters or general offices of the publishers (Not 
printers): 636 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127.
6. Narnės and addresses of publisher, editor and nranaginy editor: Keleivis 
Publisning Co., E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Editor: Jackaa 
Sonda, 328 E 9t., So. Boston, Mass. 02127. Maaagiag editor: Jackus

sonda, ame address. į sistemos ir aparatai vande-
7. Owner (If by a corporstoa, įts name and adaress mušt be staded and also I . . „ . . . .
immidiatley thereunder the narnės and addresses or stoekholders owning ! U1U1 Švarinti ir jo UŽtersilHUl 
3r holding 1 percent or more of totai amount of stock. If npt pvned by a Į koBtrollUOti.

Corporation, the narnės and addresses or the individual owaen mušt be j WeStinghoU9e bendrovės 
given. If owned by a partnership or other unfticorporated ffrm, its name (BaltilMOSC. Md.) VllVO at1 
and address, as well as that of eacfc individual mušt be givea): Lithueaien

American Socialdemocratic Federation, address of the prezident: Jonas 
Pakalka, 8781 96th St, Woodhaven, N.Y. 11421.
Trustees:

Milda Anesta, 8 Mayheur St, Dorchester, Mass. 02125.
William Anesta, 8 Mayhev St, Dorchester, Mass., 02125.
Paul Brazaitis, 53 Gatės Št^ So. Boston, Mass. 02127.
Napoleon Jonuska, 15 Cotton St, Rosttndale, Mass., 02131.
Stanley Michelson, 11 Sąuantum St., Milton, Mass., 02186.
Jonas Pakalka, 8781 96th St., Voodhaven, N.Y. 11421.
Jackus Sonda, 328 E St, So. Boston, Mase. 02127.
Mary Strazdas, 15 Borrill Pk, Se. Boston, Maso, 02127.

Anthony Waleiko, 385-A Great Rd., Bedford, Maaa. 01730.

The above trustees act for the Lithuaaian AmerkUU gecialdemoeratie Fede
ration, a Corporation dūly ergaaiaed and caisting aceording fė fhe lawa of 

the statė of Ne*

siųstas inž. Jurgis Valiuko- 
nis pademonstruoti šios 
bendrovės sistemos (Acous- 
tical Flowmeter), kuri akus- 

.tiniu būdu ir kompiuterio 
> apskaičiavimu tiksliai nusta
to vandens bėgimo greitį.

Konferenciją lankiusieji 
asmens buvo šia sistema la
bai sudominti, ir daugumos 
mano, kad ši technika, pakeis 
senus matavimo metodus.• > »1 ; ' i i • . > l • i > ,

Aukojo Balfui
8. Known bondhoMno, roortgagea and other security holdera owning or 
holding 1 percent or More of totai amount of bonda, mcvtgngea nr other 
secerities (If there are nene, so statė): None.
9. Pnragraphs 7 end 8 mclnde, in cases *hrre the stockhoMers or security 
holder upėn the books «f the compeny M trestea er in any other fiduciery 
relation, the name of the person or Corporation for whem soch truetee i? 
acting, also the statements in the two paragraphs shew the afflant’a fuL 
kno*ledge and helief as to the circnmstances and coeditions ander *hich 
stoekholders and secuiHy holdera *ho de not appeer upėn the boekt 
of the eompany as trustees, hold stock and securities in a capacity other than 
that ef a bona fide oimer. Nemes and addresses of indfviduals *ho art 
stoekholders of Corporation *hich itself is a stockholder or holder pf 
bonds, mortgages or other seeurities of the publishing Corporation have been 
inetoded in paragraphs 7 and 8 *hen the interests of such indMduals mt 
equivalent to 1 percent er mere of the totai aaieant of the stock or seeurities 
of the publishing Corporation).
10. This item mušt he eempleted for all puhHeatiena rucept these vfcieh do 
not cnrry advertising other than the pubHsher*a ovm and *hich are named
in seetions 123.231, 132.232, aad 132^38, postai manual (Sections 4355a, 

