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Viceprez. Agiew aiškina JAV 
pefitikf Azijoje

Vengs naujų įsipareigojimų, bet padės kovoje dėl 
laisvės. Amerikiečių ginklai ir pinigai, o pačių Azijos 
tautų kraujas kovoje prie komunistų agresijų.

JAV užsienio politika savo sąjungininkams
Azijoje pastaruoju laiku pa
sižymi geroku žodžių ir 
veiksmų prieštaravimu. Tu
rint galvoj JAV vidaus nuo
taikas ir ypač kaikurių sena
torių opoziciją prezidento 
Nixono linijai, čia dažnai 
garsiai skelbiama, kad Azi
joje bus vengiama naujų į- 
sipareigojimų, kad tenykš
tės valstybės savo nepriklau
somybę turinčios ginti tik 
savo pačių jėgomis, bet ty
liai vis dėlto joms teikiama

Azi
joje paremti.

* Iš Pietų Korėjos būsią ati-Į‘ 
trauktaApie 20.060 JAV ka-*1 
riuomenės, bet užtat būsią 
suteikia šiam kraštui dau
giau lėktuvų ir kitokios pa
ramos.

Visa tai rodo, kad JAV 
nėra linkusios Azijos apleis
ti, tiktai keičia paramos bū
dus. Trumpai tariant, yra 
siekiama, kad, ginant laisvę, 
būtų naudojama Amerikos
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Luini skirtas karo laivas Liberty plaukis į At bato vaadcayaę paskutinį kartą. Ten jis 282 
■ylių atstume aso Cape Keaaedy 16,000 bėdą gi lamoje buvo paskandintas karta sa 07 tonom 
nervų dujų kroviniu.

Peetui Henrik ai N a giui paskirta 
UeLRašytojųdraggįjospreiiųja
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sudarytoji komisija — Alė:
[Rūta, Bernardas Brazdžio-’ Maskvon sukviestieji se
nis, Alfonsas Gricius, Juozas vietų satelitinių valstybių 
Tininis ir Pranas Visvy- atstovai, tik 5 valant* is ta- 
das — 1969 metų dailiosios rąei, -vienu balsu pritarė So- 
literatūros premiją paskyrė (vielų Sąjungos - Vokietijos 
poetui Henrikui Nagiui. gy- nepuolimo sutarčiai, 
venančiam Montrealy, už jo

ar bent žadama karinė bei ginklų ir finansinė parama,
finansinė parama, kad jos 
nesugniužtų prieš komunis
tų spaudimą. Bet toks dvi
gubas žaidimas kartais su
kelia neaiškumų ir JAV są
jungininkams Azijoje, kurie« • a • a   • •

bet jau pačių Azijos tautų 
kraujas.

Susitarė su Meksika Izraelis su arabais

dėl sienų

bijo. kad vieną dieną Ameri
ka jų nepaliktų komunistų 
malonei.

šiuo metu kiek plačiau 
šios politikos klausimais pa
sisakė viceprez. Agnew, da
bar keliaująs po Aziją tų 
neaiškumų išblaškyti ir są
jungininkų nuraminti.

Jis pareiškė, kad būsią 
neįmanoma ištraukti visos 
JAV kariuomenės iš Pietų 
Vietnamo, jei Kambodija 
nebus saugi ar pateks į ko
munistų rankas.

JAV darysiančios viską, 
kad dabartinė Kambodijos 
vyriausybė, vadovaujama 
Lon Nol, išsilaikytų.

Jei P. Vietnamo ir Kam
bodijos siena nebus saugi, 
tai ir vietnamizavimo pro
grama negalėsianti būti į- 
vykdyta, tuo pačiu ir JAV 
karinės pajėgos iš Vietnamo 
atpalaiduotos.

Jis išsitarė, kad Kambo
dijos saugumas yra surijęs 
su JAV saugumo problemo
mis. Nors Amerika Kambo
dijos atžvilgiu ir neturinti 
jokių įsipareigojimų, bet 
reikią žinoti, kad Kambodi
ja yra gyvybiniai svarbi P. 
Vietnamo saugumui, taigi 
tenką ir atitinkamai elgtis.

Agnew nepasakė, kad s- 
merikiečių kariuomenės da
liniai, reikalui esant, dar ga
lį vėl grįžti į Kambodiją, bet 
neabejotina, kad vienokios 
ar kitokios akcijos bus ne
vengiama ir parama bus tei
kiama.

Jis neigiamai atsiliepė a- 
pie „taikos balandžių0 sena
te pastangas nustatyti galu
tinį terminą, kada visa JAV 
kariuomenė turėsianti grįžti 
iš Azijos. Toks veiksmas e- 
šąs tik gėdingas iš anksto 
rengiamas JAV pralaimėji
mo planas. Tad nebojant bet 
kokių senato nutarimų, ad
ministracija rosianti būdų

Viceprez. Agnete 

išvyko į Aziją
Viceprezidentas Agnew 

šeštadienį išskrido į Aziją, 
kuraplankys P. Korėją, P. 
Vietnamą. Tailandą ir Tau
tinę Kiniją. Jis ten veža pre
zidento Nixono laiškus, ku
riuose išdėstomi JAV santy
kiai su kiekviena iš tų vals
tybių. Su juo kartu išskrido 
krašto apsaugos tarybos pa
tarėjas Houdek, prez. pata
rėjas A. Kissinger ir apie 12 
laikraštininkų. Agnew grįš 
rugsėjo 1 d. ir padarys prezi
dentui pranešimą apie savo 
kelionę.

Prez. Nbconas praeitą sa
vaitę buvo nuvykęs į Mek
sikos kurortinį miestą Puer- 
to Vallarta ir ten susitarė 
su Meksikos prezidentu Or-

tarsis
Nors tarp Izraelio ir ara

bų valstybių sudarytos lai
kinos paliaubos ir numatyti 
tų paliaubų metu abiejų my
rių pasitarimai ginčams uk-

dazu ginčijamais pasienio. viduoti, bet iki šiol labai 
klausimais, kurie buvo atsi- sunku butu priesmtnkus su

vesti po Jungt. Tautų stogu

Sveikas protas 

laimėjo FI

Amerikos studentų orga
nizacijos konferencijoje St 
Paul mieste kraštutinieji 
kairieji siūlė kitų metų ge» 
gūžės 1 d. masiniai vykti f 
Washingtoną ir ten nutrauk
ti įstaigų darbą, jei iki to 
laiko Vietnamo karas nebus 
baigtas.

Tas pasiūlymas 150 balsų 
prieš 140 buvo atmestas. Jo 
priešininkai įrodinėjo, kad 
toks žygis neapsieis be riau
šių.

radę Rio Grande upei vis 
keičiant savo vagą. Ordaz 
apridžu^gė, kad buvo su
rastas būdas, kaip bus gali
ma ateityje spręsti sienos 
pasikeitimus, upėms darant 
išdaigas, nešaukiant „viršū
nių konferencijų“.

Tas ginčas tęsėsi 122 me
tus. 1848 m. buvo pasirašy
ta sutartis, kurioje pasakyta, 
kad siena tarp JAV ir Mek
sikos eina pagal Rio Gran
de upę. Bet po kurio laiko 
ta upė pradėjo kaitalioti sa
vo vagą. ir siena palijo ne
beaiški. Pagaliau specialis
tai surado būdą, kad dėl sie
nos pasikeitimo nereikėtų 
pyktis.

Tenai balandis, o čia

tartis. Izraelis kaltino ara
bus sutarties laužymu, o ara
bai tuo pačiu Izraelį. Paga
liau Izraelio užs. reik. mi 
nistras Abba Eban sutiko 
vadovauti žydų delegacijai, 
ir reikia tikėtis, kad pasita
rimai prasidės. Tik abi šalys 
kalbėsis ne betarpiškai, o 
per tarpininką. .

Sovietai pakeitė
delegacijos vadovą

Deryboms vesti su Kinija 
Maskva pasiuntė naują dip
lomatą, užsienio reikalų mi
nistro pavaduotoją Iljičevą.

Iki šiol sovietų delegaci
jai vadovavo Kuznecovaa, 
bet jte. sakoma, susirgęs. Gal 
naujam vadovui geriau sek
sis.

sMAMasmmasMMsassassMSMaes

tilenoja jėzuitą McLaughlin, 
kuris kandidatuoja į JAV 
senatą, negavęs vyskupo 
tikimo. McLaughlin sako, 
kad jis prašęs pasimatyti su 
vyskupu, bet tas pasimaty
mas vis būdavęs

vanagas
Toks dviveidis yra /XV 

užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas šen. Fulbright.
Jis yra aršiausias Vietnamo 
karo priešininkas, bet siūlo 
JAV vyriausybei sudaryti su 
Izraeliu sutartį, pagal kurią 
JAV turėtų panaudoti savo 
karines pajėgas, jei būtų
reikalo Izraelio 1967 metų Iflrinjį 
sienoms ir nepriklausomy
bei garantuoti.

/i

Šūviai vokiečių 

konsulate
Vienas lenkas, atsiminęs, 

kad karo metais vokiečiai 
šaudė lenkus. įėjo į V. Vo
kietijos konsulatą New Yor
ke ir pradėjo šaudyti. Nie
kas nenukentėjo, o įsibrovė
lis buvo tarnautojų sulaiky- 
'fas. Jis sako. kad už kon
centracijos stovykloje pra
leistą laiką tegavęs tik 700 
dolerių ir į konsulatą atėjęs 
prašyti daugiau, bet jam ne
davę.

poezijos rinkinį „Broliai 
balti aitvarai“.

Premija bus įteikta rugsė
jo 4 d. Toronte. Jos mece
natas — Lietuvių Fondas, 
dydis — $1,000.

Henrikas Nagys yra gi
męs 1920 m. Mažeikiuose, 
lituanistiką ir germanistiką 
studijavo Lietuvos universi
tete, germanistikos studijas 
tęsė Austrijoje ir Vokietijo
je, literatūros daktaro laips
nį gavo Innsbruko universi
tete.

Savo kūrinius pradėjo 
spausdinti 1938 m. Atski
rais leidiniais yra išleista: 
Lapkričio naktys. Saulės 
laikrodžiai, Mėlynas sniegas 
ir Broliai balti aitvarai.

Poetas Henrikas Nagys 
yra vienas pačių iškiliųjų va
dinamojo žemininkų litera
tūrinio sąjūdžio dalyvių, bu
vęs Literatūros Lankų re
dakcinio kolektyvo narys, 
pasižymįs gilia erudicija, o 
savo poezijoje dainuojąs de
gančia širdimi ir originaliu 
spalvingu žodžiu.

