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65 - TIEJI METAI

kainai*

JAV prezidento kelionės 
tikslai

Prezidentas ryškina draugiškoms Azijos valstybėms 
naują JAV užsienio politikos liniją. Jis reikalauja, kad 
tos tautos pačios pasiimtų didesnę atsakomybę už savo 
laisvės išsaugojimą, o JAV jas ir ateity parems.

Bet kurio valstybės vado 
kelionė užsienin paprastai 
nėra skirta tik šiaip sau pa
sižmonėti ar papramogauti. 
Ji visada turi kokį nors pa-

azijatams“.
Bet tai nereiškia, kad A- 

merika į Aziją numoja ran
ka. Jis turi mintį, kad Azi
ja — laisviems, kaimynų

sakytą ar nutylėtą politinį, nepa vergtiems azijatams, 
tikslą. Taigi ir prezidento! JAV politika ir toliau re- 
Nixono išvyka Azijon bei jo mia ten laisvą tautų apsi-•1 1 vi ' • * * Apollo 11 erdvėlaivis, himiagai grįžęs tt mena lio ir naaiieidfs į Padficą Johnstono salų srity, 

tūkstantis mylių į pietvakaries aao Havajų, čia matome, kaip tt helikopterio ioka sarai, kario 
if erdvėlaivį atitiakaiauri apsaugojo, kad jis ae nuskęstų ir padėję ttkeMi tt jo astroaaataa, o 
paskui ir jį patį. Astronautai, jų erdvėlaivis ir vi sa mėnulio medžiaga dabar mokattaiakų tiriaaai.

StutMius Kenedy

tragedija

kalboje per toUviziją prašė
Savo

apsilankymas Rumunijoje 
nėra tik pasivažinėjimas, 
bet ir tam tikra politinė 
misija.

Jis lankosi Philippinuos. 
Thailande, Indonezijoj, In
dijoje. Pakistane, o grįžda
mas užsuks į Rumuniją. Dar 
neviešai kalbama, kad pre
zidentas gali atsilankyti ir 
Pietų Vietname.

Svarbiausias jo dėmesys 
yra nukreiptas į Ramiojo 
vandenyno regioną, kur A 
merikos interesai nėra ma
žesni, negu Europoje.

Turėdamas galvoje Viet
namo karo patirtį ir Ameri
kos ten užsiangažavimą, pa
reikalavusį didelių gyvybės 
ir finansinių aukų. Nixonas 
norįs, kad dabar tos Azijos 
valstybės pačios rodytu dau
giau iniciatyvos ir prisiimtu 
daugiau atsakomybės savo 
laisvei ir nepriklausomybei 
nuo komunistu grėsmės ap
ginti. Jis tą mintį skelbė ten 
visoie savo kelionėje, išrvš- 
kindamas ją šūkiu: "Azija

metą amžių* princų Ju 
ha. Jh tą Francą vistą 
tik diktatoriai 
M

sprendimą, bet ne prievarta 
ir revoliucijos keliu vykdo
mus režimų pasikeitimus.

Nixonas žada ir toliau A- 
zijos sąjungininkus remti e- 
konominiai ir politiniai, tik 
nori, kad, gindamiesi nuo 
agresijos, ir jie nesigailėtu 
savo kraujo, kaip jį iki šiol 
aukojo už tu tautų laisvę 
Amerikos vyrai.

Prezidento apsilankymas 
Indonezijoj, apdairumu ir 
kraujo aukomis sugniuž- 
džiusioj ruoštą komunistų 
perversmą, suteikė dabarti
nei vyriausybei ne tik mo
ralinę paramą, bet sutvirti
no ir šviesesnės ekonominio 
gyvenimo ateities viltį.

Jo vizitas Rumunijoj tu
ri atskirą uždavinį. Sakoma, 
kad jis neturįs žymėti kokio 
sovietams nepalankaus po
litinio kėslo, kaip kaikurie 
korespondentai spėlioja. Ši
tas pirmasis po ilgo laiko 
JAV prezidento svečiavima
sis už geležinės uždangos, 
esą, turįs taikių intencijų. 
Juo norima ne tik sustiprin
ti kiek savystovesne Rumu
nijos užsienio politikos lini
ja, bet ir užmegzti pirmą 
tiesiogini kontaktą su Rytu 
bloku, kuris gal vėliau nu
vešiąs ir i drausriškesnius 
pasikalbėjimus sn Maskva 

Sunku pasakyti, ar visa 
tai yra tiesa, kas viešai de
klaruojama. Tokiuos veiks
muos nanrastai vra ir daug 
užkulisiniu siekimu, kurie 
tik daug vėliau paaiškėia.

Viena aišku, kad iki šiol 
orezidrintas Nivonas visit* 
buvo l»T»?»i iškilmingai ir 
nuoširdžiai sutiktas.

DĖMESIO! Antiraketų gamybai

Dėl "Keleivio*4 itabo na- senatas pritarsiąs 
rių atostogų lotas laikraščio!

išeis tik rugpiūčio
20

Misi provizorius 
Jonas Makauskis

New Yorke staiga mirė 
prov. Jonas Makauskis, vie
nas iš labiausiai nusipelniu
sių Lietuvos farmacininkų.

Jis gimęs 1885 m. Šilalės 
vaisė., farmacijos mokslus 
baigė 1918 m. Maskvoje. 
Grįžęs į Lietuvą, 1918-20 
m. buvo farmacijos viršinin
kas, vėliau turėjo savo vais- 
tinų Kaune.

Karo išblokštas iš Lietu
vos, 1951 m., apsigyveno 
New Yorke.

Velionis buvo vienas stei
gėjų lietuvių Farmacinin
kų S-gos Rusijoje 1915 m., 
nepriklausomoj Lietuvoj ak
tingas jos naiys, pirminin
kas ir žurnalo redaktorius. 
Jis buvo ir Pabaltijo vaisti 
ninku sąjungos narys.

Gana anksti jis įsijungė 
ir į politinį bei visuomeninį 
darbą. Jis yra vienas iš or
ganizatorių Moterų globos 
komiteto, dalyvavo Pabalti
jo vienybės sąjūdy. Nuo 
1912 metų jis įsijungė į 
Lietuvių valstiečių liaudi
ninkų eiles, atstovavo jiems 
Steigiamajame seime ir ki
tuose dviejuose seimuose.

Policija domisi ir 
E. Kennedy draugais

Policija pradėjo apklau
sinėti šen. E. Kennedžio bi
čiulius, kurie, pagal paties 
senatoriaus pranešimą, no
rėję jam padėti surasti pa
skendusią Mary Kopechne.

Yra spaudoje keliamas 
klausimas, ar tie draugai ne
galėtų būti irgi apkaltinti, 
kad nepranešė policijai a- 
pie įvykusią nelaimę. Bet 
tokia galimybė maža, nes 
nesą įstatymo, kuris tai įpa- 

' reigotų daryti.

Krašto apsaugos sekreto
rius Melvin Laird pareiškė 
tikįs, kad Nfeono administ
racija jau turi senate dau
gumą savo šalininkų, kuri 
pritars antiraketinių raketų 
gamybai, dėl kurios ilgai 
tęsėsi karšti ginčai.

Administracijai pavykę 
senatorius įtikinti, kad be 
tokių gynybos priemonių, 
nors jos ir bilionus kainuo
tų, Amerikai gresia mirtinas 
pavojus.

Šaltadvasio likimo, skan
džiai žaismingai rankai, ma
tyt. visi yra lygūs. Ji vieno
dai tragiškai gaji paberti ir 
žmogų su politiko ar mora
listo aureole, ir paprastą 
skersgatvių klajūną.

Kaip žinome, šį kartą ji 
trenkė net Massachusetts se
natorių ir spėliojamą kan
didatą į JAV būsimuosius 
prezidentus Edvardą Ken
nedy.

Nelaimė regia būtų kas
dieniška tūkstančiams žmo
nių Amerikoje. Nuslydo au
tomobilis nuo tiltelio, įkrito 
į gilų vandenį, prigėrė su se
natorium variavusi buvusį 
jo brolio Roberto
Mary Jo Kopeehna, o 
torius išsigelbėjo.

Bet pati Mo įvykio 
ta, kad šen. E. Kennedy 
apie 10 valandų tat ne
pranešė policijai, ir ilgai vi
si nežinojo tos nelaimia ki
tų aplinkybių.

Senatorius, kaip būtu bu
vęs ir eilinis pilietis, buvo 
apkaltintas, kad pasišalino 
iš nelaimės vietos, ir teis
mas jį nubaudė sąlyginiai 2 
mėnesius kalėjimo, tuo pa
kibdamas jo karjerą.

E. Kennedy po nuteisimo 
prabilo televizijoje, aiškin
damas daug kitų to ivykio

Seismometras rodo 
mėnulio drebėjimus

Astronautų mėnuly pa
statytas seismometras jau 
transliuoja žinias į mūsų Že
mės laboratorijas ir praneša 
apie mėnulį vykstančius vi
daus ar paviršiaus virpėji
mus. Tos žinios leidžia daug 
ką spręsti apie mėnulio su
dėti ar jo atsiradimą.

Zydų-arabų karais 

neatvėsta

Žydų-arabų konfliktas vis 
labiau kaista. Praeitos savai
tės gale septynios Egipto 
bombonešių formacijos puo
lė Izraelio artilerijos lizdus 
prie Suezo kanalo. Tai buvo 
pats didžiausias puolimas

Partizanai puola 

Thailande

Komunistų partizanai vei
kia ne tik Vietname, bet ir 
jo kaimyniniuose kraštuose.
Pastaruoju metu jie sustip
rėjo ir Thailande ir aną sa
vaitę apšaudė amerikiečių 
lėktuvų zazę Bangkoke ir 
sugadino du transporto lėk
tuvus. Tai įvyko prieš pat 
prezidento Nixono atvyki
mą į Thailando sostinę.

Rusai garsiai šlovina 

Kubos revoliuciją

Kubos revoliucijos sukak
ties proga, sovietų vyriau
sybės vadai prikalbėjo daug 
pagyros žodžių, šlovindami 
Castro. jo revoliuciją ir jo 
pastangas nešti komunisz- 
mo vėliavą Pietų Amerikoj. 
Kaip rašėme, tos sukakties 
proga Kubon buvo atplau
kęs ir sovietų laivyno dali
nys, ten iškilmingai sutiktas.

Yra manoma, kad sovie
tai, rodydami savo palanku
mą, nori patraukti Fidelį 
Castrą už skverno, kad šis 
perdaug nepakryptų į Kini 
jos komunistų pusę.

dalykų, — kad buvęs labai 
susijaudinęs, ištikęs jį nervų 
sukrėtimo priepuolis, daug 
ko neatsimenąs, kad bandęs 

t savo bičiuliais paskendu
sią merginą gelbšti ir tt.

Jis svarstąs klausimą at
sisakyti iš senatoriaus parei
gų, bet prašąs savo rėmėjus 
ir kitos piliečius jam padėti 
apsispręsti, nes tai nepa
prastai sunki problema, 7 
rastus ėjus tokius pareigas. 
Jis dar galėtų būti ir toliau 
Masrachmetts valstijai ir 
visai tautai naudingas, tad 
prašąs visus pareikšti savo 
nuomonę.

Pb tos kalbos senatorius 
gavo daugybę užuojautos ir 
auramhdmo laiškia daugu-

,. ,. . . ___ a^S?VB’! nuo !967 m. karo pradžios,
vo liaudininkams ir Vilke.

Be to, jis yra vienas Var
po bendrovės ir spaustuvės 
steigėjų. Nepasitraukė iš 
veiklos ir JAV-se.

Lokys aplamdė 
skautų vadą

Skautų grupės vadą iš N.
Andoverio, kuris vadovavo

Egiptiečių lėktuvai buvo so
vietų gamybos 

Smarkiame artilerijos dil
elyje tarp Egipto ir Izraelio 
karinių pajėgų prie pietinio 
Suezo galo žuvo Jungtinių 
Tautų skirtas karo stebėto
jas švedas maj. B. Plane.

Pranešimuose abi pusės 
savo nuostolius mažina, o 
priešo didina, bet galima 
pastebėti, kad aukų yra a- 
biejuose frontuose daug.skautu iškylai į gamtą, labai 

smarkiai aplamdė juodasis1 Atrodo, kad, matydami 
lokys. Jis naktį miegojo, iš-1, sovietų remiamų arabų kan- 
kilęs galvą iš miegamojo-ni stiprėjimą, izraelitai ruo- 
maišo, ir lokys nučiupo jį už siasi didesniam smūgiui, ku- 

1 skalpo ir labai sužalojo. palenktų priešą derybom.

Ii Maskvos 
kad amerikiečių Apollo 11 
pasisekęs skridimas į mėnu
lį ir rusų erdvėlaivio Luna 
15 sudužimas sukėlė sovie-

daag įtarimų ir tylių

Ypač
dėl to yra kaltinamas Brež
nevas, komunistų partijos 
generalinis sekretorius.

Išsimainė savo šnipą 
ui profesorių

Kadaise sovietai buvo su
ėmę anglą, kurs lankėsi So- 
vieų Sąjungoje. Gfcrald 
Brooks. Jis buvo apkaltin
tas. kad varąs priešsovietinę 
propagandą ir platinąs so
vietams nepalankią literatū
rą. Brooks buvo nuteistas 5 
metus kalėjimo.

Dabar sovietai už tą ang
lą atgavo net du Britanijoj 
nuteistus savo šnipus Peter 
ir Helen Kroger.

Amerikiečių spauda vėl 
primena turistams, kad jie 
visada be kaltės gali būti 
Sovietijoje suimti, kad ru
sai vėliau tokius galėtų mai
nyti į Vakaruose suimtus 
komunistų šnipus.

toliau
te, bet savo apsisprendimo 
jis dar nepasakė.

Bet spauda, norą ir man
dagi, jam nėra labai palan
ki. Taip pat ir kaikurie se
natoriai. Ypač daugelis jau 
dabar nurašo galimybę kan
didatuoti į prezidentus.

Sakoma, kad toks atsiti
kimas, nemaloniai įpainio
jęs aukštą politinę figūrą, A- 
merikos istorijoje dar nebu- 

Bet atrodo, kad sens
orius šią tragediją perken- 
ės ir, būdamas lankstus po- 
itikas, iš jos išsiners nors lr

kiek susijuodinęs.
Aišku, visa tai baigtųsi 

blogesniais rezultatais pr
iristam žmogeliui, ypač ne- 
urinČism įtakingų draugų 

ir gerų teisės patarėjų.

Philippinų sostinėje buvo 
sargybų nušautas žmogų 
kuris turėjęs bombą ir kitų 
ginklų kr taikstęsis į viešbs 
tį, slrirtą apsistoti JAV pr 
ridentai NizonuL Manoma, 
kad buvęs planuojamas a-

Nuskendusios 
automobily Mary 
ne motina reiškianti 
nę. kad būtų padarytas joa 
dukters lavonai 
Tuo ji tikisi apginti jas 
bę ir įrodyti, kad ji 
dėta šioje nelaimėle h 
rojusi su

Amerikos .kar 
■ie Makt rirMahkas gen. Barta 
G. Wheehr kalbasi Pietą VhU 
name sa gea. Akrams, tenykštės 
JAV kariuomenės vndn. Jie ap
tarta tohnennią karo veiksasų 
vystymąsi ir vedėt}. atitrnn- 
khnt ii Vietnamo 25,00® JAV 

, karių.
nevykti ir

ginos tėvai _
. kų, kuriuose jų diAli yra j- 
Į tarinėjama ir

i
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I Kis Htir nšoma
PARTIJA laa.

J **ftneialinė nelygybė So- 
Alez Immk ilgenį laiką vietų Sąsagoje tarp elito ir 

gyventa Sadšfea Sąjungoje,' Hnuraee žymiai didesnė ne- buvojįs SKStijo Va^Į gu JAV te^itionierių ir 
se ir kitur ir gerai pažįstąs toe pačios liaudies“— sako 
tenykščiu santvarką bei ko- Alex Barron.

Wielopolskis ir vėliau Pil
sudskio politinis priešas en- 
dekų vadas Dmowskis. Isto
rija, be abejo, prie jų priri- 
kiuos ir Gomulką.

klausimą, kodėl jis tik po 9 
ai* 10 valandų pranešė poli
cijai apie tą įvykį?

Kodėl jis po automobilio 
nuskendimo ir jo palydovei• _ w • « *

įjos veiklą, 
ims“ para

šė specialų straipsnį. Jame 
autorius nuodugniai per
žvelgia “komunizmą prak
tikoje“. kaip jb šiandien ten 
reiškiasi Sovietų Sąjungoje, 
nutoldamas aus visų teori
nių dėsnių ir, užuot gerinąs 
liaudies balti, ugdydamas 
tik “komunistinę buržuazi
ją“, visiškai be idealistinio 
komunizmo.

VariinnmUsis “komuniz
mas“, proteguodamas parti
jos narius, ypač jų valdantį
jį elitą, sovietinę visuome
nę suskaldė klasėmis, į pir
mą vietą iikėlr "partijos a- 

Į ristokratiją“ ir pataikūnus,
• o liaudis, kurios vardu “ko- 
įmunistinė statyba“ vykdo- 
! ma, ir toliau vargsta, kaip
* ir varguti. Straipsnio auto- 

Tup Centrinės Amerikos vabty bip EI Sabado ro ir Hondūro buvo kilęs karas, karį Aaaerikea nūs pateikia ir eilę konkre- 
VaMykiv Organizacija laikinai apramino, šis k aras jau pareikalavo daug žemais gyvybių. Jia čių pavyzdžių. Štai, sakysi- 
kiie dėi te, kad EI Salvadoro gyventojų pertek liūs ėmė palengva lietis j Hondūru ir ten jų pri- m*;butu klausimas:

,ė persekioti, ir EI Salvadoras jaus M.*. f "PkrtlJOS nanai žymiai 
į genau aprūpinami gyvena
mais butais, nors tai nepa-

tykiai su Sovietų Sąjunga kotikų kontrolės įstatymo rašyta jokiose oficialiose

3M.000. Hondurieėiai sakadorieėins

GRĖSMINGŲ KARINIŲ 
IR POLITINIŲ FAKTŲ 

SUMA

mumstų
“Tėviškės SPAUDĄ BEVARTANT

Naujų knygų anglų kalba 
apie lietuvius rinkoje pasi
rodo mažiau, negu apie 
Liublino unijoj buvusius 
mūsų “bendrakeleivius“ len
kus. Londono Times litera
tūros priedas tokių knygų 
recenzuoja net dvi. Vieną jų 
parašė lordas Bethell. Tema 
— Gomulka ir jo komunis
tinė Lenkija (Gomulka. his 
Poland and his Commu- 
nism). Kitą parašyti papra
šė Varšuvos valdžia, šutei 
kusi anglui William Woods 
progų 1963 ir 1967 metais 
paviešėti Lenkijoje 18 mė
nesių. Todėl ir knygos pava
dinimas gerokai išpūstas: 
Poland: Ęagle in the East
(Lenkija: Aras rytuose).

