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Posėdžiavo Sovietų Sąjungos „parlamentas“. Jis 
išsirinko vadovybę ir patvirtino naują vyriausybę. Justas 
Paleckis pašalintas iš Tautybių Tarybos pirmininkų.
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Ar Izraefis pasigamino 
atominę bombą?

Izraelio karinei padėčiai sunkėjant, vis garsiau kal
bama, kad žydai atominių bombų gaminasi ar jau turi. 
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Praeitą savaitę buvo susi
rinkęs Sovietų Sąjungos va
dinamasis parlamentas, kurj 
sudaro Sąjungos Taryba ir 
Tautybių Taryba, viso labo 
1.517 narių. Jo prezidiumą 
sudaro 27 nariai, o jo pirmi
ninkas eina tas pareigas, ku
rios kituose kraštuose pri
klauso prezidentams. Juo 
perrinktas Nikolaj Podgor- 
nis. Taip pat vienu balsu pa
liktas premjero pareigose 
Aleksiejus Kosyginas.

Sąjungos Tarybos pirmi
ninku išrinktas A. Sitikovas 
iš Chabarovsko krašto (pa
čiuose Sibiro rytuose), o 
Tautybių Tarybos pirminin
ku — Jadgara Nasridinova, 
Uzbekų respublikos atstovė.

Iki šiol Tautybių Tarybos 
pirmininku nuo 1966 m. bu
vo Justas Paleckis, o dabar 
jis joje pasiliko tiktai pa
prastu nariu.

Išrinkimas ar neišrinki- 
mas toms pareigoms nepa
rėjo nuo Justo Paleckio noro 
ar nenoro, bet tai iš anksto 
nusprendė partijos vadovy
bė. o deputatai tam nutari
mui tik paklusniai paplojo.

Reikia visiems gerai žino
ti. kad ten vadinamasis par
lamentas tėra tik partijos 
sprendimų vykdytojas —kas 
jam liepiama, tas ir padaro
ma. kartais tik suvaidinus 
mažą komedijėlę, — kam 
nors pagal įsakymą pareiš
kus kritikos žodį.

Vadinai, Justo Paleckio 
politinė karjera pasibaigė. 
Jis jau eina 72-sius metus, 
todėl jam jau nebebus kada 
vėl pakilti. Dabar galės ra
šyti atsiminimus, bet ir atsi
minti tegalės tik tai, kas yra 
leistina, kas nekenkia sdVW- 
tų imperialistinei politikai, 
kas „pateisina“ jos grobuo
niškus veiksmus.

Kolkas neiškraipytos isto
rinės tiesos ten atsiminti dar 
toli gražu neįmanoma, ką 
liudija ir kitų buvusių aukš
tų komunistinių pareigūnų 
atsiminimai.

Streikuoja Anglijos

uostų darbininkai
Sustreikavo visų Anglijos 

uostų daibininkai. Londone 
tuoj pajustas kaikurių pre
kių trūkumas. Valstybinė 
uostų direkcija siūlė pakelti 
atlyginimus 7czr, o darbinin
kai reikalauja 80% pakėli
mo.

šis ilgesnis streikas labai 
pakenktų krašto ūkiui, nes 
Britanija daug žaliavų įsive
ža iš užsienio.

Laivams iškrauti pareng
ti kariuomenės daliniai, bet 
dar vengiami plačiau varto
ti. kad padėtis dar labiau 
nesusikomplikuotų.

LietOvo^mhrėzymus
litoamtos

Liepos 12 d. Vilniuje 
staigiai mirė Vilniaus uni
versiteto profesorius, filolo
gijos mokslų daktaras Jur
gis Lebedys, gimęs 1913 m. 
sausio 12 d. Dovynduoniuo- 
se, Kėdainių apskr. Nepri
klausomoj Lietuvoj velionis 
mokytojavo Utenos, Skuodo 
gimnazijose, Panevėžio mo
kytojų seminarijoje, o nuo 
1946 m. dėstė Vilniaus uni
versitete. kur nuo 1967 m. 
vadovavo lietuvių literatūros 
katedrai.

Jis labiausiai buvo atsidė
jęs senosios lietuvių litera
tūros tyrinėjimams. Velionis 
suspėjo daug ką svarbaus 
nuveikti, bet ir daug jo la
bai didelių sumanymų liko 
neužbaigtų. Jų tarpe ir stam
bus veikalas „Lietuvių kal
bos vartojimas viešame gy
venime XVII-XVIII amžiu
je“.

Automobilių unija

prade jo derybas
Praeitą savaitę automobi

lių unija ir General Motoru 
bendrovės atstovai pradėjo 
derybas. Jų išdavos bus la
bai svarbios visam kraštui.

Automobilių pramonėje 
dirba per 700,000 darbinin
kų. Jeigu jiems pavyks išsi
derėti geresnes sąlygas, tai 
bus pavyzdžiu ir kitų šakų 
darbininkams, kurių sutar
tys netrukus pasibaigs.

Laukiama, kad derybos 
bus ilgos ir sunkios. Dabar
tinė sutartis baigiasi rugsėjo 
14 d. Iki to laiko reikia susi
tarti, nes kitaip unija gali 
paskelbti streiką.

Pabėgo Maskvos

smuikininkas
Argentinoje gastroliavo 

Maskvos filharmonijos or
kestras. Jo vienas narys — 
smuikininkas Naum Frum- 
kin negrįžo namo ir paprašė 
Argentinos valdžią leisti 
jam apsigyventi Argentinoj.

Atlante užsidegė
didžiulis laivas

Sekmadienį netoli Canary 
Island, įvykus sprogimui, 
užsidegė keleivinis laivas 
Fuhia, kuriame plaukė per 
700 asmenų. Pagalbon at
skubėję kiti laivai keleivius 
išgelbėjo.
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Atkalė pkukiojanti radaro stotis Vaagaard, ku rios paskirtis sekti sa astronautais skraidančius 
erdvėlaivius. Dabar šie įrengimai naudojami tiksliems jūros dugno žemėlapiams sudaryti, išma
tuojant visas dugno pakilimus ir įdubimus. Apačioje vaizduojama, kaip tai daroma. Vanguardo 
radaro spindulys pasiekia specialiai tam reikalui paleistą žemės satelitą ir išmatuoja tffišlą atstu
mą tarp jo ir laivo. Kadangi yra žinomas ir tik ras atstumas tarp satelito ir jūros dugno ir ati
tinkami susikirtimo kampai, tai galima apskai čiuoti įvairius paviršiaus įdubimus ir iškili:

Prez. Thieu kalba ^Pasibaigė jaunimo 

optimistiškai
Pietų Vietnamo preziden

tas Thieu. kalbėdamas su te
levizijos lr spaudos atstovai, 
pareiškė, kad kAras gali tęs
tis dar metus, bet 1971 m. 
gale reikėsią tik amerikie
čių pagalbinių dalinių, gal 
apie 50,000 vyrų, o 1972 m. 
visą karo naštą jau pajėgsią 
pakelti patys vietnamiečiai, 
tik gaudami iš JAV medžia
ginę paramą.

■ Jis laikąs Kambodijos žy
gį dideliu laimėjimu, bet tik 
po ilgesnio laiko būsią gali
ma įvertinti visą jo reikšmę.

Thieu pareiškė pasitikėji
mą vykdoma krašto vietna- 
mizacija ir kovos su korup
cija rezultatais.

.Bet jis skeptiškai žvelgė
{'koalicinės vyriausybės ga
limybę, kurioje dalyvautų ir 
komunistai, ir reiškė pažiū
rą, kad laisvuose rinkimuose 
kraštas komunistų nerinktų.

numetė j Sai- 
vidurj dvi po 100 ova-

<smimssssm«smsmsmimim*mmss». vmvsmmmmsmsssmssmmimssssm oaooaaaoaaoaooooooooooaoaoooooaaao

suvažiavimas
Jungtinės Tautos sumanė 

sukviesti iš viso pasaulio 
jaunimo atstovus ir išgirsti 
jų nuomonę įvairiais svar
biais šių dienų klausimais. 
Dalyvavo apie 600 atstovų 
iš 113 kraštų.

Austrijos delegatas teisin
gai tą suvažiavimą pavadi
no propagandos turggviete, 
nes komunistai savo akiplė
šiškumu sugebėjo suvažiavi
mą paimti į savo rankas, to
dėl buvo priimta ir rezoliu
cija, kurioje JAV politikai 
paskelbti net 8 pasmerki
mai, o įneštai rezoliucijai, 
kurioje smerkiamas sovietų 
imperializmas, Čekoslovaki
jos okupacija ir Viduriniųjų 
Rytų konfliktais, nebuvo lai
ko svarstyti.

New Yorko policijos vir
šininkas pareiškė, kad jis 
negalįs garantuoti saugumo 
net jo būsinės lankytojams,
nes ir ten sprogo bomba.

* • •
P. Korėjos parlamentas 

pareiškė nepasitenkinimą, 
kad JAV atitraukia iš ten 
savo kari

Nevr Yorko policija 
mė 4 asmc)iis, kurių bute 
rasta apie 48 svarai heroino, 
kurio vertė 5 miL dolerių. 
Du iš suimtųjų yra Vietna
mo karo veteranai, abu ka
re netekę aviejų kojių.

* « «
Paleistas buvęs Kolumbi

jos užsienio reikalų minist
ras Ferdinando Londono, 
kuris buvo pagrobtas liepos 
9 d. Londono šeima sumo
kėjo grobikam* $100,000.

* ♦ *•
Jeigu iki liepos 27 d. So

vietų S-gos delegacija Jung
tinėse Tautose nesumokės 
$50,000 už savo vasarnamį 
Glen Cove, N.Y., tai jis bus 
parduotas iš varžytynių.

» * *
Šeštadienį dingo iš Islan

dijos pakilęs sovietų preki
nis lėktuvas, kuris skriją j 
Tena, veždamas ten vaistų 
ir kt. nuo žemės drebėjimo 
nukentėjusiai sričiai.

* • •
J Londoną sugrįžo Brita

nijos sosto įpėdinis Charles 
ir jo sesuo Anne, porą dienų
viešėję Washingtone.

• • •
Pabrangs lSrr siuntinių 

persiuntimas paštu.

Nors Izraelio narsumas ir 
atkaklumas nemažas, bet jo 
padėtis nėra pavydėtina. Ir 
jo premjerė Goldą Mair, ir 
kiti atsakingi valdžios parei
gūnai jau šaukte šaukia,, 
kad, sovietams ginkluojant 
arabus ir siunčiant tenai sa
vo specialistus ir lakūnus. 
Izraeliui pavojus diena ii 
dienos didėja. O jeigu sovie
tai dar savo karinėm pajė
gom paremtų Egiptą, kaip 
amerikiečiai Pietų Vietna
mą, jeigu jie persikeltų per 
Suezo kanalą, — tai Izraelio 
su pustrečio miliono gyven
tojų gal ir nebeliktų.

Dėl to ne tik Izraelio vy 
riausybė, bet ir gausūs jo ša 
lininkai JAV kongrese, se
nate ir spaudoj siūlo prez. 
Nixonui ne tiktai žydų vals
tybę skubiai paremti gink
lais, bet ir Sovietų S-gai ne
dviprasmiškai pasakyti, kad 
Amerika pavojaus atveju žy
dus gins, nors tektų susirem
ti su sovietais ir dėl to kiltų 
pasaulinis karas...

Taip artimuosiuose Ry
tuose įtempimui didėjant, 
pastaruoju laiku vis dažniau 
pasklinda gandai, kad Izrae
lis gaminasi ar gal jau ir tu
ri atominių ginklų.

JAV diplomatiniai parei
gūnai sako, jog beveik nesą 
abejonės, kad Izraelis turi 
galimybę atominių ginklų 
pasigaminti, o New Yorit 
Times net buvo pareikšta, 
kad ir visa JAV politika Ar
timuosiuose Rytuose remiasi 
prielaida ar žinojimu, kad 
izraelitai atominę bombą 
jau turi ar bent gali ją labai 
greitu laiku sumontuoti. .. .

Tam argumentui sustip
rinti dar nurodoma, kad tik 
Izraelis. Prancūzija, komu
nistinė Kinija ir Indija ne
pasirašė atominių ginklų ga
mybos draudimo ir jų plati
nimo apribojimo tarptauti
nės sutarties.

N. Y. Times tvirtina, kad 
jau ir prez. L. B. Johnsonas 
žinojęs apie Izraelio pastan
gas įsigyti atominių ginklų.

Aišku, Izraelio atominis 
susirėmimas su Egiptu ar ir 
Sovietu S-ga būtų despera
tiškas žingsnis, galimas tik 
tokiu atveju, jeigu jau grės
tų Izraelio valstybei žuvi
mas, nes sovietai savo ato
mine bomba galėtu ir Izraelį 
nušluoti nuo žemės pavir
šiaus. Bet tokie ginklai šiais 
laikais kolkas vartojami dar 
ne karui, o tik vienas kito 
gąsdinimui. Tas gąsdinimas 
kaip tik ir sulaiko nuo di
desniu veiksmu. Nors Izrae
lis ir žūtų, bet dėl to nei E- 
giptas, nei Siriia ar Jorda
nas irgi nenorėtų paaukoti 
šimtu tūkstančių savo žmo 
nių ir bent iau sostinių mies
tų. Atominių bombų grėsmė

greičiau gali susodinti prie
šininkus prie J2rybų stalo, 
negu ligšioline-: diplomatų 
pastangos.

Atominė bomba būtų Iz
raelio paskutinė korta, bet 
skaičiuojama, kad paskuti
niame ir gyvybiniame lošime 
vis dėlto geriau ją turėti 
rankoje, negu pasigailėjimo 
prašymą.

Kas vienam teroras,
kitam gynyba

FBI viršininkas Hooveris 
savo pranešime Juodųjų 
panterų organizaciją vadi
na pačia pavojingiausia an- 
tiamerikietiška organizaci
ja, o jos veiksmus —teroru. 
Panterų štabo viršininkas 
sako, kad tai, ką Hooveris 
vadina terorizmu, esanti tik 
gynyba. Esą, tokiais velka
mais negrai tik ginąsi nuo 
policijos ir kitų savo priešų.

3flC f M"» feA
-k :

George Casey, penktasis JAV 
generolas, žuvęs Vietname. Jis 

boro jauniausias g-nerokn, tik 
46 nu, kilęs iš Mass. valstijos, 
žuvo sudužus belikę ‘erini.

Dr. Martin Svreig, buvęs ilgas 
sietus atstovę rūmą pirmininko 
McTormasko įstaigos vedėjas, 
kaltinamas išnaudojęs savo vir
šininko vardą pasipelnymo tiks- 
kk, bet pripažintas kaltu tik 
vieną kartą sulaužęs priesaiką: 
užsigynę*. kad nedaręs pastan
gą vienam asmeniui atlėkti 
nuo karinis prievolės.

i i
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Kreivi apgaules keliai 
į Lietuvos laisvės pakasynas

Taip jau mums paskutiniųjų laikų tragiška mūsų tau
tos istorija lėmė, kad vis dažniau tenka minėti tik liūdnų, 
o ne džiaugsmingų įvykių sukaktis. Štai dar neseniai pri
siminėme žiauriuosius 1941 metų birželio trėmimus, o jau 
liepos 22 d. sukanka lygiai 30 metų. kaip vadinamasis 
Liaudies seimas, jo pareiškimo žodžiais, —"nutarė pra
šyti Sovietų S-gos Aukščiausios Tarybos priimti Lietuvos 
Socialistinę Respubliką į Sovietų S-gos sąstatą sąjungine 
respublika tais pačiais pagrindais, kuliais įeina į SSSR 
Ukrainos, Gudijos ir kitos sąjunginės respublikos“. Na, 
ir, žinoma, ta Aukščiausioji Taryba jau rugpiūčio 3 dieną 
nutarė patenkinti tą Liaudies seimo "prašymą“...

Kaip ten šiandien sovietiniai propagandistai ir žiugž- 
diniai "istorikai“ savo liežuvius beraitytų, bet dar visų 
atsimenami faktai vistiek neginčijamai liudija, kad nepri
klausoma Lietuva į tą vergijos narvą buvo įvaryta tiktai 
melu. apgaule ir grasinimais nei aplamai tautos ir nei jo
kios liaudies tikros valios nebojant.

Lietuvos likimas, kaip visi žinome, jau iš anksto bu- I 
vo nuspręsta žudikišku Stalino ir Hitlerio susitarimu, o vi
sa kita jau buvo sovietų sistemingai surežisuota ligi pat 
galo, stengiantis ir patį didžiausiąjį melą pridengti išori
nio legalumo fprma.

Štai pats tasai -"Liaudies seimas“, kurio "rinkimai“ 
tebuvo tik komunistų ir rusų parinktų ar prievarta įstumtų 
kandidatų "patvirtinimas“, neatstovavo jokios tautos ar 
lietuvių liaudies valiai. Ypač, kad ir rinkimuose dalyva- 
sių procentas buvo sufalsifikuotas, nes daugeliu atvejų statistikos~duomenis,r kurių
-r AR 1___•  • x  3 x± ' - - . - . ..

