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JAV taikės puillynai 
snalaoki žydų-arabą dėmesio

Nesseris JAV taikos plano neatmetė. Izraelis ne 
patenkintas, bet dar laukia keikūnų klausimų iiryškėjimo. 
Sovietai, neneigdami amerikiečių nuomonės, siūlo ir savo 
taikos projektus. Sužibo mažas taikos vilties žiburėlis, 
kurį dar gali ateities įvykiai ir užpūsti.

Artimuosiuose Rytuose 
Izraelio ir arabų konflikto 
įtampai padidėjus iki labai 
pavojingo taško, galinčio 
įskelti daug platesnio masto 
karą, JAV užsienio reikalų 
sekretorius William P. Ro- 
gers Egiptui ir Izraeliui pa
siūlė naują taikos planą, pa
gal kurį abi kariaujančios 
šaly3 turėtų prieiti prie susi
tarimo ir ginčų likvidavimo.

Svarbiausia, tuo planu siū
lomos 90 dienų paliaubos. 
Per tą paliaubų laikotarpį 
kariaujančios pusės turėtų 
tartis dėl pastovios taikos 
grąžinimo. Tų pasitarimų 
pagrindą turėtų sudaryti 
anksčiau priimta Jungtinių 
Tautų rezoliucija. O ta re
zoliucija kalba apie Izraelio 
pasitraukimą iš 1967 m. kk 
re užimtų arabų teritorijų, 
apie Palestinos tremtinių 
problemos sprendimą, arabų 
pilietinių teisių Izraelyje 
neapribojimą ir kt.

Iš tikrųjų, tame JAV tai
kos pasiūlyme nėra daug 
naujų dalykų, kurių nebūtų 
buvę anksčiau siūlyta. Nau
ja tik tai, kad peršamos 90 
dienų paliaubos kariaujan
čių šalių galvoms atšaldyti 
ir rimtai pasikalbėti.

Po įtempto laukimo dienų 
pagaliau Valstybės departa
mentą pasiekė žinia, kad 
Nasseris JAV plano neatme
ta. linkęs jį svarstyti, nors 
didelio optimizmo nerodo. 
Jis sutinkąs priimti 90 dienų 
paliaubas ir tartis Jungtinių 
Tautų rezoliucijos pagrindą 
Jis jau seniai to pat reika
laująs, ką sakanti ir JT re
zoliucija, — kad žydai pa
sitrauktų iš užimtų sričių. 
Skirtumas būtų tik tas,, kad 
būtų pradėta tartis dar Izra
eliui nepasitraukus, su kuo 
seniau nebuvo sutikta.

Izraelis JAV taikos planą 
sutiko šaltai, nors jo irgi ne- 
atstūmė atgalia ranka, nesgi 
ir visa Izraelio egzistencija 
priklauso tik nuo JAV.

Žydai ypač bijo tų 90 die
nų paliaubų, per kurias so* 
vietai gali Egiptą dar dau
giau apginkluoti ir pristatyti 
gausybę priešlėktuvinių ir 
kitokių raketų tiesiog Izra
elio panosėje. Dabar Izrae
lio aviacija tas statomas prie 
Suezo kanalo SAM-2 ir ki
tas raketas ir pastatus daužo 
dieną ir naktį ir tai neįveikia 
visų sunaikinti, o paliaubų 
metų arabai ir sovietai turė
sią ramias sąlygas veikti... 

Atrodo, kad Izraeliui ne
patinka ir amerikiečių bei
JT rezoliucijos siūlomas pa
sitraukimo iš okupuotų sri
čių klausimas. Arabai nori, 
kad žydai grįžtų į prieš ka
rą buvusias savo valstybės

sienas, o žydai gal ir linkę 
atiduoti dalį Sinajaus pu- 
siausalio smėlio, bet ne vis
ką. Jie ypač nenori atiduoti 
Jordanui Jeruzalės miesto 
dalies su Raudų siena, o, be 
to. ir kitų Izraeliui strategi
niai svarbių teritorijų.

Taigi tų paliaubų ir dery
bų rezultatų dar nė iš tolo 
negalima numatyti, bet pats 
laikinų paliaubų faktas jau 
yra šioks toks taikos vilties 
žiburėlis.

Sovietai amerikiečių pla
nui taip pat nesipriešina, 
nors ir siūlo kaikurių savo 
"pataisų“. Atrodo, kad jie 
norėtų visą tą konfliktą už
delsti. nes tai puiki proga 
jiems įsitvirtinti arabų kraš
tuose. Dėl to jie paskubom 
ginkluoja ne tik Egiptą, bet 
ir Libiją bei kitas arabų vato* 
tybes, kad jos būtų tvirtes
nės ir derybose su Izraeliu 
ir prieš galimą JAV spau
dimą. Politiniai komentato
riai sako, kad Sovietų padė
tis A. Rytuose yra geresnė 
negu JAV, nes jie jau į ara
bų kraštus yra įkėlę ne tik 
koją, bet įspraudę ir savo 
ginkluotą kumštį.

Tuo tarpu šis taikos žaidi
mas teigiamai atgarsėjo tik 
New Yorko biržoje.

žiniom, Noa- 
jog dar nesą 

jokio* viltim taikai, nm žy
dai norį išplėsti savo rikės. 
Sovietai galį reikale paremti 
Egiptą ir atomine bomba. 
Kiti arabai taip pat mąsto.

Įstatymo projektas

prieš teroristus
Prezidentas Nizonas pa

siūlė kongresui įstatymo pro* 
jektą, kurį priėmus, būtų la
bai suvaržyta visokios amu
nicijos ir aplamai sprogsta
mosios medžiagos prekyba.

Už nelegalų sprogstamo
sios medžiagos įsigijimą ir 
jos laikymą siūloma 10 me
tų kalėjimo bausmė ir dar 
$10,000 piniginė bauda.

Pagal tą įstatymą, bus 
draudžiama pardavinėti to
kią sprogstamąją medžiagą 
kriminaliniam nusikaltėliam 
bei iš kalėjimo pabėgusiems 
ar nuo teisingumo organų 
pasislėpusiems, narkoma
nams, psichiniam ligoniam 
ir jaunesniems nei 21 metų 
amžiaus. Tuo norima užkirs
ti kelią visokiems bombų ga
mintojams ir kitokiems te
roro aktų vykdytojams.

Iki šiol JAV buvo vienin
telė pasauly valstybė, kurio-
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Rianšių prietakų aiškintojai 
kaltina jauinų ir seninu

yra valstybinio milto problema. Jaunimu 
piktu ir arogantiškas, o univorąitetų vadovybės tingia 
griežtumų veiksmų ir kiša galvą į smėlį. Ta*? sako šio 
klausimo tyrinėtojai.

Dideli sukilai 
pripažinti kaltais*: ’ * * . . ' -y

Trentone, N.J., prisieku
siųjų teisinas buvusį Netvar
ko majorą Addonizio. buvu
sį miesto advokatą Goroną, 
buvusį miesto viešųjų darbų 
skyriaus viršininką LaMorte 
ir žinomus Mafijos narius 
Bianche ir Vicaro pripažino 
kaltais, kad jie vertė duoti 
kyšius įstaigas ir asmenis, 
kurie miestui atlikdavo ko
kius nors darbus.

Vienas Addonizio gavęs 
kyšių net $1.4 miliono.

Jeigu visi bus nubausti 
didžiausia įstatymo leista 
bausme, tai susidarys iš viso 
1,280 metų kalėti ir $640000 
piniginė bauda.

Teisėjas dar nepaskyrė 
dienos, kada paskelbs jiems 
bausmę.

Čia verta priminti, kad 
Addonizio, jau patrauktas 
teisman, šį pavasarį dar kan- 
didatavo į majorus ir vos 
tik nelaimėjo rinkimų. Va
dinasi, Newarke yra daug 
aklų balsuotojų ar tų nusi 
kaltėlių šalininkų

Sovietuos daugiau

gaus kolchozininkai
Sovietų S-gos žemės ūkis 

vis šlubuoja. O taip yra dėl 
to, kad valdžia už gaunamus 
gaminius mažai temoka, gi 
kolchozai ir sovchozaųjma
žai gaudami, menkai ir'dir
bantiems temoka. Gi darbi
ninkai veltui Kremliaus po
nams nenori dirbti, ir už* 
burtam rate visi skursta.

Dabar nutarta mokėti už 
maisto gaminius brangiau 
ne tik kolchozams, bet ir at
skiriems asmenims, kurie 
naudojasi žemės sklypais ir 
juose rinkai pagamina be
veik tiek pat mėsos ir pieno, 

je nebuvo įstatymo sprog-jkiek ir visi valstybiniai sov- 
menų vartojimui ir prekybai chozai ir kolchozai, kurie 
kontroliuoti. ’ valdo 95% visoa žemės.

Nobelio premija 

Solženycinui
60 įžymių prancūzų rašy

tojų pasiuntė Švedijos moks
lų akademijos Nobelio pre
mijų skyrimo komisijai pa
siūlymą skirti literatūros 
premiją sovietų persekioja
mam rašytojui Solženycinui.!

To pasiūlymo sumanyto
jas yra 1952 metų Nobelio 
literatūros premijos laurea
tas Prancūzų akademijos 
narys Mauriac,

Per 70 metų tik 3 rusų ra
šytojai tėra gavę Nobelio li
teratūros premiją: nuo ko
munistų pasitraukęs Buni- 
nas, Chruščiovo persekiotas, 
ypač už romaną "Doktor Ži- 
vago“, rašytojas Pasterna
kas ir Kremliaus ponų nuo
lankus tarnas Šolochovas už 
romaną ”Tichij Don

įstaiga praneša, kad 
lūs moksliniai patarėjai 
reiškė, jog sacharinas 
nežalingas žmogaus sveika
tai.

« ♦ •
Karo ministerijos 

mietai numato, kad, 
nant išlaidos 
iki kitų metų vidurio dėl to 
neteks darbo galionas dar- 
DVmRRIĮa

» » •
Žinovai apskaičiavo, kad

* » •

tyre, kad KaHfemi joj ne
mažai pavagiama įvairių 
ginklų, shmčimaų į Vietotam 
ąar iš vietos karo reikmenų 
sandėlių. Gal todėl ten per 
poskutiniuosha 2 
kas savaite
kištų bombų.

tanaaaaaaaa^oaaaaaaanaaat

Neoiory Swaak paskirtas JAV 
ambasadorium Kambodijoje.

Studentijos ir aplamai mi- 
nios riaušės, pasireiškiančios 
ne tik įvairiais protestais, 
bet ir turto naikinimu ir pa
reikalaujančios net ir gyvy
bės aukų, virto tikra krašto 
nelaime. Jų priežastis gvil
dena žurnalistai, politinių 
partijų atstovai, o prez. Nix- 
onas buvo paskyręs net spe
cialią komisiją tiems nera
mumams tyrinėti. Tad ko
kios gi tų riaušių priežastys?

FBI direktorius Edg^r 
Hoover kaltina jaunimą ku
ris esąs arogantiškas,, piktas 
linkęs į materialistines pa- 
saulėžiūrag ir kraštutinu
mus, į kuriuos pastūmėja ir 
dalis profesūros. Dėl to tau
tos auklėjimo ir mokymo 
institucijos yra prie galuti
nio chaoso ribos. Hooverio 
biuras manąs, kad riaušės 
tęsis ir ateinančiais mokslo 
metais.

Prezidento sudarytos ko
misijos narys gubernatorius 
William W. Scranton ir gub. 
Robert D. Ray taip pat nėra 
optimistai. Ray pranašauja 
tolimesnį visuomenės skal
dymąsi, senimo nepakantru- 
mą ir jaunimo brutalumą.

Dėl tarnautojų 

atostogų kitas 

Keleivio

numeris teišeis

rugpjūčio 19 i

Adv. McGee pradėjo eiti Dayto- 
no, Ohio, miesto majoro parei
gas, majorui Hali dėl blogos 
sveikatos pasitraukus. Tuo Mi
di jau 4 didžiąją miestą majo
rai yra negrai.

Svarbius svečius 

labiau saugos
SS,000. Valstybės departamentas 

nutarė saugumo sumetimais 
daugiau nepranešinėti svar- 

P*' I bių užsienio sveęių atvykimo 
tikro laiko ar jų apsistojimo 
vietos. Tas valstybinių sve
čių saugumo klausimas ypač 
paaštrėjo, kai įvairūs tero
ristai pradėjo vogti diplo
matus, o Tautinės Kinijos 
ministrą Chiang Ching-kuo 
New Yorite net bandė nužu
dyti.

New Yorko universiteto 
profesorius Sidney Hook 
kaltina universitetų admi
nistraciją nesugebančią sa
vo įstaigų sudisciplinuoti, o 
dėl to gresiąs tiesiog "akade
minis genocidas ir akademi
nės laisvės sunaikinimas“

Tuo tarpu riaušės kylan- 
čios>tifcka dėl Vietnamo ka
ro. Bet to reikalo tyrinėtojai 
mano, kad jos ir karta pasi
baigus nesumažėsiančios. o 
iškelsiančios kitus šūkius, 
nes kraštutiniam elementui 
yra svarbu sugriauti visą šio 
krašto demokratinę santvar
ką. Čia esą veikiančios ir 
užsienio jėgos.

Jei universitetai patys 
nesusitvarkysią tai reikią 
laukti vyriausybės įsikišimo, 
net kietesnės prievartos, gi 
tai būtų nenaudinga akade
miniam gyvenimui, kuris iki 
šiol naudojosi pilnutine lais
ve.

Be to, politikieriai, palai
kydami vieną ar kitą pusę, 
riaušes ar demonstracijas 
nesąžiningai naudoja ir sa
vo reklamai.

Aplamai, šių riaušių prie
žasčių komisijos narių ir ki
tų liudininkų pranešimai bu
vo nieko gero nežadantieji.

Sovietą Sąjengos ministrą gal
va Aleksejus Kosjfeiens vėl pa
skirtas toms pareigoms 4 metą 
terminai.

Karys Robert MadeeelL 26 m. 
amžiaus, buvo pripažintas mi
ręs ir 6 vai. išbuvo Du Naag, P- 
Vietname, ligoninės lavoninėje. 
Tea jf kažkas išgirdo dejuojant 
ir— vėl buvo grąžintas f gyvąją 
pasanlj. Dabar Madwdl baigia 
sveikti.
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Ar komunistai nugalėjo 
vyskupą?

Vyskupas V. Brizgys prieš kelerius metus pasišovė 
įrengti Romoje Šv. Petro Bazilikoj koplyčią. Pinigus tam 
reikalui renkant, buvo skelbiama, kad tai būsianti Lietu
vos kankinių koplyčia, skirta komunistų persekiojamai 
Lietuvoje Bažnyčiai ir aplamai priespaudą kenčiančiai 
Lietuvai paminėti.. Tikslas gražus. Vyskupas moka lėšas 
kalėdoti, lietuviai katalikai yra dosnūs, todėl nebuvo di
delio vargo surinkti kelis šimtus tūkstančių dolerių ir. pa
sitelkus įžymųjį dailininką Vytautą Jonyną, tą koplyčią 
įrengti. Liepos 7 d. ji buvo atidaryta, pačiam popiežiui 
dalyvaujant Deja, tik tada ir paaiškėjo tai, apie ką buvo 
ligi šiol tylima, ar kas buvo net sąmoningai slepiama.

Kaip jau sakyta, koplyčia turėjo vaizduoti kenčian
čią ir persekiojamą katalikišką Lietuvą. O ar ji tikrai 
tai idėjai išreikšti įrengta, ar ji tikrai kankinių Lietuvą 
vaizduoja?

Vyskupas V. Brizgys pasikalbėjime su Draugo redak
cijos nariu kun. J. Prunskiu liepos 21 d. į klausimą, ar ga
lima koplyčią vadinti Kankinių koplyčia, neabejodamas 
atsakė, kad galima.

Tokio vyskupo atsakymo kaikam gal ir pakaktų, bet 
kad štai kiti kalba jau visai kitaip.