4358b, and 4366 of Title 39, UaMed States Čade).
Averadge no. copiea Single issoo
Each Imoc dartnr nearest to filinp

------*»-TeceniNR 12 monta dėto

A. Totai No. eopiea prtnted (Net Prem Bm> 3350 3300
B. 1. Sales thraanh dealers and carriera,

Street vendon and coonter sales 285 248
2. Mali rabscriptions 2»33 2930

C. Totai paid circolation ana 3178
D. FFw distribntion (tncloding samplea) by

mafl, earrier or other nraans at 82
E. Totai dbtrlbotion (Sum of C lad to amo ,3260
P. Office use, left over, onaeeoonted,

spoileri tfter yrhrtbif M 50
G. Tetai (Sun of E a F—ahouM eųrnl netPSmb mt dw*» la A) IMS tsss

I eerttf y that the atatmenta arade by am above are correet and eomplete.

Vytautas Volertos, SĄ
MOKSLAS, premijuotas ro- 

rimo sukakties minėjimas. ! manas, 279 psl., kaina $3.50. { 
• • • Aloyzas Baronas, PAVA- ‘

SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.59, kietais $3.75.

Vincas Ramonas: MIG 
LOTAS RYTAS. 166dus1 
Kaina $2.50. Gaunama Ke 
’ehrio administracijoje.

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

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, n tomas, 
428 psl, kaina $4.00.

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

1 Ar. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minKštais viršeliais $3.15 
kietais viršeliais $3.75, 

Jargis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro 
manas, 234 psl., kaina $2.5t 

Albiaas Baraaauslcaa, 
KARKLUPĖNUOSE, j; pr* 
mijuotas romanas, 224 psl. 
kaina $2.50. *

Kazys Almenas, UPE I 
RY1US, UPE I ŠIAURĘ 
romanas I dalis. 325 psl., 11 
dalis 302 psl.. kiekvienos da 
lies kaina $3-00.

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

Vvtautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 pst, ka? 
na $2.50

Vytautas Volertas, UPE
TEKA VINGIAIS, rnnrane.
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL*
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kains 
$2.50.

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

Jneeas Aratikausfcas, TF1 -
NAGO UGNIS, premijuotas

.romanas, 205 pusi., kaina
|$2.50.

Lietuvos kariuomenės atkū-

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

* «

„Keleivis“ 
jūsų draugas!

Vedybos
| IEAKAU ŠIRDIES DRaUGRS

4S ai. Hctavis, ekononiškai 
pasiturįs, ramaus bado, legaliai 
išsiskyrus, nori sosipažiati su 
lietuvaite mergaite, išsiskyrusia 
ar našle 35.46 metų amžiaus, 

I bitkmiuu tikybos. Rašyti Keiei- 
j vie adresu:
j Keleivis, 636 E. Broedvay, 
So. Boston, Mass. 02127, pažy* 

' mint V i 1 i u LPer Balfo skyriaus valdy
bos narį Bronių Utenį Bai-j 
fui aukojo, be jau paskelb-|
tujų, Zigmas Baranauskas -k---
$6 ir P. Ausie jus $5. Į««, tStirgi-l, j-čb!rt-X

Zigmas Baranauskas ta, vargį.
irxaSo?fiVasa'

no 16 gimnazijai. zėfcmcs, arba gūžiname ųtaiigus.
Siųskite $5, gausite vaistas

Padegė katalikų radijo stotį*
Praeitą savaitę piktada

riai sudegino Bostono arki
vyskupijos televizijos ir ra
dijo stotį. Tai įvyko neužil
go po kard. Cushingo parei
gų perdavimo vysk. Medei- 
rti iškilmių transliacijos, 

milionai dolerių.

NENUSIMINKITE!