Didysis JAV žnov* <ž«dikas Kas Idtnr rašoma
Didžiausias visų prieš Per pastafuasius 70 metų 

Vietnamo karą protestuojan* automobilių -nelaimėse iu- 
čių argumentas. —kad ten vo 1,760,000 amerikiečiu Į 

Eau, ne-Įžūsta amerikiečiai. Esą, žūs- Tai yra žymiai daugiau,

NAUJIENŲ VAJUS

Naujienų dienraštis paM { 
skelbė vajų. Laikraštis rašo,'

KATALIKAI REMIA 
SMURTININKUS

ta ne dėl šio krašto reikalų, gu visuose Amerikos istori-,kad reikia sumoderninti
gindami svetimus kraštus t jos karuose.
nuo agresorių., kurie Ameri-i 
kai dar šiandien tiesioginiai 
negrasina.

Ir taip kasdien skaičiuoja-

SPAUDĄ BEVARTANT

Anglų literatūros pažau- 
1 lis šįmet mini 100 metų mir
ties sukaktį jų žymaus apy- 

įsakų rašytojo Charles Di- 
, ckenso (1812-1870), kurio

Neseniai rašėme, kad vertimų lietuvių kalba nėra 
Attetralijoje 5 vyrukai atė- ^aug ^įpintin teateina Oli-

kio <roivofi i • • • ’ jo į LB Krašto valdybos po- ve!as Tvistas). Kazys Gi-
kią galvoti ir apie naują vie- . Dareikaiavo * vėl|au neitis savo knygoje Pasaulio 
— ... lietuviai sumini mūsų spau-

tuvh, Bendruomenės laikraš-
C1° Musų Pastoges redakto- <eprikiausomame Nunešu' 
„ųVKazoka Ten buvo autobusų bend.

Savo atsišaukime Naujie- ®™.lnt?’ k®d kaikurie iš ka- ,.OVę ;r patekusį j Dickenso 
nos rašo, kad jos per 56 me-’ . Kazoką jau nekar- apysakos Circumlocution o-
tus daug padėjo įvairioms Į yi a Puo‘£- I fiso biurokratijos ratą. Įdo-
lietuvių organizacijoms. ; Iš Dirvoj liepos 10 d. til-; mios būtų psichologinės 

Į pusio Vlado Radzevičiaus priežastys, kurios išaiškintų,
"Kviečiame vyresniuosius straipsnio sužinome, kad kodėl šis anglų rašytojas y- 

Amerikos lietuvius prisidėti mūsų korespondento užuo-Įra toks populiarus rusuose, 
prie šio Naujienų vajaus, i mina buvo teisinga. Jis rašo: o šaltokai pasveikintas mū- 

antomobiltdlMP prisidėdavo priei “Faktas, kad A. L. Kata-! li^tflr°.’e-?. J«mirė
'T03 i Hk« Fed^> ^TitZVrof 7

(T*Vi^S AHai) dar ankSt' su plunka ^nk"
vę ir demokratinę jos san pneg uįtimatumą sustiprino Dvvlika metu nrieš mir-

š?™ MŪSU Pastogės Puolimjb vi-, tį Dickensas rašė:
natūraliai vedė žmones! -Visados jutau, kad, jei 

UI ir naujai atvykusius trem- prie spėliojimų. jog ultima- Dievas leis. mirsiu įkinkytas, 
timus. ne laisvas dienraštis | tumag gaj|s būti tų puolimų Ilsėtis? Kaikuriem žmonėm 
vra reikalingas visiems, ku-į paSėka“... "Greitai pasiro- tokio dalyko nėra!“ 
nems rūm rimtojo krašto li- įė. kad minėti gandai nebu-1 Didžiąja savo apysakų 
kimas“. baigia savo atsišau- v0 jau tokie fantastiški: Tė-' daugumą Dickensas spaus- 
kimą Naujienos. J viškės Aidai (Nr. 23 iš 23.6.' dindavo seniau mūsų spau-

' 70) savo vedamuoiu atvarai doje viešpatavusia mada: 
Aukos nrašoytos siusti ir įsirikiavo i pirmūnu penke- pirma praleisdavo per sa- 

vi’sis vaisus reikalais rašyti tuka (Penki vvrai įteikė ui- vaitraščių ar dienraščių (ku- 
tokiu adresu:

spausdinimo priemones, rei
kią galvoti ir apie naują vie
tą spaustuvei ir redakcijai, 
nes kitataučiai jau baigia 
lietuvius išstumti iš dabarti
nės apyKnkės.

Uoliausias mirties pasiun
tinys šiame krašte yra girti 
vairuotojai. Tik 1969 metais

kam aukos ir kaitinami ‘ aei ™ vien" Kaltes žuvo kai o aukos, n kaitinami 2g įvyko

000 akcidentų.

Ir tokie nelaimių kaltinin
kai vairuotojai yra ne kokie 
«aigingai išgeriantieji, o va
dinamieji "kietieji girtuok 
Kai“, kinių Amerikoje esą 
ma iki 6 milionų.

Taigi, prie
nelaimes, prieš girtus vai
ruotojus ir kitus tų nelaimių 
kaltininkus, regis, turėtų kil
ti krašte didžiausias sąjūdis, 
masiniai protestai ir piketai, 
bet dėl to beveik visai tvli- 
ma. Net girtas Vietnamo ka
ro protestantas girtas sėda 
į automobilį, įsibėgėjęs užsi
muša pats, drauge nužudy
damas ir sužeisdamas dar 
ir keletą kitų nekaltų žmo
nių, ir baigta. Lyg taip ir 
reikėjo...

mos
visuomenės jausmai ir žadi
nama nuotaika prieš karą, 
"ors juo būtų ginami ir la
bai kilnūs idealai.

Tuo tarpu čia pat prie mū
sų durų švaistosi žymiai di
desnis žudikas, negu karas, 
kuris kasdien pasiima žy
miai daugiau aukų, negu a- 
nas Vietitamo frontas, ir — 
tylime. Tarytum taip ir rei
kėtų ir kitaip būti negali.

O tas žudikas yra mūsų 
išgarbintas, išreklamuotas, 
nulakuotas ir nublizgintas 
automobilis. Žudikas, kurį 
mes patvs nusiperkame už 
savo pinigus..

Kad būtų akivaizdžiau, 
kokia vra gausi šios rūšies 
giltinės šienapiūtė. žvilgte
lėkime tiktai bent į apvalius

iš 27% ar 305* komisijų pirmininkai turėjo padaryti 98% . niekas negali nuneigti, 
balsuotojų. Tuos davinius ir šiandien rodo sovietiniai 
slapti archyvai, kuriais, deja, nė Žiugžda negali naudotis.

timatuma Krašto valdybai, rių kelis pats įkūrė ir reda- 
Kel. red.) ir paaiškino, kad gavo) skiltis, o po to išleis- 

vabM. 1739 So. tag perketukas "reiškia mū- davo atskira knyga. Tų skil- 
St, Chicago. I1L su saliose ne ka kita. kaip čių pasirodymo nekantrau- 

j KpbunšVosios sąžinės žadin- darni laukdavo ne tik skai- 
į toia“. kori« anot to paties tytojai anglai, bet ir nišai, 
! vedinio. "<ralu naU ėmėsi į™* išsiversdavo.
| radikaliu priemonių“. j S^k? Dickensas net pareiškė:
• Vadinasi, Australijos Lie-' įsidėjęs,
tuvių Katalikų Federacijos del ^lk kntikai ir skaitytojai

i • Q h Mira Chinatrna1 orSanas aiškiai remia tuos c?a !ms mane. neminti, dum- 
Liepos 3 d. marė Chicagos smurtininkus Cia nėra nie_ «« 1 man prielankiausią Si-

Marauett parko lietuvių pa- biro klimatą'v;v. ko nuostabaus, ops tai nrora- -----

štai praeitos nepriklauso
mybės sukakties savaitgalį

. .. . ... ., .. . . ... I automobilių nelaimėse žuvorinkimus ir rinkimų agitacijoj buvo tiesiog; n .. . . _x. . , T. . apie 600 žmonių ir buvo su
draudžiama ir minėti, kad Lietuvą nonma prijungti pne i keista iki 30 000 
^vietų S^gos, kaip ir kitos respublikos te" prirakintos, j ,96g metu .
Antai, dideliame pnešnnkiminiame mitinge Kauno spor- į yepos savaFtgaly keliuose 
to halėje vienas vyrukas, nežinodamas partijos suktos fUv0 609 žmonės, o sužeistų 
linijos, ėmė ir sušuko visa gerkle, bolševikiniam agitato- buvo 28.000. 
riam pataikaudamas: "Tegyvuoja tryliktoji Lietuvos Ta- .. . .
n-binė Socialiame respublika !“ Tada jū buvo tuoj pat i
nutildytas, o kitą dieną spaudoje apšauktas relkciome-; lg3 ^„duoKus 26 žuvusius
rium ir provokatorium. Girdi, nei Sovietų S-gos, nei Ue-1 mažfljy privatinių lėktuvų Raiėme, kad Lietuvos at- k? n«s tai OT£; vėliau įžymus rusų rašy-
tuvos liaudies vyriausybes visiškai nei negalvojanaos neIaimėse ir 10,000 suaižei- atovas Juoaas Kajeelus bu- toms Černiauskas. Jis buvo 1 nacijai dar sunku pamiršti ^ja, Dostojevskis, būdamas
apie tokį Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą.. Kalbėti, dusių laidant ar šaudant į-’Vo Washingtone piktadarių lietuvis, bet ėjo prfeš lietu- l]^ai praktikuotą pnncipą: gibiro tremtyje> kitų knygų
apie įjungimą tai, esą, reiškia demonstruoti nepasitikeji- vairias iliuminacines ir ki-j užpultas ir sužeistas. Jis jau vių troškimus. Jis ne tik ne-' Kas ne su mumls» tas Pnes, nenorėjo skaityti, tik Di-
mą Uetuvos nepriklausomybe, kelti gyventojų paniką ne- A
tikėti sovietų vyriausybės pažadais nesikišti į Uetuvos 
vidaus reikalus. Tai galį daryti tik reakcionieriai...

Taigi, okupantai tikruosius savo tikslus slėpė ir me
lavo, kad tik krašte nekiltų riaušių ar net spontaniško 
ginkluoto žmonių pasipriešinimo liisvės duobkasiams, 
kad gyventojai galį visai nedalyvauti rinkimuose.

Čia lygiai taip pat buvo meluota, kaip ir draudžiant 
kalbėti, kad iš ūkininkų būsianti atimta visa žemė, kad 
jie būsią suvaryti į kolchozus, kaip tai padaryta visoje 
Sovietų Sąjungoje.

Ir Lietuvos prijungimą liečianti liūdna tiesa pradėjo 
aiškėti tik vėliau. Jau 1940 m. liepos 1 d. Molotovas aiški
no Krėvęi, kad būsią "atsiklausta“ liaudies, ar ji norinti 
įsijungti į Sovietų Sąjungą. Ir jis Krėvei pastebėjo: "Jūs 
pamatysite, kad nepraeis 4 mėnesiai, ir Pabaltijo valsty
bės balsuos už inkorporaciją.“ Jis žinojo, kad ta vadina
moji liaudis bu* priversta taip balsuuoti.

Kai dr. A. Garmus iš Maskvos atsiųstam Lietuvos su
tvarkyti Dekanozovui pareiškė, kad nebalsuosią už Lietu
vos įjungimą į Sovietų Sąjungą, tai Dekanozovas tiesiai 
atsakė: "Tik pamėginkite. Yra priemonių daryti taip, 
kaip mes norime, ir tų priemonių mes pakankamai turim.“

Na, ir tas "Liaudies seimas“ nubalsavo, kaip jam 
buvo įsakyta. "Nubalsavo“ teatro salėje, užkulisy stovint 
ginkluotiems enkavedistams. "Nubalsavo“, nes žinojo, kas 
laukia to atstovo, kuris būtų viešai pareiškęs priešingą 
nuomone. Kokia to "prašymo prisijungti“ vertė ir kokiu 
gąsdinimu jis buvo pasiektas, demokratinės santvarkos 
piliečiui netenka nė aiškinti. Juk tiesiog dar niekur negir
dėta ir psichologiniai neįmanoma, kad sprendžiant ne
priklausomybės praradimo klausimą, neatsirastų nė vieno 
atstovo, kuris prieš tai protestuotų, pareikštų savo atskirą 
nuomonę, ar bent siūlytų svarstyti kokias kitas sąlygas.

Ir taip, okupanto melas, apgaulė ir atstovam įvaryta 
totalinė baimė privertė užantspauduoti Uetuvos laisvės

Prieš

Rugpiūčio 24 d. buvo vėl sušauktas tas pats Liaudies 
MfttUM, priimta sovietinė konstitucija, ir pradėtas vergijos 
aąb*ų gyvenimas.

Bet meš tvirtai tikime, kad ir sovietų specialistams 
tikros istorinės tiesos nepavyks ištrinti, o lietuvių tauta 
vėl sulauks laisvės dienų,

Ir is to peršasi "logiška“! 
išvadą, kad šiais laikais žū-j 
ti dėl laisvės ar kurios kitos 
idėjos, yra beveik nusikalti- HaUted 
mąs, o žūti viriaįuų be pras- * 
mės — sąvąfcne supranta
mas ir priimtinas dalykas...;

.■ 'j

J. KAJECKASJAU EINA; 

PAREIGAS

KAIP PALAIDOJO 

KUN.'V. ČERNIAUSKĄ

tokias petardas. Įtiek pasveiko; kad birželio padėjo lietuviams ginti sa
Vietnamo kare per devy- 25 d. galėjo dalyvauti prie vo teisių kovose dėl šv. Ka-

nerius metus žuvo 40,000, Valstybės departamento a- zimiero kapinių, bet dar 
amerikiečiu, o per tą patį kredituotų korespondentų trukdė, 
laikotarpį iš šio pasaulio gil-* sąjungos surengtame priė-i
tire automobiliuos išsivežė mime valstybės sekretoriaus' Naujienos liepos 14 d. pla- 
437,000 JAV žmonių. j ir diplomatinių misijų šefų čiai aprašo, kaip jis buvo pa- 

Vietnamo kare per tuos'^. birželio 80 d. -De- minėtose kapinėse:
devynerius metus buvo su- i mokratines Congo respubli- karsta i kapiniu
žeisti 263 000 kariu, o neri kos mimsterio surengtame , Atvežus Karsią į Kapinių 
žeisti zoo,.uuo Kanų, o per nuroviau, koplyčią, ten susirinkusiemta pat laikotarpi automobi- pnemime Congo nepnklau- hpat laikotarpį 
lių nelaimėse — 138 milio
nai.

PasaaHo gražuole ąortorilrietž 
Marisol Malaret, 20 a.

Katattą vytirapaa Wahb, karį 
Kfaijm koaiaabtai, 12 Metą ka
linę, dabar ttkido į laisvę.

mus. Į ckenso apysakas. Gal dėl to, 
j kad šis rašytojas ne tiek ra
šė apie “aukštųjų“ luomų

KAS BELIKO IŠ j žmones, kiek apie paprastų, 
KANKINIŲ KOPLYČIOS ! eilinių žmonių gyvenimą to

rakakties j į™. P^kyta, kad laidotu- 
j ves bus pnvacios. todėl vi- 
j siems liepta apleisti kapines, 
net ir fotografas turėjo išei-

KAIP MĖTOMI MOŠŲ b

somybės 10-sios 
proga ir kitur.
r- & t

PINIGAI
Ui

Vyriausybė milionus iš
moka už tai, kad derlinga 
žemė būtų laikoma neapsė
ta. Tie milionai patenka į 
taip jau turtingų žmonių ki
šenes. štai keli pavyzdžiai.

Vienam tokiam žemės 
vminkui už dirvonuojančius 
laukus "pašalpos“ per me
tus sumokėta net |4 milio
nai. Daugiau nei f 1 milionas 
sumokėta šešiems, po $600, 
000 gavo penkiolika, senato
rius Eastlandas tuo būdu į 
kišenę įsikišo $125,000. Vie
na anglų firma, žemės savi
ninkė, už bovelna neapsėtus 
laukus gavo $653,252.

"Ateina pats liūdniausias 
lafd6ttfrių momentas. Ke
lioms minutėms po trijų bu
vo užvestas senas ir lietu
viams gerai pažįstamas tro- 
kelis ir pradėti judinti kab
liai. TrokeKs nuvežė prela
to karstą prie iškastos duo
bės. Ten jį iškėlė, pasukinė
jo ir fpkraipė, kaip pakrai
po kiekvieną laidojamą 
žmogų, ir nuleido į duobę. 
Niekas maldos nesukalbėjo, 
niekas giesmės nesugiedojo. 
Niekas ir kalbos nepasakė, 
niekas Saujos žemių į duobę 
neįmetė. Niekas nei žodžio 
nei angliškai, nei lietuviškai 
netarė, tarytum į duobę bfk 
tų įleistas ne lietuvio sūnus, 
ne katalikų parapijos klebo> 
nas... Tarytum būtų laidoja
mas ne gilias ir gražias tra
dicijas turinčios bažnyčios 
atstovas, bet visiškai subiz- 

organizacijos ei-

Jau seniai keliamas klau
simas panaikinti tas pašal
pas, arba jas bent sumažin-. 
ti iki $20,000. Pagaliau se-‘nierintos 
natas nutarė nebemokėti. Mais. 
vienam savininkui daugiau
kaip $20,000, bet atstovų rū- Į apteiktas Černiauskas ta
rnai pašalpų dydžio neapri- po dubtatierintų ir lietuviam

Naujienos liepos 14 d. ve
damajame kalba apie lietu
vių pinigais įrengtą koplyčią 
Vatikane.