Mes nuoširdžiai sveikina
me talentingąjį laureatą, su
silaukusį nusipelnyto įverti
nimo.

Ganiajai filmų aktorei 
Zsa Zsa Gabor New Yorke 
sugrįžus į gyvenamus na
mus ir keliantis keltuvu, du 
plėšikai atėmė ii jos bran
genybių $630,000 vertės.

• • •

Pakels telefonų

Graikijos prokuroras, ku
ris tyrinėjo laivų magnato 
Stavros Niarehos

Izraelio krašto apnaagos mi
nistras Moshc Dayaa parkueoa- 
te pasakė, kad sovietinių 8AM2 
ir SAM3 raketę įrengimas 12 

myUę ano Sesto karnai* yra 96
JAV

ketas bitą psšsliatsa.

Teroristai grasina

vieni kitiems
Urugvajaus teroristai Tu- 

pamaros paskelbė Brazili
jai. kad jos konsulas bus su
šaudytas, jeigu Urugvajus 
nepaleis 183 politinių kali 
nių. Į tai Brazilijos „mirties 
brigada0, kurią, spėjama, 
sudaro daugiausia policinin
kai, paskelbė, kad, jei bus 
nužudytas Brazilijos konsu
las, tai jie nušaus 20 teroris
tų. Tą padarys ir ateity: už 
kiekvieną diplomatą jie nu
šaus 20 Tupamaros narių.

Katalikas Sakiame Fraajfefc 
išrinktas Lcbanono prezMcala. 

rykai suimti Niarehos, nes,* Rinkimą meto parlamente tarp 
prokuroro nuomoms, jis mkr- ‘ js ir parlamento pirmininko ti
tanai sužeidęs savo žmoną1 Ie muštynės, karins tik peticija 
Pats Niarehos tvirtina, kad ( besostabdė. Franjieh yra gasa 
žmona mirė dėl didelio ra- į šaltas arabą partizanę sęjtdiiel 
minančių vaistų panaudoji- j

Niarehos yra

Louis Rnssell ii Indiana- 
polio jau trečius metus gy
vena su svetima širdimi. Jlšf 
patenkintas, kad gyvenąs 
normalų gyvenimą. O Blai- 
bergo P. Afrikoje duktė, 
kurios tėvui buvo įsodinta 
nauja širdis, sako, kad ta 
indis pakeitė tėvo asmenį 
ir kad jis tuos 19 mėnesių su 
svetima širdimi buvęs nelai
mingas.

• • •
Kubos kompartija paskel

bė instrukciją, kaip Pietų 
Amerikoje ir kitur reikia1- — 9 A*KMtl

b'i

konkurentas.
• ♦ • -I

New Engianti Telephone 
bendrovei leista pakelti te
lefono tarifus. Bendrovė 
gaus daugiau pajamų $25 
milionus, o telefonų abonen- 

! tams teks per mėnesį primo
kėti nuo 9 iki 60 centų. Atly
ginimas už telefono prijun
gimą, perkėlimą ir aparato 
pakeitimą pakeliamas $3-8.

A. Rytai susirūpino 

dėl choleros
.. 'AJ.U

Susirgimai cholera paste
bėti ir Izraely. Tel Aviv ae
rodrome įrengtas skiepijimo 
centras atvykstantiems, bet 
skiepijimas dar neprivalo
mas.

Sirijos sveikatos minist- į Martmiųuo saloj* (Kari
nas kviečia kitų arabų vals-! t .
tybiu sveikatos ministrus su-, ««< »mwuslo vte-
sirinkti ir aptarti priemones šulo iuvo 42 įmausi, 
tai ligai sustabdyti. *M •oNomModissoNsaeNSMSMesMi

* • e

Okinavros darbininkų li
nija nutarė paskeltytofoteš- 
to streiką dėl 400 JAV kari
nių įstaigų darbininkų atlei*

« e

JAV likviduoja P. Viet- 
net dvi dideles avia

cijos bazes, iš kurių pakilda
vo sprausminiai kovos Imtu
vai. Tai laikoma ženklu, kad
ten jau nebesitikima

Rųgpiūčio 21 d. sukako 2, 
metai, kai sovietų tankai į- 
siveržė į Čekoslovakijos sos
tinę ir nuvertė demokratines 
reformas pradėjusį Dubče
ką. Gausi policija ir kariuo-! 
menė saugojo sostinės Pra
hos ramybę, todėl negalėjo 
būti demonstracijų, kaip per 
vienerių metų sukaktį.

r *
Kanadoj eismo nelaimėj 

žuvo buvęs Latvijos finansų 
ministras Art. Vaidmenis,
Kanadoj pagarsėjęs kaip j 
Nevrfoundlando premjero 
patarėjas, sustiprinęs tos 
provincijos ūkio pagrindus,
bet vėliau sukaitintas paė- Salvador Alfende. vienas Iš tri- 
męs kyšį ir 4 metus sėdėjęs kandidatę į CIMs preziden- 
kalėjime. tas. yra komunistas. Rinki

mai bes rugsėjo 4 d.

i



Vis, mis, uždavinys liek* 
tas pats

Kaip bevertinti įvykių eigą, vis dėlto reikia pripa
žinti, kad pastarasis, š. m. rugpiūčio 12 d., Sovietų Sujun
gė* *u Federaline Vokietija susitarimas Maskvoje galės 
turėti nemažos įtakos tarptautinei politikai Nutenka pra
našauti, kas ir kuriuo būdu daugiausia tuita ‘ naudos. 
Reikšminga tai, kad tą pačią rugpiūčio 7 dieną, kai po de
rybų dėl vak. vokiečių-sovietų sutarties po tekstu pirmą
sias savo pavardžių raides buvo įrašęs A. Gromyko ir W. 
Scheel, Viduriniuose Rytuose paskelbtos karo paliaubom 
tarp Izraelio ir Egipto. Kremliaus vadovaujanti ranka vei
kia tiksliai.

Šiame didžiųjų karų šimtmetyje pasaulį yra nustebi
nusi jau trečioji Rusijos-Vokietijos sutartis. 1922 m. Rap- 
palo pasirašyta sutartimi abi valstybės atgavo karo metu 
nukritusį respektą. Po to jos stiprėjo ir ginklavosi praras
toms teritorijoms atgauti. Sovietų Rusijos godūs žvilgs
niai visą laiką buvo nukreipti į nuo Rusijos išsilaisvinusias 
Lenkiją, Lietuvą, Latviją. Estiją, Suomiją ir Besarabiją. 
Vokiečiai riekė atgauti Ruhro kraštą ir buvusias rytines 
Vokietijos dalis. ..z . -•

Viename ir kitame krašte paruošus galimo karo ma
sinas, 1939 m. rugpiūčio 23 d. Maskvoje buvo pasirašyta 
nauja, Ribbentropo-Molotovo paktu pavadinta, sutartis. 
Abu galiūnai, šią sutartį pasirašydami, jau buvo pasiruošę 
vienas kitam smogti iš pasalų.

Vokiečiai, Kremliaus sutartį pasirašę, tik savaitei 
praslinkus pradėjo antrąjį pasaulinį karą, vėliau Vokie
tiją sužlugdžiusį. Tuo tarpu Sovietų Sąjunga, jos sąjungi
ninkų įvairiais būdais remiama, turėjo didelių laimėjimų: 
jai buvo atiduota valdyti Rytų ir Vidurio Europa su per 
100 mil. įvairių tautų gyventojų.

Šiuo metu dar neaišku, kokių laimėjimų laukia Willy 
Brandi vyriausybė, su sovietais pasirašiusi trečiąją rio 
šimtmečio sutartį. Tėra aišku, kad Vak. Vokietijos vy
riausybė šia sutartimi oficialiai prisidėjo prie 1945 metais, 
taip pat rugpiūčio mėn.. pasirašyto Potsdamo pakto.

Sovietų Sąjunga Potsdame yra padiktavusi faktinas 
Rytų ir Vidurio Europos sienas. 25 metams praslinkus, tas 
sienas tolimesnei ateičiai dabar patvirtino ir Vakarų Vo
kietiją.!. Sovietai šia sutartimi siekia greičiau įvyksiančios 
Europos saugumo konferencijos, kurioje jie galėtų ir tei
siniai įsitvirtinti užgrobtose žemėse.

Taigi, dvidešimt penkerius metus vienoje vietoje tū-' 
noję, didieji "ledynai“ pajudėjo. Ar jie pralauš kelius so
vietiniam imperializmui slinkti toliau ir naikinti Vakarų 
civttfeacijos vertybes ir ar Vakarų demokratinė civiliza
cija ras būdų bei priemonių, geležinių užtvarų nepaisant, 
nešti laisvę ir šviesą sovietų naikinamai Rytų ir Vidurio 
Europai? šiuo metu sunku atsakyti.

Lietuva lieka uždaryta dar kietesniame sovietų ka
lėjime. Lietuvai nebuvo lengva atstatyti savo nepriklau
somybę po 123 metų Rusijos okupacijos, nes Lietuvos 
vardas pasaulyje buvo visai užmirštas. Šiandien jos pa
dėtis geresnė — dvidešimt dveji nepriklausomo gyvenimo 
metai, Lietuvos diplomatijos fr lietuvių išeivių energinga 
veikla neteikia ramybės pasauliui ir neleis jam užmiršti 
Lietuvos.

Mūsų visų ir ypač Vliko uždavinys ir toliau lieka tas 
pats — būti akyliems, ausyliems, stiprinti savo jėgas ir 
veikliai, be atvangos veikti dėl Lietuvos laisvės.

Mūsų spauda turėtų šiuos įvykius tinkamai nušviesti 
ir stiprinti visų lietuvių ryžtą jungtis ir kovoti iki pergalės.

■ (ELTA) < ’

Vakarę Veiuetijoti kaaeferia Wii*y 
Soviet ę Sąjmcos preatjeraa Alsius j 
12 d. Maskvoje

sa BOSTOR

(kairi}) ir

Kas kitur rašoma
PALECKIS RAŠO 

NETEISYBĘ .