• • •
Apie Gomulką aiškinama, 

kad jis partijon įstojo 1926 
metais, būdamas 21 m. am-i

ŽURNALISTU REIKALAI Plėnis praėjo pro dar ap- 
Lietuviu žurnalistų orga-i na,m»- neužsukęs ten

nizavimosi reikalas jau ■eskot. telefono ir pagalbos, 
niai buvo keliamas, bet jis n nuėjo atgal ten. kur links-
vis kažkaip sunkiai spren- nunosi jo draugai. 
dėsi. Bet pastaruoju laiku akciden-
Lietuviu Žurnalistų Sąjun- atslUko 11:15 naktį,
gos gyvybė daug regimiau! policija skelbia, kad tai bu-
suplazdėjo. Centro valdybai! VT apie l vaL ryto. .
pavyko suorganizuoti dau- to» *°del jam nelabai
giau narių, pagerinti sąjun
gos finansinį stovi, ir štai 
ji jau išleido net antrą savo 
“Pranešėjo“ numerį.

Be sąjungos dienos rūpes
čių, šiame numery yra pa
minėti mirusieji žurnalistai į

aišku, kaip jis pats išsigel
bėjo?

Yra dar ir daugiau kadėl? 
Ištyrus prigėrusios Mary

Jo Kopechne kraują, rasta 
tam tikras kiekis alkoholio. 
Dr. D. Mills žodžiais, tyri-

Jonas Kardelis, dr. Pijus i mai roc|ė, kad “asmuobuvo 
Grigaitis. Juozas Račiūnas, i paėmęs keletą kokteilių“.
Juozas Strolia ir pateikta 
pluoštas atsiliepimų apie 
“Pranešėją“. Jame telpa ir 
LŽS pirmininko Vytauto 
Alanto atsišaukimas i kole
gas žurnalistus, kviečiantis 
visus solidariai glaustis į šią 
žurnalistų organizacija ir 
nesiskaldyti atsiskyrėlių bū
reliais.

Reikia tikėtis, kad laikui 
bėgant LŽS veikla dar padi
dės. nes “Praneš5^“, dnž-

žiaus. Tais metais, kariškių! niau lankvdamas spaudos 
padedamas “lietuvis“ Pil-į žmones, juos vis labiau su- 
gudskis paėmė Lenkijos vai-Į artins ir sujungs, 
džią. Pilsudskininkai Go-

projektas yra gana griežtas, instrukcijose. Jmulką tesusekė ir pasodino į KENNEDŽIO EISMO
Pagal jį, bausmės už ma- “Sovietų Sąjungoje ir o- kalėjiman 1938 m. Stalinas NELAIMĖS KLAUSTUKAI

yra ir labai pašliję
Kita nuolatinio netikru

mo ir didėjančio pavojaus rijuanos ir LSD vartojimą kupuotose Pabaltijo salyne 
sritis yra Šiaurės Korėjos prilyginamos toms. kurios dėl žemo atlyginimo daugu- 
pasienis. Amerikiečių žval- numatytos kovai su cocaino ma darbininku, tarnautojų 

retorius Melvin R. Laird. lie-į gybos lėktuvų nušovimai ir ir heroino nuodais. Tai bū- ir kolchozininkų niekad ne
peš 15 d. liudydamas Sena- kiti tarptautinės teisės pa-' tų 10 metų kalėjimo už tų pajėgtų nusipirkti butų nei Lenkiją, Gomalka iš kalėji
mo Užsienių Reikalų Komi-* žeidimai bei susirėmimai narkotikų laikymą ir iki 80 tiesiogiai, nei įstodami na- , mo buvo paleistas ir apsigy- 
tete, pateikė maždaug tokią' demilitarizuotoje zonoje tu-1 metų kalėjimo, kurie bus riais į butų statybos koope-( veno rusų okupuotame uk-1 
dabartinės pasaulio karinės ri didinti Pietų Korėjos bud-. trečią kartą šiuo “bizniu“ ratyvą. Todėl žmonės pa-: rainiečių Lvive. Iš čia buvo

JAV krašto apsaugos sek-

tuo metu jau buvo teroru 
sunaikinęs lenkų komunis-Į 
tų partijos vadovybę Ko-: 
minteme. Hitleriui puolus i

bei politinės padėties ap
žvalgą, kuri toli gražu nedi
dina taikos mylėtojų opti
mizme.

Pagal jį, atsimenant so
vietinę karinę invaziją ir 
Čekoslovakijos okupaciją, 
būtų nerimta tikėtis, kad 
artimu laiku Europoje iš
nyks galimos kitos agresijos 
baimė. Žvelgiant į Azija, 
tenka tik laukti tęsimosi da
bartinės nepastovios situa
cijos, gi Lotynų Amerikoje 
ir Afrikoje — yra pastovi 
terorizmo ir partizaninio ka
ro grėsmė.

Kita neramumų sritis yra 
Viduržemio jūros baseinas. 
Viduržemio jūroje pastarai
siais metais sovietų laivyno 
veikla yra pastoviai didėju- 
si ir 1969 metais jau pralen
kė praėjusiųjų dviejų metų 
įtampą. Nors Sovietų Sąjun
ga ir prita. ia taikingom re
zoliucijom arabų ir Izraelio 
ginčui likviduoti, bet savo 
ginklus vistiek siunčia į šią 
sritį.

Sovietų Sąjunga karinę 
paramą ir toliau naudoja 
savo politinei infiltracijai. 
Sovietų ginklų tekėjimas į 
Pietų, Vidurinių Rytų ir 
Šiaurės Afriką verčia susirū
pinti. Sovietai pristato gink
lus Indijai, o dabar lygiai ir 
Pakistanui. Ir taip numato
ma bite ir ateity.

Tuo tarpu Pekingas, nors 
ir netekęs sovietų pagalbos 
ir vidaus netvarkos sukrės
tai, savo karines pajėgas 
taip pat didina, ypač oro ir 
jūrų laivyną. Kinijos komu- 
"Kl partijos vadovybė nė- 
I* atsisakiusi savo tikslo 
vfHP lemti vadinamuosius 

imo“ judėjimus ir 
Tai kenkia ir 

kaimynų vidaus 
I-pastovumui. Ki- 
j yra didelė grės- 

ąa| jos kalBRainėms valsty- 
SjlBA farpu jos san-

rumą ir pasirengimą netikė 
tumams. Tik stiprios Pietų 
Korėjos karinės pajėgos ir 
jų geras pasiklosimas gali 
atgrasinti Šiaurės Korėją 
nuo viliojančios agresijos.

O ir Amerikos sferoje ne
reikia išleisti iš akių tiesio
ginio užpuolimo galimybių. 
Čia sekretorius priminė Ku
bą ir iš jos siunčiamų parti
zanų veiklą Columbijoj, Ve- 
nezueloj ir Guatemaloj.

Toks krašto apsaugos sek
retoriaus pranešimas verčia 
senatorius nukreipti savo a- 
kis nuo mėnulio į čia pat 
beveik po kojomis degančią 
žemę.

SUSTIPRINTA KOVA
PRIEŠ NARKOTIKUS
Kaip ten būtų sveikatos 

dabotojų besistengiama pa
veikti visuomenę, ypač nu
šviesti jaunimo sąmonę, o 
narkotikų vartojimas kraš
te ne tik nemažėja, bet dar 
pastoviai didėja. Narkotikų 
pardavėjų vis tobulinamas 
“patarnavimas“, stoka jau
nimo moralinio atsparumo 
ir aplamai aukštesnių prin
cipų šią tautos nelaimę plėš
te plečia, ir narkotikai jau 
pačias tautos šaknis nuodi
ja. Tuo susirūpino ir prezi
dentas Nixonas, liepos 14 d. 
kreipdamasis į kongresą.

J13 savo kalboje pabrėžė, 
kad narkotikai jau yra rim
ta grėsmė tautai, nes turime 
tūkstančius šių nuodų varto- 
tojų ir milionus studentų ir 
kito jaunimo, kurie juos var
toti pratinasi. Tas pavojus 
slenka į viduriniąsias ir net

nusikaltę ar siūlys tuos nuo- prastai per miesto vykdomą- ( partijos pasiųstas Varšuvon 
dus jaunesniems nei 18 me- jį komitetą aprūpinami bu- ■ 1941 metais organizuoti 
tų amžiaus asmenims. į tais valstybės sąskaita. Kar-1

Pirmą kartą pagautas su tais butą galima gauti per į- 
narkotikais gali būti dar at- į noonėa butų aprūpinimo aky- 
leistas sąlyginiai nuo baus- rių. Vėliau, mokėdami buto 
mes. jeigu numatytą laiko-! mokestį, žmonės su. valstybe 
tarpf nenusikals. j pamažu (maždaug peę 40

v. • metų) atsiskaito. Toks gy-Visi pavojingi narkotikai .V a„rf„lnima.

ten naujos partijos. 1943 m.’ 
Gomulka tapo šios lenkų ko-f
munistų partijos 
riumi.

sekreto-;l
I

1947 metais Stalinui or-j
.... .. ... .. . ganizuojant naują terorą'

įstatymo skirstomi i keturiaa’’pr0p,nįm1a8. but?“ prieš užsienio komunistus,! 
kategorijas. J pirmąją nu-! but? P***“ J*1! Gomulka. atrodo, pateko jo
skirtos tos narkotinės me
džiagos, kurios netinka me-

Į greit būtų galima butą gau
ti.

“Vedusiujų pora, pada
vusi pareiškimą butui gauti, 
turi laukti 3-7 metus, o ne-

dicinos reikalams ir pavo
jingos, pavartotos net gydy-
^am^Šn^mo^!^^ dęš.m-

dimo laikyti gydytojams ijt 
ligoninėms.

Pagal tą įstatymą, valsty
bės prokuroras gali narkoti
kų klasifikaciją pakeisti.

Žinoma, šios kovos prie-

tį metą gyventi bendrabuty
je — keletai žJBomhptf erot
ine kambaryje.

“Kitaip susiklosto buto 
gavimo reikalai komunistų 
parti jos nariams. Yra sako- 
ma, kad partijos komitetas

monės ir kita kongresui pa-' visur “kiša nosį“. Taigi, kai
teikta kovos ir perauklėji
mo programa yra gera, tik 
kyla klausimas, kaip visa 
tai bus vykdoma praktikoj. 
Mes turime daug gerų ir 
griežtų įstatymų kovai su 
kriminaliniais nusikaltimais, 
o vagys ir mušeikos apiplė
šia ir primuša net teisėjus.

reikia gauti butą partijos 
nariui, jis eina prašyti pa
galbos pas parti jos komite
to sekretorių, šis jam žymiai 
greičiau parūpina butą... 
Partijos komiteto sekreto
rius visada dalyvauja susta
tant eita, ir jo nuomonė turi 
sprendžiamą reikšmę.

“Panašios lengvatos sutei
kiamos partijas nariams ir 

LAŽYBOS DĖL MENULIO! kitose gyvenimo srityse
Jau prieš 5 metus du ang

lai susitarė: jei iki 1971 m. 
žmogus išlips mėnulyje, tai 
vienas jų gaus 2,000 svarų, 
o jei ne, — tai kitas pralai
mės 10 svarų.

Dabar jau žinoma, kad 
pirmasis tuos 2,000 svarų 
($4»800) laimėjo.

Aufštendeji partijos dar
buotojai tini automobilį ir 
šoferį... Miešto sričių parti
jos komitetai turi savo spe
cialias valgyklas, kurios ap
rūpinamos geriautiaie mais
to gaminiais, gcrisutisis vi
rėjais. Ten aptarnavimas 
granas ir ne graonmo. ne 
to, “respublikų“ centro ko-

Kai pasaulis šiuo mokslo, ndtete atrasi kioską, kur y- 
paaugliųmokyklas, ir dėlto ir drąsaus žmogaus žygiu į ro pnfkiautią gėrimų, apie 
kriminalinių nusikaltimų mėnulį džiaugiasi ir di- į kurių guriną eilinėse mies- 
skaičius augte auga. i džiuojasi, vienas PortugaU-i to krautuvėse ir svąjati ne

jos kaimas dėl to įvykio lau-: reikia.
kė pasaulio galo, o» japonų "Elitas prasideda nuo sri- 
žiniomis, perplautą smego «ų partijai sekretorių kū
nų kiniečiai aiškino, kad tai ^e turi, be riąo kitų riįmies- 
esanti tik amerikiečių kapi- šiuose ir kurūitinėM rietoee

Prezidentas kongresui pa
siuntė fr kovos su narkotikų 
vartojimu programos bei į-
statymą projektą.

Kongresui pasiūlytas nar- talistų propaganda. kareivių

• • •

Senatorius Edward Kennedy
Senatoriaus Eduardo M. 

Kennedžio eismo nelaimė, 
kurioje jo automobilis nu-

nemalonėn, nes balsavo 
prieš rezoliuciją, reikalavu-i 
šią visuose komunistų vai- . . i- • •domuose kraštuose vykdyti. s,yd? ,r.JaJne
žemės ūkio kolchozinimą.! Pn«ere buvusl broIj° 
Nors Gomulka ir buvo pasi-! berto sekretore Mary Jo Ko- 
tarnavęs Stalinui, sunaikin-! ^bele daug kalbų,
damas Valstiečių partiją įr'’pebopmų ir aplama, kiaus- 
privertęs jos vada Mikola j-: heoancių paties įvykio
czvką bėgti Amerikon, bet į laiką ir aphnkybes. 
1951 meteis jis buvo areš- L.^.-^Aahai-linksniuoja 
tuotas kaip "titininkas“, ar-! Įbdzmji JAV spauda ir dar 
ba "tautinis komunistas“. į.senatonaus politi- 
1956 metu brazdėjimai Go- nĮaĮ priešai, nes Kennedisi-
mulką vėl įkėlė valdžion, ir 
iis Lenkiją tvarko jau tryli 
ka metų.

• ♦ •
Kaip istorija Gomulka ir 

jo valdytą Lenki ją įvertins, 
sunku pasakyti. Bet jis prie
šinosi Chruščiovo dogmom, 
sulenkino iš vokiečiu atim
tas žemes, apsaugojo vals
tiečius nuo kolchozų. Ta
čiau — prisidėjo prie rusų 
smaugiant Čekoslovakija 
varžo šviesuomenės žodžio 
laisve, kataliku Bažnyčia. 
Lenkijoj padidėjo antisemi
tizmas, ir daug žydų emig
ruoja svetur.

• • •
Po Lietuvos - Lenkijos 

valstybės padalinimo 1795 
metais, Lenkijoj reiškėsi dvi 
politinės srovės: maištinin
ką ir koegzistentu su rusais. 
Pastarieji ragino lenkus su
gyventi su didrusiais. apsi
prasti su nauja padėtimi, 
šiai linijai savo metu vado
vavo iš Uetuvos didikų ki
lęs kunigaikštis čartoryskis 
(caro Aleksandro I helerių 
metų draugas), aristokratu

ki šiol gana agresyviai ver
žėsi į prieki ir net į būsimo 
prezidento kandidatūrą.

Daug klausimų gal išaiš
kins teismo apklausinėji
mas, bet liks ir netikinčių 
net teismo nuomonei, kaip 
čia dažnai būna.

Spauda neatlaidžiai kelia

Vėliau šis pinkertoninis 
įvykis ėmė dar labiau pai
niotis, ir iškilo dar naujų 
nežinomųjų.

Kodėl niekas iš puotoj da
lyvavusių Kennedžio drau
gų, kurie jau galėjo apie į- 
vykį žinoti, nieko neprane
šė policijai? Ar Kennedis 
ir jiems apie tai nieko nesa
kė, neieškojo jų pagalbos?'

Kodėl nebuvo padarytas 
žuvusios merginos lavono 
skrodimas.

Pagaliau ėmė ginčytis 
aukštieji policijos ir teisin
gumo organu pareigūnai, 
kuris kurio laiku nepainfor
mavo, tarnybiniai aplenkė, 
prie bylos aiškinimo nepri
leido

Tuo tarpu jau atimtas iš 
Kennedžio automobilio vai
ravimo leidimas, didėja kiti 
itarinėjimai. o spauda reiš
kia labai nepalankias kalti
ninkui nuomones.

Visi klausia, kodėl jis vi
so įvykio ir savo buvusio 
stovio atvirai ir smulkiai ne
paaiškina, tuo dar didinda
mas įtarimų skaičių ir svorį?

Esą. jis veržėsi į prezi
dentus, kur gali atsidurti si
tuacijoje, kai reikės sku
biausiai apsispręsti, pa
spausti ar ne atominių bom
bų mygtuką, o jis čia apie 
10 valandų vėluoja praneš
ti policijai apie akcidentą, 
kai jo bendrakeleivė prigė
rusi mirksta vandenyje.

Nuo senatoriaus tikslių 
atsakymų daug kas priklau
sys. Net jo ateities politinė 
karjera.

Yra manančių, kad šiuo 
įvykiu jis gerokai susitepė, 
ir toks kandidatas į prezi
dentus, o gal net ir į senato
rius nėra tinkamas.

Kiti sako. kad toks “susi
tepimas“ gali būti tik trum
palaikis, o vėliau rinkikai 
visą įvvki užmirš. Tik, deja. 
jo politiniai priešai per rin
kimus tai neabejotinai atsi
mins ir kitiems primins.

Apie nuteisimą ir jo pa
reiškimą — kalbame kitoj 
šio K. numerio vietoj.

I

E4fprtown pelkijM 
kaltiniam raštą 
auuų kad pasišaliam Ii 
prigėrė je palydovė Mary Je
įvykį bar eik lt valandą
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas] VAK juomfl

ALTo PAREIGŪNAI 
WASHINGTONE

programa. Bendram pobū- 
I viui, kuris bus rugpiūčio 30 
I d., jau gauta didelė kareivi- 

Liepos 16-18 Amerikos nių salė. Tikimasi, kad šia- 
Lietavių Tarybos pirminin-, me parengime dalyvaus la
kas E. Bartkus ir sekretorius bai daug Kanados ir JAV 
dr. VL Šimaitis lankėsi Wa- lietuvių.
shingtone, D.C.. Lankymosi
tikslas buvo pasimatyti su 
vietiniais veikėjais, aptarti 
artėjančio Lietuvių Kong
reso reikalus Detroite, daly
vauti Bendrojo Pabaltiečių 
Komiteto metiniame posė
dyje.