"Viešai ir iškilmingai 
kontraktoriai (vysk. V. Briz^ 
gys. Kel. Red.).buvo paža
dėję pastatyti lietuvių tautos 
kankiniams prisiminti, pa
gerbti ir įamžinti koplyčią. 
Iškilmingam kankinių kop
lyčios atidaryriiui suorgani
zuotos brangios ekskursijos, 
iš tolimiausių lietuvių kolo
nijų lėktuvais buvo vežami 
mūsų tautiečiai į Romą, bet 
net iki paskutinės minutės 
jiems nepasakyta, kad kop
lyčios statymo planai iš pa
grindų pakeisti“. ~

"Vietoje lietuvių tautos 
kankinių koplyčios Romoje, 
Vatikano bažnyčioj buvo pa
šventinta lietuvių koplyčia, 
o toje koplyčioje palaimin
tas Mergelės Marijos, "Gai
lestingumo Motinos“, pa
veikslas“.

Taip Vatikanas padarė, 
nenorėdamas erzinti Sovietų 
Sąjungos.

Naujienos savo vedamąjį 
baigia išvada:

"Jeigu didžiausiam lietu
vių tautos ir žmonijos prie
šui nuolaidos bus daromos, 
kaip jos padarytos praeitų 
savaitę Vatikane, tai lietu
viams teks rimtai patikrinti,

meto Anglijoje, kurioje tada 
smarkiai augo kapitalizmas 
su daugeliu negeistinų jo ap
raiškų.

Maskva 1957 m. išleido 
30 tomu Dickenso raštų rin
kini, kurio 600,000 egz. bu
vo tuojau išpirkti.

» • •
Londone išėjo Walterio 

Laęuero knyga Europe 
Since Hitler, Vaizduojanti 
dabartinės Europos ' būklę, 
čia įjjįbfėžikmas stebėtinas 
Vakarų Europos ekonominis 
atsigavimas po Antrojo pa
saulinio karo. Jis lyginamas 
su Sovietijos ir jos vairuo
jamų Rytų Europos valsty
bių nesugebėjimu išspręsti 
ekonominių painiavų, kurias 
sėkmingai išsprendė Vaka
rai. čia kvla ir politinė mįs
lė : kodėl diktatūrinio atspal
vio valstybės ir Vakaruose 
atsiradę "hippių“ atspalvio 
'"revoKuciCtiieriai“ bendrai 
puola demokratinį liberaliz
mą?

Autorius mįslės neatspė
ja, nore tai Europos gyveni
mo faktas. Ekonominį klau
simą pakenčiamai išsprendę 
Vakarai susilaukė savo jau
nuomenėje "naujų revoliu
cionierių“, kuriuos poetas 
H. Nagys vadina Stalino 
venįjos bučiuoto jais. Sovie
tinis pasaulis desperatiškai 
ieško savo ekonominiam 
klausimui sprendimo, bet sy
kiu su vakarietiškais hip

bojo. Kaip bendra komisija svetimų planų auka. Jį būtų ■ kuo galės pasitikėti kovoje piais įnirtusiai kovoja prisi
suderins tuos nutarimus fa* buvę galima ir pagarbiai 
ar ir toliau bus mittonieflSRi paMdeti pagal krikščion&- 
mokamos valdžios pašalpos, kas ir lietuvių tautos tradi- 
parodys netolima ateitis. cijas“.

už savo krašto laisvę. Nega- demokratinį liberalizmą o- 
lima tenkinti lietuvių laisvės kupuoja ginklu čekoslova- 
troškimo ir bendradarbiauti
su tos laisvės slopintojų.“ Nukelta į 8 puri.

i
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas vl

B Urugvajau padangės
> „tififiniauti“

Prieš 40 metų Urugvajaus 
lietuviai buvo labai veiklūs. 
Jų parengimai buvo labai 
dažni, vieni su kitais konku
ruodavo dėl savo lygio. Bu
vo dienų, kada prašėsi vie
ni kitus susilaikyti ruožus tą 
pačią dieną gegužinę ar ko
kį kitą renginį! Tais laikais 
buvo energingų vadovų ir 
uolių lankytojų.

Bėgo metai. Lietuvių gre
tos retėjo, vieni išvyko į 
amžinybę, kiti į senatvę, tre
ti pnsirinko savo politinių 
pažiūrų varžtą, skaldė lietu
vių vienybę ir tuo nulietuvi- 
no vaikus.

Beniu tarpusavės rietenos 
nubaidė jaunimą nuo lietu-

ii
SLA GAVO NEW YORKO Apie nusikaltimus daug net nepataisomiems

masvsaaina a i prikalbėta ir prirašyta, bet kanas. mxnamzjiM> i.» emės j^s daroma,
Lietpos9 d. A. D. Wiener,Į, U

State Insurance Fund atsto
vas, apsilankė SLA centro

•’au b“8'1 P*“'i Waahingtone ir spaudoje 
pavyzdingą ir nuosaikų tar- i sukėlė neri^ žill‘a' -kad

laikotarpį. SLA sekretorius n«-g™ renkamos jvairios anksto,
se. Štai, pernai JAV nusikal-

Per 9 metus nusikaltimų, 
skaičius padidėjo daugiau i

A. Budreckis ir Tėvynės re
daktorius J. Petrėnas priė
mė pažymėjimą, pareikšda
mi padėką Susivienijimo 
vardu.

State Insurance Fund yra 
New Yorko valstijos darbi
ninkų aprūpinimo ir nedar
bo draudimo įstaiga.

tėlių buvo nužudyta 14.000 
žmonių, o tai yra beveik 
trigubai daugiau, negu tais 
metais žuvo Vietnamo kare. 
Per paskutiniuosius 10 metų 
Amerikoje išprievartauta 
260,000 moterų. Peniai bu
vo 300,000 užpuolimų su 
ginklu rankoje.

„T. . . c ............ įžymus Washingtono ad-
’Taetuvių Susivienijimas voųatas Williams, nagrinė- 

- Amerikoje buvo viena pir- damas priežastis. da kuri„
v'skos visuomenės ir pastų- mulų draugijų, kunos.dar i „įkaitimai didėja, nurodo 
nrie i svetimųjų įtakos srove. 1919 metais įsirašė į Statei ^g.

Lietuviu visuomeninė veik-, Insurance Fund“, teigė at-| Visu pirma__mažai po
la atsidūrė pavojingoj kri- stovas A. D. Wiener. „Mums 
zėj. Tenka džiaugtis, kad "** Vo'’ T’”" ^', l
dar veikia pirmoji ir seniau
sia Urugvajaus Lietuviu 
Kultūros drauriia su savo 
navvzdin<Jrais Gintaro ir A- 
žuolvno tautiniu šokių sam- 
biMafe ir Aido choru.

Neabeiotina. kad ir iuos 
am^ts. bet linkėtina, 

kad jų veikla suaktyvėtų.

yra džiugu kad Jūsų orga- Antra pricžastis _ „usį. 
nizacija pademonstravo su-r kahė,iai nejaučia baimės,
pratimą darbininkų aprūpi- jic bus „„bausti. Juk 
mmo reikalų istisus 50 me- oktai vienag g d io p)ė_

Terorizmą* piečiam 

Jau ne nuo šiandien ir čia 
ėmė veikti vadinamųjų ”tu- 
pamarų“ organizacija. Tai 
antisocialinių jaunuolių gau
ja, kuri ėmė terioti kraštą, 
piešdami bankus, grobdami 
diplomatus, užpuldinėdami 
policijos nuovadas, jūreivių 
mokyklas, pasigrobdami ten 
ginklų, nužudydami aukš
tus policijos pareigūnus ir 
kt

Gyventojai pradžioje ne
kreipė dėmesio į tai, bet kai

• * šiky tesugaunamas. O ik pa-
vogusiu mažiau kaip $50 tik 
vienas iš keturiolikos paten
ka i teismą. Turėkime galvo
je. kad 75% nusikaltimu į- 
wkdo nepilnamečiai. Juos 

i labiausiai veikia tas faktas, 
į kad jiems teikiami visokie 

Liet. Bendruomenės apy- palengvinimai. nuteisiami 
lirkė Jonui Gailiūnui jam- sąlyginiai ar tik pabarami, 
žinti Lietuvių Fonde surin-!ko iš viso S229 Aukoio šio* Pa£a,iau’ 3el nusikaltėliai ko s viso $289. Aukų) «e tuoj patektu j teismą ir tuoj

* r • v ! būtų nubausti, daugelis jų
p p . kito nusikaltimo nekartotų.Gaibunas $20, P. u* J. Mik-'
šiai $15. I Tokios nuomonės yra ir

WORCESTER, MASS.

rios perduodamos atitinka
miems kompiuteriams, o šie 
jas amžinai „atsimena“

Esą, tokias žinias 
net kelios jetaigos. Pirmian- 
rią jas renka atitinkamai 
prekybininkų biuras, 
damas patikrinti pirkėją 
kreditingumą. Jas renka j- 
vairies šalpos įstaigos, nusė
damos žinoti šelpiamojo as
mens tikrą medžiaginę bftk- 
1e. žinoma, neatsilieka ir po
licija. FBI įstaiga, kuriosau- 
registruoja riaušininkus, ža-. 
monstraciju dalyvius, «gfca-> 
torius, kariuomenė — savoj 
žinybom priklausančius as-! 
menis, net ir civilinius tar-1 
nautojus, o teismai — nu-1 
baustuosius, visokius savo ‘ 
klientus kriminalistus ir kt

Visos tos žinios suplaukia 
į mechaniškas kompiuterių 
„ausis“,, ir reikalui esant': 
iš jų galima vėl „išgirsti“ a-'pic' kiekvieną a«n^į virių, LATVIŲ DAINŲ ŠVENTE

;l

amerikietės dvi savaites išims anai laidosiąs jūroje prie Virgis Iabad 50 pšdų 
aUtkikaaMMC patalpose. Jos su GE tcchaifca tikrina dagnaaies regaltotorip. Viltoje taa *toa- 

jes gyvens jūros gelmėje. Tokie kandyami jaa daromi kateri •etai.

JUAUŠlNlNKUfi AAUDYS 
MEDINĖM KULKOMkas tik reikalinga. j Jjepoa 4 d. Toronte buvo

Tokie dalykai turėtų ne- tradicinė latvių dainų šven-
keki nusistebėjimo, nes tė. Į ją suvažiavo latvių iš į 
kiekviena valdžia nori ko įvairių kraštų, net iš Austra- 
daugiausia žinoti apie savo įjos. Iš Anglijos atskrido 
piliečius. Bet čia, kraštutinių 2,70 latvių dviem lėktuvais, 
demokratinių laisvių šalyje, jž Švedijos 42, iš kitur ma- . .......
toks žinių rinkimas laiko- žesaės grupės. Daugiausia,i 8au^v«» ia kuniI saU(loma

. .......................................... mas kišimusi į asmens rei- ayku, buvo & JAV ir Kana- 'medinem kulkom-
Po $10 adkojo: Abrazine-aukščiausiojo teismo pirmi-į kalus. Be to, tuose -kompiu- t§ DUblikos buvo

kai Gedminui Nagliai, & S^TžiniS“ J* 12-°°°' JunKtini ehor*
klaidingų žinių, o piliečiui M chorai s„ ie,
nėra kaip tam machaniamui lQOO dai„inink 
pasiteisinti. 1* * i

Sakysime, ten surašyti ne* (Liepos 5 d. buvo šokiui pos 4 d. jis jau buvo pavar- 
tik tie, kurie kuo nors num- šventė, kurion atsilankė a-’totas ir Barkeley. Kalifomi- 
žengė įstatymams, bet ir ,to- pie 10,000 žmonių, o prog- j joje. prieš 500 akmenimis 
kie, kurie, vietos valdžios į- -rainą atliko apie 800 šokėjų ; ginkluotu demonstrantų, ku- 
staigų nuomone, yra ”pąjž- R 47 sambūrių. I
gūs nusikalsti įatidymui“. G Geriausiu vienetu pripa- klausomybes minėjimą.
kas tą „pajėgumą“ K»U >«, žintas Toronto Dizdancis, 

i? N

Pastaruoju laiku riaušėms 
malšinti pradėta vartoti 
naujas ginklas, kuris esą net 
geresnis už ašarines dujas ir 
kitas senas priemones. Tai

niai drabužiai, kaukės ar 
grimas ir pan. Taigi dėlios 
priežasties Dickenso kūrinių 
skaitymas buvo nukeltas į 
pirmadienį ir turėjo didelį 
pasisekimą.

ir K. Purinai, V. Garsys. Į reiškęs, kad „tik baimė, kad 
Po $5: Alytai. D. Bolan- teismas greitai ir griežtai 

ger, Brazauskai, Chirai, O.!™*“? nusikaltėlį, gali su-
Daučiūnienė, Glodų šeima,! laikyti ji nuo nusikaltimo. 
B. Grigaliūnas. P. Savickas pas mus Amerikoje nusikal- 

jau keli eiliniai policininkai ir žmona .T Slavink^ jr žmn.: tėliai tokios baimės nejau- 
buvo užpulti ir vieni užmuš- -- — -- -------- ’ "io“
ti, kiti sužeisti, pradęjo ne
rimauti.
' Nejauku ir lietuviams.
Dargi baueru naktimis gat
vėmis vaikščioti.

na. St. Savickas ir žmona, * čia 
Staneliai, K. Šimulynas, S. Mat- * suimtas nusikaltė- 
Šiurkus, A. ir B. Tarnai, Ze- lia žino-kad iiiki tewmo pa-

Pne

nevičiai, židžiūnai.
Po $3: Domantas, J. Plė

šys. J. Štaras.
Po $2: Abromavičiai. Dū-

dienė, V. Dulskienė, B. Ha-
Oras pas nu» labai nepa- 

stovus. Vasario 27 d. termo- ĮIatokai pądofekjg, j. pau.
pakilo iki 44 laiP9“ Bukonis. Pridotkas, A. Zack 

mų šilimos, o liepos 2 d. ter- k R ^ain. 
mometras nukrito iki 67
laipsnių žemiau nulio. Tokių 
šalčių nebuvo per 53 metus.
Tai rekordinis šaltis.

Vasaros metu saulės įkai
tintose smiltvse kepdavome 
kiaušinius o dabar, esant to
kiam šalčiui, ne vienas ne- 
turtinmiin. kurie neturi šil- 
tn drabužiu ir anavo, o dar 
mieca po atviru dangumi,— 
snsfingn.

TJetuviai, nenamir5e kai
liniu. nebijo nei pikčiausiu

Po $1: P. Alovosius,, A. 
Balčiūnas, A. Buehyn, M. 
Grigaitis, Kapkienė, A. Ker
šienė. L. Lozoraitienė, Lo
zoraitis, P. Milolis, Mance- 
vičienė, A. Šmitai, K. Zur- 
lys.

Velionies Jono Gailiūno 
šeima visiems aukotojams 
taria nuoširdžiausią ačiū.

speigu.
Albinas Gombaragis

t Atkelta iš 2-ro puslapio)
kiją, pakilusią eiti demokra
tiniu kebu. Atrodo, kad so
tūs tralfta būti alkani, o al
kaninori bttti sotūs, bet kaž
kodėl abeji nekenčia sveiko 
vidurinio demokratijos ke
bo.

SUDBURY, GNT.

Ilgai sirgęs mirė senas 
Keleivio skaitytojas And
rius Jasiulevičius, Kanadoj 
išgyvenęs 40 metų. Velionis 
buvo kflęa iš Sabinos kaimo, 
Lazdijų rajono. Lietuvoj pa
liko du broliai ir keturios se
serys.

Visiems giminėms ir .arti
miesiems reiškiame gflią.už- 
uojautą, o velioniui ramiai 
ilsėtm Kanados žemėje.

J.Str.

leis už užstatą. Teismas bus 
do keleriu metų. O per tą 
laika kiekvienas trečias nu
sikaltėlis jau įvykdo naują 

* nusikaltimą.
Pagaliau policija ir teisi

ninkai sako, kad labai dide
lis paskatas nuąikalati yra 
narkotikai. Narkomanas, no
rėdamas isigvti lėšų narkoti
kam. gali nužudvti net žmo- 
cil Vartojantis heroiną kas
dien turi jam išleisti $30. O 
kur gaus jaunuolis tokia su
ma? Jis eina vogti, plėšti, 
iis gali padarvk* betkoki nu
sikaltimą, kad tik įsigytų 
narkotikų savo aistrai pa
tenkinti.

Narkomanu skaičius vis 
didėja. Per 2 metus vien 
Nevr Yorke nuo narkotiku 
mirė 900, iš jų 224 paaugliai 
O prieš 10 metų mirčių dėl 
šios priežasties tebuvo tik 
viena kita. Statistika rodo, 
kad 75% ginkluotu apiplė
šimų gatvėse įvykdo narko
manai.