Nr. 32,1970 m. rugpiūčio 26

pri juntamo prie Ssr. Sąjun- PABALTIJO VALSTYBES plaukais apkaręs jaunimas 
gos, Vatikanas paprasčiau-į Trorcirnn raitosi laukiniuos šokiuos ir

TAČIAU SIENA TEBESTOVI

"Tačiau siena tebestovi“ — taip pavadino piešinį 
apie Berlyno "gėdos sieną“ New Yorko miliomnio tiražo 
dinraštis Daily News rugpiūčio 14 d. laidoje. Piešinyje 
pavaizduota krauju pasruvusi siena ir iš viršaus mėtomos 
širdies formos gėlės, su užrašais "Kosy“ ir "Brandt“.

Šalia įdėtame vedamajame dienraštis, blaiviai ir 
griežtai pasisakęs komunizmo klausimais, nurodo, kad 
"Kremlius, siekdamas svarbių nuolaidų, iš savo pusės vo
kiečiams beveik nenusileido. Pats ryškiausias pavyzdys: 
nepaisant įvairių šauksmų apie įtampos sumažinimą Rytų 
Europoje, garsioji komunistų siena vis tebėra padalijusi 
Berlyną. Dėl to iškyla svarbus klausimas — ar Kosyginas 
su Brežnevu privers savo marionetę Rytų Vokietijoje W. 
Ulbrichtą bent palengvinti abiejų pusių susisiekimą Ber
lyne, jeigu jis nesutiktų iš viso nugriauti tą "prakeiktąją 
sieną“.

Tai, mano dienraštis, būtų Kremliaus geros valios 
įrodymas. Tačiau, jeigu jis tokių pastangų neparodytų, 
tai Vak. Vokietijos parlamentas būtų teisus sutartį atme
tęs (jos neratifikavęs), ir tokiu būdu Brandto vyriausybės 
koalicija greičiausia žlugtų. "Tenka palaukti“, — mano 
dienraštis, -r- "tuo tarpu neturėkime jokių didesnių vilčių, 
nes Bonnos-Maskvos sutartis nepatikrins amžinos taikos“.

(ELTA)

gos, Vatikanas paprasčiau
siai pndėjp skaitytis su re- 
alybt. Geresnes sąlygas Lie
tuvos katalikams išsiderėti 

* WfltaMB gali tik B Mrak- 
b Vatikanas kaiką at- 

. Sovietų 
prieš keistą mėne

sių leido įšventinti dų nau
jus Lietuvos vyskupus. O ką 
Maskva už tai išsidąf^jo? 
Nežinom, tačiau galime spė
ti.

Tie du vyskupai ir gal dar 
kitos sovietų nuolaidos ka
talikams Lietuvoje ir Sov. 
Sąjungoje neatsiranda vel
tui Koplyčios istorija galė
tų būti vienas Vatikano iš
pirktas vekselis Taktas, kad 
Vatikano radtyo lietuviškos 

staraoju metu 
"nupofitintos“ 
gaištų būti ki- 

TbgaMau vis 
tyriau sklinda 
ir Sėtuvių šv. 

Romoje 
emigran- 
, kad ko-

TEBESITIKI 
IŠSILAISVINTI

Tokia antrašte Salem ko
legijos istorikas Edward D. 
McGlynn puikų straipsnį pa
rašė Qui ncy, Mass., išeinan
čiame dienrašty "The Pat- 
riot Ledger“. Jame suglaus

tai labai aiškiai papasakota 
Pabaltijo Valstybių paskuti 
-riųjų 50 metų istorija. Tas 
straipsnis baigiamas Lietu
vos atstovo pareikštais žo
džiais, kad pabaltiečiai te
besitiki išsilaisvinti, kad ir 
istorijoje yra netikėtumų.

žuvo 200,000 žmonių. Jį už- 
srniaužuą B sostinės buvo iš
kraustyti visi gyventojąį“.

jjJp pjįįj jįgtas Paleckis 
0 šiandien jau visiems aiš
kiai žinoma, kad sukilėttat

iStern vyskupams, o 
bos B sopet^Sov,etinė ka-££ kK.rikJs &etu¥06 
nuomene tada stovėjo pro daiau
Varšuvo. vartų ir, aukle- staBjaoti...“
hams pradėjus sukilimą,!- 

čiuose, o neseniai ir atskirą i Varšuvą galėjo lengvai pa-J T t konlvčios i-
knygą išleido. Tai "Kelionių! imti. Bet Stalinas negirdėjo1 k VP Brizeį.

Justinas Paleckis ilgą lai; 
ką duoną užsidirbdavo žur-*1 
nalistika. Nenustojo jis 
spaudai rašyti ir patekęs į 
valdžios viršūnes. Ten bū
damas, jis turėjo daug pro
gų valstybės lėšomis pasiva
žinėti po platųjį pasaulį. Tas 
keliones jis aprašė laikraš-

knyga“. Vilnis ją dabar da 
limis persispausdina.

Aišku, J. Paleckis viską 
mato savo akimis ir savo 
protu vertina. Prieš tai nie
ko negalima pasakyti, bet 
jam, kaip senam žurnalis
tui, privalu neklastoti fak
tų. O jis tai daro. štai vie
nas pavyzdys:

"Varšuvos griovimas pra
sidėjo nuo pirmosios karo 
dienos. Bet ypač ji buvo nu
siaubta per sukilimą, kuris 
prasidėjo 1944 metų rugpiū- 

' čio 1-ją ir trūko 63 dienas. 
Tas sukilimas noromis ar ne
noromis, bet vis dėlto virto 
pražūtingos reakcinės poli
tikos tęsiniu. Londone sėdė
ję buržuaziniai lenkų politi
kai Įžiebė to sukilimo ugnį. 
norėdami paimti valdžią 
Varšuvoje, prieš įžengiant 
Tarybinei Armijai ir Lia u- 
dies Lenkijos Kariuomenei. 
Sukilimas buvo pradėtas tin
kamai nepasiruošus, be tak
tinio plano, nepalaikant ry
šio su tarybine ir sąjunginin
kų vadovybe, todėl jis ne
galėjo laimėti, nors sukilė
liai kovėsi didvyriškai.

"Per Varšuvos sukilimą

kalėjimo, kalbasi sa krik*

SPAUDĄ BEVARTANT

1967 metų pavasarį Co
lumbia universiteto slaviškų 
studijų cento vedėjas ir So
vietijos stebėtojas profeso
rius Zbignievas Brzezinskis 
pradėjo įdomias diskusijas 
Amerikos valdžios Informa
cijų ' agentūros leidžiamame 
Problems of Communism 
žurnale straipsniu "Kas 
vyksta Sovietijos politinėje 
santvarkoje: atmainos ar 
puvimas?“ Per metus iki 
1968 m. liepos mėn. žurna
le pasisakė visa eilė kitų So
vietijos stebėtojų. Jų pasisa
kymai dabar išleisti knygo
je, kurią apžvelgia anglas 
Hugh Seton-Watsonas, ke-

kelia revoliucijas univerri- 
etuose, kad apstu streikų. 

Jei Vakarai, kurių priešaky
je stovi Amerika, iš tikrųjų 
eina palaidų plaukų ir pa- 
aidų kelių kryptimis, tai 

Maskvos diktatūra, gali bū
ti. vieną dieną susigundys 
saviškių nepasitenkinimą 
apraminti ir "patriotus“ pa
tenkinti, pirma pasigrobda
ma Vakarų Europą o paskui 
atsiskaitydama su Kinija?

Prof. Watsonas sako:
"Tai gal fantaziją bet nėra 
visiškas absurdas“. Jei So
vietijos viršūnės pūva, o Va
karai demoralizuojasi, tai 
ko galima laukti ateityje? 
Tačiau, jei Vakarai suma
niu politikavimu įrodys pa- 
ėgumą niekur nepalūžti, gal 

ateis laikas, kada Maskva iš 
tikrųjų pradės Kinijos bijo
ti, kada gal ieškos Vakarų 
ir Amerikos draugiškumo. 
Tada ateis laikas, kai Ame
rika galės paveikti, kad po
litinė būklė pakistų rusuose 
ir kitir Rytų Europoje.

Ką dovaneli?sukilėlių pagalbos šauksmo, priešaJky t0 ir net
nes jis nenorėjo jo girdėti. nenujaut$? Blogai, jeigu —--------------
Jis jau seniai buvo nutaręs, Dar blogiau? jeigu a.jUų veikalų apie Rytų Euro- 
kad Lenkiją tegali valdyti nojo, bet visuomenei nesakė ‘ P4 autorius, vėliausiame to 
komunistai, o tie sukilėliai tefeyb€s> kalėdodami lėšas Problems of Communism 
nebuvo konųimstai, todėl Lietuvjų kankinių, koplyčiai,
nebuvo yertųpr sovietų pa- ^tuvos
galbos ir sąmomngai pahk- ndšr^_
ti vokięoams.isskersti..Rau- kiBti foaamai neatžj^S 
donajai armijai buvo įsaky-, *
ta stovėti vietoje ir žiūrėti,
kaip vokiečiai Varšuvos su
kilėlius naikina. r

Šito fakto J. Ptaeebfeaa** Apie smurto veiksmus!—”—r™ Tanelese LiUma
turėjo nutylėti ir rašyti, kad šiandien skaitome spaudoje I kūręs JAV
sukilimas nepavyko dėl to, kasdien. Jų skaičius didėja.
kad jis nebuvo pakankamai P. Gaučya Drauge rugpiūčio 
paruoštas. Jeigu sukilėliai 14 d. primena, kad smurto 
pajėgė išsilaikyti net 63 die- čia būta ir praeityje. Jis 
nas prieš juos Apsupusias rašo:
vokiečių jėga*, tą, jiobu™, JAV igtorjja
gerai pasinio^, if laimėji--,j|na jy^^gnj gacialinių 
mm ternk.jo kad w neduU- prieš
lio raudonosios armijos ?a- ui, k, jos laikė didžiausia 
spaudimo.

Lenkai ir šiandien nepa
miršo to sovietų elgesio.