Pavyzdžiui, pranciškonų vienuolių leidžiamame Dar
bininke liepos 15 d. išspausdintas pasikalbėjimas su Šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje auklėtiniu Domininku Va- 
lenti. kuris tos koplyčios atidaryme dalyvavo. Jis į klau
simą. ar koplyčia pavadinta "Kankinių koplyčia“, ar tik 
"Lietuvių koplyčia“, atsakė: "Pavadint* ’Mater Miaeri- 
cordiae*“ O į klausimą, ar lankytojas nelietuvis pastebės, 
kad koplyčia atstovauja Lietuvos bažnyčios likimui, atsa
kė šitaip:

"Atidžiai įsiskaitęs atskirus paraius, prie Šv. Kazi

miero paveikslo ras Lietuvos vardą — "Patronus Litua-
_• Mmae .

O liepos 22 d. tas pats Darbininkas jau vedamajame 
rašo:• l • _ s-

"Bet parvykusieji negalėjo patvirtinti, kad koplyčia Į 
buvo tokia, kokios buvo laukiama — kad ji bus "Lietuvių 
kankinių koplyčia“. Tp nėra.

"Paliko plati dirva spėliojimam — kodėl? Tarp jų 

spėliojimui, kad tai nutiko dėl diplomatų vengimo surūs-

Atkreipiame dėmesį,, kad tai rašo lietuvių pranciš
konų leidžiamas laikraštis.

Vysk. V. Brizgys minėtame pasiklabėjime su Draugo 
bendradarbiu į klausimą, ar sovietai darė spaudimą, kad 
koplyčia nebūtų pavadinta lietuvių kankinių vardu, atsa
kė, jog to nežinąs, bet prileidžiąs, kad tokio spaudimo 
nebuvo arba jo nepaisyta. Vatikanas neįnęšęs jokių pa
keitimų į pasiūlytą koplyčios planą.

O Roma-Napoli katalikų laikraščio bendradarbis, 
pasirodo, geriau už vysk. V. Brizgį informuotas ar atvi
resnis žmogus. Jis tame laikrašty liepos 8 d. aprašė kop
lyčios atidarymą. Jo irstraipsnio antraštė jau daug ką pa
sako: "Įspūdingos iškilmės: neteista atžymėti komunizmo 
kankinių“. Jis tame straipsnyje iįkėlė, kad lietuvių išei
viams panorėjus koplyčioje atžymėti "komunizmo prie
spaudoje buvusius Lietuvos kankinius, atitinkamos Va
tikano įstaigos dėl to nesutiko“ ir, kaip viena priežasčių, 
nurodoma Vatikano noras palaikyti dialogą su komuniz
mu. Esą, — "kažin koka šešėlis slėgė iškilmes Vatikano 
— *--- - aapožemy •

Iš visa tai atrodytų, kad Vatikanas šią išeivijos lietu
vių katalikų dovaną noriai priėmė, bet komunizmo kanki
nių minėjimo išvengė. Popiežius net savo kalboje, dėko
damas už parodytą lietuvių ištikimybę, dievotumą ir mei
lę bei auką, nė vienu žodžiu nepaminėjo nei komunizmo 
kankinių, nei kenčiančios Bažnyčios. Norint galima būtų 
net ir nuostabesnę išvadą padaryti, nes popiežius savo 
kalboje, turbūt, ne be reikalo pabrėžė:

"Jūs įsteigėte šią vietą kaip broliško ir dvasinio susi- 

tlKMO pUlUM^eaa

A.
Juk galima pagalvoti, kad yra ar bus skirta susitikti 

lietuviams, o ypač dvasininkams, iš šiapus ir anapus, t. y. 
tremtiniams ir sovietiniams, kurie jau ir dabar į Vatikaną 
atsilanko ir net savo rankas- tiesia į Vatikano lietuviškas 
institucijas... , ,

Bet palaukime, ką pasakys rytojus.

i, H
'Iii!

Ir tenai taip pat, kaip ir Aaierikaja. Tai Raggie Calafcria, 
Italijoje, riaašią vaiačaa: niab Mušasi sa poMdja. raka
te padegtas aatoaiabiHa Riaašia kilo ššl te, kad vaidila 
apskrities atiasta pariako Cataazara, a aa R. Ckšakria.

Kas Idtor rašoma
Nr. 30. 1970 m. liepos 20 d.

DĖL KO BUS KOVOJAMA 
X ŠI RUDENI

srAW>4 BEVABTAMT Poland redakcija pastebi: ^^35
į "Tannenbergo musis yia narioi ir 35 senatoriai Var-

Savo draugo prancūzo Grunwaldo (Žalgirio) 1410 . . . demokraLi
Uebmo knygai Trys Kartos metų mūšis, kuriame susi- ^blikonais Pirito ne
žymus rašytoja* Sartre įžan- jungusios lenkų ir lietuvių diuPkandidaUi’ ir bus 
gos žody meta žvilgsnį į So-. kariuomenes nugalėjo Teu- ,ie nelaimės P 
vietiją (kurios pusėn pir- tonų ordino riterius“ 1 y » J

8^r' • ' Kitais 7on mat., &uo metu atstovų rūmuo-
"Viršunės mobilizuoja Kitais žodžiais, 700 metų 946 demokratai ir 189 

žmones be galvų, arba to- kliūtyje vokiečiams plėstis ^tlikonir O nimanw
- * kontroliuoti reikia 218 at- 

išvirto plytomis. Visus juos Hitleris užtruko ilgiau ne
noras valdyti —ko-! gu šešias savaites, kol susi- 1 ** 

m'iauiuti. Tokiu būdu žvė-| dorojo su lenkų sukilėliais, Rinkim neren.
ryna susidarė pagal vietų kurie, pasitikėdami sonetų'. Drezidenkis. oaoras-

- - tantaa biuro-, armijų žygiavimu j Varšuvą- u?oralata.i ta o^tita kX
krata-kj-kanis. Ciakiekvie-! (Maskvos radijas net ragi-|^P^Xe ^a ^kdo’moji 
oas valdo vyresniojo brolio no sukilti), planavo sudary-, .... .. • į. -Jvardu, iMjąUM iki pačių vy- “ ^Suų’Zk^
resniųjų, kune sudaro vir- S valdžią, lenkų tremties vai- L. ta taisvkle resoubli- 
šūnę.^w 1 dZ1°S L°RdOne bendradarbę* konai turėti mažiau atotovų
SdT£ktažXo bhir"į Bet Stalinas galvojo kaipl prave8ti: ** 2“ kad
k^tabus jL net nere^alin-1 Himmleris: raudonosios ar-' meta' de! >va1'
gMMttMjjuti Jei vienas mijos žygiavimą sustabdė ir' Pems Palank”i Pnezas- 

jo vietą frngvaį nei piršto nepajudino suki-iC11^
lėliams padėti. Net neleido „ x 
amerikiečių ir anglų lėktų- . ?et 
vams pasinaudoti sovietų a- tiek optimistiški. kad galėtų

Sartre pas juokia iš viršų-' erodromais, gabenant mais-, J*ket“. nnĮl>,n“ose
s skalbimo, jog, esą. sta- to ir ginklų sukilėliams. į-i Išmeti tiek. kiek reikalinga 

Brtamasbmms^nen.gar- Stalinas, kaip ir Himmleris, ate‘ov« .™mara8. kontroliuo- 
biuimo vaiaiS“. Klausia: ! džiūgavo, kad naikinamas ?'Yra ""kimimų apybnkių, 

"Sakysim. Stalinas buvo1 lenkų smegenų centras.
umtomta^uA T«i kodėl, . . I
tat todėl ^ta^vietų8^I 1 vvt0V^ ifrį"kim?LX re*Ub‘
suomtnė Der 25 metus ii An^hj ^lba išėjusiam^ Ilonai tokių teskaiciuoja 

iJdėl kilnieii revi vertime A History of Soviet tik 164. Vadinasi, kad galė-
T/. v: • Russia vokietis istorikas Ge- tų kontroKuoti atstovų rū-hucijoa idealai pavirto pne- vuaieus įsiuriaas ue- .

antrvhėmia* meili žmoniiai or& von ^auch rašo: mU3> reikia dar gauti 54 at-SSSrt^eširdSkumu, o: , Į stovus. Tiek laimėti vargu
„ ištikimybė tiesai - šnipinė-1 . ’ .S.“k 'Į™* Varšuvoj „ra- kas » respubbkonų tikisi,

fliktui Artimuosiuose Ry- iimu7“ : sidejo 1944 m. rugpiūčio 1« ..
tuose, nes, atrodo, Vakarai» Sartre klausia, kodėl va- d-Vadovavo pogrindinės ar-1 /dcių jie deda se-
nenorės jo geruoju sovietam karietiškas socializmas 1 mijos prityrę kariškiai, kiau- nnkimams. Dabar se-
perleisti? ' . X'* Mikolaijezyko yaldžio.

, ėmė mom^I'rtėj^ri^VartTvM k!mi 35 reLtoriai “ jų 9 
KAIP BUS KOVOJAMA pri™^0 Ja'vadovav“ respublikonai I^epubUko-

SU NUSIKAI.TIMA1S dj»T Ir ne iš kapitalistinių lenkli kilmės generolas Ro- naD“. fe*k'a..at^9*į “T® 
i Vakkni bet M "sočiaiSS kossovskis. Manyta, kad vo policijas ir išmušti tik 7 de-

Praeitą savaitę senatas kiečiai netrukus bėgsišnrokratus.tadagalėeseimi-
54 balsais prieš 33 priėmė 1 ” miesto. Sukilėliai ryžosi ninkauti senate, užimti visų
prez. Nixono pasiūlytą kovoe ; , aukoti viską, kad sostinė dar komitetų pinmninkų vietas.
su nusikaltimais įstatymą. U18811!?! pataisyti negalima., ru^mg ateinant būtu jiems tai pavyks, paais-BU nuomsMviumtfl j reikia sudaužyti ir įsvez- E, . rusams ateinant DUtų į 17- * » r—
kuns bus taikomas Colum- HsinViivno išlaisvinta pačių lenkų ran- kes P° nnkimų, o kolkas
bijos distrikttu, t y? Wa-i"1 y ' -------------------------

,~Jskmgtono miesto snčiai. Į Angių kalba Varšuvoje ........ . . ,f . .
ten jau skaičiuojama kelio- . H P°„1C1*Į leidžiamas (kaip mūsų Litu- Į1 vlsal kitokia, jei Varšuva
lika tūkstančių įvairių sovie-l^res teisę įeiti i butą ne-i anUjg) mėnesinis žurnalas "" . ................ “
tiniu "instruktorių“, iu tar- sibeldusi , reiškia, be iš p - - •• -

K# mietai lenda j ktia
Rytu?

Ne nuo šiandien laikraš- j na skaudžią lazdą vakarie
čiai kiekvieną dieną rašo a- čiams baidyti. Bet tas alio-
pie Artimuosius Rytus, apie 
ten nepasibaigiančius susi
rėmimus tarp žydų ir arabų. 
Pastaruosius remia Sovietų 
Sąjunga, ypač Egiptą, kurio 
žemėje yra Suezo kanalas.

Senas Rusijos siekimas 
prasiveržti į Viduržemio jū
rą. o ja per Suezo kanalą ir 
toliau į Rytus. Carams tasai 

i planas nepavyko, bet jų įpė
diniams — komunistams ir 
čia jau pasisekė gerokai pa
sistūmėti. Jų nemažas laivy
nas jau nuolat plaukioja Vi
duržemio jūroje.

Egiptas naudojasi ne tik 
gausiais sovietų ginklais, bet

tinių "instruktorių“, jų tar
pe nemaža lakūnų. Sovietai 
nesigailėdami šelpia Egiptą,

jus kaip tik.ir gaji būti prie
žastis dar didesniam kon-

anksto gauto teismo leidi
mo, jeigu tokį veiksmą pa-

norėdami jj tiek Sustiprinti, teisins nepaprasto, aptoky 
kad jis galėtų nustumti Iz- 
raelį nuo Suezo kanalo, ku
rio vieną krantą dabar val
do izraelitu po laimėto karo 
su Egiptą

Sovietai nori, kad Suezo 
kanalas būtų kuo greičiau 
atidarytas. Tadą jų karo lai
vai galėtų juo nuplaukti į 
Indijos vandenyną, kuriame
kadaise be varžovų švaistė- .. ., .
si Britanijos laivynas. Brite- ?unk,u’ .
nijai pasitraukiant iš Rytų. 
ta sritis palieka tuščia, todėl 
į ją ir veržiasi Sovietų Są
junga. Dabar jai pasiekti 
Indijos vandenyną yra gana 
sunku, reikia plaukti aplink

ma kitas, į jį panašus kaip 
vandens lašas, ir net ne jau
nesnis amžiumi “.

nėra

komis. Lenkijos padėtis ru- tegalima tik spėlioti, 
sų atžvilgiu tada būtų buvu-|

būtų buvusi lenkų rankose.“ VELTUI DUOTI GINKLAI

užkirsti kelią nusikaltimui 
ar sugauti nusikaltėlį. , 

Policijai taip pat bus duo
ta teisė elektroniniais prie
taisais nusiklausyti nusikal
tėlių pasikalbėjimus ar juos 
sekti su teismo apflpbavimu. 

Jaunuoliai ne nuo 18 ;mė-

Poland prisimena nacių 
niekšo Himmlerio pareiški
mą Hitleriui. Lenkų pogrin- 
dinfes armijos sukilimo Var
šuvoje metu Himmleris savo 
Futhreriui porino: 

k ^Istoriniu atžvilgiu mums 
laimė, kad lenkai sukilo 
Varšuvoje. Su jais apsidirb
sime per penkias ar šešias 
savaites, bet po to Varšuva, 
sostinė ir smegenų bei inte
lektualinis centras 16-kai ar

• « • Per paskutiniuosius 20 
metų JAV veltui išdalino 

Yra visokių abejojimų, ar ginklų tris kartus daugiau, 
negu jų pardavė. Veltui iš

------------ -- ™leRtuaiinis centras lb-Ksi ar
17'kai miiionų lenkų, bus uz žmogžudystes fr kitokįTgunaikintas. Tai centras, ku-

teisiami ir baudžiami kaip ir 
suaugusieji.

Teisėjas galės savo nuo
žiūra be užstato uždaryti 
nusikaltėlį 60 dienų į kalė
jimą, jeigu jis manys, kad

vizą Europą ir Afriką. Tai i ,toks ^mmal^aa gah ligi 
labai tolimas kelias. Per Su- ^?™0. n™’
ezo kanalą tas kelias j Indi-!kalstl ,r ,butl P*"#** vi
jos vandenyną būtų kelis i8u?.'”ent1' - , , , - , 
kartus trumpesnis. Todėl1 Atrodo kad td VMal w-
Sovietų Sąjunga ir stengiasi, P?nta.'n.1.,r
tą trumpąjį kilią kuo grei-1 d.ž'am'V' "»o«t»taiį ypač ta
čiau atidai. Bit. žinoma, i ""-1 ?aĮTOJe..nc.PaPra^ai. »- 
vvof «,va n—-UJ.bu iomsi nusikaltimų skaičiųkanafo^^jcs^3^*0"8- BMprital 

mae užsitęstų porą metų. z.tįg$™

Sovietai, aiškiai stodami' mųjų "liberalų“, beveik ab- 
arabų pusėn, siekia ne tik ■ soliutinės laisvės iaHntnkų. 
garantuoti sau laisvą kelią į j Jie sako, kad tettljss, tu- 
Tolimuosius Rytus, bet dar rėdamas teisę uždacytf mta 
įsistiprinti ir Arimųjų Rytų kaltelį ligi teismo, gagi su- 
aliejaus srityje. Kontroliuo- imti ir uždaryti bMtaį. pi
dama tą aliejų, kuris taip lietį be priežastie^ WtRt be
reikalingas Europos ekono- šią kaip nacių sistemoje.■rūta m !• •* • ••__

ris per 700 metų mums kliu
dė plėstis į rytus ir kelyje 
stovėjo nuo Tannenbergo 
mūšio. Istoriniu požiūriu len
kų klausimas mūsų vaikams 
ar jų įpėdiniams, — o gal ir 
mums patiems, — jau nebe
bus keblus klausimas“.

—

garantuotą buto neliečiamy
bę. Negalima esą leisti jai 
klaiMgrtb ir kriminalistų po
kalbi telefonu, nes tai pa
žeidžia asmens neliečiamy
bę Ir žodžio laisvę.