Kaip matome, nusikalti
mų skaičiaus vis nesiseka su
mažinti, nore per kiekvienų^ 
rinkimus prezidentiniai kan
didatai ir kiti politikai vii 
tai žada padaryti. Cia reikia 
didelių ir griežtų reformų, 
stiprių ir greitų bausmių, 
ne psichologų posteringavi- 
mo ir teisėjų geraširdingumo

t J .11. wį0trlAUOi&

Šis ginklas 1967 metais 
buvo išrastas ir ištobulintas 
Hong Konke ir ten pirmą 
kartą sėkmingai „išbandy
tas“ ant minios kailio. 0 lie-

Žinoma, rimtu atveju, me- 
, dirės kulkos neatstoja tikrų- 
į ju. bet miniai išvaikyti jos 
J gana tinkamos, kaip sako

charakteristiką Išgirdus. | 5^kad i jos pereigūnm. Tokia
Gali būti ir kitokių kini- • rijoje dainų šventės buvo į tafta pataikiusi neužmuša 

dų. Pavyzdžiui, j nepatiki-1 renmamos maždaug kas j net neprakerta odos per dra- 
sąrašus >ali patekti! Pakeri metai nuo 1873 m. božius. bet ios smūgis yra

taip tikrai nustatyti? Na, o.n-ji vieta teko Hamiltonui, 
ant žmogaus šešėlis jau k^ni-įi — Bostono šokėjams, 
krinta, iš kompiuterio tokią

mųjų
žmogus ir visai atsitiktinai.
Štai, Ban Francisco ^mieste, 
išsklaidydama pacifistų mi
tingą, policija suėmė atsitik
tinai praeinantį profesorių.
Teisėjas ji pripažino nekar
tu. bet į kompiuterį jis ode 
tiek pateko, kaip dslyvavųa 
tame mitinge, jr jeigu tanai 
kompiuteris bustik paprašy
tas apie .įvairias demom 
oįįee įvykius ir dalyvius 
teikti kokių žinių, jis nei 
iotinai paminės ir aną ipm- 
fešerių. O tokiaJtiaičbaca ži
nia jau gali paksakti ir artais, 
ir žmogaus karjerai. Rpač; 
įsi pretenduojestoiį koki at
sakingą darbą.

Tokių priemenių prieši
ninkai sako, kad rriakti ži
nias ir platinti liafasaraaijas 
apie niekuo
asmenis draudžia jatiRtpiaesi 
nes tai pažeidžia ;p suriedi į
nes piliečio teises. Bet iždtit 
tos pusės, vis .didėjančios 
irianėės, dažnėjančfos žody-1,Ra atitinkamas įstaigas bu- 
nės, politiniai Jr sotialiuieL.dėti ir moderniausiomis 
konfliktai, svetimų kraštų a- ‘priemonėmis telkti reikalin- 
gentų ir šnipų invazija ver- gas žinias.

NCRA KUR DĖTI NUODŲ

Amerika pilna nuodų. 
Pentagonas nuodus gamina 
Karo ^tikslams, o chemikalų

elitu .gJiolK iiiniloteu

INDĖNAI LAIMtžO

Žinome, kad tikrieji JAV 
gyventojai yra indėnai, o vi
si kiti — ateiviai, šiandien 
indėnai yra suvaryti į rezer
vatus, o jų žemes pasisavino 
vėliau čia atkeliavusieji Jų 
žemės buvo atimtos jėga ar 
apgaule.

Toks likimas ištiko ir Na- 
vaho gentį, kuri gyveno 
zonoj. N. Mėxico ir i 
1866 m. su jįds buvo.
sįta sutartis, ^a^al^ct 
dėnai atsisakė nuo 40 mit 
akrų jiems priklausančios 
žemės ir apsigyveno .tik 8 
mil. akrų rezervatuose.

Jie jau seniai reiškė 
sitenkinimą ta sutartimi, 
jie buvo apgauti ir už atim
tą žemę nebuvo atlyginto.

Indėnai iškėlė bylą teis
me. Ji ilgai tęsėsi. Bagaliau 
teismas patenkino Navako 
genties ieškinį ir pripažino, 
kad už atimtą žemę 
30 mil. akrų) reikia įdilgin
ti. Dabar ta žemė įkid|M|jn- 
ma. Navaho gentis gausRft- 
na didelę sumą pinigų.

Neseniai panašią bylą kd- 
DEL BARZDOS ATIDĖJO, mėjo Floridoj gyvenai 4n- 

RENGlNl j dėnu Seminohj gentis, karių
įpėdiniu dauguma *

Liepos 12 d. Londone įžy
mus aktorius Williams turė- 

Į io skaityti garsiojo rašytojo 
Dickenso (mirusio prieš 100 ( mil. dollerių. 
metų) kūrinius. Geresniam 
įspūdžiui sudaryti jis sugal
vojo nusigrimuoti ir prisili- 
pinti tokia barzdą, kokią 
nešiojo Dickensas. Ją paruo
šė žinomas teatro perukų ga
mintojas. Bet Royal Festi- Praeitame numeiy tam*
va2 te?v5e ?u8’^ne^ta> J“? pondencijoj paminėteskbb. 
tebeveikia įstatymas, kuns -r-
draudžia tokius renginius, kun. Jonas Kontautas, o tu- 

‘kuriuose ■ vartojami teatri- rėjo būti kun. žuromskis.

toks stiprus, kaip sunkia laz
da užtvoįant per nurara. 
Skirtumas tik tas, kad ji ga 
na skaudžiai suduoda iš 40 
jardu atstumo ir nereikia su 
priešininku tasvtis iš arti už 
spikakliu.. Žinoma, kaip sa-

fabrikai gamina pesticidus' ko ekspertai, ir tokia medi-
farmeriams javu ir vaisių 
kenkėjams naikinti. Stip- 

nuodas vabalams y- 
ra DOT. Jis pavojingas ir 

Washingtone aną
dien buvo susirinkę viso 
krašto ekspertai ir pareiškė, 
kad ’DDT vali užkrėsti van
denį. maiste ir gali pradėti 

mirti kartu su vaba
lais. Todėl reikia uždrausti 
DDY vartoti.

Bet ilo nuodo vra tiek pri
gaminta, kad nėra kur jį dė
ti. nerkur jį beišversi, ten jis 

ir visą aplinką.

nė kulka pataikiusi gali iš 
mušti aki ar dantis ir net su
laužyti kaulus.

vena Oklahomos vąlettioje. 
Jų byla tęsėsi 20 mėtų. ite- 
bar minėta gentis gmM 42

LOWELL, MASS.

i
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Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, ialin ii Lietuvos!

Kirviu užmušė L. Mikėną I Didina Vilniau* biblioteką

Vilniuje plėšikai kirviui Vilniaus universiteto bfb* 
nužudė jauną, dar tik 30 me-, liotekai rugsėjo mėnesį šu
tų amžiaus, kinemotografi- i kaks 400 metų. Tai sukak- 
jos specialistą Liūtą varą Mi- • čiai ji gaus ir gerą dovaną— 
kėną. ... į modemų priestatą knygų

Velionis ,J. Mikėno sūnus, saugyklai, kurioje bus gali- 
Vilniuje baigė aukštuosius ma ;utalpinti i miL 200 
mokslus, buvo pasiųstas į tūkst knrau. Dabal. ,oj bib. 
toJafŲos J k,nema-,liotekoį yra apie du milto-

Jis palaidotas Pravieniš-į 
kėse šalia savo tėvų.

Filmu* pagamino, bet 

nerodo

Okup. Lietuvos švietimo 
ministerija nuo 1968 m. pa
gamino specialiai mokyk- • tuvoje žinomas, nes ji nuo 
loms rodyti visą eilę filmų, 1906 ra. Vilniuje turėjo kny- 
apie žymiuosius lietuvių ta-Į gynę, kuriame buvo galima 
šytojus: Biliūną, Mairęnį, gauti visas to meto lietuviš- 
Vienuolį. Cvirką, vėliau —• kas knygas. Ji yra išleidusi 
apie Simonaitytę ir kitus.' nevieną lietuvišką knygą —
Pasirodė, kad per dvejus; Donelaičio raštus, dr. J. Ba-
metus nesugebėta aprūpinti sanavičiaus "Iš krikščionijos 
teis filmais mokyklų, Jos, I t ki gu senovės Hetuvi 
dažnu atveju nusiskundžia, dk ba Jr kuJ „Robi * 
neturinčios sąlygų tiems fii-1 J . . ’. , .mams rodyt? | z0.n0„ ,nlma? t J? nelab

Mokytoja P. Žemaitienė !"es • ■ *° zod^ *
iš Vilniaus spaudoje (Lite-’len!erl oriy lr kL , 
ratūra ir Menas, nr. 24) tei-Į, Jo? veikė ir len-
gia, jog "tokius filmus laiky- • - okupacijos metu. M. .šla-
ti sandėliuose — nusikalti- į P^lfenė. lr tada legaliais ir 
mas“. Ji pasiūlė juos paro-1 nelegaliais keliais gaudavo 
dyti ne tik moksleiviams, knygų iš Lietuvos. Knygy- 
bet ir plačiajai visuomenei nas nustojo veikti 1946 m.,
— kino teatruose, be to, juos kada visa prekyba buvo su-, 
rodyti ir televizijos ekranuo- į valstybinta.
se. Stebisi, kad dėl tų filmų ‘ M. Šlapelienė gimus 1880 
vyksta "žinybų ginčai** bei m. birželio 17 d., taigi už-* 
nesutarimai. (E) • baigė savo gyvenimo kay-j-

į gos 90-jį puslapį, bet ji te-|
! bėra žvali, geros atminties'
I ir tebesidomi gyvenimo įvy-
j kiais. Be knygų ji ir šiandie £°s biologas Z. A. Medvede-

Akademinio dramos teat-’ negali gyventi, nes visą am- nėra paklusnus parti- 
ro aktorei Lidijai Kupstaitei žžių tarp jų praleido.. Ji ra- niams valdininkams. Jis ne- 
”už didelius nuopelnus ug-1 šo savo atsiminimus, dalis sutinka galvoti taip, kaip 
dant tarybinį teatro meną ir jų jau išspausdinta 1964 m. Maskvos valdovai liepia. Jis 
aktyvų dalyvavimą visuo- "Bibliotekininkystės ir bib- galvoja savo protu, todėl 
mediniame gyvenime“ su-i liografijos klausimų“ 4-me laikomas pavojingu ir buvo 
teiktas "Lietuvos TSR liau- tome ir "Bibliotekos darbe“ įkištas į bepročių ligoninę.

.. Į nai knvgu. Ju tame daug 
senų, retų, rankraščių ir kt.

M. Šlapelienė dar gyva

Dar prieš nepriklausomai 
Lietuvai atsikuriant, Mari
jos Piaseckaitės - Šlapelie
nės vardas buvo plačiai Lie-

L. Kupstaitė — liaudies 

artistė

dies
das“.

artistės garbės var-

Papyrusiais laivelis, kuris per 57 dienas nuplau kė 3,273 mylias iš Moroko (Afrikoj) į Barbados 
salą netoli Venecueks. šio laivo statytojas ir kapitonas Thor Heyerdahl įrodė, kad tokiais laivais 
egiptiečiai galėjo plaukioti į Naująjį pasaulį dar 3.500 metų prieš Kolumbą.

, sovietų kompartijos skaitykite
'SUVAŽIAVIMĄ ATIDĖJO '

Norvegijos keliauninkas Thor Heyerdahl, papyrusiniu 
laiveliu perplaukąs Atlanto vandenyną iš Moroko iki 
Bridgetown (Barbados saloje) per 57 dienas. Jį čia ma

tome su žmona ir dukterimi. Jis kia kelione norėjo įro
dyti, kad ir senovės egiptiečiai tokiais pat laivais galė
jo perplaukti Atlantą ir pasiekti Amerikos krantus.

RAUDONO DVARPONIO 

REIKALAVIMAI DIDĖJA

I |
1 Pagal statutą, Sovietų S-; 
į gos komunistų partijos suva- 
, žiavimas turi būti šaukiamas 
kas ketvirti metai, bet tai ne
buvo daroma. Stalinas jo 
nešaukdavo net visą dešimt
metį. 22-sis suvažiavimas 
buvo 1961 m., o paskutinis 
— 1966 m. Pagal statutą, 
24-sis suvažiavimas turėjo 
būti sušauktas šiais metais, 
bet dabar paaiškėjo, kad jis 
tebus tik kitų metų pavasa
rį-

Kodėl sūvažiavimas ati
dėtas? Žinovai sako. kad 
dabar krašto ūkis yra sun
kioj padėty, o dabartiniai 
vadai — Brežnevas ir Kosy 
ginas juk žadėjo jį pakelti. 
Vadinasi, dabar sušaukus 
suvažiavimą, gali jame susi
daryti didelė opozicija ir 
Brežnevo nebeišrinkti pir
muoju sekretorium. Jis val
džioje nori pasilikti ir tikisi 
ūkiškus reikalus pataisyti

Sovietų Sąjungos komu- O jeigu tas jam pavyktų, tai 
1 nistų vadas Brežnevas, ku- gal pasisekti laimėti ir už
riš yra ir didžiausias raudo-1 sienio politikoj. Gal pavyk-

šias knygas!
Asmenų, dievybių ir did

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

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

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
$3.75.

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

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

100 dair.ų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai kain^............. $3.50
nasis dvarponis, pareikalavo’ ty sutvarkyti, santykius otINEPRĮKLAOSOJIOS1U&
iš šių metų kumečių — kol- Vakarų Vokietija, susitarti 
chozininkų didesnių duok- su Kinija dėl pasienio nešu
lių ‘sipratimų išvengimo ir kt.

| Neseniai taip pat buvo pa- 
Jis, kalbėdamas centro ' sklidiKios užsienyje kalbos, 

komiteto posėdy, pripažino, kad Kremliuje esama nesu-
kad žemės ūkis labai šių- tarimų, kad Kosyginas bu- 

sias pasalintas, bet dabarbuoja, ir reikalavo stiprinti

TUVOS PINIGAI, Jono K. 
Kario, 225 psi., kaina $5.

RAŠTAI — -STKAiPiSNIAL 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

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

LAUMIU JUOSTA.

_  . • . aišku, kad jos buvo be pa-pastangas jo padėčiai page- ^ndo J rtijos 1
nnti. Per atemantj penkme- £omjtete KJyginJui pavesta
tj.žemes uknu .biisių skirto kitajs metais šaukiamam ■ niaus Railos akimirksnių 

lėšų io ,f daugiau, negu per partijos suvažiavimui pra-j kror.ika I dalis, straipsnių 
nasihaimisi npnkmpti Rei- nešti penkmečio planą. o rinkinys, 348 psl-, kaina —pasibaigusį penkmetį. Rei-

Bro-

$3.00.
Asmenų, dievybių ir did

vyrių VARDYNAS, surinko

Įžymusis Sovietų Sąjun-

nes gyvename!

i kią pakelti Javų. pašarų, Brežnevui padaryti pagm- 
i daržovių, vaisių derlių, rei- djnj pranešimą. Vadinasi, 
kią, kad būtų geriau ir na- partijos galvos nusprendė, 
šiau dirbama. Ūkio darbų kad ir Kosyginas, ir Grežne-' Anis Rūkas, 89 psi., kaina 
disciplina prižiūrėsianti par- vas pasilieka savo vietose.! $3.00.
ri ja : būsią dabojama, kad Ir tikrai, kitą dieną po to 
nurtatvtos normos būtų į- nutarimo Aukščiausias so-

rumas neteisybei, kvailystei 
ir palaikytas nesveiku nu-į 

looni nricitniVv- !
UŽDRAUDĖ IEŠKOTI 

NOJAUS ARKOS

krypimu: "blogu prisitaiky
mu socialinei aplinkai“. Jei 
galvoji ne taip, kaip nurody
ta — reiškia, kad tu nenor
malus. O prisitaikiusieji turi 
visi vienodai galvoti.

Gyvulių ūkis. George Or- 
wel bolševikinės santvarkos

vietas Kosyginą vienu balsu i satyra, 71 psl., kaina $1.00. 
i išrinko 4 metams ministro LIETUVIŲ BELETRIS- i pirmininku. Tai dar vienas TIKOS ANTOLOGIJA, II 
' įrodymas, kad Sovietijoj vis-1 omas, redagavo Bernardas i ką valdo partija, o visokie Brazdžionis ir Benys Bab- 
!ministrai ir deputatai tėra! auskas. 700 puslapių, kaina

t,,,.!.,-- , • u-u tik partijos vadų pastumdė- .$10. Knygoje yra 61 rašyto-Turkijos vynausybe buvo ]iaj p |0 kū bo5 pavyzdžiaL

leidusi Amerikos ekspedici
jai kopti Į Ararato kalną ir

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 

tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

Ir teisybės nesurasi: net J . ...
mūsų geriausių mokslininkų Įes^°ti Nojaus Arkos arba 
ir rašytojų pastangos nieko J°s liekanų. Kalnas yra ne- 
nepadeda. !sovietų sienos, todėl 30-

Jei tai būtų pirmas toks'™^ , ,buvo, nepatenkinti, 
atsitikimas! Bet tei įeina į ~d tokios ekspedicijos lei- 
medą, neteisėtai sutvarko- ūžiamos ir iš kalno viršaus 
ma, neieškant kaltės, nes gė- "šnipinėjama“ jų teritorija, 
da suminėti priežastį. Vieni J
nukentėjusieji plačiai žino-! Dėl šventos ramybės Tur- 
mi, daug daugiau — nežino-; WJos vyriausybė ir uždrau- 
mų. Valdiniai psichiatrai, i dė tą ekspediciją, 
priesaikos laužytojai, "psi-l
chine liga“ laiko ir dėmesį 
visuomeninėm problemom, 
ir perdidelį karštumą, ir per- 
didelį šaltumą, ir labai aiš
kius gabumus, ir jų trūku
mą.