Bendrojo Pabaltiečių Ko
miteto posėdis įvyko liepos 
17 d. latvių sąjungos patal
pose. Naujuoju komiteto 
pirmininku sekantiems me
tams buvo išrinktas rotaci
ne tvarka latvių atstovas ( 
prof. P. P. Lejins. Buvo ap
tarti bendri reikalai, bedan
tieji pavergtus Baltijos kraš
tus — literatūros leidimas, 
numatomi žygiai į valdžios 
įstaigas ir kt.

Tą pačią dieną vakare 
Lietuvos pasiuntinybėje į- 
vvko pasitarimas su vieti
niais Washingtono lietuviu 
organizacijų veikėjais ir iš 
Baltimorės. Alto pirminin
kas ir sekretorius nušvietė 
Lietuvių Kongreso Detroite 
tikslą ir taip pat išklausė 
pasiūlvmų ir pageidavimų 
lietuvių veiklos klausimais 
iš vietinių veikėjų.

Kitą dieną Alto atstovai 
aplankė Amerikos Balso lie
tuvių skyrių, čia susipažino 
su transliacijomis į okupuo
tą Lietuva ir irekordavo sa
vuosius pareiškimus paverg
tai lietuvių tautai.

Po to apsilankė respubli 
konu partijos centre ir ap
lankė senatoriaus Goldwa- 
terio įstaigą, su kuriuo no
rėjo pasikalbėti dėl jo da
lyvavimo Lietuvių Kongre
se. Senatoriaus nerado, tad 
aptarė reikalą su jo asisten
tu, ir kiek vėliau paaiškės, 
ar jis galės kongrese būti.

Apie kelionės pasiektus 
rezultatus Alto pirmininkas 
.E. Bartkus ir sekretorius dr. 
VL Šimaitis painformavo 
Alto valdybą liepos 18 d. 
posėdyje.

BALTIMORE, Md.

LB Baltimorės apylinkė’ 
rugpiūčio 10 d. rengia gegu-' 
žinę - pikniką. j

Gegužinė įvyks Conradi 
Ruth’s Vilią vietovėje. Be 
kitų pramogų, joje gros ir1 
Happy Wanderers orkest
ras.

56-sis"1 Lietuvos'vyčių
SEIMAS tai organizacijai grėstų di

delis nuostolis, netekus to- 
Vieningai dirbkime išti-j kio veikėjo. Tai lygu Tary-

kimybėje savo idealams!“! bos sugriuvimui.
Tai 56-jo vyčių seimo šūkis, i ši organizacija yra daug
Seimas bus rugpiūčio 22-24: nuveikusi Argentinos lieto- 
dienomis. Yra organizuoja- vių kultūrinėj srity, 
ma ir prieš3eiminė progra-

* TEIGIAMAS ŽODIS APIE 
LIETUVIUS

ma rugpiūčio 20 ir 21 d.
Seimo šeimininkai bus

New Yorko — New Jersey 
apskritis. Seimas vyks Ro
bert Treat viešbuty, Newar-f jQ gavo bendra-
ke, New Jersey.. ... 1 darbės Sharon Ė. Fay stam- 

Lietuvos vyčiai yra tauti- iliustruotą straipsnį apie 
r e organizacija, kunos na- Stovius,
nm betosių kilmes kata- j išsamiai aiškinama,
likai, >j>ac jaunesnio j kodėl tie žmonės, nore jau
žiaus. ši organizacija gy-; ir pniečiai ir
vuoja jau 06 metai. j įleidę šaknis“, vis

VOKIETIJA ' daF daugiau r6P“®8i ®BV0

"Los Angeles Times“ jdė*

KANADOS ŽINIOS

Ottawaje

"Pasaulio Lietuvio“ ži
niomis, Kanados valstybinio 
muziejaus vadovybė, ypač 
folkloro skyriui, domisi ne 
tik lietuvių liaudies daino
mis, bet ir kitokiu menu ir 
1970 m. pavasarį nori Otta- 
woje surengti lietuvių liau
dies meno parodą. Ekspona
tai jau renkanti.

Parodos reikalais rūpina
si Kanados LB KV Kultūros 
Komisija, lemtas narė dr. 
M. Ramūnienė prašo apylin
kių valdybas ir pavienius 
asmenis eksponatas siųsti 
šiuo adresu: 187 Carling A- 
ve„ Ottawa L Ontario. (N 
trukus bus paskelbta, kokie 
eksponatai reikalingi ir kaip 
jie turėtų būti atrenkami).

Savo talką muziejai jau 
yra pažadėję dailininkai A. 
ir A. Tamoėaifiai.

XV-B

<y<ijrtojų profesija jau buvo 
bemirštanti. Tad Amerikos1 
Medicinos Draugija, įžiūrė
jom tą spragą, sudarė naują 
planą šeimos gydytojams 
ruošti ir gausinti.

Jau dabar yra krašte a- 
pie 20 klinikų, kur tokie gy
dytojai "gaminami“. Tai 
bus vis jauni žmonės, tik

Mžefi „Keleivio“

skaitytojai!

KA ASTRONAUTAI 
PARVEŽĖ 16 MĖNULIO?

Mėnulio "žemės“ sudėtis 
mokslininkus jau seniai la- 

j bai domino. Ar jis toks pat, 
i kaip ir raūsiskė žemė, kurio- 
I je yra įvairiausių mineralų 

Jau metų metai skelbiam, ir metalų? O gal jis visai iš
, kad, keisdami adresus, pra- mums nežinomų elementų 

medicinos mokslą, i neštumėte ir senąjį adresų* gusidaręs? Fantastinių ro- 
Jcurie toliau lavinas ne tik j bet iki šiol dar nevisi paiso manų rašytojai kartais nu- 
«. atliks prak- mūsų prašymo. Neturėdami vaizduodavo, kad ten grynų
tiku gyvenime. Tokia priva- seno adreso, visada nzikuo-,

jam pakeisti ne to. koris £»• di ,r grąžuo
se,, nes visada gab į<0 jų langus j mūsų že-

MEDICINOS NAUJIENOS

Amerikos Medicinos II- 
jos konvdncijoje buvo pa
skelbta daug naujų idėjų ir 
būdų kaikurioms ligoms gy
dyti.

Gydytojų buvo pareikšta 
nuomonė, kad žmogui, ser
gančiam migrena, trūksta 
heperino — tam tikros che
minės sudėties medžiagos, 
normaliai esančios kranjo- 
je. Taigi galvos skaudėjimą 
gaĮima pagydyti heperino 
injekcijomis.

Dažna kintamo 
tis gali būti tam tikra viduji
nės ausies kaulo deformaci
ja. Tą kaulą operacijos bū
du išėmus ir Idėjos metalinę

kana praktika tęsis trejus 
Jaunas evdvto jas 

priskirtas »»rie keliu šei- 
ir ė»s auridanrs nėr 41. 

laika standūs rvšiai, 
kurie dan» lere« 4r jn ateities; 
karieta. Tnn būdu bus n<*- 
domaa ne tik savo mokslo 
specfaHstss. bet ir žmogus, 
kuria, krekėdamas Girnas ir 
taros reikale nedėdamas.

SKS’S.’S; ti • — *2

** ’ I mums parvežė to mėnulio
> Dalia skaitytojų iš viso , medžiagos pavyzdžių, 

nepraneša mums pakeisto! pirmą kartą pamatyti 
adreso. Tada dažniausiai susirinko žymiausi geologai 
mums patarnauja paštas,’ir artimų sričių mokstinin-

. , . i bet už tai ima iš mūsų po 10 kai. Didžiai saugojamą dė-
o-enau^ raprss m kitus visuo-1kiekvieną tcAį pra- žę atidarė su nepaprastu
nv>"”,)n9 rp41rj>l„q

.Teimi teta ir bus k’in tai
aiškins Miami medicinos 
mokvklos nrofesorins dr. L.
Carmichael. tai reikale gal 
ir gvdytoią galėsime prisi
šaukti antrą ar trečią valan
dą nakties, nes jis, bent 
tuos trejus metus, bus iparei-

Mti iš lovos ir aku- 5 kėti prenumeratą. Tokių pa

nešimą. Tdkių pašto laiškų atsargumu ir įtempę akis 
gaunam vidutiniškai po du žvelgė pro stiklą iš trijų pė

dų atstumo, kad ta medžia
ga kaip nors nepakenktų

kasdien, kas sudaro 1 doL 
išlaidų per savaitę, arba 52 
dol. per metus. Taigi 10 pre-, žmogaus sveikatai, 
numeratorių mokesčio. Į ir va,__ dėžėje pamatė

Bet visų labiausiai 
paraginimai

bėti gelbėti savo paciento. 
Gi. ta» tarnu. nors Ameri-

yra ir gero iš- 
lahai dažnai 

nustskundžlama stoka ju ar-

eero n
drairee 4r I fotnvns gvdvtn. 
jai, teikdami patarnavimą.

! tebepuoselėja "S*)!"*«« «»-
Lietuvybė kTvikelėje į tradicijas. ; gauti girdėjui*.

LB "Infonnadjos“ 1969: Paa8ktoama, didžiu-"l^h  ̂
m gegužes 31 d. numenu M KaUfomi-1
vedamajame rašo: e,kfloominiai suardo normalaus miego
/?ie.k Jietavi« tėvų Vo- enugraatai, o politiniai eg- jeikaHngus tikram

,. . ._____ žilai. ne savo noru geresnio^

dūre Amerikoje, o rusu bol- t?8* r”! da greičiau, kaip 61 kilomri-
ševikų teroro vejami buvo

lietoviškai? Statistikos ne
turime, betgi ir be jos aiš
ku — gal tik kokia pora de-
šimčių. Bendruomenės na-i priveš palikti tėvynę.

Ekonominiai jie buvę tėriu vra netoli 900, lietuviš
kos kilmės tautiečiu priskai- 
toma net iki 8,000. Kad šei- . - . . ,... .ma vra tapusi savo vaikų la- P^8 ’«•
vonine - akivaizdu.“ ir

"Apie Vasario 16 gimna- GERA PRIFMONP 
zija kalbama teinamai, ja 
remia ir vokiečiu spauda ir 
aukštosios ištaigos, ir Ame
rikos aukotojai, tiktai ožiuo- į

vynėje patenkinti, o traukė-

Dr. Petras Vileišis savo
lėšomis pastatydino prie ke-

................... . . Uo Connecticut valstybėjerasi savieų. ypač išprusinti į knta, „
inteligentai... Inteligentai 
savo vaiku i Vasario 16 gim
naziją leisti nenori.“

ARGENTINOS LIETUVIAI

Beriso lietuviu Mindaugo 
draugija paminėjo savo gy
vavimo 38 meto sukaktį.

Minėjimo dalvviai vietoj 
įžangos mokesčio savo lais
vomis aukomis dosniai pa
rėmė draugijos iždą. Minėji
me buvo sugiedoti himnai, 
pasakyta rimtų kalbų, ku
riose peržvelgta draugijos 
veikla ir kiti klausimai. Da
lyvavo daug svečių ir garbės 
svečių, draugijos kūrėjų.

jančiais laisvės Lietuvai ir 
kitoms pavergtoms tautoms. 
Vlikas pareiškė padėkų.

MINĖJO PAVERGTĄSIAS 
TAUTAS

Pavergtųjų Tautų Savai
tė buvo šankiai iškovota, tai, 
regis, dabar turėtame jų ko 
geriausiai išnaudoti savo tė
vynės laisvės reikalui. 0, 
deja, daugely kolonijų ji 
praėjo beveik nepastebimai.

Galime tik pasigėrėti, kad 
amerikiečių spauda tos sa
vaitės proga pavergtąjį; 
tautų padėtį plačiau prisimi
nė ir nušvietė. Apie tai pa
rašė gana išsamų Rraipsni 
miliontnio tiražo New Yor
ko dienraštis "Dailv News“

Mažųjų ansamblio daly
viams ių darbui paskatinti
buvo iteikti auksiniai SLA, .
medaliai. Dabar žadama į-j apibūdindamas ševioto įsi
vesti ir jaunimo sporto sky-l periaHstirę portike ir io* 
rių, kurs jaunimą dar labiau’ipriimerta verriia FsbsJtijc
draugiškai sujungtų.

raginimų vidutiniškai išshm-

I juodom dulkėm apneštų 
tamsių akmenų krūvų...

Kokie tie akmenys, tos 
mėnulio uolų skeveldros, iš 
kokios medžiagos jie

- * s*™9 **,v“
vien pafotaddam. Pridė-' S°, 
jus vokus, popierių, neskai- v_tant darlM/susidaro kriti 3 ** Ue*°« nuwvy Vę tokiu lo- 
dol, arba 312 dol. per me- ««’ anglies gababi. 
tus. kurie urasvia net 62 su! Greičiausia tai yra lyg i 
viršum metinių prenumera-; juodo stiklo gniužulus mi
telių mokestį. O Keleivio1 virusi vulkaninė lava. bet 
prenumerata ir taip jau la- tikra atsakymą duos tik vė-
bai pigi.

Šia proga tenka pastebė
ti. kad darniausiai raginami

lesni tyrimai.

lomas raminantis 
vadinamas desiprsmine.

AR ŽINOTE, KAD —ra**** ąa
’Š2T«i’7i”22nkį't P*1^ «J“Utyb>>i kfekvfe-

Ms yra žvbMis. J., neskree-, p,,
. . . . i kartus. Atrodo, nesunku bū

ro per v*’*™*- Anties grei-; pirmą paraginimą
tis—. anie 100 kilometru n*rj r -t r—Nuo ankštu batų dėvėf- \if_J"L™ pasižymėti laiką ir ir ateity

. valanda, balandžio — 117.mo atsiradusios kaulo Bam
bos prie didžiojo kojos pirš
to reikia atitinkamai ope
ruoti ir nupiauti.

Buvo pranešta, kad 
būdas pažinti plaučių V^j 
ar emphysemą iš "rytinio 
kosulio“.

20 sekundžių trankančiu 
testu galima nustatyti, ar 
moteris vra nėščia.

Suvažiavime buvo plačiai 
aptarta ir kitų medicinos ir 
sveikatingumo klausimų.

Žuvėdra gali nuskristi 223. 
n sakalas — 360 kilometrų 
(223 mylias) nėr valandų.

sekti.

šiaip ar taip, visos išlai
dos yra bergždžios ir niekam 
nenaudingos, bet mes vieni

• • •

paukščiai laisvėje rvvena 
trumpiau. np<m nelaisvėje. 
ParrMžini. laukinis gand
ras laisvėta išgyvena vidu
tiniškai 19 meto. o zoologi
jos sode — 30 metų.

-• -• ■
Kohimbitata

tiečfa verčiasi

TURĖSIME JAUNŲ 
ŠEIMOS GYDYTOJI

AVTOMOHLUI
Giminėms į 

ar USSR. 
Mums kaip tik 

ribota) skaįčię

M OSK V IT C H

aa

sugebam ir nesugebė&m 
bent kiek sumažinti. Todėl 
didžiausias mūsų prašymas:

1. Keičiant adresus, pra
nešti ir senąjį adresą;

80.000 vals-' 
augindami' 2. Pakeitus adresą, pra-

i ’ ne&i J? ne paštui, bet iraugalas narkotiku gamybai.* —u.
• • •

Paskatini*

forto kokybė —- Kabotas 

kas — Kas pinsao 

tas tiraaas 

62495.00—su

Skabiai siųskite ssvs 

Msskroresj 

PODAROGIFTS* lac.

(arba į prie jo prisijungusias 

firmas)

220 Park Avena<

Wew Tark, N. Y.

TeL: 212—2294547

GroKritas pilietis, kuris 
be nsteiripamu priežasčių 
pehabmois. vra baudžiamas 
metus, kalėti ir išmetamas iš 

. -darko Taip natvark*dabar- 
ra reikalingu dlkUttrinė pulkininku

----- --  iatiek M. ..mu.
niau, negu poheininfeo nr • • •

Anglijoje) 47
„ . . ***•$!* povojtogai „9^ emžiaim vvras, prasv- 
bgai įsibrovus, ©dar ypač <jamas teismo skyrybų, šL- "f į®.3 
naktį, gvdvtma daug aa- taip pagrindė savo prašymą:. 
kiau prisišaukti, negu peH- galius, tačiau
dnirką ar ugniagesf UŽ- mano žmona laiko namuose 
puolimo ar raisto atveju. 62 kates. Mūsų lova amži-į

Be to. medicinos mokšhri nai būna užtinta kačių“. J ' ■ ‘
vis labiau skvlant siauromis /• • • į H
aneeialyhėmis. mažėja ir .Azijoje yra didžiosios bu-j JJ
♦okbi "vdrioin gkaičhia kų. dfemo religijos atskala, ku-: ,

vtak« danriau ar maė»»p ri savo mirusiuiu nelaidoja į! ž5 ou i 
^šmsnvtn visas kana galėtų žeme ir nedegina, kaip kitų Į J AteUUltt lU 
Sr«r{»i įmn <ro1urmr»ligiiu išpažinėjai tai daro.! v

Visos žmogm nelaimėje 
gelbėti skirtos profesijos -y-

3. Mokėti prenumeratą, 
nelaukiant raginimų. Ge
riausia mokėti kiekvienai? 
metais vis tuo pačiu laiku.

Laukiame Jūsų paramos

Visa* kas aš esu, kas am- 
ay je ysa gsva ar Maga—vi-

1

knygos

iliustruota, trečioji lakto, 
pnenka ir I jetuvoj tarėja 
si dideli pasisekimą. Kny
gos kairia ............... 63.00.

BALTASIS STUMBRAI 
premijuota apysaka, pm- 
rašė Gintarė IvašktaaŪ, 
133 pst, kaina 63.60.

MURKLYS, A. Giedrinai 
apysaka, 180 psl. hnA

61R0.

▼AMtyMin ir KNon. wuwm 
Ta Pavergtųjų Tauta Sa

vaitė buvo prisiminta ir Nev
Yorko televizijos inferaui 

i.ir

Argentinon Lietuvių Or-

Cnizacijų ir Spaudos Tary-
____ o____ i jau daug metų vadovau-'gfki

29-31 d. Hamiltone. Jau su- j® Jonas čikštas. Jeigu jis įdomiu vaizdų iš ukrainiečiu 
daryta turininga ktulūrinė nebūtų toliau perrenkamas, minėjimų parengimų.