Bn to, įstatymas, esą, nu
kreiptas prieš negrus, ka
dangi Washingtone gyvena

rusai kaip tik tuo metu ga
lėjo lenkams padėti, ar ne. 
Vokiečiai sulaikė Rokossov- 
skį, o rusai vykdė didelį puo
limą Rumunijoje. Bet vienas 
dalykas aiškus, sako von 
Rauch:

"Sukilimas Varšuvoje jo
kiu būdu neįėjo į Stalino už
simojimus. Kadangi ne jis 
sukilimui vadovavo, jam bu
vo malonu matyti sukilėlius 
žūstant, o Varšuvą neišlais
vintą pačių lenkų pastango
mis. šitokią nuomonę stipri
na rusu elgesys anglų lėktu
vų atžvilgiu, norėjusių suki
lėliams numesti ginklų ir 
maisto: karo vadovybė 
griežtai atsisakė leisti tiems 
lėktuvams nutūpti sovieti
niuose aerodromuose, kur 
galėtų pasiimti kuro grįžti 
namo. Tokiu būdu Varšuvo
je virė niūri kova be pro
švaisčių. Lenkai kirtosi di
deliu romantišku karžygiš- 
kumu, o vokiečiai keršyda
mi naikino vieną gatvę po 
kitos, iki iš Varšuvos beveik 
nieko neliko.“

Kaip žinome, karo pra 
džioje ir lietuviai sukilo, no-

dalintų ginklų vertė siekia 
$34.8 biliono. Jų tarpe yra 
8.609 kovos lėktuvai, 956 
helikopteriai, 8,140 kitokių 
lėktuvų, 21,429 tankai, 32, 
979 raketos, 100 laivų nai
kintuvų, 24 povandeniniai 
laivai, 2,21 kitokių laivų.

Daugiausia gavo Pietų 
Vietnamas ($6 bil. vertės), 
Prancūzija ($4 bil.), Pietų 
Korėja (apie $3 bil.), Tur
kija ($2.6 bil.). Tautinė Ki
nija ($2.49 bil.), Italija ($ 
2.3 bil.) ir kt

Per minėtą laiką JAV 
pardavė įvairių, karo reik
menų už $12.1 biliono. Par
duota 911 bombonešių, 1, 
257 kovos lėktuvai, 399 he
likopteriai, 2,200 kitokių 
lėktuvų, 17,249 raketos, 12 
šarvuočių, 44 naikintojai, 9 
povandeniniai laivai, 1,241 
kitoks laivas.

Daugiausia pardavė Vo
kietijai. Britanijai, Kanadai, 
Australijai, Italijai, Prancū
zijai.

Paskutiniuoju metu žy
miai sumažintas karo reik-

negrą dauguma.,
Bet vis dėlto senatas įsta- .

tymą priėmė, nors. kaip ma- rėdami savo pastangomis iš- menų veltui dalinimas. Per 
tome, ir po aštrių ginčų. ! laisvinti kraštą nuo rusų,’ metus, kurie pasibaigė bir-

r__ r ___ ________ Atstovų rūmai tą istaty-|bet vokiečiai nekreipė į tai želie 80 d., veltui išdalinta
miniam vystymuisi ir net Policijai negalima saą ną ankstas priėmė 332 dėmesio ir sukilėlių valdžią karą reikmenų tik už 400 
Nato karinėms pajėgoms, leisti veržtis į piliečių butą, prieš 64 balsus. Dabar abi nušalino. , j mil. doL, o parduota už 1.3
Sovietų Sąjunga įsigytų ga- nes tai prieš konatitucijoa redakcijos suderinamos. Į ĖKtavaa bil. dolerių.

t r
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iv q gyvenimo nę veiklą dar nemažai gir
dėsime.

Gimnazijos dir. V. Nątkę- 
rūpintoją ir pasiaukojančią vičius suteikė informacijų a- 

1 globėją. pie gimnaziją, jos svarbiau-i
j Pirmą kartą Motinos die- sius rrikabis Jis kvietė visus1 

Nors Bremeno Lietuvių *a »«ta Philadelphi- kisti savo vaikus į Vasario'
Bendruomenė? anvlinkėie bažnyčiose 1903 m. gegu-! 16 gimnaziją. Gimnazijos Bendruomenes apylinkėje 1A A dienos šven-) mo&o lygis yra aukštas. d.

ameri-j priminė, kad Badeno-Wiur-

BREMENO LIETUVIAI 
KRUTA

SLA 72:Jnm>os liępos,
tedžtebonarių nėra daug, bet j lietu- ** 10 d* T?®. utCTIUB _iygis yra auasia&jis d- A<

viškus renginius suvažiuoja JT 8U*”anytojayraamen-j pnmmė. kad Badeno-Wiur- rengta geošteė buvc
nemažai. Pačiame mieste ir Jį**? °“*^arvls* nuo tembergo švietimonumsteraj^ėkminga. 'Dtea til ,___
jo. apylinkėse gyvena arti 191.4 m-J AV;se gegužes ant- , jos reikalavimai baigiantiem kuvo SjjjrrV--; todšLiJ 
300 lietuviu. Dalis iuvra Ii- rasis sekmadienis buvo ofi-iyra didžiausi visoj Vokieti-' * *" - — “
kę nuo antrojo pSnio «“liai P^^lbtas Motinos joj ir kad Vamrio 16girnas.

zijoa abiturientai tuos reika
lavimus jvykdo. Priminė ir

rasis sekmadienis buvo ofi-tyra didžiausi visoj Vokieti- 
paskelbtag Motinos

karo (Wehene buvo didelė u w •lietuvių stovy kla, plati buvo ję u^e^S Yę.s -.z
jos kultūrinė veikla), kiti at- ro?į’-JRugo: Ą Neq ira.kt’ bendrabučio statybą, kun 
vvke orieš 10 metu iš Lietu- *Plbudino Lietuvos motinos) bus baigta po 3-4 metų. ”Vo- 

XX vienintelė v^ty-
kei priklausė daugiau lietu- da.į?: »b'd«J'mas 1 »r >» tamajame pasauly, kun
vių, bet po KraZo valdybos JĮ^^Stai 
įvykdytos naujos registrai-, 
jos tas skaičius gerokai su- mag ^įyMo^ em-

remia lietuvybės išlaikymą' 
sakė V. Natkevičius. Jis sa- 

žodį baigė, siūlydamasvo
tėvams pagalvoti, ar jie ne-

t—tfžtbi Stanley Baker, 22i«u ir Harry Stnas, 21 
m., važaari į 8aMaas, CaL kalate#. Baker grisięBiiM, 
kad esąs velnio garMotejy dmagijog nery* ir Mėgęs 
Mootanog valstijoje Jbbms Sckfaoaer iiriį. Schlomcr la
vonas be ranką, koją ir širdies buvo rastas Ydloustoue 
River stovyklos pakrašty. »

Iž NewYerkoA. Aloelie- 
^ė^Br.v^pAdieaė. J. Rimavi- 
žšaa?jnkitibttžetio:27 d. B-; 
yyko jt'lfontrealy j chemijos 
tež. < mokslų dak\iro Ch.) 
tteuteus vestuves.
<> Cb. 3ienisim tėvai yra se-, 

vietos lietuvių' 
> Emilija Zienienė 

tehšrą judri. IšNew 
ię svečiai kadai- 

yra;gywe«ęMentrealy ir 
to-

vestuvėse

.svečių _
to, Londono  ̂Dtihi.St’ 
tharines, Mtegnra Fails, 
miltonoiir 
vo 8večįųiir:išVai 
JAV. Pimįį lMrtą tickt _
atvyko ištoteaemių
vių. i PH . N

A. Psriatehin sodyba yriį 
patrauttLaavo grašiu, t «až 
švarus, auntitibn irdriagiš 
kas savininkas.

Svečių nuotaika buvo la£ 
bai gera. Čia daug kas 
tiko netimatę*20 metų. Įdo^ 

tmu buvb ir*nan 
su savanoriais - kūrėjate A

iš'

mažėjo. Veiklus apylinkės
pirmininkas mokytojas Br. nesulaukusi
Skruodys nenuleidžia rankų U
'r Sėtina'kad^Tyra' ”Bbluk8 kari«- i

Paminėtina, kad eia yra vardai> Motinos J Čia
r<mų1V,&ižnyao8 Tarytai kad..redtia ir j Palūkiu ir & UltoZ Ir
Tremtyje bortinė. Tarybos ^”ustos ,"*VL »rtimęswų ryąiėtąrp gumą- jje buv0 ilgai nesima^ d,.

senjoras yra kun. A.Trakis. T.r " "“?”«*»• bar prisiminė Mgyventaako,
Čia leidžiamas ir lietuvių e- R-^'ulis savo Įdomių pa- Reikiai apie gimnaziją dau- f vas dėl Lietuvos laisvės. .A-
vangelikų laikraštis Svečias. sk?!f*L .„i, .ink. ^u^nių I^klelstl O™.bu jie šiuo metu jau pensi

niais metais čia jvyko du . Melune dal! g™2131 a*1,ko i zodziu.ir rastu. į ninkai, bet dar Judrūs ir sie-

didesnio marto renginiai :**“ ' i u- i t u i. • ar f lojasi mūsų svarbiais reiks-Vasario 16 ir lietuvės moti-1£°?.Pylljį‘es..v?nJ I Bielefeldų. atvykusi Va-lais g ulbinas su dukra j
nos bei Birželio trėmimų Sall,a broliaiJasulaiėiai, gano16gimnazijos mokinijj gegužinę yyko net 70 mylių 
nuėjimai į““!“- 5L5£"!±L5 grareg^Pa‘”lt°> P^Mir džiaugtasi. kad kuopi H

Pastarasis buvo

vargai. Tad neviena motina nusikalsta lietuvybei, neleis
dami savo vaikų į lietuvių 
gimnaziją.

geres-

nuo savęs norėčiau

Eterius buvo
aoks-

isniM+iiralia Ka-
jis visose mo

kyklose pirmavo, tai jam. ne
buvo sunku gauti stipendi
jas. Tuo,būdu jis.galėjo net, 
daktaro laipenį. pasiekti.

E. JRotkis). Šaunūs vyrukai navo ir padeklamavo. Pub- Dirželio i ,_____ i_________ i_______________ ________________ pęgnžinės pelno bkhia*>160 
Kanados’ Lietuvių PonduLn•t

< Prie gegužinės pariaekir 
mo labai daug prisidėjo SL 
Catharines SLA veikėjai* F. 
ir D. Bauginai ir kiti, ižplž-

Betkokį didesnį darbą kvintetas, sudainavęs 4 dai- i tindami^ rekordinį .lateikfr 
dirbant, paprastai į talką nas. Paskutiniu metu kvin-'™ri 
ateina daugiau darbščių tetas padarė gerą pažangą. M
ranku. Todėl ir Bremeno a-,
pylinkės pirm. Br. Skruodys Karštais žodžiais sveikino 
neDamiriso išreikšti padėkos iš Hamburgo atvykęs kun. 
visiems šiuo ar tuo prisidė ju- ( V. šarka.
siems prie pavykusio minė-j
iimo. Ypatinga padėka pri-' Tautiečiai turėjo progos 
klauso kun. A. Keleriui ir jo, maloniai praleisti laiką Ugi 

nakties.
K. Dfikiaitas

deonistui J. Plikūnui už ne-; 
nuilstama grojimą šokiams Į
linksmavakario metu. ; KODĖL ERDVĖLAIVIAI

TUPIA I VANDENYN4?
JONINES B1ELEFELDE v TAVrtvu*uw T Kaip žinome, vaši JAV

erdvėlaiviai, grįžę į žemę,

n d Weserile stadiono sa-t dau« ir Pf^ .vėUau lika buvo sužavėta. Buvo pa-
13 d. w eserus stadiono sa linkginavakari0 ge- rodyytas ir filmas iš gimna-

ros nuotaikos. Rimtoji minė- zijos gyvenimo, tik perilgas 
jimo dalis buvo baigta pui- ir kiek senstelėjęs, 
kiai sugiedotu Lietuvių tau-
tos himnu. | Gerai pasirodė ir Baltijos

l«j«- I ji atsilankė apie 150 
tautiečių. Jų tarpe buvo sve
čių ir iš kaimyninių apylin
kių. Nemažai buvo ir jauni
mo bei viduriniosnios kartos 
atstovų.

i Pirm. Br. Skruodys pa
sveikino susirinkusius, jų 
tarpe JAV vicekonsulą Bre
mene Rimą, kuris vėliau ta
rė sveikinamąjį žodį, primi
nė Birželio įvykių pasėkas 
lietuvių tautai.

- Pomotinų pasveikinimo
Lietuvoje ir už jos rita, ty-,. ; Baltijos, vėlyvos
los minute buvo pagerbti zu- priėmimą ir akor-
vusieji dėl Lietuvos laisves.

Birželio trėmimus trum
pai apibūdino K. Dikšaitis.
Jis nurodė, kad 1941 m. bir
želio 14-18 dienomis is Lie
tuvos buvo ištremta apie 35.
000 Įvairaus amžiaus ir įvai
rių užsiėmimų žmonių, o 
1945-1958 m. deportuota į 
Rusijos gilumą 260,000. ku-

Nordrheinwestfalijoj (N. ...... ,
R.W.), gyventojų skaičiumi; nusileidžia { vandenyną. Ar 
didžiausiame Vakarų Vo-I negeriau būtų jiems nutūpti

rių dauguma negrįžo. Nuo kietijos krašte (nemaža čia* sausumoje? Juk tada nerei- 
1940 m. iki 1959 m. Lietuva gyvena ir lietuvių), vis daž- “* iK”A1 ix J 
neteko apie 850,000 gyven- niau būna centriniai to kraš
to ju. ; to lietuvių renginiai, kuriuos

Jis priminė, kad Sovietų! remia ir vyriausybė Diussel-
S-ga sulaužė su Lietuva ir I rosdidorfe. Tokia veikla pa- 
kitomis Pabaltijo valstybė- , sidarė įdomesnė nuo to lai
mia pasirašytas sutartis, kad ko, kai prie NRW vyriausy- 
per paskutiniuosius 30 metų bės Diusseldorfe LB įgalio-
žmonija pagrindinių žmo-‘tinio pareigas perėmė visų 
gaus laisvių gerbimo ir tole-. MRW lietuviu apylinkių pa- 
rancijos požiūriu nepaiengė sitikėjimą turis G. Šimkevi- 
pinnyn. Tai lindi ja 1956 m. čius iš Bucholto. 
vengrų revoliucija, Čekoslo-i Joninės Bielefelde buvo 
vakijos reformų nuslopini- birželio 20 d. Į tą šventę su
mas ir kt Baigdamas kalbė-t garmėjo gerokai per 100
tojas pabrėžė, kad laisvuo
siuose Vakaruose gyvenan
čių lietuvių pareiga pasinau
doti demokratinio krašto 
laisvėmis ir kiekviena proga 
priminti pasauliui Lietuvos 
tragediją ir išnaudoti esa
mas galimybes' lietuvybei 
palaikyti.

Mokytojas R. Baltulis iš 
Hamburgo kalbėjo, apie Mo
tinos dienos kilmę ir reikš
mę ir išryškino Lietuvos mo
tinos sunkų kelią.