SMURTAS AMERIKOJE

ar jie to —mr™
"1863 m. airiai, bijodami, kad negrai gaK paimti 

jų darbus tuo metu, kai jie 
bra pašaukti į pilietinį, karą, 

/ i baisias riaušei ku-
"NeprikfensttM'Lietuva** 2,000 ir 8,060 as-

rugpiūčio 12 d* dar paliečia boro sužeisti. PiKeti- lietuvi, įrengtą Sv. Petru S^aro metu žuvo pusė mi- 
bazibkoje Romoje koplyčią gOno kareivių, kas dabarti- 
ir tarp kitko rašo: -----

numeryje. • • •

Ten jis sako:
"Svarstytas klausimas pa

silieka neišspręstas. Niekas

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti, šias tinkamas 
knygas:

Siberian Tundra by H.
neiškėlė naujesnių minčių, j Tautvaiša, 112 psL, kaine 
kokiu keliu ateis permainos! tik $1.75.
Sovietijos viduje — refor-J

pasisakymų rinkinį apžvel
giant, tenka pridėti savo pa
žiūrų ir klaustukų.“

XT . , .. ... | Tai labai gera dovana ne-
Nuo tų diskusijų pradaos mokantiema HetuvBkai. bet 

kilimas ir puolimas čekoslo' U tuvvakijoje, De Gaulle pasi-'
traukimas Prancūzijoje, ki-' “Tbe Hevdsaraa and tba 
nų-rusų ginčo paaštrėjimas Ltadan Tree“ (Vinco Kro- 
ir vis nokstą Amerikos vi- vee>, 128 peL,
daus negalavimai.

Niekas neabe joją kad So
vietijos viduje buriasi pasi
priešinimas diktatūrai, kurį

Lietuva j Oran J. C.

(L •1

net galima pavadinti of
liuciniu. tik klausimas, ar 
gyvenimo eiga pateiks pro
gų revoliucijai sukelti. Ypač 
sunku sužinoti diktatūros 
viršūnių tikrąsias nuomones.

■im JAV prilygau trijų mi- P““ “vi.,ni “ ““
"ženklai, kad VatnutiaHĮCunų skaičiui. Atstatymo Gal >r jos ima g»er-

■ ** - - tą kaip gvero carų valdžia?

Prof. Watsonasčtartaria:
pradeda ieškoti būdų AUK toetu jrtfrtizaniniame karė 

itaHF'iU'.^MMkiA^TMftMl KuKhfarKlanas ir kiti b$P 
' jau prieš kelčtą metų. fr at- tieji nužudė tūkstančius neg- 
rodo, kad toks susitarimas rų ir įvedė segregaciją Dė
jau yra pasiektasarba netra- šimtmečių eigoje sekė dar
kus bus padalytas. Vatika- daužau kaip dešimt didės- ______ _
no tikslai visiškai suprantu- nių riaušių kurių metu bal- negu Sovietijoje“.
mi. Susitarus su Maskva ir, tieji užpildavo juodųjų ra- 
be abejo, padarius kaikuriu jonus ir daugelį jų nužudy- 
nuolaidų, Vatikanas tikim davė. Palyginti dar neseniai 
užtikrinti geresnes sąlygas darbininkų streikai kompu>
Sovietų Sąjungos ribose u- nljų būdavo griežtai už- 
santiems vysiaspamą kuni- gniaužiami jų pačių poliei- 
gams ir tikintiesiems. Yati- jos ir valstijų milicijos pa
karto uždavinys juk nėra rft- galba. Neretai būdavo šau- 
pmtis atskirų tautų poBtine kiamasi ir federalinės ka- 
nepriklauaomybe, bed rada- riusmenšs. 1877 m. geležin

kelių kruvinų streikų metu

"Kiek galima matyti, po
litiką formuojantieji sluoks
niai labiau demoralizuojasi 
ir nuotaikos netenka Vaka-

• • *

ryti sąlygas pMKtikuoti
vo religiją katalikų bažny- žuvo 198 asmenys, jų skai- 
čios nariams, fteprik&msu- čiuje ir pats gtmepaatorius. 

Wiwtea lWtey, pasegęs a ArJ maf nuo jų tautybėsar po&-f Bendrai imant,; jiet daugelį

Čia jis daro
bitę grąžintas I minėtą kaiejb 
mą nes ten jam gresianti mir
tis. Mat, 1965 m. jb vistansn 
iškeli Msgns te fcsBJtms sąly
gas. Ibi paskaitas padaryti ka- 
lljiaM žymią reformą ir Save

toję. Dabar jia bijo keršto.

tikos.

DM to ir

streikų figoje įlietų eilėje 
luvo Kefi tūkstančiai asme
nų kol galiausiai 1935 m. 

VetL į federalinis įstatymas priver
tu- Į tė darbdavius pripažinti dar- 

frininfcaiiM unijas ir su jom 
derėtis dfi darbo sutarčių.

Kita kliūtis Sovietijos gy
venimui tiksliai pasverti y- 
ra nežinojimas tikrųjų So
vietijos jaunimo nuotaikų: 
Žinome, kad dalis drąsiai 
kelia balsą prieš policijos 
sauvalę ir konstitucijos lau
žymą, bet ką galvoja jauni
mo, "tiršriai“?, Gali būti, kad 
jie netiki nei, vienu žodžiu 
iš Vakarų ir yra pasitenki
nę tariamais sovietų "atsie- 
kimais“. Niekas tikrai neži
no, o tas jaunimas ateityje 
atsisės dabartinės diktatū
ros viršūnių kėdėse.

Tas jaunimas gyvenimą

by^*^ 
B. Koažtaą 211 pet. 

net. kaina baatale vbtafiaM 
Minkštais $2JML

bad of bu
U

POPULAR LITHUANI.AMRicms.

Geri žodynai
V. Baravyko, 690 pst 

apie 30,000 žodžių kaina $6.

dgaaą redagavo Karsavi. 
raitė ir Šlapoberelds, apie 
27,000 žodžių, 511 psL, kai. 
na —$5.00.

ViHaus Peteraičio, n 
kaip 30,000

Damb.
liūlį sa. KHmasrir Sekmai-JttUIUIIlMB -ir KFVMIHM-

Vakaruose mato tokį, kokį L stieg, 471 psl, didžiausias
diktatūros ir

kaiay- legalta būdu galima aspręs- cenz^< kaIb<*s?* ra T*dorflx ““ n
metų praėjus nuo Lietuvos sius neturtėlių skundus.“ leistuvingi raštai, kad ilgais

i 9
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas,
iiMV

KAI VIETOJE VIENO 
BOS DEŠIMT

NUKENTĖJUSIŲ NUO 
NACIŲ ŽINIAI

TAUTOS FONDO 

RĖMĖJAI

Buvo skaičiuojama, kad 
2000-siais metais JAV gy- 
ventojų skaičius bus tarpe e “
283 ir 361 miliono. bet, jei
remtis 1968 metų gimimų jL
daviniais, tai tas prieauglis, nacl* Jw
Misiąs 100 mil. mažesnis. įne™•

Vfeoje mūsų žemėje da- .> *»ie bwo keaeentm- har g/enaTį bil.
Jeigu jie dauginas taip, kaip1 “ - 30 dienų,
iki šioį tai 2000 metais tu
rėsime 7 bil. Dar po 25 me-

laiAAE NELEMS*
Gerbiamieji,

K Pabėgėlių komiteto Ge- Tautos Fondas praneša a- 
oje (Šveicarijoje) gau- pie naujuosius Lietuvos lais- . rra^”l. 
pranešimas apie r/ekėji- vinimo rėmėjus. Ypatingai- dar prMedU miaw • . *. a . , « _U. • £ _. rė.* * _ _-A •tas

mus iš kortitetb fondo nu-

tų tas skaičius padidės iki 
15 bilionų, o 2050 metais 
mūsų žemelę mindžios 30 
bilionų žmonių arba 60 bi
lionų kojų. Vadinasi, grei
čiau nei per 100 metų ten, 
kur dabar gyvena vienas 
žmogus, gyvens dešimt 

Ne visur vienodai žmonių 
skaičius didėja. Ypač dide
lis derlius yra ten, kur me
džiaginiai ištekliai mažesni.

Ar bus tiek žemėje ištek
lių, kad jų užtektų taip pa
didėjusiam žmonių skaičiui 
išmaitinti? Tuo klausimu 
nėra vienos nuomonės. Vie
ni yra pesimistai, kiti dideli IT 
Optimistai. Į *

Pesimistai ragina būtinai i 
sustabdyti tok j dideli žmo-i 
nių daugėjimą. Tai galima^ 
savanoriškai arba prievarta. 
Abu būdai nėra lėngvai įgy
vendinami.

2. asmenis, kūrinos išlai
kė mifrusle ji dėl tautinio per
sekiojimo;

3. jaunesnius kaip 17 me
tų*, be šeimos deportuotus 
prievartos darbams;

4. iš jokios kitos įstaigos 
negavusius kompensacijos. 
KenftedžSo įstaiga pataria 
paduoti prašymus ir tiems, 
kurie iš to komiteto jau ga
vo.

Smulkesnių informacijų 
kreiptis į

t
Pratusiu prenumeratų fr 

ikiuigutėvfe
sfads rėmėjais, papildydami n M j . 
ltgStoBnius rėmėjau, ūpo (St .
asttiebys: , ą

i ku ir sU akiniais skaityti. 
Pr. Kupinėtos, Elizabeth*,1 LietuvMtūs laikraščius atol-

N J., dr. B. Matulionis. Wal- tou g* *yykim» 
lum Lake, R.L, pret V. Bal- ™;l j*?*?"**..?*
etanas, Thompson1, Conn., J. laikraščių jf gimė j»U mtfM* 
B. Kazickas, New ROekelIe, .e8a.nt1 J*»Era^b su Kė
lė. Y., dr. J. Gedaugas, Etst le, vlū «T kltab* laikraščiais 
Motino, BĮ,. — virijie lais- ryšius biftų tartum gyvybės 
vinimo reikalams paaukojo netektute.
po 26 dol. Linkiu viso gero Keleivio

Kun. Jonas žvirblis, iš leidėjams fr visiems jo stoi-
Graritf Kapidfc, Mich., puau-, tytojams. 
tojo 80 dol.

. Visiems naujiesiems ypatf Philadelphia, Pa. 
rėmėjams pradėtos siuntinė-J - - 
ti Eitos informacijos.

Sočiai ČhA, 3$48 Šou Erne* 
rndd Avon CMeago, IR 
60609. Tel. LA 3-1367.