ši diena jvyks rugpiūčio

1 ..-i d

▼dovini liri bota eavn le jų>» 
•*sMtn sHiolVH Honakdips- 
>ą9p4ywn tam nukreipto i jl tan.

Fr>nr?fl.
Sakoma, kad tena

Jie mlnisioio lavoną užkelia • MEŠKIUKAS RUDNOSIU-
i tom tikra bokšte ir nalieką 
nsnlričiams sulesti. Mat. iie 
tiM.liad taip artimasis grei
čiau nukeliauja į dangų.

• ••••••*•• o • ••••••••

KAS, eiliuota pasaka, pera-l GINTARO TAKAIS, J. Nta 
šė Vytė Įfemunėtis, labai! rūaės eilėraščiai, daug Mate 
gražiai V. S. StanČikaitėa tracijų, 04 psl.. kaina 6U0*

r l
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Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

IŠPRIEVARTAUTOS 
MINTIES LITANIJA

Kaip jau sovietinėje san
tvarkoje įprasta, bet kokie 
Maskvoj vykusių komunistų 
suvažiavimų nutarimai vė
liau turi būti "liaudies“ ap
tariami, įsisąmoninami, ap- 
liaupsinami ir apšlovinami, 
nors tuos nutarimus daro tik 
partijos didieji rabinai, ku
rie prieš tai tos liaudies bal
so ne tik neatsiklausia, bet 
ir visiškai nenori girdėti.

Pagal ta reikalavimą, da
bar ir Lietuvoje užgiriami 
neseniai Maskvoje įvykusios 
komunistų konferencijos 
nutarimai bei toje konferen
cijoje pravesta rusų politinė 
pažiūra, nors ji lietuviams 
ir visiškai nepriimtina.

Be to, šia proga Lietuvos 
gyventojai užspirginti reikš
ti ir visokius pasižadėjimus 
bei Įsipareigojimus Lenino 
jubiliejaus didesnei šlovei.

Kaip tarybiniai korespon
dentai praneša, prievartau
jami žmonės šia proga pra
gydo seną dar stalininio sti
liaus litaniją, kaip iš kantič- 
kų.

Iš Alytaus rašo. kad akty
vistai urmu pritarią viskam, 
kas daroma Maskvoje, o pa
tys skuba tvirtinti nesigailė
sią jėgų penkmečio planui 
vykdyti...

Iš Skuodo — padarysią 
Viską, kad būtų įgyvendinti 
darbo planai, ir darbo per
galėmis pasitiksią didįjį Le
nino jubiliejų...

Iš Kretingos — dirbsią 
vardan taikos ir, stiprinda
mi pasaulinę socialistinę sis
temą, prisidėsią prie garbin
gojo Lenino jubiliejaus su
tikimo...

Iš Rokiškio — gerinsią i- 
deologinį darbą, sutelksią 
jėgų pirma laiko įvykdyti 
penkmečio užduotims ir įsi
pareigojimams, skirtiems V. 
Lenino gimimo šimtosioms 
metinėms...

Tokie "urminiai“ pasiža
dėjimai ir nuvalkiotų niekų 
kalbėjimai, manome, kelia 
šypseną ir rimtesniems ko
munistų vadeivoms. Juk tos 
senos "maldos“ tik ir tero
do, kad žmonės negali pa-

I studentai atliks darbų, sta
tydami kultūros ir buitinius 
objektus, už 8 šimtus tūks
tančių rublių“.

O štai kokios tos jų išvy
kos sąlygos:

"Važiavome septynias pa
ras traukiniu ir virš paros 
sunkvežimiais. Jau kelionė
je studentai turėjo sunkių 
išbandymų. Be karšto mais
to, mums teko pravažiuoti 
smėlio pusdykumes, kur 
vien pavėsyje virš 40 laips
nių karščio (104 F). Tokiu 
oru studentų grupės per
kraudavo daiktus...“

Viena komjaunuolė, dar 
lyg bandydama demonstruo
ti "entuziazmą“, reportaže 
pasakoja:

"Gyvensime ir dirbsime 
Ust-Koksoje, pačiame rajo
no centre. Greta mūsų Įsikū 
ręs rajono štabas ir Kauno 
Politechnikos instituto bū
rys "Perkūnas“. Virš šito 
rajono centro dieną naktį 
plaukia dulkių debesys. Ry
toj pradėsime statyti iš gelž-j minų. 
betonio garaža, o vėliau ki- daugybė 
tus pastatus...“

Toliau tą "taiybinės sta
tybos poeziją“ įgalime įsi
vaizduoti pagal žinomus pa

SOVIETŲ POLITINIAI
KALINIAI SAUKIASI 

PAGALBOS

Apie sovietų vergų sto
vyklų baisias gyvenimo sąly
gas mes gerai žinome iš mū
sų Sibiro tremtinių pasako
jimų ir rašytų atsiminimų. 
Bet pasaulis mūsų šauks* 
mo nelabai klauso. Daug ge
riau jis išgirsta, kai iš tenai 
šaukia kiti, ypač jeigu jų 
tarpe yra žydų tautybės ka
linių.

Šiomis dienomis Vaka
rus pasiekė iš tų lagerių po
litinių kalinių peticija, kurią 
pasirašė ir nuteistieji rašyto
jai Julij Daniel, Jurij Ga- 
lanskov ir Aleksander Gins- 
burg. Ta peticija pasiųstai 
iš Potma stovyklos Aukš-t 
čiausiai Sovietų Tarybai, o 
jos nuorašas į Vakarus.. Jo-* 
je vaizduojamas kalinių var
gas eilėje tokių stovyklų, 
kurios dabar dažnai vadina
mos "perauklėjimo įstaigo
mis. ■ ■ ..

Tame rašte sakoma, kad 
kaliniai, nors ir šiaip pusba
džiu laikomi, nuskildami 
dar didesniam badui. Jie 
gauna tik 1300 kalorijų, o 
kartais ir mažiau.

Maistas esąs blogiausios

SO. BOSTON

(ia savo
nuotaiką ir nuomonę, kai ją vyrai i&lipo mėnulyje. Vir 
toje Jaaet Armstrong, apačioje kairėj Pat (ollins ir de* 
iinčje Jena Aldrin. Tai moterys vertos savo vyrą.

JAV KARO VETERANAI 
UŽ PABALTIJO LAISVĘ

Rv k i. Amerikos Katalikų Karo• «y- rusies, be skomo ir be Vita- . VT v
«•»-(■*» “ SS;“*”,

skilvio ligoni Iferonrijoj įvykusioj p™.
I jusio birželio menesi Lake Kalimų darbo ir gyvena- J ™ • j v v - j.mosios natalnns Zcmčina- Racld» N Y ’ buvo prnmta 

, P-z i?08 i j rezoliucija, kurioj JAV pre-
--------------r—.----------------- r_ vandens užšalimo tempm* .j v f
vyzdžius. Merginos maišys tūros. Viršininkai iš kalinių ^tentas ir valstybes sekre-
cementą, nešios plytas ir... atima šiltesnius drabužius, tbrius prašomi imtis jų ga- 

___ „ „.u ' ___  .-t . hoie tunmu priemonių įstir-dainuos, dėkodamos už apie 
300 rublių, uždirbtų beveik 
per tris mėnesius...

NIEKAIP NEĮVEIKIA 
ALKOHOLIO

Iš seno yra žinoma, kad 
rusas be "vodkos“ yra dar 
tik pusė ruso. Dabar ta ru
siškoji "kultūra“ neabejo
tinai gerokai palietė ir Lie
tuvą. Nors prieš alkoholiz-

»- e
i

Menulio šviesa dar nesutirpde neapykantos

Pavykęs amerikiečių ast- vo garbei, ir pasiryžę ir to- 
ronautų žygis į mėnulį šukė- liau taip daryti, 
lė daug ružavų svajonių ir Jei būtų galėjęs, Krem- 
gerų vilčių žemėje. Didieji liūs Amerikos laimėjimą bū- 
optimistai ėmė pranašauti tų visai nutylėjęs, kaip tai 
ne tik žmonijos dar didesnę padarė Kinija, bet nutylėti 
mokslo pažangą, bet jau be- tik negalėjo, nes geležinė 
veik čia pat esančią priešin-į uždanga jau perdaug skylė- 
gų politinių ir ideologinių, ta. ir painformuoti turėjo, 
blokų brolybę ir vienybę, ka-1 lr sovietų Luna 15 raketos
rų ir revoliucijų galą, šnipų 
ir diversantų profesijos pa
baigą ir amžiną dangaus lai
mę žalioje mūsų žemėje... 

Bostono Sunday Adver-

paleidimas į mėnuli kaip tik 
tuo metu, kai amerikiečiai 
ten skrido, nebuvo didelės 
draugystės ženklas. -*•' 

Tad neapsigaukim, sako
tiser leidėjas ir šio spaudos Hearst, kaip ir kitose 
tresto galva redaktorius W.
R. Hearst, Jr., praėjusio sek
madienio vedamajame šiem 
svajotojam užpila ant liežu
vio kiek šalto vandens, pa
žvelgdamas į šios žemės 
problemas realiau.

Jis sako. kad nuoširdi 
tarptautinė sąveika, nors ji

srityse, tai ir erdvėje sovietų 
vadai tetrokšta mus nugalė
ti ir to sieks ateity.

Šis redaktorius yra tokios 
pat nuomonės ir apie komu
nistinę Kiniją. Jis nededa 
daug vilčių ir į prezidento 
Nixono pastaruoju metu pa
rodytą taikų mostą Mao

DAR APIE SOCIALISTŲ
INTERNACIONALO

KONGRESĄ

Socialistų Internacionalo 
kongresas, posėdžiavęs bir
želio 16-20 d. Eastone. pri
ėmė visą eilę rezoliucijų, iš 
kurių viena "dėl padėties 
komunistų kraštuose ir par
tijoj“ jau buvo atspausdinta 
Keleivyje. Iš kitų rezoliuci

būtų ir labai trokštama, pa-’ Tse-tungo Kinijai. Tai grei- 
silieka tik utopiška svajonė, i ^au derės tik prezidento 
Žemiškoji realybė rodo, kad kritikams apraminti, 
pasaulis ir numatomoj atei-j Kinijos atsiribojimas nuo 
ty pasiliks pasidalinę į dvi likusio pasaulio nėra mūsų 
ginkluotas stovyklas, kovo-i kaltė, o jos pačios pasirink- 
jančias dėl savo ideologijų< taš kelias. Ji pati nenori dą- 
ir savo jėgos viešpatavimo. į brauti ir Jungtinių Tautų 

Nors ir pasiekę laimėjimų, į organizacijoje.
mes neturime išleisti iš akių Vadinasi, mėnulio šviesa 
tų, kurie prisiekė sunaikinti j dar t°H gražu neįgyvendins 
mūsų gyvenimo būdą ir su žemės realybėje trokštamos

o patalpose tik cemento li.°'’e Pį™’ Priemoni<J jų paminėtina ”Dėl tarptau 
grindys ir lentos gulėti. Į ?. P^^ rusų okupuotoje 

Kaliniai emeriai hau, ?.et.uv°£ beI. Es-
džiami už menkiausiusnu-'^e.sustabdybtenvykdo-
sikaltimus:.už tai, kad ne-‘
|SE53S.« “iasss

atsistoji išsitiesia prieš ka-1
Įėjimo pareigūną; kad ver- 
diesi kavą ar kitą maistą 
gaminiesi; kad pasisodini 
lauke kokią daržovę ir atsi
sakai tą daigą sutrypti; kad

mą ten daug rašoma ir net • neatlieki darbo normos ir tt 
patys alkoholikai prieš savo Už tai gali būti nubaustas 
buvusią draugę degtinę sa-1 papildomu kalėjimu iki tri
ko pamokslus, bet, matyti, 
tos priemonės nedaug pade
da, ir butelis vistiek stovi 
ant tarybinio stalo neįvei
kiamas..

Apie tai "Komjaunimo 
Tiesa“ rašo:

"Žiūrėk, vienas penkta
dienį ruošiasi į turistinį žy
gį ar ekskui-siją. krauna į 
krepšį sportinę aprangą, o 
kitas apsirūpina solidžia bu
telių baterija... Alkoholio

juo susijusią laisvę.
Straipsnio autorius žvilg

telia į tuos, esančius net čia 
mūsų tarpe, kurie ir Apollo 
11 žygį visaip kritikavo ir į 
stengėsi mažinti, kai tuo

palaimos. Ji gal tik musų 
sapnus pagražins, kurie tuoj 
pradingsta pabudus...

KĄ GOLDBERGAS 
PATYRĖ SOVIETUOSEtinės padėties“ — viena iš; tarpu parinktais argumen- 

ilgiausių, kuri turi tokius j tais aukštino sovietų šios sri- 
poskyrius: įžanga. Afrika.; ties pastangas.
Arabų-Izraelio konfliktas, j Girdami Sovietų Rusijos buvusis Jungtinių Ameri- 
Vietnamas, Pietų Amerika, erdvės tyrimus. Amerikos Į(OS Valstybių ambasadorius

laisvės mM™ ir Hin.1 Eur°P°s problemos, Euro- programą jie vadino pinigų jungtinėse Tautose 10 dienų
«_ P08 Sau«um° konferencija, švaistymu, kūne galėję būti, važinėio do Sovietu Saiunralomatiniah bei kitais tai-| Graikija. Sovietu Žvdai skirti kitiems reikalams - j v po sovietų bąjungą
Iriais būdais reikalauti kad'vr • • 11 • • ui •’ SK„. iuems reiKaiams. ir dabar dalinasi savo ispu-X koloniSzmi tZe Nus,rtn,klavlmas lr Menulio pasiekimas, pa-' džiaissu dos žmon^is.
rusų Koiomanzmas tuose ia. Atskiroje rezohucnoie rai tuos kntikus. nesąs JA Vi •____ x_ ^*

Arthuras J. Goldbergas,

reikšti
nei savo tikro jausmo, ir visi 
choru meluoja.

STUDENTŲ VASAROS 
"ATOSTOGOS

Komjaunimo organizaci
ja Lietuvos aukštųjų mo
kyklų studentus jau grūda 
įvairiems vasaros atostogų 
darbams, kad šildydamies 
saulutėje neimtų perdaug 
savystoviai mąstyti ar ir ne 
pagal liniją nukalbėti, nes 
geriausias tarybinis pilietis 
yra dieną darbo nualintas ir 
naktį miegąs, kaip užmuš
tas, be jokio antitarybinio 
sapno.

Lietuvoje studentai nu
skirti statyti kaimo mokyk
lų. vaikų darželių ir ūkinių 
pastatų. Tegul, gal ir bus 
šiokios tokios naudos savo 
kraštui.

Bet tos "kraopštaus dar
bo dienos“ Lietuvos studen
tams ne vien Lietuvoje pra
sidėjo. Kaip Tiesa rašo, — 
"Apie 400 respublikos aukš
tųjų mokyklų studentų išvy-

nei savo nuomones, 5acjios įgimetusios į stovyk- 
lą, ekskursantų autobusą, 
dažnai suardo pačius gra
žiausius visuomeninių orga
nizacijų numatytus poilsio 
planus.“

Suprantame ir užjaučia
me, nes tikrai alkoholio vei
kimo planas visai skirtingas.

RUOŠIASI GYVENTOJŲ 
SURAŠYMUI

Lietuvoje jau ruošiamasi 
gyventojų surašymui, kuris 
ir visoje Sovietų Sąjungoje 
bus 1970 m. sausio 15 d.

Tą surašinėjimo darbą at
liks specialiai tam paruošti 
įstaigų bei įmonių pareigū
nai, mokytojai, studentai ir 
vyresniųjų kursų techniku
mų mokiniai. Dirbantiems 
bus paliktas jų darboviečių 
normalus atlyginimas.

PROF. ANTANAS SALYS 
LANKOSI LIETUVOJE

Prof. A. Salys Lietuvią 
kalbos ir literatūros institu-

jų metų.
Lagerio pareigūnų įsaky

mu, politiniai kaliniai kar
tais surakinami geležiniais 
pančiais ir mušami. Jie ne
gauna nei laiškų, nei siunti
nių, nors įstatymai tai lei
džia.

Vakferų didžioji spauda 
šį kalinių šauksmą išgirdo, 
bet vargu, ar į jį palankiai 
atsilieps ta Aukščiausioji 
Taryba. Greičiausia už tokį 
skundą ir jo išsiuntimą į 
Vakarus jų kietas režimas 
bus dar pakietintas.

GAUSIAI LANKOMAS
GINTARO MUZIEJUS

Kaip Vilniuje leidžiamas 
"Czenvony Sztandar“ dien
raštis (liepos 9) tvirtina. 
Palangos Gintaro muziejų 
kasdien aplanko apie du 
tūkstančiai vasarotojų, o iš 
viso tame muziejuje jau yra 
apsilankęs kone milionas 
svečių iš Lietuvos ir kitur.

Muziejus dabar yra buvu
sio Palangos dvaro rūmuos. 
Ilgą laiką jis ten buvo tiktai 
"kampininkas“, nes rūmus 
buvo užėmusi rusų dailinin
kų sąjunga. Dabar tie dai
lininkai pasistatė sau naują 
vilą, ir muziejus susilaukė 
galimybės "išsitiesti

Neseniai esančios atida
rytos šešios naujos salės. 
Eksponatų muziejus turįs 
kone tris dūkstančius.

Lietuvos gintaro dirbiniai

\U°S kritikU8’.neS^ JAY1 Kaip dabar įprasta,
laimėjimas, o vikisžmoni- i Amerikos keliauninkai net 
jos atsiekimas, tad tik Jung- jg Maskvos gatvės žmogaus 
tinių Tautų vėliava turėjusi į veido išraiškos tyrinėja so- 

. būti menuly įsmeigta, betivjeĮų politines nuotaikas ir 
Kaip paprastai Socialistų ne Amerikos. _ iš to daro dideles išvadas

Internacionalo kongresuo-1 Autorius pabrėžia, kad .pranašystes. Ypač visi ten
— , .. • * ” •■ i ... . .P,. , I ieško, ar nepasireikš koks

žmonijos atsiekimas, bet vis j nors jau padidėjęs ru- 
dėlto amerikiečiai tą žygį i gų draUgjgkumas Amerikai.

kraštuose būtų tučtuojau 
baigtas.