Kultūringos tautos moti- 
kaįp gyvybės ne-

kenčiančią ir mylinčią

lietuviai įsigijo 90%. A Vi
sockas,,K. Jonusas,A.2au- 
naa įsigijo net. už $6. & But
kus, laimėjęs $20, dovanojo 
juos kuopai. St. Catharines 
lietuviai lietuviškiems raiką* 
lams yra; labai dosnūs. Au*

Dr. Ch. Zienius yra vietos ■. KĄ DR. WHITE SKILO
lietuvių Vytauto Didž. klu-' SENIEMS ŽMONĖMS 
ko.narys. Klubo salėje bu-!
vo ir vestuvių pokylis. Į jį su-' Garsus širdies ligų specia- 
sinnko per 200 svečių. Bu- {ig^ dr. pauj Wbite, 84 m.
Y0 amžiaus, neseniai kalbėjo
tvarkė Keršienė. Visų nuo- MAss. draugijos, kovai su,
***£? ?uvo .?era*. . širdies, ligomis . metiniame

Klubo veikėjai patenkin- 8Ugįrinkime.
ti, kad vestuvinė puota bu- Jo žodžiais, širdies.ir 

o ne ko- kraujo apytakos ligos yra
Idoj svetimoj pastogėj. didžioji 20-jo amžiaus epi-

• viSF1 iF P®” demijaJ Dėl to yra ateakin-
u V '- - - P automobiliai, lengvas

‘Kada lietuviai susimetė į <įartum jr riebus maitina, 
klubą, jie nusisamdo ankš- Koronarinės širdies ligos, 
tokas patalpas, nes toj mies- kuri per . metus nuvaro į ka- 
topalv netuvių tiratai gyven- pyg mįlioną žmonių, galima 
ta. Klubui priklausė gal per išvengti, jeigu ameri-
660 narių. Tada visas gyve- ( kiečiai Hanojau vaikščiotų 
rimas sukosi aplink klubą, pėgti, o ne važinėtųsi, jeigu 
todėl kilo gyvas reikalas į- numažintų savo maistą bent sigyti didesnį ir erdvesnį 1>000 kalorijų periną ir 
namą. Toks buvo nupirktas, nustou, rūkyti.
tfėU kelios dešimtys tūks- Patks dr> R yVhite pus- 
tauČĮų dolerių,.bet jų nesi- ryčiai — puodelis buljono

koja ir bamiltoniikiai, .bet, nes daryte pelninga j ir vištienos sumuštinis.
apyvarta. 

Metams

tautiečiu iš Bonnos-Koelno 
apylinkės, kuri apima visą 
eilę didelių miestu. Iš kitur 
atvykusių didžiausią grupę 
sudarė huettenfeldiečiai —- 
Vasario 16 gimnazijos dai
nų ir šokiu sambūris, gimna- 
ziįos direktorius V. Natkevi
čius, keli mokytojai ir kt 

šventę atidarė anvl. pirm. 
Algis Paeevičius. Tai jaunas

ketų jų graibyti iš vandens 
ir dar budėti, kad nepaskęs
tų. • - si

Specialistai aiškina, kad 
nutūpti į vandenį yra daug 
saugiau, negu į sausumą. 
Mat, JAV kapsulės yra pa
darytos iš lengvos medžia
gos, «kuri, atsitrenkus į že
mę, gali sudužti Dėl to gali 
sudužti ir labai, jautrūs insš* 
ramentai. r

Leidžiantis į okeaną, nėra 
didelio pavojaus, jei erdvė
laivis kiek nukryps nuo nu
matytos .jam .leistis vietos, 
nes jį visvien lengva surasti 
ir iš vandenyno, išgriebti. Gi 
būtų jau didelis pay 
jeigu astronautai,

1 sausumoje, nusileistų kur 
nors į kalnus ar prarajas bei 
miškus.

Manoma, kad ateity prie

susirgus veikliems SLA aa- 
riams. šiais metais bilietų 
mažai teišplatinta.

Nr. 54 laimėjo radiją, nt.
1222—traukinį laikrodį, nr.
61 — $20, nr. 723 —. 
nr. 281
$5. g

Meninę programą atliko 
jaunimas. Solo dainavo Ro
maną Ulbinaitė, padainavu
si 5 lietuviškas ir. 2 angliš
kas dainas, nes gegužinėje 
buvo ?ir svetimtaučių. Publi
ka jaupni dainininkei 
gailėjo plojimų. ^klėties.

tęs“, iurią suorgaaiaavoiRi 
Savokaitytė - Vass, pJšMO 
kė Rožytė Vass. Tai mergai
čių grupė, kuri įvairius 
veiksmus, atlieka, so, lazdele 
mis. Jos mokytoja Rožytė 
Vass yra didelėMto 
meistrė. Ji dalyvauja įvai
riuose fastivaliuoee* Kauadd- 
je ir Amerikoje ir yna laimėt 
jusi kelis medalius. Jee-lš. 
mokyta grupė dalyvauja # 
kanadiečių rengiaių?p«Bgrte

. j Tikras širdies ligų epidp- 
1!e.tuviai mijosvardasyraarterioskle- 

S tos dalKtf išsikėlė kitur, o rozė Tai graikiški žodžiai, 
te vietą užėmė prancūzai, kurie reiškia suminkštėjimą 
J,e tonsavo pattepas ir Vy- ir sukietėjimą. Minkštos

_   touto ne-rnuosėdos susirenka ant ar?
$10 ir nr. 196-?► ^naudoja. |tenjų vidaus sienelių ir ten

JGubo nnrių skaičius «i-) sukietėja. Tai atsiliepia ne 
mažėjo .tad mažesnės yra.ir, tik širdžiai, bet ir arterijom, 
pajamos. Klubas gyvena smegenims, kojoms, inks- 
rimtes, dienas: žūt ar būt i tams.

nudaro! Dr. White iškelia vaikš-

VATIKANAS NESĄS
TOKS TURTINGAS

Vatikano, laikraštis ”L’Oa- 
servatore Romano“ paskel
bė ilgą straipsnį, kuriame 
paneigia Amerikos žuraalia- 
to Nino Lo Beilo knygoje 
”Vatikano imperija“ duome
nis apie Vatikano turtus.

Minėto žurnalisto teigi
mu, Vatikano turtas siekiąs 
13 bil. dolerių. Vatikanas 
esąs •stambus, įvairių-bankų 
indėlininkas, didelių bend
rovių akcininkas.

”L’08servatore Romano“ 
rašo, kad ta suma eaantiper- 
dėta. kad Vatikano ( kapita
lą tesudaro iš Italijos 'val
džios pagal sutartį gautu40 
mil. dol. ir 50 mil. akcijom. 
Taigi Vatikanas ne bllionie- 
rius, bet tik milionierius.

Kadangi popiežiui nėra 
naudinga garsinti* labai tur
tingu. todėl galima prileisti, 
kad, jei Nino Lo Beilo Vati
kano turtus padidino, tai 
”I<’Osservatore Romano“ 
pamažino.

Apie tai tikslią žinių, i 
lėtų suteikti lietuvis 
,pas7Bovilas |

Beach
ūkų Venclovų,;? taip-pati

Klubo vadovybę 
rimti žmonės, turį gerą pa-{lojimo ar dviračiu važinė- 
tyrimą. Reikia tikėtis, kad jimosi reikšmę. Mat. kojų
jie auras išeitį iš sunkios pa

yra nemaža
Keteina ir Naujienų skaity
tojų. Turi vietos, lietuviai ir 
savo laikraštį Nepriklauso 
mą. Lietuvą. Pagal savo skai
čių lietuviai galėtų ir didės- 
nius visuomenin/rs darbus 
įveikti. Deja, senieji sensta,

> miršta, o jaunų, tokių kaip 
dr. Zienius, reta.

Tekle Br.Spūdienės įspū
džiai iš: apsilankymo Mont- 
nafcr.

jAY.

raumenys atlieka trečdalį to 
darbo, kuris reikalingas ge
rai kraujo apytakai. Tai pa
deda širdžiai pumpuoti 
kraują po visą kūną. Apsau
goja arterijas nuo užsikim
šimo.

Pasak dr. P. White, šir
dies ligomis vaikai miršta 
13 metų anksčiau, negu jų 
tėvai. Jis ragina jaunus 
žmones sukilti prieš širdies 
ligas — mažiau valgyti ir 
daugiau judėti.

ns stovi arti v aul 
bet ir jam patogiau tylėti.

KOKS UV -DIENV 
GYVENIMAS!

Nors ir nemaža mūsų že
melė. bet jei kas įvyksią jos 
viename, kampe, tas jaučia
ma ir kitame.

štai sustreikavo Britani
jos uostų .laivų krovėjai, ir... 
JAV puštas buvo privemtas 
pranešti, kad, kol baigtis tos 
streikas, į Britaniją tebus 
priimami tik laiškai oro paš
tu. o visi kiti siuntiniai su
stabdomi.

Pradėjus Kambodijos žy
gi, labai nukrito New Yasko 
biržoje, akcijos, o vos tik į- 
teikus žydam ir arabam

Tai ypač siūloma ir se-j JAV-biu taikos pasiūlymą,

SLA Dauginių iš St»rEs- it •MtaM ir tamotanw«r Hr«fawfa

kapsulių bus pritaisytos ati- į 'Y-’n.°- ’A. Kaušpėdas, -S, 
tinkamos greitį ir kryptį rei-

r

niems žmonėms. Nors žino
ma, visur reikalingas saikas 
ir.nereikia bėgiojant ar ba
daujant nukrypti į kraštuti
numus.

CLBVELAMD, OHIO

jos labai pakilo, gi Nasseriui 
nepareiškus dėl to didelio 
džiaugsmo, jos vėl ėmėsvy
ruoti.

Jau lapiemėneeis laiko (Mr^-deamkratų »>•
Rugpiūčio 14-16 dienom 

įvyks Lietuvių Krikščionių 
ken

Algis raeevrcius. lai jaunas tinkamos greiti ir kryptį rei- ‘streikuoja Kanados paštoir veiklus vyras, atkūręs jau guliuojančios raketos ir gali ir kitų aukoms įgalino kuo-(tarnautojai. Jie reikalauta 
minąją įpyimke ir pritrau-l net irj»rn»i. kaip dabar ■«!«»« ■ 60%. Dabar, Demokratu Sąjungos
™ taSLTvta^o^F^ T“‘* “7^ Jie^aune ^rearaitę 1102-'ferencija. joje bua evarato-f

w ‘f““"1™- “"'(Jiae.Noo taftai ir eilioti- mi svarbūs klausimaLir r«- <
«u»o«Jtaie vie- pro«™m«>je. • ’ nį,! y™ jineiiojami, bet ne kainas naujas centro komi-

nyti, kad apie jo visuomenių toje, kaip aerodrome. J. iempalrkii . kasdien net Toronte. tetas.
įsigyti šią

nes jos gali taip pat--- e____ ta »lgranai pntruKti.
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

MIRĖ J. ORLAUSKIS 1 Įdomi kompanija

Liepos 7 d. Šiauliuose mi-! Įdomus buvo Vilniaus 
rė Juozas Orlauskis, buvęs Spalio rajono moterų tary- 
Šiaulių miesto burmistras ir j bų 85 aktyvisčių iš 44 pra- 
Šiaulių mokytojų seminari- Į monės, statybos ir prekybos 
jos mokytojas ir direktorius, i įmonių susirinkimas. Tary-

Juozas Orlauskis gimęs' bos pirmininkė yra inžinierė 
1887 m. spalio 17 d. Šiau-jV. Verzilova. Apie Lenino 
liuose. 1908 m. jis baigė vie- jubiliejų ir moterų tarybų 
tos gimnaziją, o 1913 m.! uždavinius kalbėjo LKP CK 
Petrapilio universitete fizi- skyriaus vedėjo pavaduoto- 
ko3 - matematikos fakultetą ja V. Loviagina. Dar kalbė- 
ir mokytojavo įvairiose Ru- jo elektros suvininimo apa- 
sijos gimnazijose. j ratūros gamyklos moterų ta-
1918 m. grįžo į Lietuvą ir! rybos pirmininkė N. Višnio- 
tuojau pradėjo mokytojauti1 va, Radijo matavimo prie-
Šiaulių gimnazijoje. Lietu
von grįžęs. .Orlauskis tuoj į- 
sitraukė į visuomeninį Šiau-

taisų gamyklos moterų tary 
bos narė T. Šepeleva pasa
kojo apie darbininkų vaikų

lių miesto gyvenimą. 1919 i elgesio kontroliavimą ir jų 
m. jis buvo išrinktas Šiaulių! pažangumą, miesto moterų 
miesto burmistru. Miesto Į tarybos pirmininkė V. 01- 
reikalus jis administravo. ševskaja kalbėjo apie mote- 
1919 ir 1920 metais. Sekan- rų problemas. Gilų įspūdį
čiais metais jis buvo paskir
tas Šiaulių mokytojų semi
narijos mokytoju, o netru
kus ir direktorium.

Rusams okupavus Lietu
vą ir bolševikams paėmus 
valdžią, Juozas Orlauskis iš 
Šiaulių buvo iškeltas į Kai- 
šedorius mokytojauti. Vė
liau jam buvo leista grįžti į 
Šiaulius, kur mokytojavo 
berniukų gimnazijoje. 

Juozas Orlauskis iš ma-

dalyvėms padariusi senos 
komunistės M. Chodosaitės 
kalba...

Tą susirinkimą Tarybinė
je Motelyje aprašė Vilniaus 
Spalio rajono moterų tary
bos pirmininkės pavaduoto
ja L. Matulenko

Charles Manaon, 35 (virtoje) ir 3 jo pasekėjos. Jie 
visi teisiami Los Angeles mieste dėl aktorės Tate-La- 
Bianea ir kitų nužudymo. Teismas ilgai tęsiasi.

Namų prižiūrėtojai 
N. Y. baigė streiką

I

Penkiolika dienų pastrei- 
kavus didžiųjų New Yorko 
namų prižiūrėtojams, namų! 
savininkai sutiko pasirašyti; 
kolektyvinę sutartį su namų 
prižiūrėtojų unija. Streiki
ninkai laimėjo savaitei tuoj 
$18. dar $12 po metų ir dar 
po dviejų metų — $10.

Pagal naują nuomos kont
rolės Įstatymą, nuomos tur
būt bus pakeltos 8%-15^

Uždaros ir atviros
bendruomenės

Tankai Libijai,
raketos Sirijai

Du sovietų karo laivai su 
karo reikmenimis, jų tarpe 
vidutiniai tankai, šarvuoti 
sunkvežimiai, atplaukė į Li
biją, o Sirijai sovietai davė 
nuo žemės į lėktuvus'palei
džiamų raketų SAM -2.

Tos žinios labai jaudina 
Izraelį.

AMERIKA TURI BOTI 

STIPRI

Šių dienų pasaulis yra pa
sidalinęs į dvi dalis: vienoj 

’ pirmuoju smuiku griežia So- 
I vietų Sąjunga, antroj — 
j JAV. Sovietų Sąjunga neat- 
’ sisakė savo siekimo užval
dyti visą pasaulį, nors apie 
tai taip garsiai i r nekalba, 

j kaip kalbėjo Chruščiovo lai- 
! kais. O jei taip, tai JAV tu
ri visada budėti ir daboti.

m . ... . . .................... kad jų karnnės pajėgos bū-
Taip dažnai palyginimui, Amerikiečiai apie savuo- , stipresnės, nestik tokiu 

yra vadinamos sovietinio ir sius kalėjimus pasakoja vis- būdu lės žvengti pirmo 
-------- __ j—1—k^ — protestuodami dėlamerikinio, ar demokrati 
nio. gyvenimo būdingos žy-

Be tų įvairių verzilovų ir 
loviaginų kalbėjo Ir J. Bag
donaitė bei L. Sirusienė, 

žens rūpinosi Lietuvos lais- duonos kepimo susivieniji- 
vės reikalais. Gimnazijoje mo moterų tarybos pirmi- 
jis priklausė slaptai lietuvių ninkė.
moksleivių organizacijai, se- • 
kė užsieniuose spausdina-! Mažiau gimimu
mus laikraščius ir pačiuose................................ į mės. Sovietinė bendruoąie-
Šiauliuose platino lietuvių k didesnį rūpestį kelia ng esanti uždara, o aiitėri- 
paruoštus atsišaukimus. Vė-j okupuotoje Lietuvoje pasta- kietiškoji — atvira. Kitaip, 
Tiau. kai persikėlė į Petrą-'raišiais metais pastebėtas tariant, kas Sovietijoje de- 
pilį, priklausė slaptai lietu- gimimų mažėjimas ir tuo dagi tenykštė valdžia daug 
vių studentu organizacijai Pa^u visuomenės senėjimo ką nuo visuomenės ir 
ir veikė kartu su kitais lietu- tendencija. Tai opus klau- užsienio slepia, o amerikie- 
viais inteligentais. j simas, Tiesoje pareiškė čiai — viską išsiplepa.

, .. , ' sveikatos apsaugos minist-Į
Būdamas burmistru, J. rag y Kleiza. ’ Ir tai yra tikras faktas.