Asmeniškai kreiptis po 6 Į 
vai. vak. Prie laiško pridėti 

ir sau adresuotą vokų,
Klubo valdyba

CHTCAGO, ILL.

r.* i ->

John Plimston Um Angeles teisme rodo tokios pat riteles brauningų kofcf yW 
{pardavęs buvusiai filosofijos instruktorei Kalifor nijos universitete Angelai Davis (de&iaije), ko
ri praeitą pavasarį kaip komunistė buvo atleista te pareigų Tokiu brauningu buvo Butaute 

teismo teisėjas. Davis yra ieškoma išaiš kinti, kokia būda tau bratmfegufe pateko į

to Urugvajaus padangėsKiti ypat. rėmėjai, atnau
jinę savo aukos, yra: I

kun. S. Morkūnas, Stotut 
City, R>wa, prisiuntęs Tautos,
FondOi 50 dol. aukų, dr. J.i
Bakšys, Chicago, BĮ., ir J.’ ..Stolftto, abu paaukoję po tinm, kaip fla mėginama KdŽio nepareiske. Bet ano- 

>^1 i vesti komunizmą. I ma, kad vienas jaunas lenkų
i Pradžioje triukšmingais, falinės kunigas Indelescio 

Pažymėtina, kad X ** demonsUacijo- Olivera, susidėjęs 3u smurti-
i Dorchester Mum. 'mi3» ^liau ptašikavimu, už-i ninkaiš, viename susirėmi- 

I šiais metais 26 dot aukų pi* Pjiainėjimu awgumb parei- rife su policija buvo mirtinai 
i „.-..-ŠA i«„ gfinų fr, ------

, bai keista, kad Urugvajaus
bažnyčių* vyresnieji nepro-Į 

Sį kartąparidalfnsiu min-' tefctavo ir nei paguodos žo-'

i 25

Atmenu, dievybių ir «fid* 
rrių VARDYNAS, paruošė

Anis Rūkas, 89 puslapiai, 
kaina $3.00.

Ar buvo vbUtttiato ttMMbą 
64 psl.. kaina 25 cėMtat

Mirė X Augtastinavičius štitiS,

Rugpiūčio 13 d. Sun City, ’ siuntė jau antrą kartą. . ne?La
- , Aria., ligoninėje mirė Jonas 1 “”>* R®“6* ‘i1™1?’ **

DAUGIAU SAVANORIŲ f AugustinaviHuS, jau jžen- Tautos pobdks visteliui an- k™to Vnj ir^lP1<?"Š
’ Kęs į devintųjų dešimtį. Jis kotojams nuoširdžiai dėko- "I Ef®mmu, yp*“nšai<

MAŽIAU MOBILIZUOTŲ,

Atrodo, kad prievarta ka-
riuomenėn šaukiamųjų skai-: ĮL^ a iUiVn
v. .. i_ • savo žmonos, ten j| įsukoe>ua artimoj ateity geroka, ir
sumažės ir gal nereiks jau- nWrau^’jn^yH. ;
nimbam nei protestuoto, ne. velioni, išmetu 
degmto kariuomenėn šanki. uolos,
mo kortelių. Birutės ii» Pirmyn chorų na-

Viena to pnezascių yra'^ i
aplamai JAV kariuomenės atvyk
skaičiaus mažinimas. Viet- į,‘wltenlies broli9 KXit» 
namo karui------  ~ ~

a ja.

80 psU tointi
20 centų.

ibBrfl tAMMbr
tia l’2b psl., kabia 56 čWM|b 

& paU
26 cantai. 

psl.. kaina 60 centų.
ŽatoMri riftttb, pirtfl tik

Daugirdaitė - SritogienE 2*
Socia&aMsir rMl 

Vandervelde 24 
16 centų.

pradai, (S Kairio įvadaa), 
64 psl., kaina 60 centų.

Tave IcaMfrr I sbciaRatitę* 
(Leono Bliumo), 35 paL, 
kaina 25 centai.

Per gieĄų į anėbą, Myto 
10 Vaitkaus I909-r918 m

_ ___7 o kiti dh bažny-
tėvai taip pat turėjo ry- kaftia kietais vfršeffiafr1 

Mų sū terorfetais. ! nbVėfcė, 166 0bL, kairi* kfc-1
Spaudai ėmus kritikuoti, vi^Nais $2.50. 

tokią jų laikyseną, monsin-j uždulki po a. Tūlio 
joras Rubio per pamokslą $3.75.

r įmerkė jėgą vartojančius NULAUŽTA ftAKAt tri-
ragino laikytis evangeli-1 jų vaicd^hi pyaū. parašė 

jos principų, bet neviriems Stasė Vanagaitė-Petersonie- 
Tie veiksmai prasidėjo atrodė, kad tai daroma nuo- nė, 81 psl., kaina $2-. 

nuo Brazilijos ir per Gva- didžiai. į n1M^nvs
tėmala ir lutas P. Amerikos* Šu apgailestavimu tenka

1 respublikas pasiekė pavyz- pastebėti, kad į smurtininkų * *1”?. •
Cerro Re- dingiausią šio žemyno die- gaują buvo įvelta ir vieno, Augustaitis, 154 psl., kai

na $1.50.
nu- LIETUVIAM ESAME MES 

žudytas, o kitos dvi aukos—' GIMĘ, lietuvių dainynas. 
Brazilijos konsulas Aloyse TOO dainų su gaidom dai- 
kfares Dias Gomide ir JAV j navimui ir pianinui, suda- 
agronom^', Claude Le Fly, rė Juozas Žilevičius, kai* 
thbėra žmogžudžiu rankose,! na $4.50.
ir dar nežinia, koks bus jų ANGLŲ KALBOS GRA 

MATIKA,2»M»MW’*

(ELTA)

URUGVAJUS 

Netilrertae, beC.

ųjų, kurie nieko 
ndirš neturi su tų kraštų 

valdymo sistema, tr reikąla- 
vimu mainų už savo 
tUe ■ikrais t • i • »>

n rcuunrc, u.uirn_ ____ Patyriau, kad ____ L „
arui pasiekus aukš- ^^*^0 Nauifenu rėdak- tūrių komunistų klube Lė- mokratirtį kraštų Urugvajų. I gero lietuvio duktė, 
įtampų 1968 m. ka- , j Bihp giibfino IDO mėtų sū-: Jaunuolių gaujos be poH-1 Ifen'Aiitbony Mitrone
a. H.—, e aa _««-'ronm- į. (biės ideologijos morgam-

riėt'os lietūrių parapijos kfe- zavo į tris — TupdmarOr, 
j bonas kuri. Jonas Giedrys Resistencia ir FANO —
Į su savo ”adjutatttiV‘ stūd. maištininkų grupes ir ėmė 
» Alfredu Stanevičium, ku- vykdyti terorų

ciausią
riuomenės turėta 3.95 milio-! 
nai vyrų, o dabar tas skai
čius jau nukritęs iki 3.1 mit 
ir planuojama iki 1971 me
tų vidurio jį dar sumažinti 
iki 2.9 miliono. 7 M j 

Naujokų šaukimas taip 
pat žymiai mažinamas. Jei 
gu 1969 m. jų buvo pašaukta 
karinėn tarnybon 289,000, 
tai 1970 m. numatoma pa
šaukti tiktai 150,000.

Pastaruoju metu prievar
ta šaukiamuosius didele da
limi pakeičia savanoriai, y- 
pač pakėlus žemesnioee tar
nybose atlyginimą apie 20 
procentų. Bedarbių skaičiui 
didėjant, tikimasi tų 
norių dar daugiau.

Nuo 1971 m. mobilizacija 
pirmiausia palies 19 metų 
jaunuolius. Bet jų skaičius 
yra toks didelis, kad būti 
pašauktam į kariuomenę ga
limybė yra tik 1 ik 10.

Kaip žinome, jau nuo se
niau yra svarstomas klausi
mas visą JAV kariuomenę 
sudaryti tik iš savanorių. 
Bet šiomis dienomis prieš to
ki projektą pasisakė ir šen. 
E. Kennedis. Pagal jo sam
protavimą. tada | kariuome
nę veržtųsi daugiausia tik 
tie, kurie niekur kitur netin
ka ar nepajėgia susikurti 
sau geresnio civilinio gyve-

MMMt, FIA

I

Fišerio), 74 psl.. kaina 26 et

mmtfeinds (K. KaumauL «T 
psl., kalnu 26 čtėftft

Atakai 
UfrOS. bet 
duodamos už

rie, sako, ten buvę altai pri 
imti

Pagrobė 
teroristai
išlaisvinimą išleisti ii 
jimų kitus ten sėdinčius te®- 
roristūs, kurių yra įkahnta 
apie 200.

Uepošmėttėti lietuvių kO-• Urugvajaus vyriausybei
...............~ nUiriistų laikraštėlis ”Dhr-' nesutikus patenkinti jų reL

antrasis iš MaatoHUSėtfe ^a“' įdelbė, kad jo StsA- kaiarimų jie pagrobė* ir «U- 
valstijos. Daug sveikinimų kfrgas redaktorius ir amŽi- žęidė JAV diplomatų Dan

Oria ir Leonas Stashilist 
liepos 25 d. artimųjų; tarpe 
minėjo sSVO vedinio gy
venimo 50 metų štttofctįl Į 
ifthlėjimą atvyko ir sutoktu- 
rininkų abu sūrite inžinie
riai: Vienas iš Vftfctaijoą o

tris
likimšs.

~ t - , •' * ' ■ ,

Albina* Gumbaragi*

laiškais ir telegramomis bu
to H Mūssachūsetts valfctS- 
joa,*tor StasinHai ilgai gyve
no prieš persikeldami į Flo
ridą

Ona ir Leonas Stasiulisi 
iš pat jaunų dienų dirbo ir 
visuomeninį darbąs, Gyven- 
dami Bostone, jie priklausė 
Gabijos ehonri. Ten jie ir 
vienas antra pažino ir 1920 
m. susitūokė.

Jie taip pat priklausė ir 
Sandūros t kuopsi, SLA 43 
kuojai; So. Bostono Lietu-_ J..,Migliu • - fc-- - K..▼ i | Kuiluo
PMlato k Matidįeri tebėte. 
1 <BDTWo iImUb R1011U uUVu 
ovmiaros Kuopos 
rius, o Oka — ^mdartsMb- 
cerų Hitmo įzumnme.

Ona Staafulienė svečius

Uronę, kurį po 19 diedų 
tiglį šautas nušovė. 
Išardomąjį teroristų dar- 

įb| pasmerkė ne tik urugva- 
i jie&$ MA IT viiriti čHffitiė- 

Čia primintina, kad šitie tas pasaulin Savo paripikti-
ponai, Stalinui mirus. Agra-!’!’m.u* ifreikšti vyriausybė

. ... - ... llūpj paskelbė gedulo dieną,
ciadbs klube {rengė dfto-j Valstybinės įstaigos ir visų
rhj*‘ sn Stalino paveikslu ir kraštų atstovybės tikėto* pu

siau stiebo vėliavas, priva-

Jonas Stanelis išskridus 
tuVą. s

prie jo ėjo garbės sargybą; 
Rasikas pasakė kalbą, ku
rioje pabrėžė,- kad mlFė di
delis žmogus, kurio dvasia 
bus amžinai su mumis.