Organizacijos padalinio 
vadovybė pranešė prel. J. 
Balkūnui, kad priimta tokia 
rezoliucija. Prel. Balkūnas 
parašė jiems laišką, kuriame 
pareiškė tai organizacijai 
nuoširdžią padėką, taip pat 
ir viltį, kad jų žygis turės 
apčiuopiamų pasekmių.

(E)

PERMAZA1 REIKALINGŲ 
KNYGŲ

Jau Vilniaus kultūrininkų 
suvažiavime buvo pastebėta, 
kad daug reikalingų knygų 
trūksta, kad jos dažnai guli 
kur sandėliuos sukrautos, 
bet nepasiekia bibliotekų ir 
skaitytojų, kurie jų ieško.

Dabar tai tvirtina ir mo
kyklų inspektorius iš Aly
taus "Tarybiniame Mokyto
juje“. Visų pirma jis įsitiki
nęs, kad mokinių rašiniai li
teratūros klausimais, jeigu 
ir taisyklingais žodžiais ir 
sakiniais parašyti ir todėl 
mokytojų gerais pažymiais 
įvertinti, savo turiniu esą 
dažniausiai skurdūs, pilki. 
O to pilkumo priežastis — 
mokinių neišprusimas, ne
pakankamas išsilavinimas 
literatūrai suprasti ir sąmo
ningai vertinti. Mat, moki
niai retai teskaito ar net vi
sai nepaskaito pamokose 
nagrinėjamų grožinės lite
ratūros kūrinių.

To neskaitymo viena prie
žasčių esanti ta, kad viešo
siose bibliotekose tik kaiku
rių tų kūrinių esą "po vieną 
kitą egzempliorių, arba ir

Socialistu Internacionalas 
pasisako dėl programos ant
ram dešimtmečiui ekonomiš
kai atsilikusiuose kraštuose.

nės padėties užėmė daugiau
sia laiko, ir todėl tuo klau
simu rezoliucija yra įdo
miausia. Tačiau šį kartą ko
munistų valdomiems kraš
tams buvo atskiras darbo
tvarkės punktas, todėl jam 
klausimui buvo priimta at
skira rezoliucija, kuri pa
minėta anksčiau. ‘^Europos 
problemų“ poskyry liko ap
tarti tik Vakarų Europos 
valstybių integracijos klau
simai. Pareikštas apgailes
tavimas, kad atsiranda kliu* 
tys Europos apjungimui, ir 
raginamos tam apjungimui 
įgyvendinti pastangos.

Dėl Sovietų Sąjungos siū
lomos Europos Saugumo 
konferencijos Socialistų In
ternacionalas pasisakė taip:

"Socialistų Internaciona
las tikisi, kad Europos Sau
gumo konferencija galėtų 
prisidėti prie rimtų diskusi
jų ir gal būt išrišimo saugu
mo ir politinių problemų, 
kurios stovi prieš Europą. 
Kad tokia konferencija bū
tu bent kiek sėkminga, tu
rėtų būti patenkintos sekan- 
šios sąlygos:

1. Dalyvavimas visų Eu
ropos kraštų, kurie yra na
riai esamų santarvių, ar tu
ri neutralų statusą;

2. Šiaurės Amerikos ir So
vietų S-gos dalyvavimas;

afliko. O įdomu būtų. kokią 
vėliavą rusai būtų mėnulyje

J. Goldbergas esą paste
bėjęs jau tam tikrą Rusijosv 1 . 1 1 • . 1 •įtvirtinę, jeigu jie pirmieji. gaj^i0 atlydi santykiuos su 

ten būtų nuskridę? Tai ir be 
svarstymų aišku.

Amerikos erdvės progra
mos kritikai dar vis pakar
totinai siūlo, kad reikią su 
Maskva pasidalinti šios rū
šies žiniomis ir patyrimu ir 
su komunistais bendrai vyk
dyti erdvės programą. O tuo 
tarpu komunistai niekad to
kio bendradarbiavimo neno
rėjo (gal tik žinių gauti sie
kė) ir skelbė, kad tuo3 erd
vės žygius jie atlieką tik sa-

liuciju, Suomijos delegacija 
susilaikė nuo balsavimo už 
rezoliuciją "Dėl padėties ko
munistų kraštuose ir parti
jose“.

J Socialistų Internaciona
lą buvo pribūtos nariais šių 
valstybių partijos: Airijos, 
Malazijos, Korėjos ir San 
Marino.

Socialistų Internacionalo

Amerika. Bet tai esąs dar tik 
oro pasikeitimas, o ne apla
mai politinio klimato, 

j Jis čia prisimena sovietų 
' užsienių reikalų ministro 

Gromyko liepos 10 d. pasa
kytos kalbos toną ir turinį, 
kuris esąs sušvelnėjimo vil
ties ženklas. Atseit, sovietai 
galį greitai parodyti inicia
tyvą taikos kryptimi.

Pagal Goldbergą, sovietų 
vadovaujantieji asmenys iš
girdo ir JAV prezidento šū
kį. kad susirėmimo laikas 
baigiasi ir dabar turįs prasi
dėti derybų laikas.

Jis pastebėjęs, kad dabar 
sovietuose daug viešai kal
bama apie santykius su Ki
nija. Sovietų pareigūnai ro
dę didelio susirūpinimo Ki
nijos militarinės galybės au
gimu ir iš to kylančia grės
me ne tik Sovietų Sąjungai, 
bet ir likusiai pasaulio da
liai su JAV imtinai.

Aišku, kad tos kiniečių 
grėsmės akivaizdoje sovie-

yra plačiai žinomi ne tik So-f visiškai nėra'
1966 m. tvirtinta, kad bib- 

esą 16 mil. knygų

tųjų mokyklų stuaentų įsvy-j Kainos ir iiieraiuros m»uvu- yr» pi«vmu uuumi ma
ko į autonominę Altajaus I te renka medžiagą lietuvių vietų Sąjungoje, bet jie pa- 1966 n
pritį. Iki vasaros galo mūsų kalbos žodynui. _ I siekia ir Vakarų Europą. notekose

3. Sutartos darbotvarkės, ja). Naujai išrinktas Pietro 
ir tokios konferencijos pro- Nenni (Italija). Generaliniu 
cedūros rūpestingas paruo- sekretoriumi išrinktas Hans 

Janitschek (Austrija).simas.”
Balsuoiant dėl siu rezo-

Dirminirku perrinktas dr.
Bruno Pittermann, Austrija.' tai plačiau šypsosi Ameri* 
Vicepirmininkais perrinkti: kai, kad pavojaus atveju ji 
Willy Brandt (Vokietija}, komunistus vėl paremtų 
Tage Erlander (Švedija) ir taip, kaip ir Hitlerio užpuo- 
Harold Wilson (D. Britani- limo metais.

J0 Vo

A. Goldbergas lankęsis 
kaip Jungtinių Tautų agen
tūros atstovas ir sako, kad 
čia jis reiškiąs tik privačią 

i savo nuomonę.

t v I
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Į [Pas įkalbėju u
Malio si Tfcvi

MAIK1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

, tas bus tenai patirta, arba
(tas iš tenai paimta, turi bū- 

pasidalyto su kitomis že- 
ės tautomis. Taip yra nu- 

Jungtinių Tautų oiga- 
ci jos. Todčl ir visi Ame- 

ikos astronautai skrido į 
ėnulį ne Amerikos vardu, 
t kaip žemės planetos pa- 

iuntiniai. Taip skelbia ir jų 
astatyta mėnulyje metali-

VISATA IR LAKAS

ė lenta. Joje (graviruotas dek suvoką erdvę to negali-

VISATA IR LAIKAS t tai susidarė žvaigždžių gel-
Laikas... Kodėl jis slenka* mėse, vykstant branduoli- 

pastoviu greičiu ir viena nėms reakcijoms. Iš likusių 
kryptimi tarsi tyli upė! Erd-! dujų sferoje susidarė pir- 
vė ir laikas apsprendžia Vi-' mieji kamuoliniai žvaigž- 
satos evoliuciją. Tačiau jei’ džių spiečiai ir kitos sferinės 
mes galime teigti bent šiek subsistemos.

me pasakyti apie laiką. Kol 
kas laikas mums nepaval-

žemės rutulys, o apa
čioje paaiškinimas: ”1969 

liepos mėnesį čia b"0- 
uo žemės planetos pir- 

ji pastate ant mėnulio
►ją“. Apačioje pasirašo vi- 
trys astronautai ir JAV 

Įprezidentas.
j — O kur tie astronautai 
tyra dabar?Aš norėčiau pa- 
jmatyt, kaip jie atrodo.
I — Pamatyti jų negalėsi, 
'tėve. Jie bus nuo visų atskir
ai ir izoliuoti per tris savai
tes. Kitaip pasakius, jie bus 
uždaryti į karantiną, 
į — O ką tai reiškia? 
į — Karantinas reiškia 
sveikatos tyrimo vietą, tėve. 
Mat, bijomasi, kad jie neat- 
sivežtų nuo mėnulio kokios 
ligos bakterijų. Nors nema
noma, kad mėnulyje galėtų 
kokių bakterijų būti, vis dėl
to prisibijoma, kad nepasi
rodytų kokia pavojinga 
žmonijai liga. Tokio atsar
gumo reikalauja tarptautinė 
sutartis.

— Jeigu taip, Maiki, tai
yra reikalingas jai organas.! bakterijų gali būti ir toj že-

— Ale medžiai uodegų! mėj, kurios jie parvežė nuo
neturi, Maiki. Į mėnulio.

— Bet jie turi kitokių or- _ Toji žemė, tėve, taip 
ganų. Medžiai turi šaknis,! pat paimta į karantiną. Kai 
šakas ir lapus, kurie ji mai- bus įsitikinto, kad ji nepa
tina. O kad jo kamienas ne-J vojinga, Amerika padalys 
išdžiūtų, jį dengia žievė, jos po truputį ir kitoms tau-

m rra I a r -1_ V*_*_1. _ • _  * _*_ _

50 galaktinių metų
(12.5 miliardo žemės metų)

Iifiešapelėkės žuvys — amfi-' tomo branduolio energiją — 
rijų protėviai. I baleistas į darbą pirmasis

Prieš 13 galaktinių metų branduolinis reaktorius.
(300 milionu Žemės metų) • > f*Uktinę sekundų
žemynus jau dengė papart- <8 žemės metus) į kosmosą 
tnedžių džiunglės, vėliau su-1 Pakilo pirmasis pasaulyje 

usios akmens anglies! dirbtinis žemės palydovas.
;lodus. Tarp gigantiškų me
lų vaikštinėjo pirmieji 

sausumos gyvūnai — stego- 
cefalai. Atsirado ropliai ir
vabzdžiai.

Prieš 10 galaktinių

idėjo kosmoso užkaria- 
mo era.
(Prieš 1 Žemės savaitę 

žmonės — Ameri-

vaikščiojo ir7“ auna nepavai- pradėjo formuotis Žvaigždės.,_______ _________T____  . .x . _ J .
dus. Mes galime perkelti ku- jr tarpžvaigždinės medžią- Į bių (200 milionu Žemės me-| 1
nūs iš vienos uetos į kitą, į nusėdusios Galaktikos) įtų) vandenynus, sausumą iri i. Peržvelgeme 120 galakti- 
bet nepajėgiame jų perkelti Į 3Uiamosį plokštumoje. Tail orą užkariavo nepaprasta į-|r.lų laiką kuri eg-
is vieno laikoj kitą, kitaip j buvo lokščiosios Galakti-Įvairiausių roplių gausybė.1 mf,a"

to, kas praėjo, ir negalime

— Ei, tėve. nesvyruok!
— Dabar, Maiki, bus jau 

mada svyruoti. Ar nežinai? 
Visas svietas susvyravo iš 
džiaugsmo, kai pamatė, kad 
Amerikos astronautai svy
ruodami vaikščioja po mė
nulį. Senatorius Kennedis 
net nuo. tilto nusvyravo. Ir

uoja musų Galaktika.
kos subsistemos ir spiralinių I į[ orą pakilo driežai ir pir-1 j°8 24 metus susidarė
vijų susidarymo pradžia.Lmieji paukščiai. Prasidėjo] 20 metų — Že-
Susidarė seniausi padrikieji I dinozaurų era. Pražydo au-ljnė, prieš 12 metų pirmoji 
žvaigždžių spiečiai. Į galai. Į gyvybė, pnes 2 paras pir-

I iimieji žmonės. Ir siu žmonių
Prieš 24 galaktinių* metusi Prieš 5 galaktinių* mene- į,alikuonys prieš 1 ‘sekundę 

(6 miliardus Žemės metų)! siu* (100 milionu Žemės me-1 (pradėjo žygį į kosminę erd- 
iš tarpžvaigždinio debesio Į „ų) pasirodė pirmieji smul-])Vę Toks yra protingųjų bū- 
skriejančio beveik apskrita pūs žinduoliai. Dinozaurai Lybių vystymosi tempas. Ar 
orbita aplink Galaktikos I ir kiti didieji ropliai ėmė| me8 galime bent apytikriai 
centrą maždaug 30 tūkston-j įykti. Pasikeitė 8ausumoslįnumatyti, kaip žmonija vys- 
čių šviesmečių nuo jo, susi-Į gamtovaizdis — sporiniai Lygis toliau! Taip, mes nea- 
darė jaunų žvaigždžių aso-1 papartmedžiai užleido vie-Lbejodami galime’ tvirtinti, 
ciacija, kurios vienas nar-1 tą žiediniams augalams. |‘kad po sekančios galaktinės 
rys — busimoji Saulė. Dejai Prieš 2 galaktinių* mine- [ sekundės žmonės vaikštinės 
mūsų šviesulys maža kuo I siu* (40 milionu Žemės me- |i Mėnulio paviršiumi (Jau 
priminė dabartinį. Tai buvo! tų) Žemę užkariavo įvairių] vaik£tinė jo! K. r.), dar po 
žybčiojanti žvaigždė, svai-Įrūšių žinduoliai. Intensyviai Kelių sekundžių išsilaipins 
danti į erdvę įkaitusių duju! formavosi kalnai. Iškilo Al-Į Marse ir Veneroje. Tačiau 
fontanus. Protosaulei greiti pės, Karpatai, Pirėnai, Hi-įtoiemė evoliucijos perspek- 
sukantis aplink savo ašį. nuo I malajai. Kunkuliavo daugy-Į tyva pamažu ištirpsta pa- 

mėnesiai, metai, šimtmečiai'jos ėmė atsiskirti medžiagos] bė ugniakalnių, vyko arsi! slapties rūke. Tik fantasti- 
ir net tūkstantmečiai — pa-; žiedai, iš kurių vėliau susi-] žemynų ir vandenynų dvi-| njų romanų autoriai nuveda 
sidaro nebetinkami kosmi- į formavo planetos. | kova — . vienas sausumos] mus į ateitį, kuri retai kada
niam laikui matuoti. Kos-j prieš 20 metai 8ritis užliedavo vanduo, ki-j viršija keletą galaktinių mi»
minį laiką patogiau matuoti! (5 miliardus žemės metini ^8 įkildavo ir vandenyno! m^jų. o juk prieš akis ne 
didesniu vienetu — galakti- ! nuo Saulės atsiskyrusi me- K 8ektodėg minutės o va
rnais metais. Per galaktinius tfžiaga.pamažu toldama iri augusiM busimosios indoa, paros, metai ir šimt-

I Ralfiina raairtnra raukti v- • m • ,___ ______ _____

peršokti tolyn j priekį, ne
laukdami, kol laiko upė mus 
pamažu ten nuneš. Netgi te
oriškai kol kas nesimato jo
kios galimybės pavalyti lai
ką atgal. Ateities kosmi
niuose laivuose, kurie judės 
beveik šviesos greičiu, laiko 
?igą tebus įmanoma sulėtin
ti, pristabdyti, bet ne pava
ryti atgal. Ir vis tiktai žmo
gaus protas sugebėjo pa
žvelgti ten, kur miliąrdų me
tų glūdumoje slypi paslap
tinga Visatos pradžia.

Astronominiai laiko tar
pai tokie dideli, kad įprasti 
laiko vienetai — sekundės, 
minutės, valandos, dienos,

ne vienas, ale su mergina — 
stačiai į marias:

— Šiandien tėvas daug 
žinai. Ar tik ne pas Zacirką 
apsišvietei?

— Jes. Maiki, buvau ir 
pas jį. Visi jo kostumeriai 
susirinko pasilinksminti. 
Fundijo žmogus nesigailė
damas.-Pakelia pilną stiklą 
ir — ura už mėnulio didvy
rius! O kiti pritaria: Tegy
vuoja Amerika! Tegyvuoja 
mėnulis! Linksma visiems. 
Užtat ir senatorius Kenne
dis virurnaktį mariose mau
dėsi — su visu armobilu!

— Senatorių Kennedį ga
lim pamiršti, tėve. bet apie

Kiekvienas organas, tėve. 
turi tikslą. Bet visi organi
niai daiktai pasensta ir nu
miršta, kas reiškia — jie pa
virsta dirvožemiu, iš kurio 
išauga kitos gyvybės for-] 
mos, jau su kitokiais orga
nais. Todėl tą masę, tą dir-Į 
vožemį, mes ir vadiname) 
organine medžiaga.

— Nu. o kaip toli nuo že-| 
mes iki mėnulio?

— Apie 238,790 mylių 
tėve.

— O kiek laiko ėmė astro
nautams nuskristi tenai?

— Nuo žemės jų erdvėlai
vis pakilo liepos 16 d., o mė- _
nulį pasiekė liepos 20 die-Į p^k^'^Ygįii būti'tiek 
ną; taigi skrido apie 4 pa-| ,erta?

— Tai priklauso nuo to, 
tėve. iš kurios pusės į šį 
klausimą žiūrėsime. Mate-

toms. Mokslininkai mėgins 
iš jos sužinoti mėnulio pra
eitį.

— Nu, tai kiek tas biznis 
Amerikai kaštuos?

— Iki šiol Amerika išlei
do šitai misijai jau 24 bilio- 
nus dolerių. Erdvės Agen
tūros žiniomis, mėnuliui pa 
siekti dirbo nuo 300,000 iki 
400,000 žmonių. Į tą skaičių 
Įskaitomi valdžios samdyti 
žmonės ir privatinių kom 
panijų darbininkai, kurie 
dirbo mėnulio projektui.