Laikas suprasti: laisvai 
galvojančių, sveikų žmonių 
kalinimas beprotnamiuose 
yra dvasinė žmogžudystė.
Tai ta pati dujų kamera ir 
gal dar baisesnė bausmė: 
žudomųjų kančios baises
nės ir ilgesnės. Šitie nusikal
timai, kaip ir dujų kameros, 
nebus niekados,užmiršti, ir 
visi tie, kurie juose dalyvau
ja, bus teisiami amžinai, 
jiems dar gyvenant ir jiems 
mirus.

Net ir neteisingume ir nu
sikaltimuose reikia atsimin
ti ribą, kurią peržengus, 
žmogus tampa žmogėdra.

Siauras galvojimas, kad 
galima gyventi nuolat pasi
rėmus tik jėga ir neatsižvel
giant į sąžines prieštaravi
mus.

i Prieš tai subruzdo protes- 
' tuoti net tokie garsūs moks- 
I lininkai, kaip Sacharovas ir 

DAR VIENĄ UŽDARĖ įKapitsa, dildantieji atomi

(1970 m. nr. 5).

A. Skirutytė gavo aukso 

medalį

Dailininkei A. Skirutyteij Kad beprotį uždaro į jiem • 
ligonines ar prie

BEPROTNAMYJE

Milano grafikos parodoje už • skirta
jos graviūrą "Mano ežere-; glaudas, nieko nuostabaus,
liai*
lis.

paskirtas aukso meda-

Prieš penkerius metus- A.
Skirutytė tarptautinėje, pa- piktinimo.

bet kai ten yra grūdami 
sveiki ir talentingi žmonės, 
tai jau reikia rėkti iš pasi-

rodoje Liublianoje (Jugo
slavijoje) už savo grafikos 
kūrinį "Žvepo gimimas“ lai
mėjo trečią premiją.

Garbės rastas 

prof. J. Nainiui

Veterinarijos instituto pro
fesorius, nusipelnęs mokslo 
veikėjas Jonas Nainys, ry
šium su jo 70-siomis gimimo 
metinėmis, buvo apdovano
tas Garbės raštu.

Prof. J. Nainys yra gimęs 
Pakruojo valsčiuje, veteri
narijos mokslus baigė Vie
noje, nepriklausomoj Lietu
voj dirbo Veterinarijos bak
teriologijos institute, pirmo
sios okupacijos metu buvo 
Veterinarijos akademijos 
rektorius, karo metu kurį protnami įkišta poetė Nata- 
laiką buvo 16-sios lietuviš- Ii ja Gorbanevskaia. Jos bu
kos divizijos veterinarijos te buvo rasta prieš valdžia 
gydytojas. Dabar vadovauja nukreiptos literatūros. 1968 
veterinarinės sanitarinės metais ji Maskvoje dalyvavo 
ekspertizės ir zoologijos ka- protesto demonstracijoje dėl 
terirai čekuslovakijne okupacijos.

O tokie dalykai dedasi 
Sovietų Sąjungoje. Kai ten 
kuris nors žmogus pradeda 
reikšti valdžiai nepatinka
mą nuomonę, jis kišamas į 
bepročių ligoninę. Mat. taip 
paprasčiau. Jeigu jam iškel
si bylą. sužinos užsienio 
spauda, apie tai rašys ir pa 
šauliui akivaizdžiai rodys 
diktatūrinę priespaudą. 0 
kai paskelbsi kad ir žymų 
intelektualą bepročiu (tokių 
beprotystę nustatančių "eks
pertų,“ net su profesorių 
vardais, policija turi visada 
pakankamai) ir įkiši jfį be
pročių ligoninę ar jų izolia
cijos namus, daug lengviau 
teisintis, jei kas nors tą rei
kalą ir viešumon iškeltų.

Paskutiniuoju metu į be-

nės fizikos srityje, ir visa ei
lė kitų. Ir nuostabu, kad tie 

' jų protestai paveikė valdžią, 
ir Medvedevas buvo iš be
pročių ligoninės išleistas.

Protestavusiųjų tarpe bu
vo ir jau visame pasauly 
pagarsėjęs rusų rašytojas 
Solženycinas. Jis parašė 
laišką, kurio vertimą čia 
spausdiname:

— Štai. kaip mes gyvena
me : be jokio rašto suimti ar 
be jokio pagrindo sveikatos 
požiūriu atvažiuoja pas svei
ką žmogų 4 milicininkai ir 
du gydytojai. Gydytojai pa
reiškia, kad jis pamišėlis, o 
milicijos majoras šaukia: 
"Mes — jėgos organas. At
sistok !** — suka jam ranką 
ir veža į bepročių namus.

Taip gali atsitikti rytoj 
kiekvienam iš mūsų. Ir štai, 
kas atsitiko Žoresui Medve
devui, mokslininkui geneti
kui ir publicistui, žmogui 
lankstaus, tikslaus, šviesaus 
proto ir geros širdies (pats 
žinau jo be jokid išskaičia
vimo teikta pagalbą nepažįs
tamiems žūstantiems ligo
ninis). Ir kaip tik dėl talen
to įvairumo jis ir paskelbtas 
nenormaliu: "asmenybės
skilimas“. Kaip tik jo jaut

A. Solženycin 
197(1 m hi i želio 15 d.

VENGRAI GALI BOTI 

PAVYZDYS

Už Lietuvos sienų tėra 
viena lietuviška gimnazija. 
Tai Vasario 16 gimnazija 
Vokietijoje. Šiemet ją baigė 
3 mokiniai, o iš viso ją jau 
yra baigę 75. Jos mokinių 
skaičius kasmet mažėja, nes 
Vokietijoje lietuvių pasiliko 
tik keli tūkstančiai, o iš ki
tų kraštų mažai kas tesimo
ko. (Du yra iš JAV ir vienas 
iš Anglijos).

Kitas vaizdas yra vengrų 
gimnazijoje. Jie taip pat tu
ri gimnaziją Vokietijoje. Ją 
lanko 350 mokinių, iš kurių 
70 yra iš JAV. 30 iš Kana
dos, 20 iš Anglijos, po 10 iš 
Skandinavijos, Prancūzijos, 
Austrijos, Belgijos. Yra net 
iš Pietų Amerikos ir Austra-

KYŠIAI KOMUNISTŲ 

"ROJUJE“

Kyšininkavimas Sovietų 
Sąjungoje, matyt, taip yra 
paplitęs, kad tuo susirūpino j 
net Aukščiausias teismas. 
Paskutiniajame visuotiname 
posėdy teismas svarstė ko
vos su kyšininkavimu prie
mones. Jis pabrėžė, kad teis
mai daug kur dar nesiima 
griežtų priemonių šitai "pra
eities liekanai“ panaikinti.

NE KOLUMBAS ATRADO 

AMERIKĄ

Du sovietų istorikai — 
L. Gumilevas ir B. Kuzneco- 
vas — tvirtina, kad Ameri
ką atrado ne Kolumbas, bet 
žiloj senovėj kažkokie neži 
nomi Azijos keliauninkai.

Mat, šie mokslininkai esą 
suradę Tibete senus žemėla- 
oius. kuriuose minimas "ža
liasis kraštas“ už "Rytų jū
ros“. Jų nuomone, tas "ža
liasis kraštas“ esąs Amerika.

DĖMESIO!

Dažnai į mus kreipiasi į- 
vairūs asmenys, prašydami 
vienokių ar kitokių informa
cijų ar patarnavimų, bet ne-

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavc» Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie 

27,000 žodžių, 511 psl., kai

na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dyną*, Vidaus Peteraičio, U 
laida, daugiau Kaip 30,000 
rodžių, 586 psl.. kaina $7-00.

Introduction to modern 
Lithuanian, parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 

stieg, 471 psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 

kalbantiems lietuvių kalbos 

vadovėlis, kaina $7.

lito,. Viso labo anie 170 mo- ^Pi-anta pridėti atsakymui
kinių vra ne is Vokietijos, i Past0 Ateityje

i tokius laiškus visai neatsa- 
I Rodos, galėtume ir mes kyšime.
*aip d-ryti kaip 'eugrai Keleivio administracii«

PIGI, BET VERTINGA 

DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba "The Cemetery of Na
tions in the Siberian Tund
ra“, 112 psl., kaina $1.75.

Lietuvių kalba ta. knyga 
jau išparduota. Ji labai tin
ka dovanoti kitataučiams.

oeeooaeooeoaoeeseoooaMMS
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

b vasarą neturime „ilsėtis“
Ir kas tos vasaros nelau-|ten lietuvių neteko paste- 

ia! Mokslo metai baigiasi bėti. Gal tik Connecticut 
(jauniesiems, ateina atosto- lietuviai buvo išimtis, 

os, kad ir ne mėnesių, dar
antiems, pristabdoma tau-i Štai, Waterbury parade 

tinė kultūrinė veikla. j buvo jų būrelis, bet Sūduva,
i Bet yra grupių (neiįetu.i tautinių šokių gru,». Graž

ių), kurios vasarų dar la-i vado:
iau reiškiasi demonstraci-' 'aujama, isskj i e lietuvius iš 

jomis, riaušėmis, protestais. | kltb «™P>V n?.Wat?*“-
5ie "veikėjai“ yra labai 7 ?unda? Republlcan (aide- 

jo jų nuotrauką."garsūs“, — juos visi girdi, 
mato ir nuo jų net nukenčia. 
Mes irgi stebimės, piktina
mės. Aiškinamės, kodėl taip 
darosi, kodėl vyriausybė pe
nima griežtesnių priemonių 
^vaikai palikyti. kodėl tylio- 
i dauguma taip fr tyli? Kur 
iname, kas bus? Rūpina- 
ės. ieškome kaltės visuose, 

ik pamirštame paklausti pa- 
fevs savęs: ka ai darau"? Ar 
viską darau, ka galiu pada- 
irvti ir ka turėčiau kaip lie
tuvis ir loialus Amerikos pi
lietis daryti?

Žinoma, kaikas paklaus’ 
o ka čia vienas ar toks ma
žas lietuvių skaičius gali pa
daryti?

Birželio 28 d. Stratfordo 
Tarptautinis institutas, kaip 
ir kiekvienais metais, suruo
šė tarptautinį festivali. Buvo 
gera proga parodyti savo 
tautodailę, dainas, šokius ir 
tradicinius maisto gaminius.
Ir čia lietuviams atstovavo 
ta pati Sūduva, ir jaunimas 
gražiai pašoko keletą tauti
nių šokių — linelius, kalvelį 
ir kt. Programos vedėjas la 
bai gražiai lietuvius prista
tė — jų tautinius drabužius^ • 
gintarą ir šokius. M. Mauru- 
tvtė buvo paskelbta antrąja 
daugiausia bilietėliu parda- 
vusia instituto naudfii. Ma- 

• žai ir čia lietuvių pasirodė:

E .■

Con Son kalėjimas Pietų Vietname. Jj aplankė du JAV 
kongresmanai ir paskelbė, kad ten kaliniai laikomi bai
siausiose sąlygose. Jį lankę Raudonojo Kryžiaus atsto
vai sako, kad kalėjimas yra blogas, bet ne toks, kaip 
kaikuri spauda apie jį rašo.Bet iš tikrųjų —» nei vie- be šokė jų, tik keletas iš Wa

— Maiki. aš jau laukiu ta
vęs. Žinai, pereitą kaitą ža
dėjai papasakoti man dau
giau apie airių muštynes, nu. 
tai ir pradėk.

— Jie mušasi ir dabar. 
Pereitą kartą sakiau, kad ke
turi ar penki katalikai buvo 
užmušti, o dabar atėjo žinių, 
kad jau dešimt užmušta.

— Nu, tai kodėl niekas 
nepadaro parėtko?

— Sakyk tvarkos, ne "pa
rėtko“.

— Olrait, kodėl niekas 
nepadaro tvarkos?

— Nežinau, tėve, ar gali
ma tenai kokią tvarką pada
ryti. nes, kaip anądien sa
kiau, airiai mušasi jau nuo 
amžių. Jie mušėsi su norma- 
nais, kurie puldavo jų salą. 
paskui mušėsi su anglais, ku 
rie buvo juos užvaldę; o 
kai anglai prigabeno Airi jon 
protestantų iš Škotijos, tai 
prasidėjo muštynės su pro
testantais. su kuriais jie mu
šasi ir dabar. Bet dabartinė® 
muštinės. kad ir su aukomis 
yra tik žaismas, pal varinu.® 
su tom skerdvnėm. kurios 
vykdavo 17-tame šimtmety

— O kas buvo tada?
— Aš jau pereitą kartą sa

kiau, kad tuomet Anglijoj 
kilo vidaus karas tarp par
lamento ir karaliaus Char
les I-mojo, kuris buvo kartu 
ir Airijos karaliumi. Pasi
naudodami tuo karu, airiai 
pakėlė revoliuciją prieš 
Anglijos valdžią. Bet kara
lius tą karą pralaimėjo, par
lamentas nuteisė jį mirti, ir 
jam buvo nukirsta galva. 
Tada parlamento vadas 
Cromvvell surinko savo ka
riuomenę, perkėlė laivais į 
Airiją ir pradėjo žiauriai 
slopinti airių revoliuciją. 
Tūkstančiai airių buvo iš
žudyta. jų pasėliai laukuose 
sudeginti, pilys sugriautos, 
namai sunaikinti, o kai tas 
siaubas pasibaigė, tai tūks
tančiai airiu buvo suimta ir

— Aš. tėve, manau, kad 
anglai buvo daug žiauresni 
— ne tik airiams, bet ir ki
tiems. Net 19-tojo šimtmečio 
padžioje, kai jie kariavo su 
Napoleonu, jie subombarda
vo Danijos sostinę Kopen
hagą vien tik dėl to, kad da
nai nenorėjo jiems padėti.

— Aš, Maiki, niekad apie 
tai negirdėjau.

— Tėvas nežinai istorijos. 
Bet apie tai mes ir nekalbė
sime, nes tai kitas klausi
mas.

— Dac rait. Maik, nesa
kyk, kad aš nežinau istori
jos. Kalbėk apie Airiją.

— Airija, tėve, taip pat 
istorija. Ir gana įdomi istori
ja. Nedidelė tauta, bet laba; 
karinga.

— O ar tu žinai, kodėl ji 
tokia karinga?

— Na, o kodėl gi?
— Todėl, Maiki. kad ai

riai geria stiprų snapsą. Jif 
greit pasigeria ir raidave; 
pradeda muštis.

— Tai netiesa, tėve.
— Nu, jeigu tu nenor 

man tikėti, tai aš tau paša 
kyšiu, kad prie to prisipaži 
no patys airiai. Ar atsimen’ 
Bostono majorą Tobiną? Jis 
buvo geras demokratas i 
geras lietuvių frentas.

— Žinau, tėve.
— Nu, tai žinok, kad a' 

nemeluoju. Karta Saubostc 
ne lietuviai piliečiai surengi 
balių. Atėjo ir Mr. Tobin. C 
lietuvių baliai tada būdavt 
ne tokie, kaip dabar.

— Kodėl ne tokie?
— Nu. tu žinai, kokie da 

bar baliai. Svečiai užsimok; 
po 5 dolerius, o gauna til 
po stikliuką snapso, kad vof 
tik liežuvį gali pašlapinti 
nuryt jau nėra kas. Anais 
laikais būdavo kitaip. Bilie
tas į balių kaštuodavo tik 
doleri, o ant stalo būdavę 
pastatomi pilni buteliai 
snapso. Jessa, kvorumai bu
teliai. Mūsų majoras Tobi-

išgabenta į Vakarų Indijasi nas tą vakara buvo pasodin- 
vergijos darbams, o likusios} tas prie garbes stalo taip. 
jų žemės konfiskuotos ir iš- kad matvtu visą salę. Tą Va

inas lietuvis neturėtų visą va
sarą "ilsėtis“. Juk okupan
tas irgi neilsi, jis mūsų tėvy
nę ir joje likusius spaudžia 
be paliovos, tad ir mes turi
me be paliovos budėti. Kiek
vieną, kad ir nereikšmingai 
atrodančią, progą turime iš 
naudoti parodydami, kad e- 
same gyvi, kad jaučiame ir 
suprantame, kas aplink mus 
darosi ir todėl atitinkamai 

5 reaguojame.
Liepos 4-sios vakare sek

dama 11 televizijos kanale 
transliuojamas JAV nepri
klausomybės sukakties iškil
mes iš Washingtono, įsitiki
nau, kad dar yra daug ir a- ’ 
merikiečių patriotų, kurie, 
nebodami karščių, suvažia
vo iš tolimų kraštų ir džiau
gėsi bei didžiavosi savo kraš
to 194-ja nepriklausomybės 
sukaktimi. Ta proga buvo ir 
kitose vietovėse paradų, tik

terburio, du iš Stamfordo ir 
vienas iš New Haveno.