• • •

ni^;^*rinkV?f.bed1arW«i»1 labai grąžto priėmė. Stalai
rasiniai persekiojami, ne
baigę mokyklų ir panašus e* 
lementas, tesiekdamas leng
vesnio gyvenimo ir didesnio 
uždarbio. O tokia kariuome
nė galinti pasidaryti labai 
nepatikima pajėga.

Prieš kuri laatią vietos ko
munistų klube viešėjo iš 
New Yorko atvykęs Mask 
vos laikraščio koresponden
tas A. Laurinčiukas.

Čia atostogavo ir Chica
goje leidžiamos yVitoies“

buvo apkrauti visokiris gar
dumynais ir gėrimais.

Ifrs HHMme Ohar ir Lee- 
n****?“"* «*
mmgų meu{. j

M.

čios prekybos ir pramonės j* 
staifps uždarė duris; gaMs 
buvo tuščios, tą dieąąnnma* 
tyti koncertai, pastanksmi- 
niriiaiv sporto varžybos ir ki
ti renginiai atidėti.

tarti jas ir teleVisija savo 
programą skyrė Dan ttftro** 
nei paminėti. Visa spauda 
daug vietos davė šitam rei
kalui' u* griežtai smerkė te
roristus.

Paštų valdyba paskelbė ti- 
leisianti ženklus* Mftrdnei

Ad*. Balpb Naėer, beria* Ge-

jb mUraaktę 
▼«stą byle NMbr *ete

MkSte aatobeMlif

Grifai kabui.
NEPRIKLAUSOMOS Lffi- 
fUVOS PINTGAI, Jono K. 

Kario, 225 psl., kaina $6.
RASTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

zas Liūdžius, 246 pušia 
piai, kaina...........$3.00

parašė dr. K. Šidlauskas. į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.56.

LAUMIŲ JUOSTA. Bro* 
niaus Railos akimirkshfy 
kronikų I dalis, straipsniųj 
rinkinys, 348 pri-, kaina — 
$3.00.a- -<-* m* . •.Afmemį, oiVTyDię ir <vk 
vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
$3.00.

Gyvulių fikb. Georgė Or 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl., kaina $1.00

LIETUVIŲ BELETRIS* 
TUMU ANfoC0G«rA, ir 
omas, redagavo Buruarte* 

ir Benys Beb-

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

Bė to, esame gavę nedide
lį kiekį teirininko P. Soti 
parengto leidinio ”flkdtig Mfr 
daromi teėtetafcittei*. Tai Bk 
bai naudinga infontttedjią 
knygelė norintiems sUdl 
ti testamentą. Ten yrą fr 
tamentų pavyzdžių. Jos 

$3.06.

700 puslapių, kaine 
trthataen, stl $io. Knygoje yra( 61 rašyto- 

l'/rią įvyksta daug nelaimią. ■ jo kūrvbos pavyzdžiaL 
GM yeeesMte agente*, kerte lei- Milfordo getvše elegijų*; 
pMjb Nmterio privatini gyveei- kad Keleivio administraci 

t vteeip jįyrovokave. DU fb didelį susidomėjimą sukėlęs 
Hefr jb HM* MMbovei bylą, reika- poeto Jono Aisčio straipsnių 

bubama atlyiintl ja* padary- rinkinys. Kaina minkštais 
pato popiežius AuRus VI tiu »ereRei*i ir meAbsbien viršeliais $2.55, kietais vir- 

pasmerkė terorirtus, bet la- eeaebHea. sėliais — $3.75.

leiNeira senKiuB- muoneiĮUH 
prisiminti: Visų i^ų vyriam* gM 
sybšs atsiuntė ušuojautasU *e»

KĄ LAUMES L
Tai rašytojde 

Orinteitee parašyti atsimink 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir štame žėiūyt 
nė. 234 puri., kaina $2.

Knygų irieidb Čftfragėfr 
Lietuvių Literat&nte ifr-tib 
R lenini skaitoma; peram 
jęs j> vi ir baigti.

^IGL
DOVANA 

Tai H. 
gyvenimų Vergų stovyklojfr 
Sibire aprašymas anglų kal
ba ”n»e CedmNky eė N* 
taour ter tlM Ttimliini Tauri 
ra*, liti pst, kabia' St.M 

Lietuviu kalba ta knyfta 
iau išparduota. Ji labai tin
ka dovanoti kitatouSaasa

<
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, ialin ii Lietuvos!

Mirė Marcelinas šikšnys— 
Šiaulėniškis

Rugpiūčio 15 d. Vilniuje 
mirė pedagogas, visuomeni
ninkas ir rašytojas Marceli
nas šikšnys, 96 m. amžiaus.

Velionis 1893 m. baigė 
Šiaulių gimnaziją, o 1897 m. 
Maskvos universiteto mate- 
matikos-fizikos fakultetą. 
Nuo 1898 iki 1915 m. moky
tojavo Rygoje, vėliau lietu
vių gimnazijoje Voroneže. 
Iš ten 1918 m. grįžęs į Vil
nių, dirbo lietuvių gimnazi
joje. o nuo 1922 m. iki 1939 
m. jai vadovavo. Jis buvo 
geras pedagogas, parašė ke
letą matematikos bei fizikos 
vadovėlių, kurie buvo varto
jami ir nepriklausomos Lie
tuvos mokyklose.

Be pedagoginio darbo, ve
lionis visur, kur tik gyveno 
(Maskvoje, Rygoje, Vorone
že. Vilniuje), uoliai buvo į- 
sijungęs į lietuvių visuome
ninį gyvenimą.

Didelių nuopelnų velionis 
turi kaip rašytojas. Jis rašė 
eilėraščius, kurie daugiausia 
buvo spausdinami Varpe ir 
Ūkininke, nemažai vertė iš 
lenkų ir rusų kalbų, bet ne 
tie darbai įamžino jo vardą 
mūsų literatūros istorijoje. 
Velionis yra vienas iš mūsų 
dramaturgijos didžiųjų pra
dininkų. Anais carų laikais 
jo veikalai, pasirašyti šiau
lėniškio slapyvardžiu, buvo 
vaidinami Rygoje, Petrapi
lyje, vėliau Vilniuje, Šiau
liuose.. Voroneže ir kt

Lietuva neteko šiuo metu 
seniausio pedagogo ir rašy
tojo, bet jo atlikti darbai dar 
ilgai ilgai bvlos apie jį atei
nančioms kartoms.

Premijavo Dvarioną ir 
Laurušą

Ryšium su Lenino gimi-i .... . .. , ...
mo 100 metų sukaktimi, bu-j.. Vriniaus universiteto bib-
vo paskelbtas dainų apie Le-1 llotckaI 5,als metals- 
niną, partiją ir tėvynę kon
kursas. Buvo premijuotos 21 
kompozitorių dainos, jų tar
pe B. Dvariono daina "Že
mės balsas“ (S. Žlibino žo-!s™’yta.lai.kvti.”Wta»tinės 
džiai) ir Vilniaus operos-ba-irelksmes !v-vklu • APle tal
lėto teatro direktoriaus V. 
Laurušo daina "Akys“ (E. 
Mieželaičio žodžiai).

Mirė dr. J. Čečys

Liepos 24 d. mirė techni-įspaudinių skyriuje saugo-1-
kos mokslų daktaras Jonas 
čeičys, gimęs 190J'm. Ro
kiškio apskr. Jis profesoria
vo Dotnuvos žemės ūkio a- 
kademijoje, vėliau Kauno 
universitete, o paskutiniuo
ju metu dirbo Hidrotechni
kos ir melioracijos moksli
nio tyrimo institute.

Jauniausia* choras 
televizijoje

Vilniaus Inžinierinio sta
tybos instituto "Gabijos“ 
choras yra jauniausias aukš
tųjų mokyklų choras. Jam 
nuo pat pradžios vadovauja 
nusipelnęs artistas Klemen
sas Griauzdė. Neseniai cho
ras dainavo ir televizijos 
programoje. Be jau mirusių 
kompozitorių — Sasnausko,
Naujalio ir Šimkaus — kuri-’ džiaugė, kad popiežiaus 
nių, buvo duota ir dar gyvų- valstybė užmezgė diploma- 
jų: Lietuvoje gyvenančio A.' tinius santykius su komunis- 
Bražinsko "Į planetą ateina tinę Jugoslavija. Tai, girdi, 
jaunystė“ ir JAV-se gyve- "jau antra socialistinė šalis, 
nančio kompozitoriaus Jero-kuri turės savo atstovą Va- 
nimo Kačinsko "Pio\ ėjas“.tikane“ Pirmoji buvo Kuba.

Vilnelėje dvesia žuvys

Literatūra ir Menas rug
piūčio 8 d. rašo:

"Iki šiol vilniečiai tik iš 
spaudos buvo girdėję, kad 
kartais mūsų upėse — Šešu
pėje, Nevėžyje, Minijoje — 
ima plaukti užnuodyta žu
vis. O štai praėjusį savaitga
lį tie. kurie ilsėjosi prie Vil
nelės, tolėliau už Markučių, 
tokį vaizdą jau galėjo ste
bėti savo akimis. Upės dug
nas buvo tiesiog grįstas ne
gyva žuvimi. Kur ne kur pa
krantėse bolavo kritę kirai, 
matyt, bandę šitos žuvies 
paragauti. Vanduo skleidė 
tokį kvapą, kad nedrąsu bu
vo i upę bristi.

"Jdomu, kas taip pavaiši
no VĮlnelęs fauną? Kaip bus 
įvertinti upės nuodytojų 
nuopelnai?“

Vaisių ir daržovių 
tebetrūksta

Okup. Lietuvoje tebe
trūksta bulvių, daržovių ir 
vaisių — tai tikrovė, dėl ku
rios dejuojama jau ne pirmi 
metai. Partija su režimine 
vyriausybe kasmet skatina 
šioje srityje daryti pažangą, 
bet... jos nedaug. Apie tai 
liudijo ir šią vasarą Vilniuje 
priimtas partijos ir vyriau
sybės nutarimas (Tiesa, bir
želio 26). Nurodyta, kad 
"daržovių ir vaisiu augini
mas ir paruošos dar nepa
tenkina gyventojų...“ Esą, 
labai atsiliekama, plečiant 
šiltnamių ūkį. taip pat sta
tant bulvių, daržovių ir vai
siu sausrvklas, lėtai plečiant 
vaismedžių, ypač rudeninių 
ir žieminių plotus.