— Ir už tą viską, Maiki. 
gausime tiktai baksą dorti- 
ios mėnulio žemės Nu, tai

mėnulį reikia pakalbėti, nes ras.
moksliniu požiūriu tai di-j — O ar nebūtų greičiau 
džiausiąs įvykis žmonijos is-Į geru armobilu?
torijoj. Visas pasaulis tuo; — Nedaryk, juokų, tėve. . vprt=_ _=nulvi.
žygiu stebisi. Trys žemės gy-Į — Nu. juk paklausti gali- J 7™”“, 

ma, ar ne?
— Bet juokingas klausi

mas, tėve. Jeigu važiuotum 
geru automobiliumi po 5€ 
mylių per valandą ir po 10 
valandų kasdien, tai, išva
žiavęs šiandien, mėnulį te
galėtum pasiekti tik po 1 
metų ir 4 mėnesių. Tai vie
na. Antra, automobilis juk 
negali oru skristi, o tilto į 
mėnulį nėra.

Nu, jeigu taip, tai ko-

ventojai ryžosi pasiekti mė
nulį, pasisemti jo žemės, ak
menų, ir parvežti tą medžia
gą į mūsų planetą mokslinei 
analizei. Mūsų mokslininkai 
bandys surasti, iš ko to me
džiaga susideda. Jeigu pa
sirodys, kad toj masėj yra 
organinių dalykų, tai bus 
aišku, kad mėnulyje turėjo 
būti kada nors ir organinės 
gyvybės — gal tik augalų, 
o gal ir gyvulių. Jeigu taip, 
tai bus aišku, kad tenai tu
rėjo būti ir vandens, nes be 
jo —organinė gyvybė neį
manoma.

— O kas yra organinė gy
vybei

— Organinė gyvybe, tėve, 
reiškia gyvąjį pasaulį, pra
dedant nuo samanų ir al- 
gių, o baigiant medžiais ir 
žmogumi. Mes vadinam to
kius dalykus organiniais dėl 
to, kad jie susideda iš tom 
tikrų organų. Pavyzdžiui, 
tėvas turi akis; tai yra orga
nai, kuriais matai pasaulį; 
ir turi ausis, kuriomis girdi, 
kas darosi aplinkui; tai taip 
pat organai; karvė turi ilgą 
uodegą, kuri gina ją nuo

vėsdama, pradėjo konden-1 ^^J08 rajone* sakų
suotis į atskirus gniužulus) 8U“dare gint*rĮj8; 

tikos centrą. Galaktiniai: _ busimųjų planetų prad- 3 *mi-
metoi 250 milionu kartų ii- menis. Vienas tokių dujų iri** (15 milionu Žemės me- 
gesni už Žemės metus. į dundų gniužulų sudarė bū-l^)’ krintant vidutinei

Pamėginkime, remdamie- rimą Žemę. Iš pradžių tai “f8 
si naujausiomis hipotezėmis,į buvo kietų dalelių ir sušąlu-1™1- 
peržvelgti Galaktikos istc^U dujų telkinys, kuris, di-I^J

į dėjant slėgimui Žemės cenVI maisto,, teko nusi-
n p . . i • i rę ir skylant radioaktyvioms] ^el8tl nuo medžių, 
h, .medžiagoms, pamažu kaito 2 ««Urtit*, v* ?*•! ir skystėjo. . I (1.5 miliono žemžs meti))
ty) Vąatos erdve bu’0 pilna I ilga gyvybės evoliucija au-
milaniskų yanden.1.0 deb^i Pnel W gablmra, rael, kūJ.ž pirmuo,iu8 

Vienas isjų, turintis apie p (4.5 mihardo žemes metų) Paė j rankjg 
miliono sviesmecių skersine- Žeme, iki tol buvusi pusiau K- • • j,--:-:
nj. pradėjo trauktis, lankėti,1 skystos lavos pavidalo ėmė itikdav0 
gravitacijos jėgų veikiamas, pamažu vesti, nes šilumą L . vardadflnčius tiems -
Pagaliau jis suskilo į atski-' teikią radioaktyvūs elemen-Į j grai^inFįĮm
rus vandenilio gniužulus,* tai pamažu apleido jos gel-Į z7Anf1-iVaf

. , 9 ■ i t— ‘ri * • M šalus žemės klimatui, prasi-
sudarė pirmosios kartos susalusios lavos susidarė že- džjo riodižkai ^-£^0. 
žvaigždes, susidedančias is) me3 pluta — granito ir ba-| • ugryno vandenilio. Taip gimė zalto km storio šluok- »s „aktie7toms^iSvietė 
musų Galaktika - sfenrns snis Žemes plutos įdubas ne ak
dujų telkinys su zvaigzdaųi užpilde vandenynai - su- k.
priemaiša. sikondensavę vandens ga- , .^nk kuriuo, sklido

Prie* 100 (.lakumų metų ^yrę is žemes gel- kept09 ^anintų mfeo8 kva. 
(25 miliardus žemės metų) mių. Ipas.
pirmosios kartos žvaigždės Prieš 12 galaktinh) metui prfM 4 
baigė savo evoliuciją, išmes- (3 miliardus Žemės mėtų) [ (25-30 tūkst žemės metu) 
damos į tarpžvaigždinę erd- žemės sausumose jau stuk- £rto dTdžiūffi

sojo jaunų kalnynų ir ugnia-jEuropos? Ažjjos ir Ameriką
Vlrt,n^» yieV)misl plotus padengė kilometri- 

telkšojo lavos ežerai. Žemę|njo 8torio ledo sluoksnis, 
gaubė tiršto ir tvanki atmos-1 Prieš 2O-Ž5 mi
fera iš vandens garų, ang-l^^ (io_12 tūkst. Žemės 
lies dvideginio, amoniako. I metų) ledynmetis baigėsi, 
metano, vandenilio ir kitų į pamažu susiformavo da
riųjų. Šiltame pirminiame |bar^jniaį. žemynų ir jūrų 
Žemės vandenyje susidarei vnnfl,PQ1-
sudėtingos organinės me-Į ”. . 
džiagos ir atsirado pirmoji I Susidarė ir dabartinės 
gyvybė I Lietuvos reljefas. Besitrau-

PraUj in __ ėJkianti tedy”* ^J08* auprii-
c Lietuva apaugo vešliais(2.5 mihardo žemės metų)jJmijkais „,*0^

Žemėje atsirado pirmieji|je pasirfMJė pirmieji akmens 
daugialųsciai. gyvūnai --įamžiaus žmonės.

metus Saulė vieną kaitą ap
sisuka aplink mūsų Galak-

mečiai. Tai bus grandiozinio 
proto išsivystymo era, kai 
žmogaus palikuonys paplis 
po visą metagalaktiką ir at
skleis naują Visatos evoliū- 
ęi jos. paMlaptį, visiškai ap- 
valdys materiją ir jos dės
nius. Ir ar nepaklus tada 
žmogui ir pats paslaptinga
sis laikas?

V. Straižy*
( D 'Mokslas ir Gyvenimas')

UPE —. ŽMOGŽUDYS

nematau. Jo negalima lygin 
ti su Amerikos atradimu, 
kuris atidarė milionams 
žmonių naują pasaulį. Bet 
noksliniu žvilgsniu įkėlimas 
žmogaus į mėnulį gali būti 
’abai didelis. Yra ir trečioji 
ousė — politinė. Šituo žvilg
sniu labai daug laimėjo A- 

!■ iierikos prestižas, kuris dėl 
Vietnamo karo buvo labai 
nupuolęs. Dvidešimt keturi 
bilionai dolerių už tokį pres-

vę sunkiųjų elementų turtin
gas dujas. Sunkieji elemen-

Prancūzijoje yra Loir li
pė, kuri vadinama "upe — 
žmogžudžiu“. Toje upėje 
kas savaitė nuskęsto 2-3 
žmonės. Taip atsitinka dėl 
to, kad jos dugnas nėra pa
stovus: jis staigiai {grimz
ta, ir nemokantis plaukti 
žmogus paneria į gelmę.

Šiom dienom joje maudė
si jaunuolių ekskursantų 
grupė. Staiga upės dugnas 
įgrimzdo po jų kojomis, 
jaunuoliai pateko i vandens 
verpetą ir 19 jų nuskendo, 
nors 5 mokytojai, prieš ei
dami maudytis, buvo gerai 
upės dugną ištyrę.

kiu spasabu Amerika galėsigali bOti vi8ai 
mėnulį okupuoti? Juk no- r ie(tidele ^a^a- 
rint ji pasisavinti, reikėtų {[ ~ ^u, tai kaip dabar jau-
ir vaiskų tenai pastatyti, arį! Maskva? 
ne? Į — Kaip ji jaučiasi savo

— Ne. tėve. Amerika ne-Į širdy, tėve, to niekas nežino, 
gali mėnulio nei okupuoti,!bet viešai ji pasireiškė kaip 
nei kitokiu būdu pasisavinti, j geras sportas. Nežiūrint, kad 
nes, Jungtinių Tautų nutari-1 tuo pačiu metu jų išsiųsto į 
mu, jis yra pripažintas tarp-J mėnulį ”Luna 15“ sudužo, 
tautine teritorija, kuri pri-
klauso visiems žemės gyven 
tojams. Taip buvo nutarto 
1967 metais.

— Ale vis gi Amerikos la
kūnai tenai nuskrido, ir nie
kas ju nesulaikė.

— Nuskristi galima, tėve, 
ir galima mėnulį tyrinėti, 
tik ne savo laimėjimams, o

atsimušus į jo paviršių, so
vietu premjeras Kosyginas 
prisiuntė Amerikos astro-

amerikiečių aprašymui pir
mutinį savo puslapį, o Mask
vos televizija tris kartus ro
dė rusams, kaip Amerikos 
astronautai vaikščiojo po 
mėnulį. Amerikos ambasa
da Maskvoje gavo sveikini
mų telefonu ir telegrafu, o 
studentai sveikino ameri
kiečius. sutikdami juos gat
vėse. Tuo pačiu metu prezi
dentas Nixonas padarė švel
ninančių patvarkymu ir ko
munistinės Kinijos atžvilgiu. 
Vienas Bostono dienraštis 
apibūdino šitokią atmosfe
rą trim žodžiais: Pasauli* 
apsikabino Mėnulį ’

dumbliai, medūzos, polipai. 
Prieš 2 galaktinių* metu*

(500 milionu Žemės metų ) 
vandenynuose atsirado se
niausi daugiakojai — tri

Prieš 103 galalrtinė* m»- 
jinitė* (5000 Žemės metų) 
‘iškilo didžiosios Senovės E- 
gipto faraonų piramidės Ni-

musių; vadinasi, jos uodega visos žmonijos naudai. Ir

nautoins ir prezidentui Nix- . , PrĮ8jPaž’n8lu’ Maiki, 
UKoš rSranm-Ilrsr ravrailri- «toklU PrajOVU 38 dar 

nežinojau.
— Bet tai dar ne viskas,

onui labai draugiškų sveiki 
nimų. Girdi, pasakykit A- 
merikos liaudžiai, kad So-

lobitai ir pirmosios skydinės P° 
žuvys. Atsirado pirmieji 1 Prieš 6.3 galaktine* mmu- 
sausumos augalai. k**8 (4000 Žemės metų) da-

PraunUktini,-^ ““.^™. terito,ri- 
(400 milionu žemės |3lkure lletuv1^ Prote
toliau vystantis sausumos

Km. A. D. Kiną, dr. Martino 
Kingo brolis, rastas .prigėręs 
mandymosi baseine. Jis buvo 
taip pat civilinių teisiu kuvoto-vihl

vietų Sąjunga trokšto dirb-,tėve. Yra ir daugiau įdomių tonaa. yyroras sausum(W8 «laktine* sekim- s-' i \ h
tl si Amerika taikos reika- dalykų, liečiančių mėnuli. Iau^1: Ž^X' - 2T
lui. Komunistų partijos or- - Okei, Maik. galėsim' papartmmi medmai.r kra-z*- (MZe m^metus) zmo- k(*s
ganus ”Pravda“ pašventė pasikalbėt kitąkart. ' >"al- •’"IWP Ja” plankiojo irjK>is P'™0 kartą apvaldė a- p,ii,M.lm«s.
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MOTERĮ SKYRIUS Pirmieji žmogaus fttgsoiai f 
tolyn nuo žemės

•♦ t JURGIS SAVICKIS

VAGIS

Kaip genu turėti savo namas. Savo namas, šiluma. 
Pilna troba žmonių, pančius vejančių. U-ta-ta, šilta, ge
rai ! — Taip gali manyti žmogus, kuria kaip šuva išguitas 
po pasaulį bastos.

Užrūkytoj ir dūmų prileistoj gryčioj seni žmonės pa
sakojo apie senos gadynės plėšikus, kaip jų pavogti ark
liai buvo rišami prie medžių, kaip arkliai iš bado žieves 
graužė, kaip kunigams įkaitintais virbalais padus svilino.

Vaikas, drožinėdamas Irutei; ir norėdamas iš jos 
smuiką padaryti, svajojo ir klausė.

— Nagi, kad dabar ateitų per prisnigusį darželį plė
šikas...

Plėšikas rodėsi vaikui aukštas, malonus, gražiais juo
dais rūbais apsirengęs, lyg kunigas su blizgančiais kalio
šais. Kodėl jam taip rodėsi — jis nežinojo.

Šiandien ištiko nepaprasta diena.
Vagys pavogė tėtei tiesiai iš kūtės arklį. *
Sukvietus talkų ir padarius oblavą, arklys buvo ras

tas, o vagis sugautas ir, į rogių dugnų įmestas, namon 
parvežtas.

Namon parvežus, vagis buvo pririštas gryčioje prie 
skersinio spyrio, veržiančio įgubusių sienų. Vienmarški
nis, žado nustojęs. Virvės buvo giliai įsipiovusiog į bicep
sus, galva nusvirusi, su pramuštu smilkiniu ir krauju už
krekusiu ant grubių atlapų marškinių, rodančių jo gele
žinę krūtinę.

Visi išsiskintė, kas valgyti — svečių priimti, kas 
arklių, rogių sužiūrėti.

Vaikas tyliai stovėjo ties piktadariu, lyg jį kas būtų 
tvirtai laikęs. Jb nsgilėjo atspėti, kur jb bus jį matęs. 
Rarotų vaizdas asinė jam šį piktadarį: žalias veidas, su
plėšyti marškiniai, pasviram galva... Dideliame altoriuje 
prikaltas ant kryžiaus Kristus turėjo tokio pat panašumo.

Kas tai "piktadarys“!
šiaudų iš lovos ištraukęs, pasuolių atsargiai prišliau

žęs, jis badė vagiui šiaudu į nosį.
— Tu em galingas, tu gali vienu žvilgsniu trenkti 

mane žemėn, bet tu nieko negali man padaryti, — taip 
klojos vaiko galvoj minčių chaosas.

Vagis, atvertęs raudonas akis, pažiūrėjo kokliai po 
gryčių.

Būdamas tikra ūkininku, žinodamas, kad su plėšikais 
reikia elgtis, kaip įstatymai liepia, šeimininkas paklausė 
tikro veidmainio balsu:

— Gal sveteli pusryčių nori... Kiaulienos?
— Greit patį pavaišinsiu kiauliena.
Vagis nubodo. Pajuto, kad bėda artinas. Pasiryžęs 

buvo stoti savo "razbainiską“ garbę ir atsakinėjo tyliu, 
pyktį sukuriančiu balsu.

— Tylėk, vagie. Tuoj tave čia pribaigsiu.
— Pamatysime, kuris pirma.
Vagies galva atšokinėjo į pasienį, o blauzdos buvo 

mušamos batu su pasagaitėmis.
— štil! — nusidirbusio ir pavargusio žmogaus balsu 

šaukė šeimininkas, išbėgdamas iš* trobos, nors vagis ir 
nemanė atsakinėtų tik piktos ugnies akimis lydėjo šeimi
ninką.

Vaikas, užlindęs į palovio tolimiausią kampą, žiūrėjo 
nubudusiomis akimis į šitą komediją.

— Tėtė, sako, geras, bet kam taip baisiai muša va
gį ! — skaudžiai suspkiksėjo vaiko Kraikiniuose.

Vaikas pasiryžęs buvo illiuosuoti vagį.
Kas bus toliau, jam šią, valandą nerūpėjo. Jo niekas 

dabar negalėtų sustabdyti
Ilgai valandai praslinkus, kuomet sunkiai pradėtasai 

darbas buvo veik baigiamas, ps sumanė paklausti: "O tu 
man nieko nedarysi — tėtės nemuši?“ Paskum su vyrišku 
budrumu pridėjo: "Žinai, toliau galiu neatraišioti!44

Vagis buvo veik išnuomotas, ir vaikas negalėtų ka
riauti su tokia pajėga, kaip pavasario upės beplaukią le
dai. Nuteistas žmogui tylėjo, įbedęs akis aslon. Jis gal būt 
pergyveno geriausias valandas savo amžiuje.

Kuomet paskutinė virvė nusmuko nuo vagies, jis, 
kupron susimetęs ir nenormalus, neskubėdamas atsidūrė 
prie durų. Kažką murmėdamas, tarytum: "vaike, sudieu44, 
sugniaužė jį visą ir prispaudė prie krūtinės.

Dviejų kankinių "sudieu44.
Vagis lūkuriavo. Vaikui ašaros pripildė akis ir pradė

jo byrėti per skruostus ant jo pilkų su 
trinyčių.

Jo užgimusioje šių valandų sieloje suskambėjo krikš- 
guilesio šviesios jūros.

Jių Mg dienų topo įrašytas žmonių torpan. Jis pajuto

į dangų ! prantame, kad mėnulyje 
Žemę gobianti dangaus, šiaip sau betkur nutūpti 

mėlynė, miiionai mirksinčių' astronautai negalėjo. Reikė- 
nakties žvaigždžių ir tarpe jo j>asirinkti tinkamą vietą, 

kad jų erdvėlaivis ant uolosjų baltas ir besikeičiantis 
mėnulio veidas nuo pat pir
mųjų žemiškųjų dienų žmo
gau buvo neatspėjama pa
slaptis. Jis ją sprendė savo 
primityviu protu, puošė vaiz
duotės kūriniais, į tą nepa-jveju — "mčnulelapio 
siekiamą dangų sukėlė sa- toks buvo pagamintas, 
vo dievus ir pats su ilgesiu 
į jį veržėsi. Ilgus amžius vi
są tą aukštybę dengė pasa
kų rūkas, saulė, mėnuo ir 
žvaigždės buvo žmogui gy
vi dangaus sutvėrimai, ku
rie lėmė jo ateitį, net kas
dieninio gyvenimo smulk-
menas. Ir visa buvo taip ir 
tol, kol prašvito žmogaus 
.galva, kol gerų akių ir stik
lų pagalba jis ėmė įžiūrėti, 
(kas iš tikrųjų tie dangaus 
šviesuliai yra, kaip jie ten 
aukštybėje tiksliai keliauja 
savo keliais, ir kol pradėjo- 
:me geriau suprasti, kas i..es 
patys esame toje visatos di
dybėje.