Orlauskis sumaniai priešino-; i
s\ užplūdusioms bermonti-i okup Lietuvoje kasmet' Pavyzdžiui, mes niekad 
ninku gaujoms. Didelis jo gimsta apie 54,000 kūdikių, negirdėjome sovietų vyriau- 

, sybės narius ar deputatus 
i skelbiant, kiek Sovietų Są- 
t junga iš tikro turi kariuo- 
’ menės, kokių ginklo rūšių. 
• kur ir kiek jos stovi. Už to- 
' kių žinių skelbimą ten sau

nuopelnas, kad buvo paruoš- 
tas naujas miesto planas. Jo 
pastangomis atgaivinta ir 
Ugniagesių dr-ja, kuri, mies
to šelpiama, išlaikė palygin
ti neblogą ugniagesių ko
mandą. Jis vadovavo komi

(E)

KAS VALDO LATVIJĄ
Latvių žinių agentūramanuą. Jis vadovavo Komi-? gumo organai tokiam ple-

tetui. kuris ant Sukilėlių kai- j skelbia, kad Latvijos komu- - j ištrauktų Hežuvį. 
nelio, kuriame buvo sušau-! nistų partijos centro komi-(r
dyti keli 1863 m. sukilėliai.! teto prezidiumą sudaro 10 j Amerikiečiai, ypač žurna- 
pastatė gražų paminklą, ku- Į narių, iš kurių 2 yra rusai. Hstai, apie savo karines pa
ris ir šiandien tebestovi. j 6 surusėję latviai ir dar

Velionis beveik visą gyve-i 2 latviai, kurie iki 1940 me-
nimą praleido Šiauliuose ir 
jų labui dirbo, kaip išmanė 
ir kiek pajėgė. Objektyvus 
Šiaulių miesto istorikas J. 
Orlauskio negali nepaste
bėti.

Karvėms neįsakysi

Žemės ūkio ministerija 
skelbia, kad per gegužės mė
nesio 17 dienų karvės davė 
-po 200 gramų pieno mažiau 
negu pernai. Mat, eilė ūkių 
išleidę karves į ganyklas ne
paikas — alkanas, todėl 
jos negalėjusios greitai įsi
savinti jaunos ganyklų žo
lės.

J. Karosui garbės raitas

Konservatorijos docentas 
kompozitorius Juozas Raro

tų gyveno Latvijoje.

Iš 39 miestų ir apskričių 
pirmųjų partijos sekretorių 
18 yia-rusai. Iš 41 ministerių 
pareigas einančių 12 pagrin
dinių ministerijų valdo ru
sai, o 26 latviškos kilmės as
menys, bet gimę, augę ir 
mokęsi Rusijoje.

NUPLĖŠĖ RAUDONĄ 

VĖLIAVĄ

Tik dabar Latvijos spau
da paskelbė, kad pernai, 
švenčiant revoliucijos su
kaktį, būrelis jaunuolių nu
plėšė iškabintą sovietinę vė
liavą. Už tai 20 m. amžiaus 
A. Misulonis gavo pusantrų 
metų kalėti, o E. Kiepina —

sas "už nuopelnus vystant ™ 
lietuvių tarybinę muziką ir 
aktyvią visuomeninę veik
lą, ryšium su aštuoniasde
šimtosiomis gimimo metinė
mis**, apdovanotas Aukš-

metus.. Trys studentai buvo 
išmesti iš universiteto, o 3
darbininkai nubausti darbo
vietėse.

,. .. priešo puolimo,
ankstesnių patalpų, perkieto Sovietų Sąjungoje kasdie- 
to guolio ar nepakankamai njnjo vartojimo- dalykams 
iškepto steiko. . trūksta, bet įvairių rū-

.... , . . . šių ginklams jų yra tiek. kiekAišku, atviroje visuome- kreikia. Prieš 10 mitų So- 
neje daug maloniau gyventi, - t ~ k tinklams
bet krašto saugumo atžvil- ? ukisJar81 k;i. . , ® .. . j per metus išleisdavo 36 bil.giu ir daug pavojingiau. , o šiandjen išleidžia jau

, , . . _ , . i daugiau nei 70 bil. dol. ONaudodamiesi musu atyi- k . . .
ramu ir plepumu, JAV pne-' Įį j Jsirū ina Jir 
sai susirenka musų išradi-1 fi £ modkmia‘u5jais 
mų brėžimus, musų ginklų ! . § k „ džiai.
pavyzdžius is anksto suzi- 19g0 ?ovįe'tai'teturėjo
no musų karimus ir politi- , • - i . -- L! 230 atominių raketų, o šian

dien turi 2,725.

jėgas skelbia viską, ką tik 
sužino, ir dar kelia didelį 
triukšmą, jeigu jiems nelei- 

1 džiama visko sužinoti.
Mes niekad iš sovietų ne

girdėjome, kiek jie tankų 
pasiuntė malšinti Vengrijos 
sukilimo, kiek ir kokių divi
zijų prireikė okupuoti Čeko
slovakijai, kokie daliniai da
bar yra Egipte, kiek laivų 
plaukioja Viduržemio jūro
je ir t.t.

Amerikiečiai — plačiau
siai išsipasakoja, kiek jie 
turi kariuomenės Vietname, 
kiek ir kokius dalinius pa
siuntė į Kambodiją. kiek nu
mato atitraukti iš Vietnamo 
ir Korėjos ir t.t.

Iš oficialių sovietinių at
stovų ar jų spaudos mes nie
kad nė žodžio negirdejome

nius planus ir susikaupia 
prieš mus propagandinės 
medžiagos, kiek tik jiems 
reikia.

Dėl to ir iš naivių žmone- 
. lių kalbų čia tegirdime: a- 
merikiečiai kariauja ir pa
vergia. o sovietai — lasvina, 
amerikiečiai sodina į kalėji
mus, o sovietai — perauklė- 
ja. amerikiečiai ginkluojasi, 
o sovietai — trokšta taikos 
ir rojaus žemėje, amerikie
čiai badauja, o sovietai — 
jau pei-sisotinę ir sviestu te
pa vežimų ratus...

Tokie rezultatai yra sovie
tų uždarumo ir amerikiečių 
atvirumo.

Kolumbijoj įvestas
karo stovis

Rugpiūčio 7 d. numatyta 
neseniai išrinktojo preziden
to Pastmnos Borero iškil
mingas įvedimas į pareigas. 
Buvusio prezidento diktato
riaus Pinillos šalininkai, su 
jo dukterimi priešaky, pa
skelbė, kad būsianti pralie-

Iš jų tokių, kurios gali pa
siekti betkurią žemės vietą, 
prieš 10 metų teturėjolO, o 
šiandien turi 1,359.

Trumpesnio skridimo ra
ketų prieš 10 metų teturėjo 
200, o dabar — 700.

Iš povandeninių laivų pa
leidžiamų raketų prieš 10 m. 
turėjo tik 6. o dabar turi jau 
625.

Šitokie faktai verčia ir 
JAV ginkluotis moderniau
siais ginklais. Todėl tiktai 
priešui tarnauja tie. kurie a- 
gituoja, kad JAV nusigink 
luotų. Nusiginklavimo šūkis 
turėtų būti taikomas lygiai 
visiems, o ne tiktai Ameri
kai. Be to. dar svarbu ir ga
rantija, kad nusiginklavimo 
sutartys visų partnerių būtų 
lygiai ir sąžiningai vykdo
mos. O santykiuose su So
vietija tuo labiau sutartis ar 
žodis nedaug reiškia.

Kai čia varoma agitacija 
prieš karą ir už nusiginkla
vimą. tai Sovietų Sąjungoje 
apie jos nusiginklavimą yra 
draudžiama ir kalbėti.

BUS PABALTIEČIŲ 

GEGUŽINĖ

Batunas rugpiūčio 22 d. 
rengia pabaltiečių gegužinę 
Latvių Bendruomenės sody
boje ’Priedaine“, Freehold, 
N.J. Programoje yra sporto 
varžybos, liaudies dainos ir 
tautiniai šokiau

Lietuviškąją dalį atliks 
tautinių šokių šokėjai, ku
riems vadovauja J. Matulai
tienė (gros muz. V. Strolia). 
Latviams atstovaus jų žino
mas tautinių šokių sambūris 
”Dzintars‘*. Estų programą 
atliks New Jersey estų tau
tinių šokių sambūris ir gim
nastų grupė bei solistai. Po 
programos — bendri šokiai

Ta proga bus išleistas spe
cialus leidinys, kuriame or
ganizacijos ir pavieniai biz
nieriai, profesionalai ir kt. 
prašomi pasiskelbti. Viso 
puslapio kaina $50, aštunto
sios dalies — $5. Pranešti 
iki rugpiūčio 1 d. adresu: 
United Baltic Appeal, Ine., 
2789 Schurz Avė., Bw>nx. 
N.Y. Tel. (212) 828-2237.

Batunui duotos sumos nu
rašomos nuo pajamų.

CONGRESSIONAL
RECORD

Šį vardą dažnai girdime. 
Tai ne kas kita. o tik didžiu- 

' lis „dienraštis“, kuriame su- 
! rašomi visi kongreso kiek- 
' vienos dienos darbai: atsto
vų rūmų ir senato nutarimai 
pasakytos kalbos ir visa ki- 

j ta. Daug kartų buvo minėta, 
kad į tą Congressional Re- 
cord buvo įrašytos ir kalbos, 
mūsų draugų pasakytos se
nate ar atstovų rūmuose ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties proga, ir taip tie 
žodžiai palieka istorijai.

Bet į šį leidinį patenka ir 
daug tokių kalbų, kurios 
kongrese nebuvo pasakytos,

' o tartos kur nors kitur. An- 
J tai, ten kadaise buvo iš- 
i spausdintas net Nado Ras- 
tenio eilėraštis apie karą.

Bet kas ten spausdinama 
iš šalies, jau priklauso nuo 
senatoriaus ar kongresmano 
bei kito kurio atsakingo po
litiko tarpininkavimo ..

Apskaičiuota, kad vieno 
tokio leidinio puslapio pa
rengimas ir spausdinimas 
vidutiniškai kainuoja apie 
$116, taigi visas dienos lei
dinys — $12,992. Sakysim, 
jei kongreso veikla truko tą 
dieną tik 8 sekundes, tai to 
darbo vienos sekundės „įam
žinimas“ šiame leidinyje at
sieina vistiek apie $1,624.

Blogiausia, kad mokesčių 
mokėtojai turi sumokėti ne 
vienu atveju ir už savo atsto
vų kvailų kalbų įamžinimą.

gyvena ar miršta, nors is 
Palyginti švelni bausme tuose kalėjimuose sėdėjusių 

buvo dėl to, kad šį nusikal- ir is jų dar palaužtą gyvybę 
čiausios Tarybos garbei raš- timą tie jaunuoliai padarę išnešusių patiriame, kad te
tų būdami girti, nai tikras pragaro dugnas.

apie sovietų kalėjimus, kiek į? jūra krau’°’ Į“ Pa?‘rana 
ten kuriame kalinių, kaip jie “°Jrero ats’sė? 1 Plento 
maitinami, kokiose sąlygose J,e Sko,’ .ka<^. i rinkimui hnvo aiilrl-jef n+irinkimai buvę suklastoti. 1

Dabartinis prezidentas 
visame krašte iki inaugura
cijos dienos paskelbė karo 
stovį.

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00.

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką Bėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS. 
Tai jau trečioji laidau Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro
do, kad tie, kuriems knyga 
skinama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite savo vaikužius, įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdą 
proga. Kaina $3.00. Gauna-

ir Keleivy.

Skaitykite 
šias knygas!

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

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

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
$3.75.

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

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

100 dairų su raidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai kaina............. $3.50
NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5. 
RAŠTAI — STRAIPSNIAL 
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.

LAUMIŲ JUOSTA. Bro

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

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko 

1 Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
I $3.00.
| Gyvulių ūkis. George Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl., kaina $1.00.

LIETUVIŲ BELETRIS- 
į TIKOS ANTOLOGIJA, n 

omas, redagavo Bernardas 
Brazdžionis ir Benys Bab- 

’ suskas. 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

' Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 

• psl., kaina $2.

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

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

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II 
faida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 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.

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.

v
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDĄ 
STASYS M1CHELSONAS

APIE KĄ KUR KALBAMA

i Romoje: Apie sargą Ciril-
’ įo, kuris savo automobilyje, 
įrengė iš dviejų rankinių 
granatų sukombinuotą prie
taisą mašinai nuo vagies ap
saugoti. Automobilį vagis 
pavogė, bet typrietaįso bu
vo sužeistas. Dabar automo
bilio savininkas Cirillo turės 
sumokėti ligoninei už vagies 

dymą ir dar atsakyti už 
inklo laikymą be leidimo.

Pueblo: Apie 400 meksi
kiečių. kurie po šaunaus po- 
<ylio ištaigingame viešbuty 
pateko į ligoninę, nes užsi
nuodijo blogu maistu.

Melbourne (Australijoj): 
Apie Johną Gledhillį, kuris 
testamentu paliko $5,000 
savo šuniui Sally, bet tas 
šuo nespėjo pasinaudoti pa
likimu, nes nudvėsė prieš tą 
testamentą perskaitant ad 
ivokatams.

Vienoje (Austrijoj): A- 
pie jaunavedę, kuri taksiui 
sumokėjo $300 besivydama
'savo vyrą, kuris traukiniu 
S vistiek pabėgo į Vokietiją.

LEMS, $a BOSTON

Ką tik gavome:

įžuvo septyni vaikai, autobusui staigiame posūky je paslydus ir nuvirtus nuo 50 pėdą pylimo. Au
tobuse važiavo GI asmeny ekskursija iš Lawren čė, UL, New York, į Pennsylvanijos Duteh. apskr.

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS ■‘C 5

Jam aukojo:

N. Kamėnienė, Dorches-

MIL1ONUS GAUNA 
UŽ NIEKĄ

Jau esame kad yra 
žemvaldžių, kurie už nenau
dojamus plotus gauna net 
milionus. Mat, medvilnės, 
kviečių ir kornų augintojai

Londone: Apie magiką, I 
į kurio $12,000 vertės įran-Bter, Mass., $15. 
kiai buvo pavogti iš automo-S p0 «jq. c Mickūnas.,

IbiHo po to, kai jis parašė !Conto M ir Bostollo gauna pašalpą už

būtų palaikomos tų gaminių 
kainos.

žurnalui straipsnį, kas rei-uramovėnaj 
t kia daryti, kad iš magiko • '

— Nu. o kokios naujienos, skundą prieš Angliją, bet: automobilio nebūtų galima’ Po Kriaučiukas,
•* a: ‘i.:*) l :x _ a? . a v .1 4iš Airijos, Maiki? Ar kata-l niekas iš to neišėjo, 
likai dar nepadarė ugadų su — Džiūsta minut. Maik.
protestonais?

— Ne, tėve, vis dar nega
li susikalbėti.

— Nu, tai kaip tu rokuo-
ji. kas tenai kaltas?
»’ — Aš manau, kad religija 
kalta.

— Žinai, Maiki. kad ir aš 
taip mislinu. Jeigu nebūtų 
protestonų, tai Airijoj būtų 
šventas pakajus.

— O protestantai, tėve, 
galvoja priešingai. Jie sako, 
jeigu nebūtų katalikų, tai 
nebūtų su kuo muštis. Airi
joj būtų šventa ramybė. Ar 
tėvas gali iš to padaryti ko
kią išvadą?

— Ne, Maiki, čia reikėtų 
Salomono galvos. O gal rei
kėtų pasiteirauti, ką apie tai 
mislina Amerikos airiai, ką?

— Amerikos airiai yra to
kie pat. tėve. kaip Airijos. 
Protestantai kaltina katali 
kus, o katalikai — protes
tantus. Katalikams atrodo, 
kad čia kalta ir Anglija ku
ri palaiko protestantų pusę.

— Taip ir aš mislinu. Jes. 
Maiki, tas teisybė. Juk pro
testonų Airijoj nedaug. Jei
gu Anglija jų_ neremtų, tai 
katalikai galėtų lengvai su 
jais apsidirbti. Ai beč jur 
laif, kad apsidirbtų.