Vilniaus universiteto 
bibliotekos lobiai

mėn., ruošiantis minėti 400 
metų sukaktį, J. Tautų orga
nizacijos UNESCO nutari
mu, bibliotekos sukaktis pa-

paskelbusi Tiesa, pateikė 
bibliografo V. Bogušio duo
menis apie Vilniaus biblio
tekoje saugojamus lobius.

Dabar ji turi beveik 3 mi
lionus knygų tomų. Retų

mas 1525 m. Vilniuje išleis
tas P. Skorinos "Apostolas“, 
pirmoji lietuviška knyga — 
M. Mažvydo katekizmas 
(1547 m.), pirmosios lietu
viškos gramatikos, K. Sirvy
do žodynas ir kiti reti leidi
niai. Be to, dar saugomas N. 
Koperniko traktatas apie 
dangaus kūnų judėjimą 
(1543 m.), prieš Amerikos 
atradimą išleistas K. Ptolo
mėjaus atlasas, pirmosios 
latvių, estų knygos, pirmasis 
raketinės technikos vadovė
lis (K. Simonavičiaus, 1650 
m.) ir kt.

VATIKANO SANTYKIAI 

SU JUGOSLAVIJA

Vilnies redaktoriai apsi-

* f* 9V

Mass. gubernatorius pasira&o didelį trinkimą sukėlusį 
automobilių draudimo įstatymą, kuriuo draudimo bend
rovės verčiamos apdraustajam išmokėti iki $2,000 me-' 
dicinos išlaidų, neb/ant kuri pusė kalta dėl įvykusio au
tomobilių akciderfto.

Maskva didina reikalavimus
Okup. Lietuvos gyvento-. ir vaisių, gyvulininkystės 

jai š. m. liepos mėn. pradžio- produktų gamybą ir kt. Vil- 
je ir vidury iš L Brežnevo niuje pabrėžta: jau imamasi
pranešimo Maskvoje, vėliau priemonių auginti antis,’radarbiau ja Rytų Vokietijos omodžin 31 d 
iš Aukšč. Sovieto nutarimo žąsis ir kalakutus. Dar nusi- ’ komunistų spaudoje. Žmon-im'u ° ,

—,-D.Ai skųsta, kad mažėja avių nės, kurie kadaise veikliai .U tų ' '
skaičius, o karvių bandą rei-į bendradarbiavo su Hitlerio aeTp t

kia stengtis gausinti, nes partija ir slaptąja policija, ’
pastaraisiais metais ji didė-! dabar tarnauja įvairiose vai- - - ,. . ,. 1 7 į
jusi nepakankamai. į džios įstaigose Lenkijoje. ' ^Ti

Visa tai liudija: okup.i Pasak Wiesenthalį. 98 pavo Lietuvą ir kitas Fabal-
Lietuvos kolchozininkų lau- hitllerininkai profesoriauja valstybes, su kuriomis 
kia naujos pastangos nauji komunistų valdomoj Vokie- paSiraS1US1 pa'
lenktyniavimai, nauja pro- tijos dalyje
paganda skubėti, kelti ga-'

patyrė, kad priešingai Brėž- 
nevo teigimui liepos 2 d. jo 
pasakytoje kalboje Sovietų 
S-gos komunistų partijos 
Centro komiteto plenumas 
neįvyks šiais metais, bet 
atidėtas kitų, 1971 m., kovo 

| mėnesiui. Liepos 14 d. okup.
; Lietuva patyrė ir to plenu- 
jmo darbotvarkę su Brežne- 
i vo ir Kosygino pranešimais.
’ Tai liudijo — nieko naujo 
‘Kremliuje, vadai pasilieka 
tie patys.

i Tačiau plenumo, kuria 
' pagal nusistovėjusią tvarką 
turėjo jvykti šiais metais, a- 
tidėjimas bent pusmečiui te- 

,bekelia kalbas bei spėjimus..

mybą, nes... Maskva reika-; 
lauja ir ji ne veltui juk ati- J 
dėjo partijos plenumą...

Tie žmonės, skaitydami; 
ar per radiją išgirdę naujus ____ ,__ __
reikalavimus žemės ūkiui, go Lenkijos komunistų par- Castro paskutinėje sąvo kai- RY . IIPp , čiaiirf
tegalėjo pasiguosti nebent tijos vado Gomulkos asme- ^°Je tautai viesai Parelske> 1, 7. L,- , 7r’
viena vilniškio pasitarimo nįnjs vertėjas Erwin Weit kad P° 11 met|3 komunistų romanas 1 dalis. 32o psl., 11

užuomina, kažin kurio at- Jis papasakojo apie 1968 m.!Kubą slegiančios dalis 302 psl kiekvienos da-
{Panašiai, kaip Vakaruose e- stovo nedrąsiai pareikšta, liepos 13 d. konferenciją, idldeles ekonomines negero-. «es kaina$u 00.
Įsą sovietinio gyvenimo ste- būtent: reikalingos apgalvo- kurjoje Rvtų Vokieti jos ko-' vės’Jis nurodė ir keletą lai‘U a . o r Kuta .. KEL1Ab 1
'bėtojai, lygiai ir Sovietijoje ’ tos proporcijos, "siekiant munistŲ vadas uibrichtasj bet čia pat išskai-. KAIRĘ premijuotas roma-
•’ ’ ' * ’ visų pirma plėsti gamybą,1 p-ripžtai roikalavps kad čiavo ir visą eilę nesėkmių. nas 18 JAV senosios kartos

kartu reikiamai apmokant koslovakiia būtu okunuota Pagal j° prisipažinimą, ge-'lietuvių gyvenimo, 248 psl., kolūkiečio darbą“. Tie žmo-> Gomulka smerkęs če^ rokai įkritusi kaikurių ! kaina $3.00-
nės, žinoma, pagalvos, kad siOVakijos valdžios vadžių. mak?° dal>’kl2 gamyba, o-

1 bei jos pavergtuose kraštuo- 
se gyveną iš buvusių prane
šimų ir taip pat iš okup. Lie
tuvoje vykusių partinių pa
sitarimu eigos patyrė svar
bią atidėjimo priežastį: so
vietinis režimas turi ūkinių 
sunkumų, reikalingos pa- 
stanggos juos nugalėti.

Žemės ūkio vystymasis —
, visų uždavinys, — pažymė- 
į jo partija Vilniuje ir Tieso
je (liepos 12) nurodė į Vil
niuje liepos 10 d. komunistų 
partijos sukviestą pasitari
mą. A. Sniečkus pasitarime 
išsamiai kalbėjo apie mask- 
vinio plenumo nutarimus.

1 kurių grandinėje "pagrindi
nis klausimas — toliau di
dinti grūdų gamybą“. Čia, 
pasak Sniečkaus, savo indė
lį turį įnešti ir "Lietuvos že
mės ūkio darbuotojai“, ki
tais žodžiais. — kolchozi-, 
ninkai, sovehozų tarnauto
jai. Okup. Lietuvai nustaty
tas 1971-1975 metams tvir
tas valstybinių grūdų paruo
šų planas — 160,000 tonų. 
Maža to, — kiekvienas kol
chozas ir sovchoza3 privalo 
ne tik įvykdyti planą, bet 
per penkmetį * ’parduoti“ 
valstybei mažiausiai 35 pro
centus grūdų viršum plano 
padidintomis kainomis.

“Plano negalima neįvyk
dyti“—buvę pabrėžta Mask
voje, priminė Sniečkus.

Kiti reikalavimai, Mečią 
ir okup. Lietuvos kolchozi- 
ninkus: žymiai geriau au
ginti technines kultūras (rei

"visų pirma“ reikalingas ap
mokėjimas, po to — gamy
bos plėtimas.

Kiekvienu atveju, jau da
bar laukiama naujo partijos 
pareigūnų šauksmo bei įky
rių raginimų, nes juk ir pa
sitarime pabrėžta: "svar 
blausias uždavinys — išaiš
kinti TSKP CK Plenumo nu 
tarimus kiekvienam respub
likos darbo žmogui...“ Tie 
aiškinimai nebe naujiena, jų 
bus netik šiemet, bet ir ki
tais metais ir vėliau...

(ELTA)

CHOLEROS PAVOJUS 
ART. RYTAMS

Tarptautinė sveikatos ap
saugos organizacija skelbia, 
kad choleros epidemija Va
karų Europai negresia, nes 
čia higieninės sąlygos gana 
aukšto lygio. Bet vis dau
giau kelia baimės galimybė, 
kad cholera gali paplisti Ar
timuosiuose Rytuose ir Af
rikoje. Tarp atplaukusių hli- 
vu iš Odesos į Egiptą kelei
vių jau pastebėta susirgusių 
cholera. Jei čia ta epidemi
ja nebus sustabdyta, tai ne
sunku jai bus prasiskinti ke
lią ir į Afriką.

Rytuose pereiti iš vienos 
valstybės į kita teleidžiama

Taip pasakė vokiečių va- ----------- ------------------ -------- . . ,
dui Sachsei lietuvių valstie-' daugiau nei 300 mil. dole-’ 17 trumpų vaizdelių - apy- 

tik nuo choleros iskiepytiem.! į jų sukilėlių vadas- kryžiuo-' rių. Šalia turistų įvežamų braižų, 176 psi., karna $2.50.
kia daugiau cukrinių rurtke- Maskvoje paskelbta "sanita-1 čių klasta pagautas prie Ka- pinigų tai yra stambiausios Aloyzas baronas: Vieni-
lių ir kt.), reikia didinti rijos diena“, skirte miestui raliaučiaus pilies. užsienio valiutos sumos, ku- 61 MEDŽIAI, 117 psl. ka*>
bendrąją bulvių daržovių apšvarint. . __ rias Jugoslavija susirenka, na $ 1,50.