Ir štai praėjusią savaitę 
išgyventos dienos buvo jau 
ne tik žmogaus pirmasis 
žingsnis į mėnulį, bet, gali
ma sakyti, ir jo žingsnis į 
tą mistiškąjį dangų. Kaip

smaigalio neapvirstų, kad 
jie neįsmuktų kur į kraterio 
juodą skylę. Tam reikėjo iš 
anksto paruošto tikslaus 
žemėlapio“, arba šiuo at- 

Ir

Mėnulio žemėlapis buvo 
gaminamas penkerius me
tus, ir tame darbe dalyvavo 
šimtai mokslininkų, techni
kų ir kitokių specialistų. Mė
nulio fotografuoti iš arti bu
vo paleista 21 satelitas, ku
rie jo vaizdus persiuntė į 
Žemę ar prieš į jį atsi
trenkdami ar "minkštai“ nu
sileisdami. Tam reikalui bu
vo naudojami moderniausi 
ir nepaprasto jautrumo fo
to aparatai. Tokiu būdu bu
vo sudarytas toks tikslus 
mėnulio paviršiaus vaizdas, 
kad astronautai leisdamiesi 
galėjo atpažinti kiekvienų 
kraterį, uolų grupę, kalnelį 
ir slėnį.

rų iš beorės erdvės. Gilumoj i 
mėnulis gal ir karštas. Gali 
po ta kieta pluta dar yra 
vandens, o gal ir organinių 
medžiagų. Bet visa tai paro
dys vėlesni tyrimai 

Km toliau?
Nors mėnulio duonos da

bar dar nevalgysime, be 
žmogaus mintis jau skrenda 
tolyn. Mokslininkai planuo
ja. kaip tų pasiektų mėnul 
bus galima išnaudoti ir žmo
nijos labui. Yra sakoma 
kad per jį būsiu galima per
duoti televizijos transliaci
jas į įvairius žemės kampe- 
liūs. Gal jį būsiu galima pa 
naudoti radaro susisiekimui, 
o gal net mūsų kasdieni
niams telefono pasikalbėji
mams. Tikriausiai jame bus 
įtaisyta observatorija kitiem 
dangaus kūnam tyrinėti, nes 
iš jo per beorę erdvę gali 
ma daug geriau regėti kitus 
žvaigždynus ar ir mūsų sau
lės sistemos planetas. Bet, 
žinoma, apie mėnulį tyliai 
galvoja ir naujų karų pla
nuotojai..

Yra kuždama, kad mėnu
ly galima susikrauti ir ato
minių bombų atsargas ir iš 
ten jas tiksliai nuleisti savo 
priešam ant galvos. O gal 
dėl to ir buvo į jį taip lenk
tyniaujant su sovietais ver
žiamasi? Bet tai parodys tik 
ateitis.

Dabar visus apėmęs toks

Siti Hartiaak ir laėijaa

MAŽĖJA PRIEMNIMASIS 
GIMDYMŲ KONTROLEI

Žmonijos perdidelio gau
sėjimo problema yra tokia 
rimta, kad gimdymų kontro- 
e susirūpinta ne tik ekono-

Dėl mėnulio medžiagos 
sudėties ir jo atsiradimo jau 
seniai buvo mokslininkų 
reiškiamos įvairios nuotno-

moksbninkai sako, su šia! nės. Vienos teorijos įrodi- 
pavykusra astronautų kelio-į nėjo, kad jis yra nuo Žemės 
ne į mėnulį jau gimė "dan- j atskilęs didžiulis gabalas, 
giikasis žmogus“. Dar tik-j kitos — kad atskilęs nuo
nau — 
ris jau

entuziazmas, kad iau kalba- miniai kraš-
ma apie keliones į kitas pla- tuose. kaip Indijoj ar Pietų 
netas ir net į kitus žvaigž-j Amerikoje, bet ir turtingo- 
dynus. Didysis raketų garny- aioee Jungtinės Amerikos 
bos specialistas dr. Werner valstybėse. Tuo Maumam 
von Broun siūlo ryžtis kelio- neseniai kalbėjo pate prūsi
nei į Marsų. Tokiu tempu, dentes Nizenas, siūlydamas 
kaip ligi šiol. dirbant, Mar- sudaryti net specialų komi-

- visatos žmogus, ku- saulės ir susiformavęs kaip aan būtų galima nutūpti a-: tetų gyventojų pertekliaus 
sugeba pakilti į kitas' jr mūsų žemė, o trečios dės-lpie 1982 ar 1985 metus.,rūpesčiui ncrcsti

tuo tarpu bent saulės siste
mos sferas.

Nors tam pirmajam žings
niui išleista kelios dešimtys 
kikenu dolerių, bet šiandien 
beveik niekas jų nesigaili. 
Tegul viso to žygio apčiuo
piama nauda ateis dar vė
liau, bet šiam kraštui ir vi- t
sai-žmonijai garbė jau dabar 
didelė.

»»MX

Apie mėnuliui pasiekti į- 
vairias raketas ir erdvėlai
vius jau daug kartų visi esa
me girdėję ir visa tai bent 
televizijoj regėję. Regėjome 
ir pirmąją astronautų kelio
nę ir pasivaikščiojimą mė

tė, kad tai milžiniškas me
teoritas, atklydęs iš begali 
nių erdvių ir, Žemės traukos 
pagautas, virto jos satelitu. 
Tiesa gal labiau išaiškės tik 
dabar, kai astronautai par
veža jo medžiagos pavyz
džių.

Bet skrendant į mėnulį, 
labai svarbu buvo žinoti, ar 
tas jo paviršius yra minkš
tas ar kietas. Buvo būkštau- 
jama, kad mėnulis gali būti 
užklotas per milionus metų 
susirinkusių tokiu storu dul
kiu klodu, kuriame ir erd
vėlaivis ir astronautai gali 
nugrimsti, kaip į miltų jūrą.

Tam klausimui ištirti mė-
nulio paviršiuje. Matėme ir nuiy buvo nutupdyti atitin

kami aparatai kurie paban
dė mėnulio paviršių "pa
krapštyti“ ir davinius tele
vizijos vaizdais ir kitais bū
dais perdavė Erdvės tyrimu 
centrui. Tada paaiškėjo, kad 
mėnulio paviršius kietas.

Tai dabar patvirtino ir 
astronautai. Jie tuoj paste
bėjo, kad jų erdvėlaivio ko
jos mėnuly giliai neįklimpo. 
Kai N. Armstrongas, išlipęs 
iš kabinos, atsargiai žengė 
pirmą žingsnį, jo pėdos taip 
pat neklimpo. nors pavir
šius ir buvo dulkių nuklotos. 
Pasirodė, kad mėnulio pa
viršius yra toks kietas, jog 
astronautai tik nemažomis 
pastangomis galėjo į jį į- 
smeigti JAV vėliavų, o erd
vėlaivio raketa išspaudė tik 
vienos pėdos gilumo duobe 

Mėnulio kraterių kont& 
WeMi,: rai yra neaštrūs. Jo pavir

menulio nuotraukų. įsmar 
giatų krateriais, kalnais ir 
vėl lygumomis. Bet visi su-

aktorė R.
“•lyra Breckiarkhre“, šiauš kalnai ir kiti nelygu-i 

▼aMtoi vyra vaMawaį, kamai • mai gal yra susidarę nuo vul- 
j kanų išsiveržimų, ir duobės 
išmuštos krintančių meteo-

tokį ilgesį, tarytum tas vakaras niekuomet nesiliautų. Ne-! 
matęs didesnių misterijų, pajuto šiame daug brangaus.

Vakare vaikas išgirdo, kad vagį sugavo, pririšč prie? 
geltonų mažų šlajukų ir vilko per sniegų, bet Mo fakto jis j 
neanalizavo. Jautė tiek tvirtos valios atoičiaL

rūpesčiui spręsti.
Tam tik reiklų 68 ar 71 bil? 
dolerių. O planas tokiam žy-?. ^°.re oeve,k visos rengi- 
giui jau esąs paruoštas. Na, gimdymu kontrolei nėra 
tik kongresas dar nėra toks1^31 palankios, ta reikalų 
greitas šiai pinigų sumai at- orėdamos palikti Dievo va- 
žerti. piai, bet bene kiečiausioje

Neabejotina, kad anks-' *,uvo ^3®^
čiau ar vėliau pasieksime ir; Bažnyčia, 
kitas mūsų saulės šeimos Deja, gyvenimo realybė 
planetas, bet žmogui vis kartais verčia persvarstyti 
dėlto skirta tik Žemė, nes t ir labai tvirtas bei įsisenė- 
kitur artumoje nėra tokių jurias dogmas. -Paskutiniu 
gerų sąlygų jam įsikurti: rie- laiku ir katalikų tarpe šiuo 
nur trūksta oro ir vandens, klausimu garsiai reiškiamos 
o kitur tokia planetos trau- • nesutariančios nuomones ir 
ka. kad mes nuo savo svorio vyksta aiškus svirimas gim- 
subliukštume į blyną. ’ dymu kontrolės naudai.

Bet šiandien mokslininkai | Kaip Gyventojų Krizės 
neabejoja, kad net mūsų* Komiteto Washingtone pir- 
PaukščhiTako žvaigždyne mininkas William H. Dra- 
vra miiionai tokiu planetų per tvirtina, katalikų Bažny- 
kaip Žemė, tik kaip jas pa-J čios vadų nuomonė žvelnė- 
rieksi? Tokia kelionę tęstųsi ja, nebojant popiežiaus dar

daugelis žemesniųjų dvasi
ninkų, betarpiškai susidu
riančių su tuo klausimu, dar
buodamiesi parapijiečių tar
pe, o eiliniai katalikai irgi 
Bėra »perdaug atkaklūs tos 
kontrolės priešininkai.

W. Draper, kuris daly
vauja Pasaulio Sveikatos 
Dr-jos suvažiavime Bostone, 
kaip ir prez. Niaonas, tvir
tinu, kad JAV gyventoju 
skalėms labai greitai gali 
pasiekti 800 milionų, o ap
lamai, jei nebus kantrolės, 
tai 8000 metais žmonija pa
didės dvigubai. To padari
nys bus didžiulės ekonomi
nės ir politinės suirutės pir
miausia atsilikusiuose kraš
tuose. kaip Azijoje, Pietų A- 
mėrikoje ir Afrikoje, gi vė
liau nebus aplenkta nei Eu
ropa, nei Šiaurės Amerika..

Įdomu tai, kad prie žmo
nių skaičiaus didėjimo ir tų 
būsimų ar jau esamų krizių 
žvsria dalimi prisideda me
dicinos pažanga, sveikatos 
apsauga ir panašios geros 
priemonės, tolinančios, mirtį.

rimtą ir daugiau metų..

į JAV astronautu ŽVfį?
Suprantama, kad daugu

ma žmonijos džiaugėsi žy
gio pasisekimu. Gal tik so
vietai minėjo jį neperdaug 
nuoširdžiai, o komunistinė 
Kinija ta pasaulini Įvykį vi
sai nutylėjo savo piliečiams. 
O aplamai, — Baltieji Rū
mai užversti valstyviu atsto
vų, jžymiuiu ir paprastu 
žmonių sveikinimais. Jinkė- 
iimais. dėkojimais ir para
ginimais..

Bet būta ir įdomiai keis
tų, reakcijų.

Vienas Kenva’os komu
nistiniu polinkiu pareigūnas 
(Afrikai). sužinojęs anie 
merfkiečiu astronautu kelio
ne i mėnuli, pasipiktinęs 
sušuko: "Arvi įie iau nuvv- 
ko areštuoti Dievo? Tai Af
rikai nieko gero nežada!44 
OJtitos pareiškė: "Vistiek 
mėnulis priklauso mums, af
rikiečiams, nes mes jį pir
mieji pamatėme!*4 

Turkų ortodoksu musul
monu galva atsiuntė Wa- 

J ahingtimui protestų dėl to-

tvirtos senu pažiūrų laikyse
nos. Jis sako. kad net 80% 
paties popiežiaus komisijos, 
narių privačiuos pokalbiuosĮ 
pritaria gimdymų kontrolei* 
ir jos net viešai nėra linkę 
laikyti "mirtina nuodėme44. 
Tokios pat minties yra ir 
kio žygio. Esą, žmonės su- 
biauriojo mėnulį. Šventva
giškai jį nimiekino. ir dabar 
jis užtemsiąs.

Amerikos sektantų grupė 
parašė prezidentui tiesiog 
prakeikiamąjį laišką. Mat, 
jis, leisdamas žmonėms už
lipti aat mėnulio, padaręs
velniui naudingų darbų. Da-; 
bar astronautai paleidę iŠ 
mėnulio ten uždarytus vel
nius, raganas ir kitos piktos 
dvasias, ir pats pamatysiųs, 
kas busi

Romo* poiiei jos vadas at
siuntė padėką. Giidl 
lin skridimo dienemte Ro
moje visai nebuvę vagysčių, 
nes visi vagys stebėjo tele
vizijoje artranssRus ir 
rėjo kriko savo 
niam darbui44.

v.v.v.

yra
gilt HkMdajųal. 
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Markecičius, Gardners, Ma- Jieakojimai
ssachusetts, P. Deveikis, Paicštami Jurgis Kairys ir

Mpmą m m Detroit, Mich.. A. Kowalew- Aleksas Bložių, gyvenę Kocfcfar-
ZtĮlllUS : skis, Shirley. Mass.. P. Ja- *• J!5’?ly* a,rba- **

t o n rv. iz t juos ką žinotų malonėkite pra- nuška, La Šalie, Que., K. Lu- £*» adresu:

Ar skaitei 
Mas knygas?

Praeitą savaitę Keleivio 
redakciją aplankė Misiai iš 
Londono. Ont., Petro Būtė
no lydimi, ir Jonas Savulio- 
nis su draugais iš Miami, Jie 
paliko ir paramos Kelei
viui. Ta savaite mus aolan- 
kė ir Juozas Bajoraitis iš 
Hamiltono. Ont, K. Šimėno 
lydimas.

Bičiuliai Misiai buvo at- 
wke ir su savo jaunu at»a- 

Mi«i<*nė Pptro Bfi-
Artima <rimiuaits

Viciome sroviame dėlrnin- 
m*» už 9*«ii»uVvmą ir aukas 
mūsų laikraščiui.

IEŠKO!

Elena Krasauslcaitė-Jaku- 
bauskienė iš Lietuvos ieško 
savo brolio Andriaus vaikų 
Jono ir Vinco, kurie jos ieš
kojo 1946 m. Ji tada buvo 
Sibire. Rašykite: Andriui 
Krasnauskui, 1S River St., 
North Weymouth, Mass.

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

kais, Barrington, Que„ J. 
Šnipas, St. Louis, Mo., M. 
Bajorūnas, Rockford, Ilk, 
V. Tamošauskas, Toronto. 
Ont., V. Montvilas. So. Bos
ton. Mass., F. Vileikis, Ne- 
wark, N.J., K. Dibulskis. 
Hollywood. Fla., K. Smi- 
eel, Melrose Park, Ilk, W. 
Rakštis, Staffordville, Ont., 
ir P. Repšius, Brockton. 
Mass.

50 centų — M. Kirtiklis 
Fla.

Pastaba: 4 dol. aukojo nr 
i G. Šeškevičius iš Grafton 

Ont., kaip birželio 11d. Ke
leivio 24 nr. paskelbta, bet 
P. Suskevičius.

Visiems aukotojams nuo-

P-miI ’i» is
11S Cohuabia Are.

Cedui uurą, U lsv. .j.itflž 
(30)

NENUSIMINKI! £!
Galina pagelbėti sergantiems 

reumato, ranką ar koją sksaa- 
tnais, aetirpbee, jaučiau! 
vargj.
REE-LEEF KUR mostis 
gumai pagelbsti. Ižtikrinam pu* 
sėkmes, arba grąžiname pmigus.

Siųskite 9S, gausite vaišint 
su Mindymui*.

ROYAL PROOLCTS
Nerth Sta, P.O. Be* SIU 

Nevariu NJ. 07105

Maiklui su tėvu aukojo:
Po $1: S. Preiss, So. Bos

ton, Mass.. V. Tumėnas.
Winsdalle, III., Ch. Urbon,
So. Boston, Mass.. A. Ser- i širdžiai dėkojame 
nūs, Lawrence, Mass., B Keleivio administracija

Iadeaeziešiai, kurie šoks žvakių šokį Lietuvių 
Remaves parke, Brocktoae-Moateltoje. Ten bus

Radijo piknike rugpjūčio (Augus!) 10 dieną 
ir ”Miss Lithuania of N.E.“ rinkimai ir kt.

didysis

LIETUVIŲ RADIJO PIKNIKAS

SEKMADIENI, 1999 RUGPIOCIO (AUGUST) 10 d. 

maloniam, lietuviškam ROMUVOS PARKE,

71 Oaremount Avė., Brocktone-Montelloje.

P r o g r n m a 4 vnL po pietų:» ■' • ♦
1 f Bostono Beturiu tautiniai šokini, vadovaujant 

sambūrio vedėjai Onai Ivaškienei.
2—Svečių indoneziečių šolnai, vad. A. Celosse.

ofNJE.“
prie R A M Trio 

mo LOU1SE DAY HICKS.
m

ir įžangos
7—Skaniausi lietuviški piknikiniai valgiai ir gėrimai, 
g iefciei ild 8 vaL vakaro.
AUTOBUSAS IŠEIS mo So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jas namų, E ir Broadvray kampas, 1:30 vaL popiet
ĮŽANGA į pikniką suaugusiems $1, vaikams 50 et. 

Iki malonaus pasimatymo!

STEPONAS IR VALENTINA MINKAI

M laalie y vMaje.:

Ara

TaL 00 MM4

RABUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radiy 

Programa Naujoj Anglijo 
iš stoties WLYN, 1360 U 
lociklų ir ii stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vak dk 
aą. Paduodama: VėHarab 
pasaulinių žinių santmoki 
r komentarai, muzika, dai 
x» ir Magdutės pasaka

Biznio reikalais kreiptis 
laltic Floriate gėlių ir dora 
u krautuve. 602 E. Brosd 

way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten 
nu ir Keleivis

Imkite ir skaitykite!

dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, paruošė 
Anis Rūkas, 89 puslapiai, 
kaina $3.00.

i ir trys geleži 
savanorio An

tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376
pst, kaina $3.00.