— Ką reiškia „apsidirb
tų“? Pogromą surengtų, 
kaip naciai žydams? Ne, tė
ve, vartoti smurtą prieš idė
ją būtų nusikaltimas žmo
niškumui. Jeigu protestantai 
pradėtų smurtu naikinti ka
talikus, būtų toks pat nusi
kaltimas. Kiekvienas žmo
gus turi prigimtą teisę tikė
ti. kaip jam patinka, arba 
visiškai netikėti, o vaduotis 
tiktai savo protu ir žinoji
mu. Tai viena. Antra, kata
likai ir negalėtų su protes
tantais „apsidirbti“, nes 
Šiaurės Airijoje protestantų 
yra daugiau. Todėl, kai te
nai prasidėjo muštynės dėl 
religijos, katalikų Airija 
tuojau buvo pasiuntusi savo 
armija šiaurės Airijos pasie
nin, kad katalikus padrąsin
tų, tačiau žengti per sieną 
ji nedrįso, nes šiaurėje pasi
rodė ir Anglijos kariuome
nė. Tada katalikų Airija į- 
teikė Jungtinėms Tautoms

‘pavogti ten paliktų daiktų.į!Hialeah, Fla., R. Stankevi- 
bčius, So. Boston, Mass. ir P. 

Tu čia kalbi apie katalikų i!~-——------ - - įjDapkūnas, Baltimore, Md.
Airiją ir apie Šiaurės Airi-' į Po $4:
ją. Ar tai reiškia, kad yra*, .... 
dvi Airijos? i bažnyčios sniegą „

’ nušluoja ir išveža; nuvalo ir . ’nas“u<*’ . "rL/r

J. K. Ambrose, 
nukasa' Montreal, Que.. J. Tamulio-

Taip, tėve, Airija yraAnie nrio« sn mefn • žahgatyj. Bet antroj pusėj ^osky, Livorną, Mich., E. 
skilusi. Apie pnes 50 metų,; ;. L . . nrotAtan Eismont, Santa Clara, Cal., 
kai Anglija sutiko pripažink fat,e J stovi protestan Smilei Melrose Park,
ti tai salai nepriklausomybę J £ Dl.. V. Gužausk^ Vande/

26 apskritys pasįskel- hoof. RC. Canada, J. Ja-kia nelmbė! 0 juk miesto •£
Respublika. Ją sudaro kone! Arlifgton. Mass.,
vieni kataliko! Ret TT1«tm*in i C1US mOKair pTOteStanUl. v J* kt v

apskritis Airijos i Jiems skriauda. T. Končius, Brooklyn, N.Y.,
šiaurėje,' ži'įį Maiki iiems rei-’ D- Rhinelander, Wis.

kur gyventojų daugumą su- R kara i A. Lucas, Detroit, Mich., B.
daro protestantai, nenorėjo bus Galinis, Dorchester. Mass.,
pne katalikų dėtis ir pasili- v ,. “ .. ..1 * r — Karalių jie turėjo, teko prie Anglijos. Ji renka 
savo atstovus į Anglijos par
lamentą, Anglijai moka mo
kesčius ir faktinai yra Ang
lijos dalis. Tai yra kita prie
žastis, tėve, dėl ko katalikai 
nekenčia Šiaurės Airijos.

— Nu, tai visgi prote3to- 
nai yra kalti, Maiki, kad at
siskyrė. Jie yra tautos atska
lūnai. Jeigu būtų prisidėję 
prie respublikos, tai mušty
nių šiandien nebūtų.

— Kažin, tėve, ar nebūtų? 
Pažiūrėkim kitur, kaip jau
čiasi mažuma, kur katalikai 
turi daugumą. Paimkim, pa
vyzdžiui, mūsiškę Massa
chusetts valstiją, kurią val
do katalikai. Beveik visose 
valstijose jau pripažinta 
gimdymo kontrolė, bet čia 
žmonės areštuojami, kurie 
tuo užsiima. Valstijos teis
mas nusprendė, kad žmonės 
turi teisę gimdymo kontrolę 
vartoti, tai politikieriai ap
skundė tą sprendimą Vy
riausiam Tribunolui. O ko
dėl jie taip spardosi prieš 
kontrolę? Todėl, kad katali 
kų bažnyčia tokiai kontrolei 
priešinga. Jie pataikauja 
bažnyčiai ir katalikams, kad 
rinkimuose galėtų gauti jv 
balsus.

— Maiki, man toks biznis 
nerūpi.

— Bet ne vien tik tas. Va 
kur aš gyvenu, viename blo
ke yra dvi bažnyčios: vieno, 
pusėj katalikų, antroj — pro
testantų.

— Nu, tai kas?
— Štai kas: žiemos metu, 

kai sniegas užverčia gatves

ve. Šiandien jau niekas ir 
nežino, kiek ta nedidelė sa
la tokių vadų turėjo. Ji tada 
buvo padalyta į keturias ap
skritis, ir kiekviena apskri- 
is turėjo sau karalių. Kiek

viena tų apskričių buvo pa
dalyta į mažesnius padali
nius, kuriuos gal galėtume 
pavadinti valsčiais, ir kiek- 

ienas valsčius taip pat turė- 
:o karaliuką — kaip senovės 
Lietuvoje kunigaikščių. Tos 
nažiukės airių karalystės sa
vo ruožtu dalijosi į klanus: 
Murphy klanas. McSweeney 
danas, McGovan klanas ir 
aip toliau. Iš keturių vyres- 
įiųjų karalių buvo renka
mas vienas pats vyriausias 
'rdri. Šalia karalių buvo 
-enkami dar kunigai, drui- 
lai* vadinami. Pagaliau bu- 
o renkami ir brehonai. Tai 
eisėjai, kurie leisdavo įsta- 
ymus. Einant tais įstaty
mais, niekas negalėjo įsisa- 
inti žemės, kuri buvo visv 

bendra nuosavybė. Buvc 
’ar dainiai, vadinami bar
iais. Jie apdainuodavo ka- 
alių ir kitų vadų nuveiktus 
larbus. ypač karo žygius 
\ngliion. Tai tokia buvc 
iradžia.

— Nu. ir buvo gerai, ar 
~»e? Muštis nereikėjo. Jes 
Maiki. karaliai reikalingi.

— Mušėsi ir karaliai, tė
ve. Vienas airis juokais man 
oasakoio. kad jo tauta turė- 
io 2.000 karalių, kūne nuo- 
’at tarp savęs kariavo ir ka
riaudami visi žuvo, išskyrus 
tik viena, kuris lovoje buvo 
užmuštas.

P. Mičiulis. Calumet, III., V 
Ansevičius. Chicago. III.

Po $3: A. Yomant. Taun- 
ton, Mass., R. Jasiūnas, 
Brockton, Mass., J. Adomo
nis. So. Boston, Mass.

E. Dietrich iš Elizabeth, 
N J.. — $2’50.

Po $2: B. Matulionis, 
Wallum Lake. R.I.. J. Ker- 
shaw, Spofford, N.H., T. 
Palionis, Detroit, Mich. V. 
Lakavičius, Edmur.ton, Al
berta, V. Salivončikas, So. 
Boston, Mass., A. Kershans- 
ke. Brockton, Mass.. J. Mar
kus, Thunder Bay. Ont.. A. 
Anderson, De Kalb, III.

Po $1: J. Stanislovaitis,

Pernai viso labo tų pašal
pų 2,517,304 žemvaldžiams 
buvo išmokėta $3.8 bilionų. 
Daugiausia tokių „šelpiamų
jų“ yra Texaso, Mississippi, 
Kalifornijos, Arkanso. Ari
zonos, Kansaso valstijose.

Viena bendrovė, žemės 
savininkė, gavo net apie4 su 
puse mil. dolerių, dar 4 ga
vo daugiau nei po vieną mi- 
lioną. o 50 žemvaldžių gavo 
nuo $360,000 iki $974,000.

12,921 žemvaldys (jie ne
sudaro nė vieno procento vi
sų gavusių pašalpą) pernai 
gavo $507 mil., t. y., apie 
13% visos išmokėtos pašal
pos.

Vadinasi, iš tos pašalpos

daugiausia pelnosi ir taip 
jau turtingi dvarininkai.

Prieš tokią tvarką jau se
niai keliamas balsas, bet 
kongresas nenorėjo jo nė 
girdėti. Tik šiemet senatas 
(40 balsų prieš 35) nutarė 
tą pašalpą apriboti ir vie
nam ūkiui teduoti daugiau
sia tik $20,000, bet atstovų 
rūmai bijojo ir tokį žodį tar
ti, nes jų tarpe yra taip pat 
nemaža žemės savininkų.

Tabar tuo klausimu abie
jų rūmų nuomones bandys 
suderinti speciali komisija. 
Kaip jai pavyks tą uždavinį 
atlikti, dar sužinosime vė
liau.

SKIRTINGAS SKONIS

pilnatis, Bemar- 
' do Brazdžionio poezijos 
'rinktinė, kurioje sutalpinti 
į 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.

Prisiminimų frafmentai, 
uarašė Kazys Musteikis, 126 
nslM kaina minkštais virse- 
iais $2.50, kietais $3.15.

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

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

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

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

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Kritusieji už laisvę, II to
mas, parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $4*00. ■

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

Meilė dvidešimtajame 
amžių je, parašė Petras Man- 
deikis, 273 psl., kaina $5.00k

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

Vincas Krėvė ssvo laiš- 
parašė Vincas Ma-

Pietryčių Azijos gyvento
jai ilgai biaurėjosi pieno..
Pietų Amerikos indėnai, ku- ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.
rie pasigardžiuodami valdo 
keptas skruzdėles, žiaukčio
ja žiūrėdami į kiaušinienę. 
O prancūzams skanumynas 
yra varlių kojelės.

ĮSIGYKITE „ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠUS**!

Ką tik išėjo ii spaudos JONO JANUŠKIO atsimini
mai „ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠAI**, 127 psL 
knyga, iliustruota, kaina $2.00.

J. Januškis buvo viena* mūsų įžymiųjų žurnalistų. Jis 
ilgus metus redagavo ir Keleivį. Savo užrašuose jis įdo
miai pavaizduoja Prancūzijos svetimšalių legiono kareivių 
gyvenimą II pasaulinio karo metu ir to karo nuotaikas 
Europoje. Be to, knygoje yra trumpa J. Januškio biogra- 

So. Boston, Mass., V. Bal-į f i ja bei kelių jo bičiulių pasisakymai.
čiūnas, Mexico, Maine, M.
Siracki, Lowell, Mass., R.
Buches. Danver, Colo.. A.
Bajalis. Maspeth, N.., S. Ki- 
dikis, Hartville, Ohio, C.
Kalvaitis, Decatur, III., K.
Klevickis, Waukegan, III.,

ir šaligatvius miįt.. darhv _ okej Majk k
ninkai tuojau nuo katal.k.)^ ,r Zacirkai »

M. Siracki. Lowell, Mass.
Visiems aukotojams taria

me nuoširdų ačiū.
Keleivio administracija

ŽĄSIS PIRMOJ VIETOJ

Amerikos zoologai nusta
tė, kurios gyvos būtybės (į- 
skaitant ir žmogų) yra pa
čios apdairiausios, eidamos 
per gatvę.

Pirmoj vietoj yra žąsis 
kuri. atrodo, niekada nenu
kenčia nuo eismo nelaimės. 
Po jos seka kiaulė ir katė 
Višta ir šuo eina greta. O 
žmogus, pasirodo, esąs pats 
neapdairiausias.

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

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

ĮSIGYKITE NEPAPRASTĄ KNYGĄ!

POEZIJOS PILNATIS, — Bernardo
poezijos rinktinė. 562 psl. Knygoje yra sudėti visų poeto 
išleistų knygų rinktiniai eilėraščiai. Tai labai gražiai dail. 
Alfonso Dociaus apipavidalintas liuksusinis leidinys. Ši 
knyga yra tinkamiausia dovana kiekviena proga. Jog kai
na $10.00. Gaunama Keleivio administracijoje.

Dialogą* mi kraštu, Aki
mirksnių kronikos, antri 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl., įrišta, kaina $7.0U.

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

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

Diena prie ežere, Aloyzo
Barono eilėrščiai mūsų ma
žiesiems, Nijolės Vedegytės- 
Palubinskienės iliustracijos, 
40 psl., kaina $3.00.

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

Tiesiant kelią Lietoves 
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- 
•e, II knyga, parašė Vytau
tas Bagdanavičius, 357 psl., 
kaina $5.00.

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

Broliai balti aitvarai, 
Henriko Naglo elrtražčiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti* 
72 didelio formato puslapiaL 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

Po Dievo anUpemdala*
Vytauto Didžiojo godos, Le
onardo Andriejaus eilėvafr- 
čiai, dail. Telesforo Valinis 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00.

Šeštoji pradalgė, literatft- 
ros metraštis, rašo 17 auto
rių, 400 psl., kaina minkitaiu 
viršeliais $3.15, kietais $$.75

t
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Vienoje karalystėje pavaldiniai ėmė. neklausyti savo 
valdovų. .Kokių tik inkvizicinių ar moralinių priemonių 
pastarieji nesiimdavo— viekas veltui Tria dienas pavalą 
dūriai-geručiai, o ketvirtą vėl daro savo :kaa girtuokliauk 
ja. kassukčiauja, o kasdirba visai ne tų darbą, kurį reikia 
dirbti. Tuomet vienas kunigaikštis, netekus Vilties .laiku 
atiduoti karaliui duoklę, pradėjo baisieji kaflrtto Tat buvo 
kaip perkūnas iš giedro dangaus. Tarnai surimtėjo, pasi
tempė ir ėmė dirbtiiš paties. Mokesčiai* buvo sumokėti ir 
permokėti. Karalius įteikė kuni^rikščiui garbės-raštą. Su- 
žinoję apie .nų, naująvę^panaiiąi pasielgė ir kiti valdovai. 
Tie, kurie buvOšpadariai jėaūklėti ir keikimo meno nemo- 
kėio.. įsteigė rnrriahi kaflrfMin etate.

Greitai karalių pasinkėžbua, kmLpo Aanriystesjubco 
nės keikimo dėkapasidarė paklusnesni -rr darbštesnė. Jis

A.2GMamvns

IMS Centre Street 
ų»n

BALUMM 
(Tęsinys) .

Kolagenu pradeda virsti ratūra pasiekia 80 laipsnių 
klijais, kai produkto tempe- 1 (Celsijaus). Temperatūrai 

kylant,: kaWwppi

kos, karalius persireųgč žemdirbio rūbais ir be palydos 
nuyyko j. pirmaujančių grafystę, kur buvo nuimamas der
lius. Atsistojęs ant kalniuko, ėmė atidžiai stebėti dirban- 
puosiua.

Staiga prie jo.prišoko prievaizdas:
— Ko čia vėpsai, velnio sėkla? IMarš dirbti!
Karalius išsižiojo^ kąip žuvis krante,, ir vos išlemeno:
— Na-na!.. Kaip tat drįsti? Aš esu karalius.
Prievaizda susiėmė pilvų ir pradėjo raitytis-iš juoko.
Karalius įdūko:
—-Kaip tu-drįsti nepažinti-karaliaus, .begėdi? ėiami 

portretas kaboktekvienojpedoresačj-gryčioj,’ neprausta
burni! Tučtuojau liaukis juoktis, varlės koja, kitaip kep
siu pakarti!

Prievaizdas liovėsi juokęsis, jo veidas apsiniaukė, 
kaip dangus prieš audrų:

— Jei tu, driskiau, būtum karalius, tai apkeiktum 
mane geriau už mano ponų, dabar gi tu. keikiesi prasčiau 
už mužikų. Judink, judink savo pasturgali, stimpančios 
kumelės sapne! Greičiau! Kad tave šunes nusiaugtų su 
visa tavo gimine L. į

Toliau sekė tokie žodžiai, jog.karalius klausytis ne-, 
begalėjo. Stvėrė pjautuvą ir... nuskubėjo į talką.

(Iš “L. ir.M.

Grace Elatec iirtakU Okio vals
tijas graiaele. JI tikisi Mti iš
rinku ir

vyksta 
siekia Įi

o

Kas čia Amerikoj dabar 
dedasi, niekas negali supras
ti. Atrodo, kad kraštas yra 
valdomas juodukų ir mote
rų. Jei kas nori teisybės ir 
teisingumo, jis turi būti tik
ras, kad nereikės prasidėti 
su, juodžiais arba su 

Mano sūnus* čedė
giau, koUgen^KS *"“^ **** ?

virsta gliutinu. Jeigu 2 kilo- 
gramų. jautienos gahalas pa-

vokatą, kad jis paduotų ape 
į liaciją j visus teismus, ne 
svarbu, kiek tas kainuos 
Juk pinigas ne viskas, žmo 
gus turi teisę teisybės ieško 
ti, juk gyvename, esą, lais 
voj šaly. O advokatas saki 
— ne. Nieko, sako. iš to ne 
išeis, tik bereikalingų išlai 
dų turėsite.