Neretai girdime pasiteisi
nimą. kad "visur nesuspėsi“. 
Bet vis dėlto būna ir tokių, 
kurie suspėja. Gaila, kad tie 
niekur nesuspėjantieji ar 
mažai kur suspėjantieji su
daro mūsų daugumą.

Mes tikėjome, kad karšto- 
įet birželio žiaurios trėmimu 
dienos bus įrėžusios amžinai 
kiekvieno širdin gedulo 
ženklą ir neužjniištamą, bai
saus siaubo prisiminima. De
ja, per palyginti trumpa lai
ka ir tos žaizdos užgiio 
siaubo prisiminimai nublė
so. ir baisiosios birželio die
nos iau atšvenčiamos šau
niais baliais su šimtais sve
čiu. o snauda taip pat nesi 
gaili vietos jiems aorašvti. 

Albina Lipčiene

Kaip pasirinkti senelių namus

Ką tik gavome:
i Poezijos pilnatis, Bemar- 
' do Brazdžionio poezijos 
‘rinktinė, kurioje sutalpinti 
visų jo poezijos knygų ge
riausieji kūriniai. Knyga iš
leista labai puošniai, 592 
psl., kaina $10.00.

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

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

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

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

Tūboto gaidžio metai, 
romanas, parašė Kazimieras 
Barėnas, 438 psl., kaina kie
tais viršeliais $3,75, minkš
tais $3.15.

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

‘ $15.00.
Juodojo pasaulio sukili

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

Elegiški Stepono Kolupsū- 
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kak* 
na $1.00.

Kritusieji už laisvę, U to
mas, parašė Vladas Ramo-

Šfenelių namų pasirinki- j to. ar jie išeina savųjų a p-Į jus, 195 psl., kaina $4.00. ‘ 
mo problema šiandien daug, lankyti, ar jie žiūri televizi-Į iettedienis, pre-
kam yra aktuali.. Nors tos ■ jos. klausosi radijo, užsiimi- mijuotas romanas, paraše 
senelių globos įstaigos ar į nė ja kokia veikla. Jeigu visi Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
prieglaudos privalo laikytis tik prisnūdę gulinę ja. gal P8!-, kaina $5.00.

yra "maitinami“ kokiais ra-j Meilė dvidešimta jame
minančiais vaistais, kad su- amžiuje, parašė Petras Man- 
darytų mažiau administraci- deikis, 273 psl., kaina $5.00. 
jai rūpesčio ir išlaidų. į ®e namų, premijuota »• 

Aplankykite tokius namus pysaka. parašė Andrius No- 
pietų metu ir pažiūrėkite, ką rimas, 200 psk, kaina $3.50. 
seneliai valgo, kaip yra tas Vincą* Krėvė savo laiš- 
maistas jiem patiekiamas, “e®*®, parašė Vincas Ma- 
kurinn laiku i ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.Toki^nanmos turi būti,! .K-'-jn* •» Aki
reikalui esant, visą parą re- nu^snių kronikos, antri 
gistruota slaugė. Jų turi būti hnyga, parašė Bronys Raila, 
ir pakankamas skaičius, nes P8*- kaina $7.Ov. 
vienos kokiai 60-čiai pacien-į Nemarioji žeme, Lietuva 
tų vra permažai. 1 pasaulinės poezijos posmuo-

Turi būti leidžiama arti-!8®’ sudarė Alfonsas Tiruolis,

atitinkamų įstatymų, bet, 
kaip žinome, visada pasitai
ko apsileidimo ir ypač są
moningų- suktybių, kai tokių 
namų aavihinkai neri pasi
pelnyti.

Yra prieglaudų, kuriose 
seneliai gyvena ne tik jų sa
vininkams įmokėję dideles 
sumas, bet ir užrašę visą sa
vo turtą, kuris turėtų atitek
ti po jų mirties. Tokiu atve 
ju, pasitaiko, kad vadina
mieji "labdariai“ tik ir no
ri. kad senelis greičiau nu
mirtų ir atitektų jiems jo 
turtas

dalytos Cromwellio karei
viams.

— Tai taip, Maiki. kaip 
bolševikai padare su Lietu
va.

kąra iis išbuvo iki tralo. Iš

eidamas sustojo pne duru, 
apžiūrėto visa sale. sugrįžo 

pne garbes stalo ir sako.

mus. Ant stalų stovi buteliai, nedidelė sala, ir joje buvo a- 
snapsas neišgertas ir visi pie 8 milionai gyventojų. Iš- 
sveciai sėdi pne stalų. Jeigu misti iš žemės ūkio buvo 
eia būtų susirinkę mano tau-, sunku, kad ir kiekvienas ak- 
vieciai airiai, tai buteliai bū-į ras būtų naudingas. O Airi 
i,ų jau tušti, pusė svečių gu-! joj daug balų ir daug kalnų,

Be to, tokie "Nursing Ho
me“ gauna iš valdžios ar 
Medicare atitinkamas su 
mas. iš kurių taip pat gali
ma pasilikti pelno, senelius 
prasčiau maitinant ar tei
kiant jiems kitus menkes
nius patarnavimus. Todėl laiku

miesiems pacientus lankyti 
tinkamomis valandomis ir 
jiems leidžiama iš senelių
namų išeiti pas-----------
muosius, jeigu jie yra pajė-

176 psl., kaina $5.00.
Poilsi* ant laiptų, Vytauto

Karoso eilėraščiai, 50 dide* 
savo arti-'^orrnato puslapių, kaina

lėtų po stalu, o kita pusė 
muštųsi“. Taigi, ir jis pripa
žino, kad airių karingumas 
pareina nuo snapso.

— Juokus galima krėsti iš 
visko. tėve. Bet kalbant rim
ai, snapsą reikėtų pamiršti. 
\.š sakyčiau, jog airių tauta 
įasidarė karinga dėl to. kad 
iai visada reikėjo kovoti už 
aisvę. Sunkiausios kovos 
)uvo su anglais, nes kada 
ik jie matė progos, visada 
griebdavosi ginklo, ir visa- 
la būdavo anglų sumušti. 
Vienu žodžiu. Airija hm o 
maištaujanti Anglijos kolo- 
įija; nors ji turėjo savo par- 
amentą. bet ir tas parlamen
ąs turėjo elgtis taip, kaip 
Anglija reikalavo Jai n ika- 
aujant, airių parlamentas 
kartais turėjo Iei3ti Airijai 
žalingus įstatymus. Airija 
turėjo mokėti Anglijai sun
kius mokesčius ir negalėjo 
nuo to atsisakyti. Del tokios 
politikos pnes Angliją kilo 
revoliucija ir Amenkoj. Bet 
Airijai ta politika buvo daug 
sunkesne. Jos pramone buvo 
sunaikinta, kad nekenktu

kur duona neauga. Todėl 
jei pasitaikydavo blogi me
tai, tai gyventojams badas 
Ir 1847 metais taip atsitiko. 
Kažkokia liga sunaikint 
laukuose bulves, kuriomit 
Airija maitinasi. Pasidan 
baisus badas. Išmirė šimtą 
tūkstančių žmonių. Dėl t< 
prasidėjo žmonių bėgimą 
Amerikon ir kitur. Ir iš 8 mi 
lionų gyventojų Airijoj lik* 
tik apie 2 milionai. Airia 
kaltina Angliją ir dėl to ba 
do.

— O kuo čia ji galėtų bū 
ti kalta? Juk tai buvo Dieve 
rykštė, ar ne?

— Ji kalta tuo, kad sunai 
kino Airijos pramonę ir pa
liko gyventojams vien tikta: 
žemės ūkį. iš kurio jie nega 
Įėjo pragyventi.

— Sakai, Ainja nedidelė 
sala ir turėjo 8 milionus gy
ventojų. Nu, tai kokiu spa- 
sabu tiek daug jų tenai pri-
i lo t •

— Anie tai as papasako
siu tėvui kitą kartą. Ar bus 
g^i ul i

pasirinkti senelių namus ar 
mos savo artimiesiems pa
jukti reikia labai atsargiai. 
Tuo Reikalu Sveikatos de- 
rartamęnto medicinos pa
galbos specialistas Frank C. 
Trantz duoda eilę patarimų.

Rinkdamiesi senelių prie-
’audą, pasikvieskite jų ap

žiūrėti daktarą ar slaugę, 
es jie daug geriau galės su

žinoti ir nuspręsti, ar ten pa
sentas gaus tinkamą globą 

.Nepasirašykite sutarties,

"Žinot, jūsų balius rnan įdo Anglijos bizniui o Ainja

Diena prie ežero, Aloyzo
Prieš tokią pifeglaudą pa- Barono pa

sirenkant, reikią ją aplan- j liesiems,Nijolėsį Vedegytės- 
kvti kelis kartus ir įvairiu palubinskienės iliustracijos,

1 40 psl., kaina $3.00.
Rimai ir Nerimai, Vaiž

ganto, 55 psl. kaina $2.00.
Tiesiant kelią Lietuvos 

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

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

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

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

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

Po Dievo antspaudais,
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00. ’ *'

Šeštoji pradalgė, literatū-

gus,

Reikia pareikalauti kai
noraščio tų dalyku, kurie į- 
skaitomi i pagrindinį patar- 
navima. Reikia iš anksto 
sužinoti, ką ten galima gauti 
už ekstra užmokestį ir ką 
reikia turėti savo atsinešti
nio turto.

Pagaliau minėtas parei
gūnas pataria labai gerai 
apsimąstyti, prieš užrašant 
tokiai ištaigai savo turtą ar 
kaip kitaip jį pavedant glo
boti.

Pastaruoju laiku ėmė iš- 
urioje siūlomi jums ar jūsų kilti tokiose instituciiose ga

na daug įvairiu nesąžiningu
mo reiškinių, ir valdžios at
stovai veda tyrinėjimus.

irtimajam nereikalingi pa- 
amavimai. Bet dabokite, 

kad sutarty būtų įrašyta visa 
ai, kas čia atvykstančiam 

seneliui yra būtinai reikalin
ga. Be to, dabokite, kad dar 
galintis vaikščioti ar šiaip TURIME "AGONIJĄ“
guvus žmogus nebūtų įkiš
tas į patalpa, kurioje tėra J*u gavome J. Gliaudos 
tik nepasikeliantieji is lovų. romano "Agonijos“ antrąją

Susitarkite, kad bet ku-! {"J* *™j*.aleido va6~ 
nuo metu pacientą galėtų j leidykla. Kaina $5.00.
lankyti jo pasirinktas gydy-į . .
to įas. į Toa knygos pirmoji laida

Rinkdamiesi sau globą,.buvo greitai išparduota. Ne- 
apžvelkite kitus tos įstaigos delskite įsigyti šią knygą metraštis, rašo 17 aute-

Olr.ui,, Malk. miaukei, gyventojus. Kreipkite deme- dabar, ne, jot gali tei, pat
’.nesj, ar jie apsirengę vaikį- greitai pritrūkti. viržehais ?3.15, kietais ?8. f-5
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Rašo Z. GAURAS

{Tęsinys)

KOKIA DAR GALI BŪTI

KELHVII. sa BOSTON

ti savo Scerpioti salos
ktt prie MąDvasiniu spindesiu ji yra į k ve p i-a* t i 

rybai, kaip poetų karaliaus Petr a«rk <ea Laror «
jausminga, sentim e a t* Ii 

kupina, kaip Rousseau "Na 
Julija;

rūpestinga ir motiniška, kaip Go«- 
thes "Jaunoje Verterio“ kančių“ Lo ta, ir ta 
r iai papras tbe^r/miai AiAiaga, kaip 
te paties rašytojo sukurtojti f i g e * i J*a;

meiliai n š ja u č.i a,n ti ir paa i gai 
linti, kaipLermun to v o "Demono“ ftnari

ir žmogų gundanti, jam atleidžianti 
nusidėjimus ir vii kankinanti ir vedanti 
j nežinią, kaip satyriko Antano Gustaičio 
apdainuotas meilės Dievas, kuriuo jis skundžiasi

t tie-

Aš vaikščioju po pievas,
Namo grįžtu ryte, —
Nes mano meilės Dievas
Pavirto Maryt e...

(Iš "Anapus Teisybės“)

Taip, taip, ji, vizijoje palaipsniui gimusi ir brendusi, 
nors ir nerimą žadinanti, vis dėlto yra gražiausia ir pa
traukliausia už visas kitas kada nors buvusias ir esamas...

Užtad nenumaldomo geidulio įkaitintas vyras tiktai 
ją vieną ir tik sau nori turėti ir jausminiame transe, tik 
vienišo kambario sienoms tesiklausant ir rašomosios ma
šinėlės klavišų garsams akomponuojant, deklamuoja jai 
skirtus ir poeto Aisčio ar kitų panašių kūrėjų uuriplagi- 
juotus poezijos

Tave mylėčiau, laukčiau, kaip saulės patekant. 
Tau sekčiau sielvartą, kaip rudenį ir vėją... 
Tik patikėk manim, — manimi niekas netiki...

Ir dar:

Aš būčiau tau švelnus tarp miesto ūžesio, 
Vidur laukų, kur saulė šviečia, kur lyja.
Nes mano meilės žaizdos visad gyvos, —
Jos niekad neužgyja...

Užtat kai:

gena.Gaivius lašus ištroškus žemė 
Ir švelnaus lietučio šnaresy 
Leisk tau pasakyt ką nors gera, 
Kad tu žinotumei, kas man esi...

gera,

Ir kai šiltam lietučiui dulkiant,
Aš žemę žvilgančią matau, — 
Brangiausi man yr’ tie lašeliai smulkūs, 
Kurie ant garbanų sužibo tiltu.

r «■» •
šis lyriškas, sentimentalus a p g 1 u š > m a s išvirs

ta į kapinių nuotaiką primenančią melodeklamaciją, ku
rios pavyzdys gali būti kadaise Talmanto į lietuvių kalbą 
išverstas prancūzų poeto Baudelaire eilėraštis:

Kada aš numirsiu, brangiausia,
Liūdnų nedainuoki dainų.
Taip pat nesodink kiparisų,
Nei rožių ant mano kapų.

Lai želiančią kapo velėną 
Drėkina lietus ir rasa.
Ir jeigu tu nori, atminki,
Ar imk ir užmirški mane.

Gulėdamas kapo tam^bėš’, 
Kurių nepratiks jau žolėn, 
Gal aš prisiminęs minėsiu, 
O gal ir užmiršta tave...

ROMANAI
*

Vakarų Vokietijos svei- Pūkelevičiūte, __
katos ministerė yra moteris RUGSĖJO ŠEŠTADIENIS, 
Strobel. Ji siūlo kaip tikriau- premijuotas romanas, 237 
šią apsaugą nuo nepageidau- psl., kaina $5.00.

*jamo nėštumo pradėti ga-; Jurgi* Gliaudą, LIEPS- 
’ minti "piliules vyrams“.j NOS IR APMAUDO ĄSO- 
Tųomet, sako, nebūsią arba ČIAI, premijuotas romanas, 
bent ratai sumažėsią abor- 304 pust, kaina $4.00.

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

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

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

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

Vincas Ramonas: MIG-
OTAS RYTAS. 166pn«l.. 

Kaina $2.50. Gaunama Ko* 
«ivio administracijoje.

1 Jeronimas Ignatonis. LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 

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

Andrius Valuclcas. NE
MUNO SŪNŪS. 11 tomas, 
428 psl, kaina $4.00.

•iUi.
.Ji pasikalbėjime su Quick 
žurnalo bendradarbiu isreiš- 

I kė pageidavimą, kad tokios 
■ piliulės vyrams būtų pradė
tos kuo greičiau gaminti. Ji 

t tik apgailestavo, kad, kaip 
j apklausinėjimas parodęs 

te daryta sa tekskapiaio aparato, nes arti loto- , vyrai esą prieš tokias pilių 
saaku ir Onassiaais pasislėpti. t les nuostate ir nori visą rizi

ką palikti moterims.

lusto smletk
Patekęs į virškinamąjį gurius, kurie ištirpsta virški- 

traktą, maistas suvirsikina- numojo trakto skystyje ir į- 
mas, jo sudėtingos medžią- sisnakia į kraują. Pastarasis 
gos — baltymai, riebalai ir juos išneiisja po visus kū- 
angHavardeniai — suskal- no organus ir audinius, ki- 
demos į paprastesnius jun- taip rakant, juos maitina. 

- - - ~ i Kad žmogus galėtų norma
liai gyventi, maiste turi bū-

te? dieną Adomas ir Ieva C

ti rioumeriSagų. iš kurių su
daryta jo kūnas, būtent: 

| baltymų, riebalu, angliavan
deniu, mineralinių medžia
gų ir vandene.

mažiau rūsių amino rūgščių, 
todėl jie ir vadinami nepil
naverčiais. Tačiau bulvių ir

OLANDUOS KUNIGAI 
NORI TUOKTIS

Olandijos kunigai jau ku-

BALTYMAI
Baltymei yra pagrindinė 

sudedamoji dalis visų audi
nių ir jų ląstelių. Maisto bal
tymus organtemas sunaudo
ja naujoms ląstelėms suda
ryti ir senoms, susidėvėju
sioms atstatyti. Kiekvienas 
žmogus su maistu būtinai 
turi gauti atitinkamą kiekį 

: baltymų, nes jų negali pa- 
■ keisti nei riebalai, nei ang- 
| Bevandeniai.