ROYAL ntom/cn 
North Sta., F.O. Bea 9112 

Nevark. NJ. 071M

RADIJO PROGRAMA
Dematmia Uetovių Madini 

tYugrauua Naujoj suųpijotf 
1* J • AfM etoueo WL1N, DMMI Ae

IMI. / mc.»
ųjaia nuo l uu 1 ;<W vat tilo 

Taip yra Mara. Labdara* ■* ‘Vrduodama: VMtaimų 
departamente. Valstijos re
vizorius Buczko norėjo pa- r 
tikrinti jo pajamas ir išlai- x 
das, bet dėl esančios buhal- ^Bni0 1 _ 
teri jo je netvarkos negalėjo, t ionMa gobų lr
O juk ta įstaiga per savo nB K
rankas išleidžia šimtus mi- 

įliooų mūsų sumokėtų dole
rių.

So. BoaUme. Talsfo*
HM AN (MMW. Ten 
BMir

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pusauliaius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
mo abipusių pasisakymų Ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų Iš- 
eivijos laikraštis, leikųs nanjų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, koris kovoja ir dirba už 
nepriklausomų Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSaUe-Moutreal, 690, Qoebec. CANADA

173 Arthur Ave„

Laisves Varpas
Lietuvių R adiį oVa lamdą

NekmndMnMs 11-12 vaL 

AM 1,430 Re ir FM 167 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS 

Maas. 02402. Tel 586-7209

BUVO $4, DABAR HK $2

Lietuvių išeivi ja Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

dabarŠitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą 
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 joa 
organizacijas, jos spaudą, jon veikėjus, jos santykius ra 
Lietuva ir kt

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

Kitos tokios knygos

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

eeeeei0eeaaeeeeeeeeBe»w0eenv»»ooeewm luųeeee
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LEIVIS, SO. BOSTON Nr. 89, 1970 m. spalio 14 d.

Vietines žinios
LB Kultūros Klube kalbės 

dr. Ina Užgirienė

Bostono Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Klubo 
susirinkime, kuris įvyks 1970 
m. spalio 24 d. 7:30 vai. 
vak. Tarptautinio Instituto 
patalpose, 287 Common- 
wealth Avė., Bostone, kal
bės dr. Ina Užgirienė tema: 
”Dėmesys ir smalsumas: ap
linkos veiksnių įtaka“.

Daktarės laipsnį už diser
taciją iš klasikinės psicholo
gijos Ina Užgirienė gavo Il
linois universitete Urbanoje. 
Intelektualinio vystymosi 
klausimais ji rašo savo pro
fesijos spaudoje.

Bostono ir apylinkių lie-

tuvia maloniai kviečiami 
šiame susirinkime dalyvauti.

Tarptautinė mugė

Bostono tarptautinis insti
tutas spalio 30 d. Common- 
\vealth Armory (915 Com- 
monwealth Avė. rengia tarp
tautinę mugę. Pradžia 10 
vai. ryto, pabaiga 11 vai 
vakaro. Įėjimas §1.00.

Joje dalyvaus daug tautų, • 
todėl publika bus kaip ge
nys marga. Ten bus galima 
pamatyti ne tik Įvairių tau-, 
tų drabužius, bet taip pat 
paragautidr jų valgių. įsigy
ti išdirbinių ir kt. Bus ir įvai
ri meninė programa. Rengė
jai kviečia visus dalyvauti.

Pagerbė veteranus
i

So. Bostono Lietuvių Pi-j 
liečiu dr-ja spalio 11 d. pa-J 
minėjo savo veiklos 70 metų: 
sukaktį ir pagerbė tuos na-l 
rius, kurie draugijoje išbu
vo 25 metus. Plačiau apie) 
tai parašysime kitame nu
meryje.

Įdomus filmas iš skautų 
gyvenimo

Sekmadienį, spalio 18 d., 
Lietuvių Piliečių dr-jos ant
rojo aukšto salėje Bostono 
skautų vyčių Lapinų būrelis 
rodys garsinį filmą iš V-sios 
tautinės stovyklos, įvyku
sios' praeitą vasarą Rako 
stovyklavietėje Michigane.

Toje stovykloje dalyvavo 
taip pat nemažas būrys ir 
bostoniečių skautų.

Be to, ten pat vyks ir fo
to paroda, vaizduojanti 
Skautų S-gos veiklą 50 metų 
laikotarpyje. Foto parodos 
pradžia 7 vai. vak., o filmas 
bus pradėtas rodyti 8 vai. 
vakaro.