Muiąs atr

SS )

Nr. 80.1970 m. liepos 29 d.

ROMANA I

Vyrai Vfie Jutais
VACYS DAUNORAS APIE MOTERIS

Praeituos numeriuos skaitėme įvairių poetų ir, kitų 
gataenybių pasisakymus apie moteris. O čia štai įžymaus 
Lietuvos dainininko Vact» Ds—sro, dėl kurio koncertų 
JAV dar ir šiandien smarkiai tebesiginčijama, pasisaky-i 
mas apie moteris, paskelbtas Vilniui^ leidžiamame Švytu-1 
rio žurnale: >

— Moterys stengiasi atrodyti ne tokios, kokios jos 
yra iš tikrųjų, o vyrai trokšta matyti moteris ne tokias, ko
kios jos yra, bet kokias patys įsivaizduoja.

Velniškai norisi įkišti noęį po tais šydais ir dirstelėti 
į mums, vyrams, nežinomų antrųjų savogyvenimo pusę — 
į moterį be kaukės, Deja! Kasi tai sugebės!..

guriausiai jaučiuosi su reatastosL kueunane neregi
mai papildo, kuri nepaaiškinamai man artima ir tuo pat 
metu labai skiriasi nuo .manęs. Galbūt, tokie skirtumai 
dviejų asmenų vienybėje .ir yra moters bruožai, kuriuos 
labiausiai vertinu.

Man patinka temperamentingos, gyvenimo fantazijos 
kupinos moterys.

Myliu įvairiaspalvę moterį, kąip vaivorykštę: besi
keičiančią, kaip pavasaris ir ruduo, žiema ir vasara; visa
da gražią, įdomių, kaiprpati gamta.

Vertinu, moteriškus prieštaravimus: jos vaikišką silp
nybę, geležinį tvirtumų, miglotą intuiciją ir šaltą raciona
lizmų, stichišką atsipalaidavimą ir griežtą atsakomybę.

prastame puode verda 2-2.5 
valandas, tai tas pats gaba
las sandariai -uždarytame 
puode, kur temperatūra pa
siekia apie 120 laipsnių, iš
verda per. 80-40 minučių.. 
Tačiau tokio virimo būdas

tais. Aš iš karto jam sakiau, 
kad jis deda savo kaklą į 
kilpą, bet jis neklausė mano 
gero patarimo. Pagyvenęs 
su ta nelemta boba 8 metus, 
ir jis pats nutarė, kad jam 
nėra su ja gyvenimo, ir jie
du pradėjo kalbėti apie sky
rybas. Iš karto pasakiau sa
vo sūnui, kad paimtų gerą

vokatu. bet 
boba. Gal ji jam 
nigo, gad negi 
reikalo?

Ar Tamsta patartum da
bar pasiimti kitą; advokatą 
ir tęsti bylą, kol bus laimėta; 
arba patartum sūnui sunkiai 
dirbti tam. kad ta boba. ku
ri jam gyvenimą suėdė, ga-

P1*
negintų jos vyro

ttiri irhkuru vnatvhiu__ na- pai.i.vų n jam ųuruc, ga-
rfkeiču ekonie. ' advokat« ir » paduotų i lėtų gerai ir turtingai gy ven-

kK!^’ į X nedirbdama?
arte^ta^ajiuiia be -,kl gyvos galvos moketI 02van
dens, temperatūrai pakilus savo padarytą. žiaurią klai- Į Illinois valstija.

koHy bateliai

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

Jurgi* Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
104 pusi., kaina $4-00.

AM Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 265 pst 
raina $3.50.

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

Vytautas Volertas, SĄ-
1OKSLAS, premijuotas ro- 
nanas, 279 pst, kaina $3.50. 

Aloyzas Baronas, PAVA- 
AR1O LIETUS, 261 psl., 
aina minkštais Viršeliais 
2.59, kietais $3.75.

Vincą* Raaso—s: M1G- 
OTAS RYTAS. 166pusl.. 
aina $2.50. Gaunama Ke- 
»vio administracijoje. 
Jeronimas I onotonia, LŪ- 

UAL 301 psl., kaina $3.00 
Andrius Valuckas. NE-

»(MUNO SŪNŪS, romanas iš 
aivaikiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
«!.. kaina $3.00.

Andriu* Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS. n tomas, 
128 psl, kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY- 
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 pst, kaina $5.00.

Petr. Tarutis, VILNIAUS 
ROBAS, 495 psl., kaina 
mhucštais viršeliais $3.16. 
kietais viršeliais $3.75,

. Jurgi* GKauda, DELFINO

JaunuItų J08 "ūsikratyti. I Klientai dažnai pamiršta, m^S ,_
g^Ulių ir junja^l^^ Padėjo tikrosios kad jų advokatai tiktaiko jJ^XW>ENUOS^^  ̂
• £ V n/Z? *• . * - bėdos: jog advokatas parei-1 statymus, o pačių |8tatymų"Tr-”v aZ*tt kaJav° » mano ^uį kad jie nerašo ir leidžia. Ad^L™""8’ 224 P--
PljPSy.- jis jai duotų tiek ir tieki vokalas stengiasi ginti savo'.ka’”a .

tūkstančių, kad jos nurikra-1 klientų reikalus egzistuojan-1 _ *». UP^ 1 
misraiMbi Mano sūnaus advoka-1 čių įstatymų ”rėmuose“. - RYTUS. UPE Į Š1AUR&

gpSlhi Mb. tetų S, S? Prad*j° !yą iLPr!**i ki'ek^^d2
fi t-l kitam advokatui. Prasidėjo I žalo išlaikyti ne tik savo vai- <wiis psu meavieiioa aa-

Į derybos ir ginčai. Galų ga- kus, bet ir mvo žmonų. Ne- he^?inl^00- ,
iuij le visas reikalas atsidūrė I svarbu,, ar jis turi ar neturi RMia« tatvma |Irt.) kolagenas.

- Kolageno virtimą klijais! "T"
dar galima pagreitinti pri
dedant rūgštiei Dėl to senų 
arba laukinių gyttiliu ir 
paukščių mėsą. turinčią 
daug jungiamojo .audinio 
(plėvių> gVslų) - prieš kepant 
reikia marinuoti. Nuu to mė- 
ąammuN^tėja.

d ir tamMjsi 
tekios, kokios

ir t geriau organizmo įsisavi
nama.

Be to, kepant.ar verdant 
mėsa ar žuvį, nuo karščio 
paeriMljnėms maitoto me
džiagoms Skaidantis ir auai- 

| darant naujiem < junginiam. 
, nrariedama'jauati kvapiąsias 
ir skonfeetfnedžbBas, kurių 
nejaučiama šaMojų. Misoje.

kilniausia moteris turi savyje šiek tiek pragaro anglių,, u 
nėra tokios menkos moters, kuri savyje neturėtų dangau* 
kertelės. (L. Boerne).

•.«
Jei Dievas būtų sukūręs .-moterį vyro valdone, jis ją 

būtų padaręs iš jo galvos; jeigu jis . ją; būtų sukūnąsi jo ver
ge, jis būtų ją padaręs iš jo kojų; bet jis išėmė ją iš vyro 
šono, kad padarytų jam lygią jo draugę. (Šv. Ąnfustinas).

Moteris, kuri, būdama dvidešimties.mąta, neturėjo

KITI APIE MOTERIS
Pasakyk moteriai, kad ji graži, ir velnias jau tą patį 

jai pakartos dešimt kartų. (Ispanų priežodis).

lętu, netu p2k jos.
kitų ypatybių, kurios palenkė ją mylėti, kąip ttK jca.gro^ 
zis, sulaukusi 40 metų bus nekenčiama. (A. Gpf).

• ».•

*
Pirmas žmogaus maistas yra iš moters krūtinės. . Mo

tera lūpos moko vaiką pirtaRjų žodžių. Jūsų pirmas, aėfe 
ras nušluosto moteris ir dažnai jūsų pasladiuiaL atodūsiai 
nuaidi klausantis moteriai. (Byron).

• -s.

Ką moteris sugaudyti?! Jos iš mažų dalykų.padaro 
didelius, o pro didelius praeina užsimerkusios, (J. Jankus)

Jei moteris myti, ji atfcidim rialm ~ aafcmtffeahė 
mą; o jei ae, tai nepaatebi.net jūeųdeiybių. $ILBatoae>.

vaikų, žmona turi teisę rei- KAIRĘ, premijuotas romą- 
įsivaizduok Tamsta šito-1 kalanti, kad vyras ją išlai- 5* JAV senosios kartos 

kią situacija: vaikų jie ne-1 kytų. ’ lietuvių gyvenimo, 248 pat,
turi; ji dirba kirpyklojfl Vyrams yra sunku supras- kajy $8D0- ,
(beauty salon) per daugelį I ti ir susigyventi su mintim,
metų, bet staigiai ji atsisakė I kad jų pareiga žmoną išlai- VENHŠAS YRA. DAILUS, 
pilno laiko darbo ir, maty l cyti nesibaigia, gavus sepa- rcmianas iš lietuvių emigran- 
ti. savo advokato išmokyta Į ariją arba net skyrybas. Be tų-gyvenimo, ^242. pęL, kąf» 
nradėjo dirbti tik dvi diena? Į o, techniškai kalbant, yra
per savaite. Sūnus turi ne I sesvarbu, katras iš jų yra Vytaatee Votortas, UPE 
naprasta darbą, gerai uždir- J Tkaltoji“ pusė: nnona ar TEKA VINGIAIS, romanas 
ba. nors labai sunkiai dirba. | vyras. Taip pat išsiskyrusi ^32 psl., kaina $3.60.

Vacf* tKavalinaas. KAL* 
NU GIESME, premijuotas 
romanas, 201 pal.. kaina 
$260.

KazysrPIačems, PULKIM 
ANT KELIU-- romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo,
I tomas 200 ps., kaina $2*00
II tomas 160.ps., kaina $2.00

bet dėl tos savo nelemtos bo- Į žmona neturi teisinės paret- 
bos yra paskendęs skolose. Į ios dirbti, jeigu ji nenori 

Kai teismas įvyko, jai bu- Į ihbti. Aš nesakau, kad to- 
vo priteista gyventi mano I kia padėtis yra ideali ir kad 
Sūnaus už jo paties pinigus Į nereikia keisti kaikurių įsta- 
nupirktuose narname ir da# Į tymų;Ui.tik..pasakau, .kad 
jai buvo priteisto 80. doleriv | minltos aplinkybės yra gy- 

mėnesį "algos“. Be» to | penitaitaįrftrirtnr-(toct of
ui buvo isakvta užmokė 

jos advokatui, ne tik sa-] 
vajam.
* Mes paprašėme savo ad

Kai teismas sprendžia 
žmonos išlaikymo klausimą 
'separate support arba ali- 
mony), jis atsižvelgia į viso-

.____ _____________  Ikies aplinkybes^ kaip, pav.,
1 I kiek kiekvienas iš jų uždir-

I ba, kiek turto kiekvienas tu*
Tačiau, jeigu kepimo tem: j ri, vyro įsiskolinimą ir pan. 
peratūra esti per aukšta I Tačiau tos aplinkybės 
{aukštesnė kaip 180 laips- imamės dėmesin tik 
tių). tai pasigamina kiti 1 tani. rimumitos sumos.dvdi, 
junginiai, kurie duoda degė-1 o ne.pafia alinsimijos mokė 
rių kvapą ir skonį. Tada sa- jimo pareigą, 
koma, kad mėsa sudegusi, Tamstų, atvejo advokatas
prisvilusi, neskani. | Tamstas visai teisingai pta*

Verdamos mėsos .ąr žu-4 Informavo, kad vyras priva
lės kvapiosios .ir skoninėsj lo sumokėtižmonos ad vokta 
medžiagos pereina į sultinį tui už jai. ryšium su skyry-
{buljoną),-kuriame produkJ bomis, atliktus teisinius pa- _____________
tas verda. Šios medžiagos {tarnavimus, Taipogi advo-Įkymą bylos eigoje. Tokios 
Žadina apetitą, paskatina katas, mano nuomone, visai < rūšies bylose vadinamaari 
Virškinamųjų Kilčių išsisky-| teisingai Tamstoms pasakė, Probate arba Surrogate Mi
rimą. | kad apeliacija šioje srityje Įsčias turi plačios laisvės

Ganiose verdamas pro- labai retai tepadeda. Aukš-; (diseretion) daryti tokias

yra

NAGO UGNIS* premijuota* 
omanas, 205 pusi., kaina 

1260.
UUavaas .Baronas: LIEP

TAI JR BEDUGNES, pro- 
mijaotas romanai, 279 paL, 
'aina $3j00.

'Vmaatas Alantos: TARP 
DVIEJU GYVENIMU, 4M 
ųaL, kaba $460.

(Iriai Court) nutarimui, nes 
jis, o ne apeliacinis teisinas, 
turėjo progos artimai susi
pažinti su aplinkybėmis,-ste
bėti liudininkus ir jų užsHai-

Moteris Dievui pasakovięą tiesą,tik pusęltoass paša-. ____ >v_ ______ ,
jSotam W Uria^..ltw^ ,iirtttoto,dMy*.ir y toavo diuigei, gi tom. kurį myli, tepuvo dūktos“ kroi^ųJr akaidnhi Itanmto tatomtolfeje arto- «prmdbnuis kurie,' jo“uuZ
tė. Joje, kaip nė vienoje kitoje būtybėje, randa sau, dalį tiesos. Matote, kaip mažai beliko tam, kmf jį myli.į medžiagų netenka mažiau, je daug reikšmės priduoda mone, yra reikalingi ir pa- 

prtoBlsudą ir angelas ir velnias. Pati maloniausia ir pati (p. Veber.) , »negu verdamas vandenyje. I pirmos instancijos teisėjo geidaujanti.

nepaatebi.net
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Vietinės žinios V. ir V. Kulbokų viloje ir 
keliaudami Atlanto pskrsiL 
ėjai*
t- žino metu ten pet i Nev 
Haigpririre išvyko atooto* 
gauti aktHenrikas Este 

įkas n broliu komp. Jeroni- 
I mu ir Elena Kačinskais. Ten 
i vasaroja ir dr. Juosės ir Ona 
Į Gintai, o paskutiniu metu 
[atvyko ir malonus mūsų ko
lonijos narys Albertas Pus- 
įkepalaitis. Taigi V. ir V. 
[Kulbokų "ūkelis“, esąs be- 
I ^eik lietuviškoje gamtoje, 
[kasmet sutraukia vis dau- 
I dau vasarotojų, ieškančių 
I amybės ir tikro poilsio.

MFtaTO Lietuvių Radijo 
Valandak Sebaradiaaiafa 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107 

Vedėja* PETRAS VIŠČINIS 

173 Arthur Ava^ Breehtoa. Maaa. 02402. Td 58S-72N

•MMMaaaaaaaaųaaaaaaųmKSSV*

SERVICELANTK
Paskutinis iios vasaros didysis

LIETUVIŲ RADIJO PIKNIKAIS
ai»Įae*ee»aaeaaaaer>e.aeai<eeaee»>»eeeaaaaaųsesassssa»»ų»»i

SEKMADIENI, 1P70 M. RUGP10CIO-AUGUST • 
ROMUVOS PARKE, 71 damos* Amas 

Brocktona-Me ateitoje

REFERENDUMAS DEL 
VIETNAMO KARO

Noria aurasti Jonų Januškų. 
Jb dirbo Lietuvoje Kaune Vai 
gio treste užkandinių vedėju, 
apie 65 metų amžiaus. Idvažiavo 
karo meta. Jis. pala arba apie jį 
kų žinantieji prafiomi parašyti

Bostono Imasi
PARCNCIMV “^{

KALENDORIUS mai,
r ' kie: -
1 Rugpiūčio 9 d. Romuvos 
tauto Brocktone, Montelloj, i. 
Minkų radijo gegužinė. laimi• • ai

. Spalio 11 d. So. Bostono 2. 
Lietuvių Piliečių dr-jos 70 kad 

įmeta sukakties ir senų narių trauk 
[pagerbimo banketas. m]I * * * n&ka

| Spalio 17 d. Bostono inži- 
'/nierių balius Sheraton Mo- 3. 
Itor Inn., Quincy, patalpose, riuor

t * * * lygir
Spalio 25 d. Lietuvių ra- ( 

jdiją valandos Laisvės Var-įį Ai 
tPO rudens parengimas So. Seni,
Bostono Lietuvių Piliečių jrvy 
dr-jos trečio aukšto salėje, gtaty

h keis
Spalio 31 d. ir lapkričio 1 

d. Lietuvių Tautinės Sąjun- Sa 
gos namuose rengiama A. rend 
Galdiko kūrinių paroda. kad

* • • «są n
Lapkričio 1 d. Sandaros! kyti 

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

• • •
Lapkričio 14 d. Lituanis

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

e e •
f Lapkričio 15 d. So, Bosto

no Lietuvių Piliečių dr-jos 
Seram būram.