Daugiausia baltymų yra
rntko paplūdimy (Italijoj). Jie gyvuHnės kilmės produktuo-‘ 
dar kaite prisidengę jūron srai- nemažai jų turi ir
gi« kiautais. , kaikurie augaliniai produk

J

mi Jnst Boyė. Dieną ji

tai. Pavyzdžiui, 100 gramų 
(fcyssu puse nacijos) jau
tienos vra 20 gramu baltv- 

i mu. žuvies (be kaulu) —18 
PTamų, kiaušinio —13, varš- 

, kės — 19. nugriebto pieno 
j varškės —28, duonos —6.5. 
i o sojas pupų net 40 gra- 
im».- ■ l'
} 'Organizmas, ^norėdamas 

save organu baltymu staty
bai panaudoti maisto balty- 

'!mus, turi jura paversti pa
prastesniais junginiais, nes 

fi tik tokiu pavidalu jie įsisun
kia į kraują.

Baltymų vertingumas pri
klauso nuo juose esančių a- 
mino rūgščių. Žmogui žy-

Uja. Ji vadovas ja Nersim fir- 
■si’Tlie Wig szd l",
Msajs perukais.

štai prie ko prieinama vyro dėl jo įsivaizduotos mo
ters ir kokių s a p a biro jd m ų apie jąpripasakąjoma!

O kasgi ištinka vyrą, sutikusį gyvenimo real y b ė j 
tą išidealizuotą moterį, kuri tačiau visikai neatsiliepia į

tai nutylėti... • « j
Toks vyras tada lieka be valios ir proto padaru,

9

kopūstų baltymuose taip pat rįs i^įkas, kaip šiaušias, 
yra visos amino -rūgstys. prieš popiežiaus palaikomą 

T rūkstamas amino rūgštis eeubatą. Į'ęų daug kuni- 
vienuose produktuose gali- gų yra vędę 'lr pamaldas lai- 
ma papildyti pridedant kitų ko įvairiose koplyčiose, o 
produktų. Šiuo atžvilgiu la- kartaig ir parapUų bažnyčio- 
bai svarbu maistą pajvainn- Ir pats Olandijos kardi
to, nes tik toks maistas aprū- rojas Bernardas Alfrikas y- 
pina organizmą visomis jam ra kunigų eelibato panai 
reikalingomis amino rūgšti- kinimą
mis. Patirta, kad grikių tuo reikalu jis atvyko t 
kruopų košė su rtenu arba Vatikaną ir kalbėsis su po- 
duora, kopūstai ir kiaušinis pježium. Olandijos kunigus Sally Salminen, KATRY- 
^nvraens su kopūstais ir remja jr Belgijos vyskupai. > NA, romanas, laimėjęs Šve- 
kiau5iu’»is) vra puikus ami- Belgijos kardinolas Leo Sue- ^U°s literatūros premiją, 
no rūsčiu derinys. nens įkalbėjime su "Le*

Sveikas suaugusio zmo- Monde« laikraščiu pareiškė,
?aus onranizmas normalią- kaci popiežiaus tyla kenkia, 
mis sąlygomis nesukaupia nes cejj^to klausimą reikia viršeliais $3.15.
baltymu atsargos, todėl rei- aptartj su vyskupais. Jie gy-1 Wetais viršeliais $3.75, 
kalingus baltvmus jis turi olandų kunigus, kurie e- ■ Jaram Gliaudą, DELFINO 
gauti reguliariai. Baltymų ištikimi bažnyčiai ir ne-‘ŽENKLE, premijuotas ro
mumą žmogaus maisto ra- nori ]aužvti jO8 įstatomų. To- manas, 234 psl.. kaina $2.50 
cione vra įvairi. dėl jie siekia, kad įstatymai,' Albina* Baranauskas,

Vaikų maiste baltymu tu- kuriu jie negali klausyti, bū- KARKLUPENUOSE, pre- 
ri būti po 2-4 pramuš (kūdi- tu nakeisti. ; mijuotas romanas, 224 pat,
kįams — didžiausia norma) Nieko negelbės popiežiaus kaina $2.50. 
kiekvienam kilogramui (2.2 nžsisnvrimas. Jis turės nusi- 
svaro) organizmo svono. ieisfi vis didėjančiam celiba- 
Ne^audama* pakankamai fO nriosini^ku snandimui ir 
baltumu, vaikas nustoja aug- kataliku kunigams tu
ri. Takiau baltomu pertek- kaip turi kitų
liūs taip pat vra nenaudin- f ikvbu kunigai, 
ms, nes nuo to mazėia ape-,
ritas. Suaugusiam žmogui,, VISUOTINIŲ SVEIKATOS 
dirbančiam protini darba, j

291 nsl., kaina $5.00.
Petr. Tarutis, VILNIAUS 

RŪBAS. 495 psl., kaina

Kazys Almenas. UPC J 
RYIUS. UPC f ŠIAURE.
romanas I dalis. 325 pel., H 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3*00.

Ale Rūta. KELIAS | 
KAIRE, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos

noAiiniMAC Keturių gyvenimo, 248 psl.,
DRAUDIMAS . kaina jg

darnas, reikia ne mažiau) Gal jau netolimas metas, Vytautas Volertas, GY- 
kain no 1 grama. vidutinioji kada ir turtingiausio krašto VENIMAS YRA DAILUS, 
-unkumo fizini darbo dir-i gyventojai bus laisvi nuo romanas is lietuvių emigran- 
bančiam - po 1.5-1.8 gra- su9ir»tl’ V1S1 bu»,tų gyvenimo, 242 psl., kai-
Ma o sunku rtal^a dirban- - --------- -------K. . .. . Į,

»rba tam. kuris dirba sėdė-.

čiam — no 9-2.5 gramo bal-< 
tvmu kiekvienam kilogra
mui svorio.

Baltvmu virškinimui ip 
iu panaudojimui didelęj 
reikšme turi kulinarinis nro-,1 
dūktų paruošimas. Verdant 
ir kepant mėsa ar žuvi. bal
tyminės medžiagos labai 
pasikeičia. Nuo šilimos bal-

Neseniai žuvęs automobi-

miai vertingesni yra gyvuli- Į tymai traukiasi ir traukda
nės kilmės baltymai, nes jie 
tari visu amino rūgščių, iš 

i kurių sudaryti žmogaus kū
no baltymai. Todėl juos va
diname pilnaverčiais balty
mais.

Maisto davinyje ne ma
žiau kain vieną trečdalį or
ganizmui reikalingu balty
mu patariama vartoti gyvu
linės kilmės.

Augaliniai baltymai yra 
ne tokie sudėtingi — juose

miesi išspaudžia (išstumia) 
dalį vandens, esančio mėso
je. Kartu su vandeniu jie) 
’šspaudžia ir skonines ir 
kvapiąsias medžiagas bei 
dali mineraliniu druskų. Tuo 
galima paaiškinti, kad vir
tos ar keptos mėsos svoris 
sumažėja arba. kaip sako
ma, mėsa nuverda ar nuke
pa. Verdama mėsa netenka 
:ki 40 procentu savo svorio, 
kepama — iki 37 procentu, 
žuvis nuverda ir nugaruoja. 
17-20 procentų. Verdama ar

lių pramonės unijos prezi-; 
dentas Walteris Rheuteris 
(o dabar jo įpėdinis L. 
Woodcockas) vadovavo 1(M> 
asmenų komitetui, kuris jau 
paruošė projjektą, pagal ku4 
ri viri; amerikiečiai bus ąp- 
drausti ligos atvąju, kaip da
bar yra apdrausti senatvės) 
ir nelaimingų atsitikimų at-, 
vėjais. Bus atsisakyta nuo 
dabar veikiančių Medicare, 
Medicaid ir dalies privačių 
bendrovių draudimo, ir lė
šos tam draudimui bus su
rinktos federalinių mokes
čių pavidalu. Tokį draudi
mą įvedus, ligoniams nebe
reikėtu nieko už gydymą pri
mokėti.

Tos komisijos narys šen. 
E. Kennedis rako, kad tas 
pro jektas netrukus būsiąs į- 
neštas į kongresą ir kitais 
metais galės būti svarstomas

Amerikos medkdnos dr-

kursai dar tik palaidu liežuviu beviltiškai 'kabinasi už 
•ssvo tolstančio idealo kųjų...

Taigi nesugriaunamą tiesą yra pasakęs šio rašinio 
pradžioje cituotas Anonimas:

"Moteris yra viskas. V-y ras— vaizdinis gai
valas, p$r amžių zytiųs visokias mintis ir .palyginimus apie 
motėrį p a č i aM •Ttt,o1t or i a i“.

, j i ;iJ» PTOfity visaip priešinosiyeoama w«a snM-nlrtten; b-t Tokiam aocialiniam 
r orraniTMM rali ia lene-! draudimui. Apie K projekų 
na" suvirsianti tr sunaiido- kolitas ji dar nieko nesako.

įteka vingiais.
332 psl., kaina $3.50.

Vacys KavėliSnas. KAL*
NV GIESME, premijuota 
romanas, 20] pal.. kaina 
$2.50.

. Kazys Plačenis, PULKIM
ANT KEL11L., romanas iŠ 
kun. Strazdelio gyvenimo,
I tomas 200 ps., kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Juozas Xralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuota 
omanas, pusk, kaina 
52.60.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pra- 
ntfuotas romanas, 279 paL, 
aina $8,00.
Vytautas Alantas: TARP

YVREA’ GYVENIMŲ, 46S 
>teL, kaina $4.50.

Juaoaa Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romaną 
B knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo. 233 psL, 
ratas S2.no.

romanas, pa
rašė Ali Rūta, 205 psl.. kai
na kietais viršeliais $8.75, 
minkštais $2.50.

naB - ViOB-
MĖDŽIAI, 117 paL tau- 
$ 140.

t *U-

(Pabaiga)

■ --’inu 'Jin:; jflu..

i

ir
vigu
ti. Tai jvvksta dėl to. kadi 
vandenyje nutirpstanti ir or-* 
mmizmo neisisavinama ža-į
lios mėsos baltyminio hm- įsisavinamas. Gliutinui ištir
tamojo audinio medžiaga pus, ir kiti raumenų balty- , .
— kolagenas pavirsta kiliu- mai pasidaro lengviau pri- PELIAI NEGRĮŽTA 
mi — gliutinu, kuris tirpsta einami virškinamojo trakto KALNUS, 609 p«U kafag 
vandenyje ir yra organizmo sultims. $6.00. . jjJ

? J j&įįOJaiite icb
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Vietinės žinios
MM

Netoli vienintelė šią vasarą 

t gegužine

Tai seniausių N. Anglijoj 
lietuviškų radijo programų 
linksma gegužinė, kuri bus 
rugpiūčio 9 d. Romuvos par
ke, Brocktone - Montelloj. 
Ten bus renkama ir N. Ang
lijos gražuolė — ”Miss Li
thuania of N.E“. J tų komi
tetą jai ir geriausiems šokė
jam išrinkti sutiko įeiti Ona 
Ivaškienė. Julija Arlauskie
nė, Henrikas Čepas, Juozas 
Lekys ir Juozas Kairys.

Merginos, tarkitės su sa

Vietoj
Lietuvių Fondui

A. a. Ernsto Smito šerme
nų metu 1970 m. liepos 8-1 
dienomis vietoje gėlių Lie 
tuvių Fondui aukojo šie as
menys:

R. R. Bričkai $25.
Po $20: A. J. Šilimai, A. 

A Januškos, P. Puzinas, č. 
L Mickūnai, V. A Mickūnai.

A. J. škudzinskai $11.
Po $10: S. A Baltušiai. 

B. L Galiniai, P. E. Žičkai, 
R. J. špakevičiai, A B. Mon

KELEIVIS, SO. BOSTON

tay Fiyna kandidatuoja į Mass. seimelį iš 6 ir 7 apylinkių. So. Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos 
ulėje buvo surengtas susipažinimo su juo gau sus,pokylis. Iš kairės į dešinę: John Ambrozė, 
*aulina Dhtlan, AL Baika, Seimą Pagnolla, Ge raidine Deloney. Stovi: Dorothy Whitkins ir Ray 
?lynn. •

mmnhmmmm

Sekmadieniais 11-12 vnL 

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur Avė, Brockton, Mamų 02402. Tel 586-7209

mmmmmmmmmmmmmmnmmmm

»MMMeauz

Laisves Varpas
Lietuvi!) Rad i į© 

Valanda

MMMMMMMUMMMI

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

vo draugėmis dalyvauti rin* kevičiai, J. A. Starinskai, J 
A. Cereškės, A Z. Vieškal 
niai, E. B. Mickūnai, A. G 
Stapulioniai, A Vakauzie 
nė, P. L. Šimkai, L. A Vene 
ziano, J. B. Mickevičiai, E 
S. Cibai, B. Veitas, T. Č. A- 
lleksoniai, D. Homsy, R. 
Veitas, K. Adomavičius, B. 
Vaičaitienė, A. Baika. A. 
Puskepalaitis, J. Bakšys. P. 
0. Vaičaičiai, Liet Moterų 
Klubų Fed. Bostono sk. ir 
E. Valiukonienė.

Po $5: P. Kalvaitienė, B. 
Bajerčius. L. Lendraitis, P. 
Ausiejus, J. E. Valiukoniai,

kimuose, tuoj užsiregistruo
kite pas Valentina Minkie- 
nę, 502 E. Broadway, So. 
Boston, Mass. 02127.

Tarkitės su gerais šokė
jais dalyvauti šokių varžy
bose, grojant R & M Trio 
orkestrui iš Worcesterio.

Kandidatė i kongresą 
Louise Dav Hicks paskyrė 
dovanas už pensininkų pol
ka. mamės ir papeš polką 
jaunimo polką, valsą, tango 
ir tvistą.

Lis ar sni<*s, susitiksime 
Pomuvoc parke ru<miūčio 
9 d. seniausiu b'etuvišku ra
dijo nrooramų N. Anglijoje 
gegužinėje!

Steponas ir Valentina 
i Minkai

Tarėsi skautų atst

Liepos 11-12 dienomis 
Bostone posėdžiavo Lietu
vių Skautų s-gos ir Lietuvių 
jūros skautijos atstovai. Jie 
tarėsi susivienijimo reikalu. 
Visų nuotaika buvo drau
ginga, todėl reikia tikėtis, 
kad netrukus visų rūšių 
skautai sudarys vieną dar
nią šeimą.

Liepos 12 d. skautų atsto
vai ir būrys kitų svečių ma
loniai laiką praleido Irenos 
ir Eugenijaus Manomaičių 
sodyboje.

Buvo suvažiavusi

Lietuviai paskutinėj vietoj

Praeitą šeštadienį Bostone 
Pavergtųjų Tautų savaitė 
buvo paminėta demonstraci- 
a, kurios dalyviai įvairiais 

šūkiais papuoštais automo
biliais važinėjos miesto cent
re, per garsintuvą atitinka
mai informuodami gatvėse 
įsiteikusius bostoniečius.

Viso labo dalyvavo apie 
20 automobilių, daugiau nei 
pusė buvo ukrainiečių, keli 
latvių ir tik du (Gintaro Ka
roso ir Stasio Augonio) lie-
tuvių. Lithuania asks for 

E. Šimkienė, R. Petronienė, help, Communist Russia get 
K. J. Mikoniai, R. Simonai-|out of Lithuania. Freedom
toenė. Rosengart Family, V. 
E. Kleinai, A. Matjoška, J. 
Vaičiurgis. W. G. Margai* 
čiai, S. Galdikienė, K. Šimė
nas. J. Joison. R. J. Kalvai
čiai, E. Manomaitis. J. Amb- 
’-aziepenė, V. Eikinas. V. 
Stelmokas. Zaceoitakv Fa- 
•milv. Senntienė. Petrotis.

M. Vaitkevičienė $4.
Iš viso suaukota $505.
Visiems aukotoiams už 

aukas nuoširdžiai dėkoja —

LF Bostono Vajaus K-tas

iaformaejaė skaityto jau Sąiė paaaaRaito ir HeturiSki 
įvykimų deda dkuc hr įdėmią uuotmuką h-atvirai 
apie visus mūsą visuomeninius bei k ri tūrinius klausimus. 
Jame rasite įdėmią skaitytoją laišką skyrlą, kertam Mokia
me abipesią pasisakymą ir aeemoaiią kiekvtae visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamišku m«aą iš- 
eivijos laikraštis, ieškąs aaają beadradarbią bei idėją, vi-

* atviras kiekvieno aaemuaui, kerki kovoja Ir dirba ei 
somą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 88.00 

Adresas:

Nauja grupe i Lietuvą
Ji vyksta rugsėjo 3 dieną. Lietuvoje praleis 10 

dienų. Kaina vienam asmeniui $691. Smulkesnių žinių 
kreiptis j

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 West Broadvray 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Steponas Kontautas turė- 
jo malonių svečių. Jo aplan
kyti buvo atvažiavę iš Bris
tolio, Conn., jo duktė Rūta 
su vyru Juozu Slavinu ir 
dukrelėmis Dona ir Diana; 
sūnus Steponas, kuris Laco- 
nijoj, N.H., vadovauja dide
lei prekybos įstaigai, sūnus 
prof. kun. Albertas ir jau
niausias sūnus Jonas, elekt
ros inžinierius.

Stepono Kontauto vaikai
tės Dona ir Diana labai ge
rai baigė Francis slaugių 
mokyklą ir liepos 17 d. iš
vyko Europos pamatyti. Jos 
ten išbus 3 savaites.