Visi kviečiami atsilanky
ti.

inieriu banketas

Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų s-gos Bostono sky
rius savo veiklos 21 m. su
kakties proga spalio 17 d. 
Sheraton Motor Inn Quincy 
salėje rengia šaunų banketą.

Šiuo metu skyriaus pirmi-1 
ninkas yra inž. Eugenijus, 
Manomaitis, sekr. inž. Jurgis 
štuopis ir ižd. inž. Jurgis 
Balčiūnas.

Alyvos bus pakankamai

Filmas yra Lietuvių Skau- Į Buvo kilęs rūpestis, kad 
tų S-gos pagamintas ir trun-Į šią žiemą N. Anglija neturės 
k$ dvi vaizdas. : pakankamai alyvos, ir todėl

teks namuose salti. Bet at
rodo, kad tos nelaimės netu
rėsime. nes 5 didžiosios aly
vos bendrovės pažadėjo pa
pildomai duoti po 200.000 
statinių kasdien. Vien Gulf 
bendrovė Bostonui pažadė
jo pusę miliono statinių, tai
gi apie 21 milioną galionų,f i

Tautos Fondui $100

Rugsėjo 20 d. Bostone bu
vo minima Steigiamojo sei
mo 50 m. sukaktis. Minėji
me kalbėjo Tautos Fondo 
pirmininkas prel. Jonas Bal
kūnas. Ta proga Ona Ivaš- 
kienė jam įteikė $100 auką 
Tautots Fondui.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
Geroji vasara, mozaikinis 

romanas, parašė Česlovas 
Griecevičius, 263 psl., kainai 
$5.00, išleido Lietuviškos 
knygos klubas, 4545 W 63rd { 
St., Chicago, IM.

PRANEŠIMAS

Baltic Realty 
i i & Insurance Agency

praneša, kad įfyra persikėlusi 

nuo 1970 m. spalio 1 d.

l

597 East Broadvray
SOUTH BOSTONE

Telefonas tas pats: 268-6030

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
ToL SW 8*2868 

yra yienmloJo oficiali jsta> 
ga Worcestery, kuri siunčia 
sumtuuus tiesiog iš Worcee- 
torio į Lietuvų ir kitas Rusi* 
jos valdomas sritis* Čia kai*

♦ *■ - t v
•' o* ’

1 T

BUTAS

tvarkingai.
greitai m

Ca» galiam gauti įvairiau* į

ir lutų
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai Žemorria ku

Vedėja B.

Peter Maksvytis
Carpaoler dk BsOder
49 Choreli Street 

E. Miltoa,
Atlieka visas 
to ir projoktavimo darbas U lan
ko ir viduje, jnrvenaimj namą ir 
biznio pastotę, pasai Jftan reika
lavimą. Saukite visados 9d • va
landa ▼akam.

Telefonas: 998-8675

Telefoną.-: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETIUSTAS

Valandos:
nne 9 vj». rvto iki 5 ^al. vak 

Trečiadieniais nepriimama
44? BKOADVvAY 

SMnth Boston. Mass

‘oooooooooooooo'ooooooooooooooooeoo

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTf:)

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROAD WA Y
SOUTH BOSTON, MASS.

000000*0000000000000000000*0000000

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal

Elektra Prietaisai 
RfipSKtjngai taisome laikrodžio* 

žiedu* popaotalua

379 W. BROADVVAY
SOCTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
ooooooooooooooooooooooooooooooooo<

Knyga yra geriaasias žmogaus drangas

aaaaaoaaaaaaaaaoaaaaaai aoeeoooeeoeeoeooaooaag

3 The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

forduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs 
suptus ir tarias rims gatavus vaistus.

M sete vaistų — eikit į lieturiikų vaiutteų.
8av. Emanuel L. Roeengard. B. Reg. Pharm.