277 Seeond Street, 
Elizabeth, NJ. 07206.

Ir atviraiNari auaifiaiint
* Jauna, 18 metų, lietuvaitė tt

Seinų (Lenkijoje), baigusi <im- 
nazijų, aorėtų smdpažiuti n ne 
■Įtarauta kata 28 metų vyra. nž 
ja tttekžti ir atvykti į JAV. 
Rašyti:

Regina Paszkieuricz, Lieeum
Ogotaoksttaleųce im. Konarakio- 
so. m. Sejoy, Woj. Bialystob, 
Poland — Palaka.

lOdunA tad
anta visus ■ 
Jame rakite

svarbia probbms.
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dtaamlibaa misų tt- 
eivijos laikraštis, taškus majų bendradarbių bei idėjų, vi- 
saomet atvirau kiekvieno mmamaai, kurio koveįa ir dirba ai 
neprikbaomnų Lietuva.

Metinė premmerata JAV-oe I8.N 
Ainiai!

7722 Georgo Street, I aSeta Monttoal. SN, Ouebee, CANADA

SUSIVIENIJIMAS
ubtovių

Ohan Armoudian

PROGRAMA — 4-tą valandų pe pigtųs
1— Julija Grauslytė iš Hudsono, N.H., akordeonistė 

ir dainininkė.
2— Bostono Lietuvių Tautipių Šokių s ambūrio 

mažametės. Vadovė Ona Ivaškienė.
3— Svečiai armėnų tautinių šokių šokėjai. Vadovas 

* Ohan Armoudian.
4— Metinis tradicinis gražuolės "Mks Lithuania of 

N.E.“ rinkimas.
5— šokių varžybos, grojant R & R Trio iš Worceš- 

terio. Laimėtojams įteikiamos kandidatės j 
kongresą LOUISE DAY HICKS dovanas.

kongresą LOUISE DAY HICK& dovanos.
7— Laimėjimo ir įžangos dovanos.
8— Skaniausi lietuviški piknikiniai valgiai, gėrimai.

XM Ir Magdutės paroki 
Bisnio reikalais krelotis

BaMe Florists sėliu ir dova

way, So. Bostone. Telefo
nas AN JMM99. Tea gauna 
•nne le KsteMa

NENUSIMINKMC!

namų (kampas E St ir Broadvray, So. Bostone 
1:00 valandų po pintų.
BUŠO kaina į pikųiką ir, atgal $2,00.

’ <' *i. r ' i >
ĮŽANGA j pikniką suaugusiem $1.00 vaikam 50 et

ROYAL PRO0UCK 
North Sta., P.O. Rok 9112 

Ncvvark. NJ. 07108Praeitą savaitę iš Thailan
do laivu buvo vežama 16 
dramblių j Japonijos sosti
nėje Tokio vykstančią pa
saulinę Expo-70 parodą. Jie 
tenai turėjo atlikti progra
mą.

Deja, drambliam ta kelio
nė ar numatytas -atlygini- 
mas“ nepatiko, ir jie šatro 
sulom, pradėjo griauti ir 
laužyti visus įrengimus, o jų 
"vadas“ — 20 metų amžiaus 
dramblys Plai Tongham nu
traukė straubliu pagrindinę 
elektros srovę, ir laivas at
sidūrė tamsoje. Kadangi Mi
lo jgula nepajėgė dramblių 
Sukilimo numalšinti, tai tu-

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

. .. a a a
Lapkričio 28-29 dienom 

Bplfo seimas So. ‘Bostono L. 
PBiačių dr-iro naMna.

Jeigu yra reikalas smerk 
kiečiui padovanoti knygų 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas

STEPONAS IR VALENTINA MINKAI

Gruodžio 13 d. poeto Ber
nardo Brazdžionio "Poezi
jos pilnaties“ pristatymas.

meninių pastatų statyba, pa-__ v__ <. 1 •_ __
nimsą pakeltos- p^Įr^n^nfaų 
ir ugniagesių algos, ir tt. L 

Sakykime, kad tai yra bū
tinos išlaidos, Bettro pats 
majoras šia proga visiškai 
nenori užsiminti, kad dalis 
mokesčių mokėtojų pinigų 
nubyra visai no j tas kišenes, 
kur būtinai reikia, arba tie
siai nuskęsta per apsileidi-
■SffįiiStt. «.

dykojo stumdosi galybė pus
dykių valdininkui kimiems 
mokamos nemažos algos, 
pilna pristeigta rirokbl ko
misijų, kurios bsottardamoo 
ir niekus nutardamoo žibia 
pinigus. Pridėkime dar, kad 
vandalai griauna ir degina 
mokyki** Mulo miesto ro-

1R VĖL PADIDINS 
MOKESČIUS

Bostone nekilnojamojo 
turto mokesčiai gal jau yra 
didžiausi visame krašte. Jie 
ne tik veja iš čia didžiąją 
pramonę, bet ypač spaudžia 
smulkiuosius namų savinin
kus. kurie bankuose turi žy
miai daugiau skolų , negu iš
mokėto turto.

Pernai nuo gi,000 vertės 
nekilnojamojo turto čia rei
kėjo mokėti $144.40, o šie
met miesto majoro atstovas 
Edward T. Sullivan pareiš
kė, kad numatoma tuos mo
kesčius pakelti iki $157.90. 
Taigi tektų mokėti gl3.50 
už tūkstanti vertės daugiau. ;

Kokios to mokesčių k5» 9 
mo priežastys? į

Majoras Kewin White ir 
jam artimi politikieriai tų 
argumentų randa pakanka
mai. Tai esą visuotinės infli
acijos padariniai: pabran
gusi mokyklų ir kitų visuo-

dovana visokiomis progomis!
Tai labai gera dovana ne

mokantiems lietuviškai, bet
easoBooooooousųooeoua

Lietuva.Vadinasi, riaušių nuotai
ka jau ir dramblius pasiekė.

Ltaden Tros* (Vinco Kr*- 
vės), 129 peL, kakra g&PK EDA TIK VIENĄ KARTĄ me Ordesl af Aaaad Pn-

; raa DU MCNBIIUS įT
'I > . *>* įWB^|IWT

BtaMHjoje "karafflkieji Vytautas tiro Groat Grand
smaugliai0 laikomi nami- Mra of Utbuaaia by dr. 
■laia gyvūnais. Smaugliai ė-lupk B. Knašius, 211 poL.

Parašu STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygų dabar 
galite gauti ui 12, iki šio) ji kainavo g4.

Kų toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių Išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip tą išeivi ja prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, joe spaudą, Jas veikėjus, joa santykius m 
Lietuva ir Et

Knyga parašyta lebgra kalba, kiekvieno ji lengvai

Vk, te paMįmttM te- 4» teM, tart, imt >4 art-!iaa^Sssa Kar
tų. oegaidzuotis, rinkti būni Nara ir švari. Jie naudingi, 
jau puriau dorus piliete J ir žmogui: greitai pripran

ta prie vaikų ir, Šiems vaiki- ** - 
štete ro teteta, Ybada POPULAR UTHI 
juos lydi ir saugo nuo nuo- AN RECIPES- parašė 
dingų gyvačių. _ ĮDaušvardieni, kakta !

jau nebelil 
apylinkėse.

aš.
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Vietines žinios
buvoti su senai9 bičiuliais 
Los Angeles, aplankyti Las 
Vegas ir kt. i

-•*•«***•«**• SS**#**#*S#*S*S*S*SS*S

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI; Atšventė vardadienį

Kita* Keleivio numeri* ii- j Praeitą trečiadienį Man
ei* tik rugpiūčio 19 dieną, ja Jansonienė Cape Code j

*. . i , savo "Audronės“ viloje bi-Ši pertrauka daroma dėl
to, Iud •puutavė. ir admi- Šiuliu ir b“'ely at"

• - i ix • šventė savo vardadieni.nutracijo* personala* išeina
atostogų, o kitų žmonių, ku-S Linkime geros nuotaikos! 
rie juo* galėtų pakeisti, šiuo ir sveikatos, 
metu nėra.

Atvyko Dariu* Lapinskas

Šiuo metu Bostone bei 
Cape Code vasaroja komp. 
Darius Lapinskas, čia atvy
kęs iš Chicagos.

Cape Code vasaroja ir ak
torius Leonas Barauskas su 
žmona.

Al. ir Ant. Gustaičiai 

išskrido į Kaliforniją

Praeitą sekmadieni Alek
sandra ir Antanas Gustaičiai 
išskrido i Camarillo, Kali
fornijoj, savo sūnaus inž. 
Algimanto šeimos aplanky
ti ir pavasaroti. Numato pa-

Proga laimėti automobilį !

Nepraleiskite progos lai-; 
mėti Fitzmaurice Motor and’ 
Service Brocktone Lietuvių 
Radijo gegužinei dovanotą 
automobilį, $100 ir kitų ver
tingu dovanų.

Prašome grąžinti su pini
gais gautus laimėjimo bilie
tus V. Minkienei, 502 E. 
Broadvvay, S. Boston, Mass. 
02127, arba atnešti į gegu
žinę.

Užbaikime šia vasarą kar
tu linksmai šioje lietuviško
je gegužinėje Romuvos par
ke, 71 Claremont Avė., 
Broekton - Montello.

Iki pasimatymo!

Steponas ir Valentina 
Minkai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Armėną tautiniu šokią šokėjos, kurioms vadovauja Ohan Armou- 
dian. šoks Lietuviu radijo gegužinėje rugpiūčio 9 dieną Romuvos 
parke. Brocktone - Monteiloje.

Paskutiniai nepriklausomos Lietuvos laiką prisiminimai !

t)ar turime pardavimui baigiančią pranykti lietuvišką monetą: 
5 lt. — J. Basanavičius, 10 lt. — Vytautas Didysis, 10 lt.
A. Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus.

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

SUĖMĖ TERORISTUS

Bostono policija suėmė 11 
asmenų. Pas juos rasta įvai
rių ginklų, net bombų, ir la
pelių, raginančių šeštadienio

naktį ateit į parką Cambrid- 
ge, pasiruošus kauti* su 
"kiaulėmis“ (policija). Pri- 
mintina, kad liepos 26 buvo 
Kubo* revoliucijos sukakti*.

Nr. 80, 1970 m. liepos 29 d.

Muziejaus retenybe

Ateities spėjėja ir patarėja
TEA CUP A CARD READINGS

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

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

543 BOYLSTON ST. — Room 32 — BOSTON,MASS. 
at Copley Sąuare — Tdephone 262-6928

— Suadays by Appointment Oaly —

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St

WORCESTER, MASS.
TaL SW 6*2866

yra vienintele oficiali jste*- 
ga Worceetery, 1

iesiog iš W 
į Lietuvą ir

jos valdoma* sritį*.

greitai ir sąžiningai.
ir

šių importuotų ir 
gaflBjrMt bmcuib^i v lutų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

B. Sviklienė

Peter Maksvytis
A

49 Church Street 
E. Milton, Mass.

Atlieka riaaa pataisymo, 
to ir projektavimo darbus M lan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, parai Jftsa reika
lavimų. Saukite viaadoa fld • va-

vakaro.
Telefonas: 696-6675

Telefonas; AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pasakarnio

JPI DINIS 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
n»»o 9 vai rvto iki 5 ^al. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston. Mass

'a*************'*******************
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nno 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

**********************************
-•**••*****•***•****••**.

Ketvirtis * Co.
—JEVVELERS— 

Laik rodžiai-Deimantai

Elektros Prietaisai
ASpestinirai taisomo laikrodžio* 

žiedas, papuožalua

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

ALFRED W. AKCHIBALD, PREZIDENTAS

460 We*t Broadvvay, South Boston, Mas*. 02127 

Skambinkite 268-2500

Į Paragink savo
į išsirašyti 

metam* $6.00.

ATLAS PARCELS CO.

Kardelienės dainų

*******************************

Knyga yra geriansias žmogaus drangas

vososoooosoooooooooooooooeoooa

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoją ru 

eepte* lr turime visus gatavus vaistu*.

M ruft vaistų — eikit į lietuvišką raistiaą.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

M2 a W. flremhray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6626

Nuo 9 raL ryto iki 8 vaL v. išskyrus šventadienius Ir eekm.

South Boston Savings Bank

už visus indelius 
moka

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

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nno Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas mm 9 vai. ryto iki vai. popiet. Šio banko direktorių
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Tartas (Assets) yra 

virš $173,000,000

A. J. NAMAKSY
Reni Estete A Insurance 

321 County Club Rd- 
Neartos Centre, Mass. 02159

TeL

\ Dažau ir Taisau :
e Namas iš Įsuko ir viduje. *

; Lipdau popierius ir taisau? 
; viską, ką pataisyti reikia. 1 

Naudoju tik geriausią j

JOBAS STARINSKAS 
220 Savin BU Ava.

T< €O 6-5854

Jo kaina

01604
r

1
Tiesiai M W< 

čiam įvairiau 
vą ir kitas Runijes 
plotas! Siuntiniai

avo, nuristo ir 
aią. Tarime vietoje įvairią via 
tinės gamybos ir impertautą 
prekių iš kitą kraštą vkmi 

Bu to,
ir galite uš- 

sakyti ją gamybas prekes. Čia 
samokėsite pinigus, e 
ton vietoje galis pasirinkti 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas savu į svečiu* 
ar nuolatiniam

Flood Sąuare 
tiardicare Co.

Savioiokss N. J. ALIsaNA 
•28 EAST BBOAOUAY 
SOLTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Uanjamin Moore Dožai 
Popieroa

Stiklas 
Visokia reika

Reikmenys plnmbariama 
Visokis v-aležiea daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšių

Kreiptis

BRONIS KONTRIM 
598 Hrosdvvay 

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

Naudingiausia skelbtis Keleivyje!
moaaaaaaaaaaoaoaaaaadaum

tai ir sąžiuiugaL Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. ūibyrkmfcl

PLOKŠTELĖ
Keleivio administracijoje 

gulina* gauti Lietuvos on*- 
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

1$ BOSTONO 1 LIETUVĄ

Pristotymu* p šita* ir 
garaitaotas

Numa- 
kad skarelių ly*”**^

Atidaryta darbo

8 vaL ryto iki 2 vat p.p. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
331 W. Broadvvay 

So. Boston, Masu. 02127 
TaL 2664066

m********************************************************************'

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jaes atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visą 
lėktuvą bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiant — bu jokia papildome 
me k iiHe.'

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mas*. 02127

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

Skambink ita

268-4662j

Kode! mokėti už gazą brangiau? Šildyti aliejum

specialus
pasiūlymas

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų >100.00
įsivedus bet kurią spaudžiamo karšto vandens ar šilto 

aro požeminio šildymo (baseboard) sistemą 

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

FORTŪNA FUEL Co.
Ofisas ir 
parodos 
kambarys

467 Waahington Street 
Dorchester, Mas*. 02124

436-1204 Atidaryto 24 vabndas

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

6-1$
Y':

360 W. Broadvray 
So. Boston, Mase. 02127

Visų skyrių vedėja Aldona A 

»e*M*«*eee»mmevwmwe*Nwee*i*MiMueN«muwmimevMmmų

r