— ** M - f—▼onoroję

Pasibaigė 11 savaičių už
sitęsęs Bostono cemento 
vežiotojų streikas, kuris bu
vo sustabdęs 650 mil. dol, 
vertės statybas. Streikavu
siems tuoj pridedama 84 et 
valandai, vėliau dar 4 kartai 
pridės ir nuo 1972 m. lapkrir 
čio 1 d. jų atlyginimai viso 
labo bus padidinti $2,60 va
landai. Didesnės bus ir pen
sijos. . . •

NeMegi metai
Liepos 16 d. buvo So. Bos

tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
mėnesinis susirinkimas. Fi
nansų sekr. A. Druzdis jame 
pranešė, kad birželio mėne
sį draugija turėjo $11.551 
pajamų ir kad pelno liko a- 
pie $600.

Be to, jis pranešė ir šių 
m^ų pirmojo pusmečio pa
jamas. Jų buvo $76.071. o 
1969 m. per tą patį laiką tik 
$67,236. Vadinasi, šių metų 
6, mėnesių pajamos yra $9, 
000 didesnės, negu pernai 
per tą patį laiką. Daugiau 
buvo ir pelno: pernai $6, 
226, o šiemet $9,800.

S. Griganavičius pranešė, 
kad keltuvo fondui iki šiol 
viso labo įnešta $15,794. 
Bronzinė lenta, kurioje bus 
surašytos aukojusių pavar
dės, atsieis po $4 už pavar
dę. Ji bos atidengta rudenį 
nariams veteranams pagerb
ti banketo melą.

Susirinkimo pabaigoje pir
mininkas pristatė Franką 
Mikelį, kuris kandidatuoja 
i McCormacko vietą JAV 
kongrese. F. Mikelis, kelis 
žodžius taręs lietuviškai, fl- 
stokai kalbėjo angliškai, pra
šydamas lietuvių paramos 
n ti Mfniyooc-

and independence of the 
Baltic States, Stop russifica- 
tion of the Baltic Countries 
ir panašūs šūkiai puošė au
tomobilius. Juos daug kas 
skaitė ir fotografavo, nes y- 
pač Washingtono gatvėje 
visi šaligatviai buvo pilni 
žmonių.

Latviai ant vieno automo
bilio buvo padarę platfor
mą, ant kurios sėdėjo tauti
niais drabužiais apsivilku- 
sios 3 gražios mergaitės. 
Lietuvai atstovavo stud. Lai
ma Baltušytė. Kitos dvi bu
vo latvės — Vija Azols ir 
Anda Gruntmanis.

Demonstracija baigėsi 
prie Washingtono pamink
lo, kur buvo padėtas vaini
kas ir perskaityta guberna
toriaus Sargento proklama 

,<ųja.
* Aišku, tokia demonstraci
ja daugiau išreklamavo Pa
vergtųjų Tautu savaite, negu 
koks susirinkimas uždaroje 
patalpoje, bet iš antros pu
sės. būtų buvęs dar didesni? 
isnūdis. iei tu mašinų būtu 
buvę bent 50, jei demonst- 
racijon būtu įsitraukusios 
visos pavergtos tautos.

Kas čia kaltas, kad taip 
nebuvo, šį kartą nenagrinė
sime.

Tikėsime, kad kitą kartą 
dalyvaus visi. kad ir moto
rizuotu lietuvių atsiras žy
miai daugiau.

Adv. J. Grigalius sulaukė

i M. Havajų grįžo adv. J. 
Grigaliaus duktė Janet su 
vjru tMichael Connor ir 
dviem dukterimis. J. Griga
liaus žentas Havajuose at
liko karinę prievolę. Jis yra 
kompiuterių specialistas.

Svečiai ft tott

Alė ir Stasys Santvarai 
grįžo iš atostogų, kurias pra
leido Cape Code. Jau grįžo 
ir dail. V. Vizgirda, o E. 
Vizgirdienė dar atostogauja.

VAŽIUOJANTIEMS

I PUTNAMĄ .
Autobusas į seselių gegu

žinę Putname liepos 26 d. iš
eis 8 vai. ryto rtho So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
namų. Bilietas ten ir atgal 
kainuoja $4.00. Jų iš Anksto 
galima gauti iš O. Ivaškie- 
nės, tel. 268-4618 ir O. Ule
vičienės, tel. 268-1920.

IR BEMOKSLIS GAU
GARSINTI LIETUVĄ>
Birželio skaudūs įvykiai 

paminėti ir Vak. Vokietijoje 
gyvenančių lietuvių. Vienas 
paminėjimas itin atžymėti- 
nas, nes jis surengtas bei vo
kiečių spaudoje išgarsintas 
vieno žmogaus, jau 15 metų 
gyvenančio prieglaudoje

’ mintis ir ta proga priminė 
senelių prieglaudos gyven
tojų likimą.

Pats SL Motuzas, kuris 
per 15 metų į vokiečių spau
dą jau buvo prasilaužęs a- 
pie 5Okartų, savo laiškeVli- 
kui pažymėjo:

"...ir bemokslis žmogus 
gali garsinti Lietuvos vardą. 
Tiesa, pastaruoju laiku tos 
galimybės pasunkėjo, bet 
vistik prasilaužti galima“

Motuzas Vlikui palinkėjo 
sėkmės, savo laiške dar tei 
gė, jor’ "iš lietuviškojo kie 
mo peštvnių reikėtų pereiti 
i kitataučiu spauda, nes tai

Vechtos mieste, šiaurės Vo-(Knio. 
kietojoje, iniciatyva. Tai St. 
Motuzo, pasižymėjusio me
džio drožiniais, žygis, 

šiuo metu šv. Jadvygos

stinrns ginklas dėl Lietuvos 
laisvė*!“

Vlikas, at«akvdamas St. 
Motuzui, laišku Inm už i 
pastangas nuoširdžiai n°dė-

Jauna, 18 metę, lietuvaite M 
senelių prieglaudoje Vech- (Lęakijąje). baigusi gim
doje tebegyvena vos 13 lietų- ”
vių, — kito išmirė ar persi
kėlė kitur. Tačiau birželio 
’vykių minėjime Birželio 29 
d. dalyvavo apie 100 lietu-

tori ją.
senesniu katą 
id ištekėti ir 
Rašyti:

Regina Paszkiewkz. Lieevm 
Ogolnoksztalcące im. Konarskie- 
m. m. Sejny. Woj. Bialystok, 
Polam! — Priska.

vyru. už 
į JAV.

SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

M,susnmMuniA8
8LA— Jm tari

kapitalą, tad jo

$100.00 iki $10.000.00,
SLA-—jauninai tada earą Taepneąll Apdraaš, 

taranai hmerenee, kad jameeKs gantą 
aukštojo emkato stadijoms ir

ir jsoneoManr labai pigią TERM 
tfk $M0 

flo
SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA

•07 Waat30tk Street, Nee Verk, NT. 10001

Praeitą savaitgalį Bostone [nuotraukos. Straipsniu ant- 
pas savo artimuosius viešėjo [raštės bylojo: "Tragiškoji 
Veronika ir Antanas Arūnai lietuviu sukaktis“. "Lietuviu 
iš New Yorko ir V. Arūnie-1 diena“. "Lietuviu kryžiaus 
nės brolis Juozas Gogelis iš grupė Veehtos miestui“ ir 
Lietuvos. Jie tok ką buvo grį- pan. Spauda plačiai atnasa- 
žę iš Los Angeles. kojo minėjime pareikštas

rių, atvykusių ir is kitų vie
tų. Minėjime dalyvavo mies
to savivaldybės ir kiti vo
kiečių svečiai. Buvo kelios 
kalbos, gi miesto savivaldy
bei St Motuzas padovanojo 
jo paties išdrožinėtą lietu
višką kančios knyžių. Tai 
buvo dovana, atsilyginant už . . , ,
vokiečių svetingumą lietu- Jį rsraoooama: V filiam 
viams. Pamaldose, kurių me
tu lietuviai giedojo, perskai
tytas popiežiaus sveikini
mas.

Liepos mėn. pradžioie OI- 
denburgo ir kitų aplinkiniu 
miestu spaudoje, taip pat 
SL Motuzo dėka, pasirodė 
platūs straipsniai apie bir
želio iwkiu minėjimą. įdė
tos SL Motuzo knyžiaus bei 
dovanos perdavimo apeigų

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radfy 

‘’iuftnuaa Naujoj Aagfijo 
;i stoties WLYN, 1990 ki 
locikių ir ii stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vat die

pasaulinių žinių 
r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutėa pasaka.

Biznio reikalais kreiptis - 
Raltlc Florists gėlių ir dovs 

KraUroOt' MIZ Ei. 
way, So. Bostone. Telefo- 
Ma AN 8-0489. T 
mm tr KrMvta

NBNUSIM1NKME! 
Galima pagelbėti 

risamta, rauką ar koją 
naku aetirpine, jaeėiaat

RUB eiostfa 
ganai papellMti. Užtikriaan pa
nikėms. arka grąšieame ptaigea.

flhmkHe SS. gausite vaMaa

ROYAL PRODUCTS 
North Sta^ P.O. Rok 9112 

Nevarių NJ. 9719S

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis profomia!

IUIIKI

BUVOM,DABAR TIK92

Uetuvių ifeivųi Amerilnje
Faraėi STASYS MICHELSONAS

Šitą 600 puslapių gauoiai fliustraotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lieturiųiieivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija praaMšjo, aprašytas joe 
organizacijas, joe spaudą^ .Jis veikėjau jos santykius sa 
Lietuva ir Kt

•k • - I
Knyga parašyta lengva 'kalba, kiekvieno ji lengvai 

skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti

I z
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Vietines žinios
»M###**#***##*********

Liet Darbininkų dr-jo* 

susirinkimas

Makaitis pirmauja
: Algis Makaitis sėkmingai 
į kopia i So. Bostono LPD-jos 

LDD 21 kuopos susirinki- šachmatų klubo turnyro lai-- 
mas šaukiamas liepos 26 dJ mėtojus. Jis Įveikė Algirdą’ 
2 vai. popiet So. Bostono Leonavičių. Kaži Merkį iri 
Lietuvių Piliečių dr-jos pa- Saulių Girnių. A. Makaitis | 
talpose. Jame bus tariama- pirmauja turėdamas 3-0 tš. i 
si išvykos ir banketo reika- Po jo seka Algirdas Leoną-'
lais. Visi nariai 
dalyvauti.

Lankėsi J. Pronskus

Bostone savo senus bičiu
lius anlankė Juozas Prons-

kviečiami vičius su 3-2 tš. Leonavičius!
taip pat laimėjo 3 taškus, bet į 

i dukart suklupo prieš Makai- į 
{ čius (Kęstuti ir Algį).

Grįžo Ivaškos
Adv. Rimantas Ivaška su

Muziejaus retenybė
Paskutiniai nepriklausomos Lietuvos laikų prisiminimai !

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

■r-

F. Zablockis, 2333 Ontario St„ Vancouver 10, B.C. Canada. 4

i

kus. Naujienų redakcijos žmona Dalia, dukra Nijole 
narys. Iš Bostono jis išvyko ir sūnumi Darium grižo iš j 
Į Cape Codą 2 savaičių atos- Europos, kurioje praleido i 
togų. istisa menesi.

Onos Ivaškienės vadovaujamo lietuviu tautiniu -oi i1: sambūrio mažametės šoks metinėje Lietu

viu radijo gegužinėje sekmadienį, rugpjūčio 9 d. Romuvos parke, Brockton-Montello. šiam radijui 

vadovauja ir jam paremti gegužinę rengia Valen tina ir Steponas Minkai.

Ateities spėjėja ir patarėja
TEA CUP & CARD READINGS

Advice On Ali Problema
One visit will prove that these Readers are different 
from any others that you may have consulted before.

Open Daily 10:00 A.M. to 10:00 P.M.
— No Appointment Necessary —

543 BOYLSTON ST. — Room 32 — BOSTON.MĄSS. 
at Copley Square — Telephone 262-0928

— Suadays by Appointment Only —

CO5MOS FARCELS
EXPRESS CORP.
169 Miibury Si.

WORCESTER, MASS.
Tet SW 6 2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimu* tiesiog iš Worces- 
terio j Lietuvų ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kari- 

lietuviškm, pntaraao- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntimai .nueina greitai ir

Telefonas: A N 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Pasakomi*

|P«DINIS 
OPTO M ET RISTAS

Valandos:
nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BKOADVtAY 

South Boston. Mi

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBAI.D, PREZIDENTAS

460 West Broadway, South Boston, Mas*. 02127 

Skambinkite 263-2500

; Paragink savo pažįstamu* 
• išsirašyti Keleivį. Jo kaina
Į
metams $6.00.

kardelienes dainų
PLOKŠTELE

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

2000*31* Itamamia. 
Vedėja B. Sviklienė

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRIST1 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

š*****#*****e*********************

už visus indelius 
moka

« %

Peter Maksvytis
ABnilder

49 Choreli Street 
E. Milton, Mass.

Atlieka linu pat*i«yBio, rtmiB- 
to ir projektavimo darbus iš lao 
ko ir ridoje, gyvenamo namo ir 
biznio pastato, parai Jftso 
lavintą, gaokite visados iki 
lando vakam. ,

Telefonas: 698-8675 j
»

smq ir 
reika- J

i • VS- {

^•eeeeeeee^eeeeeeeeeeeeeeeeeevee**

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantat 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
taisome laikrodiios 

papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649 
<e##»##*e#e*####*eeeee#eeee##e*eee

> tSpastingai 
' tiedu*

Knyga yra geniąsias žmogaus drangas

mm

Nuo įdėjimo dienos — Be įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi 
nuošimčiai — Pilnas draudimas

Bankas veikia 105-t uosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 yaL popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigaitis. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš $173,000,000

4. /. N AM AUSY
Real Estate A Insurance 

321 County Club Rd- 
Nevton Centre. Mass. 02159

TeL 332-2645

BOOOCOOOOC BOBOOOOOaaOft'^JiULIUOOOOrię į

Dažau ir TaisauR The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 
ceptcs ir tarime tisus gatavus vaistus.

J«d reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaų.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

982 a W. Breadway, tarp E tr F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6C20

Nm 9 vaL ryta iki 8 vaL v- išnkvrns šventadienius ir sekas.

I

Namus iš lauko ir viduje. * 
Lipdau popierius ir taisau 1 

Irinąi ką pataisyti reikia. 4 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

229 Savia Hill Avė.

ToL CO 5-5854

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

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

Skambinkite

268-4662

Elood Sąuare 
U ar d įvare Co.

Savuuofcaa N. i- ALEKNA 
*28 KAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Senjamin iloore Datai 
Popieroa BMmmn

Stiklą* Langams
Viaokle reikmenys narnami 

Reikmenys plumboriam* 
visokie valefim daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimas
Kreiptis senu adrese:

BRONIS KONTR1M 
598 Urondnay 

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harriaon Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet 7964347

Tiesiai iš Worcesterio siaa- 
čiam įvairias sieatiaim į Lieta, 
vą ir kitas Rusijos valdomas 
plotus! Siuatiaiai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
ave, maisto ir praatoaės gami
nių. Turime vietoje įvairių via 
tinęs gamybos ir importaotų 
prekių iš kitų kraštų vfeai šė
momis kainomis. Be to, siunčia
me nuilstą, pinigas ir galite at
sakyti jų gamybos prekes. CM 
sumokėsite pinigas, e giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pet 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečias 
ar nuokniniam apsigyvenimai. 
Patarnavimas atliekaaum grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti 
amsite. Vedėjas A. 8cbyriaaki

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienė* įdainuotų dainų ir suri
ju plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

COSMOS FARCELS
EXPRESS CORP.
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

1$ BOSTONO I LIETUVĄ 
ir kitam Rusijos

Pristatymas greitam ir 
garantuotas 

Prekė* parduodamo* nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, luul skarelių karinos
pakils.

darbo

8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.
pagal

telefonu.
331 W. Broadvvay 

So. Boston, Mase. 02127
ToL 268-0068

.11

Naudingiausia skelbtis Keleivyje!

sooeeoooooooaooeooooooooeoeoeeoooeeoeeeaaea

Trans-Adantk Travcl Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jeoa a t s i k v i e a. 
t L. i gvečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnausJTransAtlaątic Jravel Service, C La v i s ų 
lėktavų bilietai (air ticketa) išrašomi 
belankiaat — be jekie papildome 
mokesčio.

Kodėl mokėti nz gazą brangiau? Šildyti aliejam

specialus
pasiūlymas

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų $100.00
įsivedąs bet karią spaudžiamo karšto vandens ar šilto 

oro pažeminto šildymo (baseboard) sistemą

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKETL
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS!
Pasiūlymas baigiasi 1970 m. liepos 30 d.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Wa*hington Street 

Dorchester, Mas*. 02124

436-1204

Ofisas ir
parodos
kambarys

Atidaryta 24 valandas

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogilts Ine. skyrių 
Bostone

Darbe
8—12

380 W. Broadvvay 
So. Boston, Masa. 02127

Telefonas:
Visų skyrių vedėja

>^***M**«esseraraMeeMmwssseNseMeseMeeemeNeeessvesesmmesmą
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