Per giedrą į audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m 
atsiminimų IV tomas, 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
novelės, 156 psl., kaina kie 
tais viršeliais $2.50.

Inicialai po bitu, A- Tūlio 
$3.75.

NULAUŽTA ŠAKA, tri
jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Vanagaitė-Petersonie- 
nė, 81 psl., kaina $2.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai* 
na $1.60.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda 
ii Juozas Žilevičius, kai 
na $4.50.

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO. Mariaus Katiliškio 17 

novelių, kaina $5.00. 
ANGLU KALBOS GRA 
MATIKA, 215 pst, kieti vir*

lėliai, kaina............. $3.50
NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
rUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psL, kaina $5. 
KAŠTAI — STRAIPSNIAI 
VT8IMINJMAI, parašė Juo

zas Liūdžiu*, 246 pusią
piaL kaina.......... $3oc
Amerikos Betariu politika 

parašė dr. K. Šidlauskas. Į

SLA
SUSIVIENIJIMAS 

LIETUVIU 

AMERIKOJE

«š> v-«

Ffond Sąuare 
Mantom fi>.
M RAUT MMtaMAT SOUTH BOSTON,. RASS. 
VBLMOftAS AN **4140

mae*dBee**SMt>assaaaee*aaeaaaaaaeaeaaeeaaaaao>aa>»

Keleivio prenumerata - gera 
drtrana visokiomis progomis!

MM Meesi

LIETUVIŲ LITERATO.
RA SVETUR, 697 psl. Joje 

j rašo A Vaičiulaitis apie po- 
į eziją, K. Keblys apie roma- 
i ną, RŠUbajeris apie novelę,
* S. Santvaras aide dramatur- ,-
giją, V. Kulbokas apie kriti-1 vadas dr P. Grigaičio, kai-
ką, J. Girnius meta žvilgs
nį į visą tą literatūrą apla- 

| mai ir šio kūrybos laikotar* 
i pio problemas, C. Gricevi 

čhaa duoda išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10.

PAULIUS AUGIUS, 284 
j dideli puslapiai, šio įžymaus 

PARENGIMU KALENOOMUb s dailininko paveikslai ir A.
{Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny-

Bostono

Rugpjūčio 10 d. Romuvos 
parke Brocktone-Montelloj 
Minkų radijo gegužinė.

♦ » «
Rugsėjo 28 d.5 vai. vak. 

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos III aukšta salėje 
Onos Ivaškienės vadovauja
mo lietuvių tautinių šokiui
sambūrio parengimas.

• • •

Spalio 5 d. So. Bostono 
Lietuvių piliečių Dr-jos III 
aukšto salėje Balfo banke
tas.

• ♦ ♦
Spalio 12 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo parengimas.

Spalio 25 d. Skautų Lapi
nų kaukių balius So.-Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
III-jo aukšto salėje.

DRAUDIMO AGENTCRA 
Atlieka įvairių r«Mą 

draadimm
Krrigtb man adnoa:

BRONIS KONTRIM 
59B limadiray 

So. Roaton, Mam. 92127
TeL AN 8-1N1

A.J.NAMAKST
Real Estate A 

321 Coont]
Neirtom Ceatre. Mase B21M| 

TaL 33S
wreerarareemararaM«eMMeeeaM

na $1.50.
LAUMIŲ JUOSTA, Bro

niaus Railos akimirksnių 
kronikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-, kaina — 
$3.00.

Aidas tarp dangoraižių, 
romanas, parašė D. Nendrė.

ga, kaina $17.50.
Ketvirtoji pradalgė, Ni

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

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl.. 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10. 
minkštais — >8.

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

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši 
toje 238 pst knygoje yra ? 
dramos: Baisusis Birželis 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė 
Parašė Pranas Nauariea
Iria. Kaina...................$$50

LIETUVOS ISTORIJA 
Vl-ji laida, parašė dr. Va» 
du OMgirdaitė-SnMgfa 
414 psl., daug paveikslų, ke 
H žemėlapiai, tvirtai įrišta 
Knyga ne tik geras vadovė 
lis mokiniams, bet ją su ido 
mumu skaitys ir suaugusieji 
Kaina ••••••«• •••»••• •••••• $6

IŠ SUTEMŲ I AUŠRĄ, 
parašė prof. dr. Antanas 
P. Ramūnas, 453 psl., kai
na $6.00.

PEILIO AŠMENYS, Ji 
gis Jankus, 3 veiksmų dra
ma, 261 psl., kaina $4.00.

NmrdžU pulkas, Balės 
Vaivorykštės, kaina $$.

Rene Rasa, MEILE TRI
KAMPY. 219 psl. kaina $3.-

ŽVILGSNIS I PRAEITI 
K- Žako, 476 pst, kai-

365 psl., kaina $5.
Aaraenų, dievybių ir did 

vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl.. kaina 
$3.00.

Gyvulių Ūlos, George Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra. 71 psl., kaina $1.00

LIETUVIŲ BELETRIS 
TIKOS ANTOLOGIJA, n 
omas, redagavo Bernardas 

ir Benys Bab* 
700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kns- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

PIGI, BET VERTINGA 

DOVANA

Tai H. Tautvaiiknes iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba ”Tbe Cemetery of Na- 
tioM ki tba Siberian Tund 

t*, 112 psl., kaina $1.75.
Lietuvių kalba ta knyga 

jau išparduota. Ji labai tin 
ka dovanoti kitataučiams.

PIGIAUSIA 
IR

GERIAUSIA 
DOVANA!

•avo drau- 
metinę 

tą. Jums 
alsiais tik $8, o •••. kuriam 
i bus dovanota, per metus 
«a eavaRė gaudamas Kelei

vi, jus tikrai atsimins.

SLA—jau 80 met y tarnauja lietuvių visuomenei ir UmokS- 
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė oryanisaeija —- 
duoda gyvybės apdraudą ir ligeje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes;SUSIVIENIJIMAS ueieško patam, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris ae pme milaae gaisrių 
kapitalą, tad jo apdraadr tikra ir saugi. Kiekvieaaa 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių
apdraudas nuo >100.00 iki $10.000.06.

SLA—jaunimui duoda gera
dowment lasuraaee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradMaL

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui >1,000.00 apdraudoe tik >3.00 
čio metams.

SLA—AKCIDENTAL1 APDRAUDA 
amžiaus asmenims fi 
klubų fa* draugijų nariams. Ui >14*0.00 
lės apdraudoe mokestis >2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitie 
* kuopų veikėjus, ir 5ie plačiau paaiškins apie 
SusivienijiuM darbus.

Gausite spausdinta* informacijas, jeigu 
parašysite:
Utboaatam AMauee ef Aararka
307 Weat3Sth Street, New Teita, N.Y. 10001

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojas* apie paaaatariaa Ir
įvykius, deda daaz ir įdoaiių aaetraakų ir atvirai 
apie visas mūsų visaoaieninias bei kaltūriaias Uaasfaias. 
Jame rasite įdomių skaitytojų faUčkų skyrių, kariam 
me abipusiu pasisakymų ir aaomoaių kiekvieno 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra diaamiikas misų H- 
eivijos laikraštis, ieškąs aaajų bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno ■■amsaei, kuris keroja ir dirba ai 
nepriklausoaią Lietuva.

Metine prenumerata JAV-se >3.09 
Adresas:

7722 George Street, LaSaHe-Meatreal, 690, Quebec, CANADA

BUVO$4,DABAR nK$2

Lietuvių išeivija Amerikeie
Parašė STASYS MICHELSONAS 

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

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

Kito* tokios knygos neturima.
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 

skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.
.Pinigus siųskite:

KEL EIVI S 
636 Broadvray 

So. Boston. Mas*. 02127

Svazbios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kasta GriRtaos 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... ^.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00
Perkai.v abi dalis kaina tik ............. ............  ............. $6.50
Prof. P. Pakark lio Kryžiuočių valstybės santvarkos bran
tai, )76 psi., Kama................... ........ ............... .. ..... $8.00
hTof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 81 psL. .60 CRt 
t*rof. P. Pakarkiio Popiežiaus bulės kryikmNaam,
’O puslapių, kaina....................... ............... ..... . 81-00
Cicagietės įspūdžiai konnmNtų pavergtais Lietuvoj 
it) puslapiai, kaina....•••••• •»••••••••• .m-mm-.• $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikrničbi msn 
!879 m. iki 195S m. 190 psl. kieti vML kata seniau
buvo $6.00. o dabar tik .............. ................ ............ ....  $2.00
Dan Km učio Magilkuojti kilimu {Vilnių, 380 puola
mų, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas sn nepanrastais nnotvtriab. Kakta ............... 83.00

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasifoj 
Mara 68187

r<r. 3* lt*

mą-_ I 
t

BlM
-•s'
w44

t I



LUV1S. sa BOSTON Nr. SI, 1989 m. liepa. SO d.

Vietines žinios
t

SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI!

--------------- , kad kitas
"Keleivio" numeris išeis iš RUGPIŪČIO 20 DIENĄ, 
u ši pertrauka, kaip ir še
lpiau, daroma dėl to, kad 
^Keleivio" darbuotojai išei
ta poros savaičių atostogų, 

kitu žmonių, kurie 
tuo metu pakeistų.

Dr. A. ir B. Kapočiai 
išskrido į Europą

' Praeito šeštadienio naktį 
Dr. Antanas Kapočius su 
Žmona Brore išskrido į Eu
ropą. Jie aplankys Anglija. 
Prancūzi ja ir daugiausia lai
ko praleis Vak. Vokietiioie.

Linkini malonių įspūdžių.

Vagių rugiapiūtč S. Bostone

Pastaruoju metu So. Bos
tone pi-asidėjo tikra vagių 
rugiapiūtč. Thomas Park 
rajone jie isilaužę į butus 
pakartotinai apvogė jau ke
lis mūsų tautiečius, o praei
to šeštadienio naktį įsiveržė 
ir į komp. Jeronimo ir Ele
nos Kačinsku namus. Tenai 
jau antra karta jie aplanko 
ta pati Kačinsku nuominin
ko butą išsinešdami daug 
visokiu daiktu ir pinigu.

Vagvs siaučia ir Citv 
Point rniono. tad kaiknrU wū«ni tantioe’ai mioa-a nasi- Vigo {ęvn1n« pr r>ot Virvių r»O 
inv«> v?- laukdami nekvies-

T*r> H pi i o voorist ynp.
j džiois. bot vist nesėkmingai.

MM J. Akstinas

Liepos 27 d. So. Bostone 
mirė Juozapas Akstinas. 
Stepono Dariaus legionierių 
posto ir Lietuvių Piliečių D- 
jos narys, palikęs liūdinčią 
žmoną Eleonorą čaplikaitę 
ir 3 dukteris su šeimomis.

Jis laidojamas iš J. Lubi
no laid. įstaigos liepos 30 d.,

Mirė J. Saulėnas

Liepos 27 d. No. Abeng- 
tone, Mass., mirė Jonas Sau
lėnas. Cambridge lietuvių 
parapijos klebono tėvas. Jis 
laidojamas liepos 30 d. 9 v. 
Brocktone iš Šv. Kazimiero 
lietuvių parap. bažnyčios.

Pagerbs kun. S. Saulėną

Rugpiūčio 10 d. Cam
bridge, Mass., rengiamasi• 
pagerbti vietos lietuviu kle-j 
boną kun. S. Saulėna jo ku 
nigystės 25 m. sukakties 
proga.

Bostoniečiams ir kitoms 
lietuvių kolonijoms gerai 
pažįstamas solistas Benedik
tas Povilavičius su italų dū
dų orkestru dalyvauja dai
nų ir muzikos festivaly rug
piūčio 16-17 ir 30-31 dieno
mis ir rugsėjo 1 d.

Festivalio programa vyks 
po atviru dangum North St., 
North End rajone. Bostone, 
Mass.

Viešnios iš Lietuvos

šiomis dienomis iš Mari
jampolės, dabar perkrišty- 
tos Kapsuku, atvyko Juozo 
Sakalausko, gyv. So. Bosto
ne. sesuo Magdalena Kal- 
vaitienė ir brolio duktė Ele
na Pilkauskienė.

Viešnios svečiuojasi vai
šinguose brolio ir dėdės J. 
Sakatausko namuose, 850 
E. Broadway, So. Boston, 
Mass. Telefonas 268-3030.

Mes linkime joms gražiai 
praleisti viešnagės laiką.'

Metai iš metų retėja mūsų 
vyresniosios kartos atstovai, 
nusinešdami j kapus lietuvių 
liaudies kūrybos lobius. Rei
kėtų susirūpinti tais. kurie 
jdar išliko ir atsimena nevie
ną tautosakos dalykėlį.
‘ Vieną tokių atstovių Bos
tone turime 81 m. amžiaus 
J. Plūkienę, kuri sakosi pri
simenanti apie 400 senovės 
dainų su jų melodijomis, pa
sakų, mįslių, raudų, priežo
džių ir kt.
. Ji tik prieš ketverius me
tus atvykusi iš Lietuvos, Ku
piškio apylinkės, ši vietovė 
dar laisvės laikais buvo iš
garsėjusi savo "Kupiškėnų 
vestuvėmis" — senovės ves
tuvinių apeigų pavaizdavi
mu.

Būtų gera, kad ši mūsų 
i kupiškietės tautosaka būtų 
i išsaugota. Asmenys, kurie 
domisi šiuo mūsų kultūros 

lobiu (pav. dr. Balys) turė

tų atkreipti dėmeli ir užre- 
korduoti bei užrašyti visa 
tai, ką minėtoji viešnia iš 
Lietuvos vertingo atsimena. 
O ji tikrai įdomi asmenybė 
pasikalbėti ir apie karo įvy
kius Lietuvoje. Ji atsimena 
ir vieną kitą lietuvių rezis
tencinių dalinių dainuotą 
dainą.

Besidomintieji galėtų į ją 
kreiptis šiuo adresu:

891 E 4th Street,
So. Boston, Mass. 02127 

Tel.: 268-5714
MA.

radijo pikniko - gegužinis

Primename, kad sekma
dienį. rugpiūčio 10 d. bus 
seniausių N. Anglijoje radi
jo programų 35 metų sukak
tuvinis piknikas. Jis rengia
mas Romuvos parke, Brock
tone - Montelloje.

Kas turite paėmę parduo
ti pikniko laimėjimo bilietų,

malonėkite sugrąžinti jų 
šakneles su įrašytais var
dais, pavardėmis ir adresais, 
kad žinotume, kam priklau
so laimėtos dovanos.

Įsidėmėkite, kad galite 
laimėti automobilį, dovano
tą Fitzmaurice Motor Sales 
Brocktone arba vienos sa
vaitės atostogas dviem as
menim Blue Water Manor 
vasarvietėje Lake George. 
Tas atostogas dovanojo va
sarvietės savininkai Dan ir 
Paula Slyvinai.. Yra ir kitų 
laimėjimų.

Kas norite mūsų radijo 
programą paremti, turimus 
bilietus parduokite kitiem 
ar patys sau pasilikite, gi li
kusius sugrąžinkite iki rug
piūčio 10 d. ar atsinešę į 
pikniką.

Taigi, pabuvokime šią 
rugpiūčio 10 d. drauge su 
savo bičiuliais Romuvos par
ke, Montelloj!

Visus maloniai kviečia—

Telefono: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Paiakarnio

irt DIN1S 
OPTOMETRIST AS

Valandos:
nuo 9 vai ryto fld 5 vai. vak 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BROADWAY
Sentli

I šnuomoja

Dorchestery, netoli Ashmoat,< 

stoties, išnuomojamas 5 kamba

riu butas. Teirautis vakarais 

telefonu 263-9146.

(30)

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 Wcat Broadvray, South Boston, Mase. 02127 

Skambinkite 268-2500

; MeNeMM»sNeeMeBMSsesM«SMeeMsseessesNeMesesesMMeeseMeM»,

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

iooooooooooooooooooooooooooooooooo

TKL. AN 8-2124

Dr.Amdia E. Rodd
(RUDOKIUTf)

O P TOM R TRI ST * 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

446 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

betarpiškai
IŠ BOSTONO | LIETUVĄ 

Rusijos

de
ui visus indelius 

moka

Nae {dėjimo

Ketvirtis* Co.

378 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 
M AN 9-4949

yessmesssMiMisMeMisseeisesss*****

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai-

o šeštadieniam 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vat p.p-

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mase. 02127 

TeL 2660068
Vedėjas J. Vaičaitis

— Be {spėjimo iš anksto — Kas i 
nuošimčiai — Pilnas draudimas

yra

I
Bankas veikia 1A3-1 uosius metas. Nuosi mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčią. 
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. Tartas (Assets) yra 

viri $132,000,000

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

išpildomo gydytoją re

M įtek vaistą — tekit i keteviėfcą 
Sav. Rmenote L. Rooengard, B. S., Rog.

m a W. flnedvray, tarp R Ir F gaivią, SO. BOSTON. 
Mteemm AN 9-9929

Nes 9 vai. ryto tei 8 vaL v„

TaiJveltui
*

Norintieji keliauti, prakišti
aplankyti gimines Lietuvoje ar jaus atsikviea 
ti į svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus TranaAtlantie Travel Service. čia visą 
lėktuvą bilietai (atliekate) Išrašomi 
belaakiaat — ba jokio papildama 
mokesėla.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (ihsrjtes. lietpalčius, magstiaiua, 
{vairias medžiagas),

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusišką prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Poiarogilto Ine. skyrių 
Bostone

Durbe

280 W. Broadvray 
Su. Beeton, Muse. 02127

VU. akni, rodėja 

oosssssmesseessosessssesssssssvsensssssvsssesssesessssesesessesssesi

Tat. 7884847

ATLAS PARCELS CO.8 
Wi

EXPRESS CORP.
168 MMbarp SL 

WORCESTER, MASS.
Tri. SWM

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadteay So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo {rengimas

Skambinkite

268-4662
1

Mums ištyrus jflsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gaU joms sutaupyti 

pinigų per visą žiemą 1
Mūsų veltui atliktas jūsų šfldyam alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti ? O gal norėsite jūsų burnerj pagerinti Texaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUELCo.
487 Washingtea Street 
Dorchester, Mass. 02124. 
24 valandą palaraaviaM

GE 61204

Vedėja B. IvteRml

Kam yra Išriedu t-frai šimtu