182 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Taleteam AN 8-6629

Nae 9 raL ryto ttd 8 vaL vw Išskyrus šventadienius ir 

leoooooaoaoooaaooaooaooooooooooooooooooooooooooooooaP

N & T OIL CO., Ine.
841 E Broadvray So. Boston, Mase. 02127

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

S k ambink ita

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

Non įdėjimo dienas — Kas mėnuo priok ailomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. 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 l
Namus iš Įsuko tr viduje. * 

» Lipdau popierius ir taisau 
triasų, kų pataisyti reikia. 3 

’ Naudoju tik geriausių
medžiagų.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin HiD Ava

TsL CO 5-5854

S? ii

Flood Sųuare 
Hardivare Co.

N. 4. ALKNA 
•» EAST BBOAOVTA1 
SOUTH BoerroN, mass. 
TELEFONĄ 8 AN 8-4141 

Bsajamin Moore Dažai 
Popitros Maeeom 

Stiklaa
Visokį* reikmenyi 

Keikmenys 
Vtenkte

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rištų

Kreipti,

BRONIS KONTRIM

Se.
TsL

•2127 
AN 8-1781

Gana
nereikalingai eikvoti kurni alyvą

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savybės:
Produktingemus

Grožis
Ekonomija

Pilnas įrengimas, Įskaitant aly
vos burnerį, pūtėją, aro filtrų, 
termostatą, kontrolę ir 
jungti rūsy su vamz

10 metų garantija.

Paskatinė modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

470 Adams Street, Quincy, Mass. 02189
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vaL 

linti telefonu: 438-1204

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

&FUEL CHIEF

1 n ,| ų<> ,♦ , n K F ,1, r

; A. J. NAMAKSY
I Real Estete £ Inauranci 

321 Country Club Rd.
Newtou Centro, Mus. 02159 

TeL 332-2648

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street, 

Worcester, Mate. 01604 
Tat. 7983347

Tiesiai ii Worcuterie etaa* 
čiam įvairina siuntiniu j Lietu 
vų ir kitus Rusijon valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi tt 
vietinės gamybų medžiagų, ap* 
aro, maisto ir praaunėn gami 
nių. Turime vietoje įvairių rie

prekių iš kitų kraštų visai ie* 
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, ptatgee ir gattto u** 
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, e gimini* 
ten vietoje galės pasirinkti si* 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaajame pm 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save Į svečius 
ar uuohuiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamu grei
tai ir sąžiningai. Atoflunkų įsttl- 
ktarite. Vedėjas A. gthj riauki

nebrangiai išnuo
mojamas 6 kambarių butas III 
aukšte, 597 Washiagton Street, 
Dorchester, Mass.

Kreiptis telefonu TA 5-7879 
pu 6 vai. vakare.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAI DOVANAS

IS BOSTONO I LIETUVĄ 
ir kitos Rusijos

garantaotas

mintomis kainomis. Numa* 
touu, kad skaruliu kT ******

Atidaryta darbo
9 vaL ryto ilti 5 val-

o šeštadieninis 
8 vaL ryto ilti 2 vaL p.p-

Kitomis valandomis pagal 
susitarimų telefono.

389 W. Broadvray 
So. Boetoa, Mase. 02127 

TeL 268-0068

mis««sas»sis«sss««ss«**>*sa*>*«ss«is»eMas«sSesssississssaissse»ss«»«esiM*«sae

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogų uolėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar j vas atsikvisa. 
t i Į s v e č i a a — geriausiai ir greičiausiai jums 
patanaižtranaJdlantic Travčl Service. Ūla v i a ų 
I ė IrVirv'P'hiLi e t ai (airticketo) Įfraėomi 
h e4ae k i a a t — b a Joki op a p i I d»m o 
makesčia.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvų ar perkant 
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius, 
įvairiu medžiagų), sųžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

5 V
Podarogifts Ine. skyrių 

Bostone

Darbe

.»X t

390 W. Broadvray 
Sa. Boetoa, Mase. 02127

Telefonu: 200-0764 
Visų skyrių vedėja Aldoaa

uetossssmummsessessseeMssssesssesuMueNsuusemeesuuu