MILIONAS NACIŲ 
TARNAUJA 

KOMUNISTAMS l Vakarų Vokietija ir So- 
Žydas Simonas Wiesen-I vietų Sąjunga šiomis dieno- 

thalis nacių buvo kalinamas mis pasirašė nepuolimo su-
net dvylikoje koncentracijos 
stovyklų, bet buvo ir laimės 
paženklintas — išliko gyvas. 
Jis dabar visas savo jėgas 
skiria hitlerininkams me
džioti. Tam reikalui jis turi 
įsteigęs žydų dokumentaci
jos biurą ir jam vadovauja

Jis jau daug aršių nacių 
išaiškino, ir jie buvo nuteisti 
pagal užsitarnavimą. Jis iš
aiškino ir tokius įžymius hit
lerininkus. kaip Eichmaną ir 
Starglį.

Wiesenthalis sako, kad iš 
9 milionų hitlerininkų parti
jos narių gyvų dar yra 6 mil. 
Iš jų Vakarų Vokietijoje gy
vena 4 mil., pusantro milio
no — Rytų Vokietijoje ir ki
tuose Rytų Europos kraštuo
se ir apie pusė miliono — 
Austrijoje.

Daug jų dabar tarnauja 
komunistams. Rytų Vokie
tijos komunistinės spaudos 
viršininkas yra senas hitle
rininkas. Net nacių oficiozo 
”Der Stuermer“ buvę redak-
toriai ir kitų nacių leidinių * patęstas 1931
bendradarbiai dabar bend- i f??68« ,d“ 0 Į93.4 “-L 

’ , . • • - . , . ... > dzio 4 d. pratęstas iki 194o

našias sutartis.

manas, 234 psl.. kaina $2.50
CASTRO PRISIPAŽĮSTA į Albinas Baranauskas, 

W1 ' KARKLUPENUOSE, pre-
Į mijuotas romanas, 224 psl., 

I Vakarą Vokietiją pabJ J™ i

PABĖGO GOMULKOS 
VERTĖJAS

Almenas, UPĖ I

Vytautas Volertas, GY-

atleidimą, bet nereikalavęs 
okupacijos.

Vengrijos komun^tų va
das Kad ar buvęs priešingas 
pavartoti jėgą Čekoslovaki
joje. nes tai pakenks komu
nizmui ir Čekoslovakiją pa- 
stums į Vakarų ylėbį.

Tada traškančiu balsu Ul- 
bricht užsipuolęs Kadarą. 
Esą, Čekoslovakija—JAV ir 
Vak. Vokietijos imperializ
mo taikinys, po jo seks ir 
Vengrija. Dubčeką reikią 
pašalinti. Čekoslovakiją rei
kia iš naujo pertvarkyti. 
Dubčekas esąs Vakarų Vo
kietijos įrankis.

Ulbrichtą parėmęs Bulga
rijos komunistų vadas Živ 
ko.

Kaip žinoma, toje konfe
rencijoje buvo sutarta pa
siųsti į Čekoslovakiją Sovie
tų Sąjungos ir jos satelitų 
tankus, kurie ir užgniaužė 
Dubčeko pradėtas demokra 
tinęs reformas.

"Laisves mintis nemilžta 
kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta^ kad mirti dėl laisvės 
—garbė, o gyventi vergijo
je—gėda, tokios tautos ne
pavergsi !M
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į KAIP SOVIETŲ S-GA
I
! VYKDO SUTARTIS

tartį. šia proga verta prisi 
minti, kad 1920 m. liepos 12 
d. Sovietų S-ga ir su Lietuva 
pasirašė taikos sutartį, ku
rios pirmasis straipsnis sakė, 
kad Rusija pripažįsta be jo
kių rezervų Lietuvos valsty
bės suverenines teises ir ne
priklausomybę ir laisvu no
ru visiems laikams atsisako 
visų Rusijos suvereninių tei
sių į lietuvių tautą ir Lietu
vos žemę.

1926 m. rugsėjo 26 d. 
Maskvoje buvo pasirašyta 
Lietuvos ir Sovietų S-gos 
nepuolimo sutartis, kurios 
trečiuoju straipsniu "abi ša 
lys įsipareigoja respektuoti 
visomis aplinkybėmis viena 
kitos suverenumą, teritorinį 
integralumą ir neliečiamy
bę“, o tos sutarties penktuo
ju straipsniu abi šalys "įsi
pareigoja susilaikyti nuo bet 
kokio agresijos aktų, nu
kreipto prieš viena kitą“.1.

Tos sutarties galiojimas

i

dos ir tekstilės pramonė, ce-: VENIMAS YRA DAILUS, 
mento, plieno ir tt. i romanas iš lietuvių emigran-

Dėl daugelio tokių nepa-' tų gyvenimo, 242 psl., kai- 
sisekimų jis prisipažino e- na$2.5P
sąs pats kaltas ir net pareis-k Vytautas Volertas, UPĖ 
kė, kad jo tautiečiai, jeigu j TEKA VINGIAIS, romanas 
norį, galį jį pašalinti, nors' 332 psl., kaina $3.50. 
dėl to niekas nepagerės. į Vacy* Kavaliūnas. KAL* 

Tokio smulkaus savo klai- NŲ GIESME, premijuotas 
dų išskaičiavimo ir viešo romanas, 201 psl.. kaina 
kaltės prisipažinimo dar nė $2.50.
vienas komunistų vadas nė- Kazy* Plačenis, PULKIM 
ra padaręs. , ANT KELIŲ..., romanas iš

kun. Strazdelio gyvenimo,
I tomas 200 ps.. kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00 

Juozas Arai.Rauskas, fll-
NAGO UGNIS, premijuotas 
t omanas, 205 pusk, kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre-

KOMUNISTŲ BEDARBIAI 

RENKA KITŲ VALIUTĄ

Komunistinėje Jugoslavi
joje viešai prisipažįstamą, 
kad ten esama nemažo skai
čiaus bedarbių, ko kiti ko-
mišnistiniai kraštai niekad i miJuotas romanas, 2/9 psl., 
neprasižioja. Bet pasirodo,j '
kad ir tie komunistiniai be
darbiai valstybei teikia ne
maža naudos.

Mat, kasmet į užsienį iš
siunčiama apie 700,000 to
kių bedarbių sezoniniams 
darbams. Daugiausia jų pa
tenka į Vak. Vokietiją, ar 
Austriją, Šveicariją ir net 
Prancūziją. Iš ten jie siun
čia namo tvirtą užsienio va-
liūtą. Pereitais metais jie • Psk- kaina $3. 
parsiuntę 205 mil. dolerių, o į Oiiančios pušys, Halinos 
šiemet numatoma sulaukti! Didžiulytės - Mošinskienės

ROMANAI
Birutė Pūkelevičiūtė, — 

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

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

Alė Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 265 psl. 

kaina $3.50.
D. Nendrė, AIDAS TARP 

DANGORAIŽIŲ, romanas,
365 psl., kaina $5.

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

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 

kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusL, 
Kaina $2.50. Gaunama Ke- 
leivio administracijoje.

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

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 

suvaikiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE- 
7 MUNO SŪNŪS, II tomas, 

428 psl , kaina $4.00.

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

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

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro

V y tautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
ousl., kaina $4.50. 
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko

premijuotas romanas, 246 
psl,. kaina $.3 
Draugas don Camillo, 

įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216

t



i
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio sn Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Koman, Maik, koman. f aš tau pasakysiu, kad mar- 
Pasakyk, kas girdėti ant

Kraigai veržiasi į politiką
Lietuviškam gyvenime ta; 

nebūtų jokia naujiena, nei 
kunigų politikierių savo lai* 
ku turėjome netgi perdaug 
Bet Amerikoje tas dvasiški 
jos veržimasis į politinius 
{postus ar aukštas administ 
locijos tarnybas stipriausia; 
pasireiškė tik pastaraisiais 
ljaikais. Bet ir čia dar gero* 
kai seniau keli dvasininką:* 
jau buvo gana aktyvia: 
Įsijungę į politinę veiklą. 
Antai, presbiterionų kuni
gas John Witherspoon jai 
dalyvavo vadinamam Kon 
tjinentaliniame kongrese ii 
yra pasirašęs JAV nepri 
klausomybės deklaraciją. Be 
to, keturi pastoriai yra buvę 
kongreso atstovais 1800 m.
6 trys ir dabar yra kongrese 
Pastaruoju laiku į politikę 
Smarkiai veržiasi ir kataliku 
kunigai, siekdami vadovau 
jančių vietų. Kaip kun. Sten 
lįey Lowell sako. Amerika 
artėjanti į kunigų-politikų 
erą, kuri galinti ilgokai už
trukti.

Šiuo metu 16 pastorių ii 
katalikų kunigų pretenduo- 
a j miestų majorų vietas, 3 
kandidatuoja į senatą Ir 1
kongresmanus ir 2 į guber

natorius. Gana daug dvasiš
kių veržiasi ir į paskirų vals
tijų seimelius, į mokyklų va

»e."♦

vadinamą "kraštutinę kai-‘ 
rę“, dalyvaudami "taikos“ 
demonstracijose, net po š.
Vietnamo vėliava. šūkauda-S 
mi prieš karą, reikalaudami 
"revoliucijos“. Vienas iš to
kių "liberalų“ yra ir Bosto
no Kolegijos dekanas jėzu
itas Robert F. Drinan, labai
griežtai pasisakęs prieš Viet- | 
namo karą ir dabartinę JAV 
poliltiką Azijoje. Pagaliau 
galime prisiminti ir kardi-’( 
nolo Cushingo trigrašį, ku
riuo jis palaimino "taikos 
demonstracijas“.

Nėra paslaptis, kad čia 
nemaža kunigų politikieriy 
yra tiesioginiai ar netiesio
giniai susiverbavę komunis
tai. Mat, jie žino, kad kuni
gas, turėdamas savo audito
riją ir būdamas labiau pati
kimas miniai, gali būti ne 
tik geras, bet ir pastovus a- 
gitatorius. Sakoma, kad ko
munistai net tyčia eina į ku
nigus. kad galėtų ateity ge
riau pasidarbuoti partiją), 
lengviausia jiems įsibrauti 
jvairių sektantų tarpą, kurių 
Čia pilna nuo Jahovos liudi
ninkų iki velnio garbintojų.

Katalikų hierarchija dar gaudoma policija, deginami 
<<iek stengiasi savus kunigus namai. draskomos Ameri- 
kontroliuoti, reikalaudama,

matizmas suka man koją,*
svieto.

— Svietas, tėve. labai pla
tus. Nežinau, nuo ko ir be
pradėti.

— Aš girdėjau, kad Ka
nada susipyko su sovietais 
— dėl silkių, Maiki. Ar tai 
teisybė?

— Tiesa, tėve, Kanados 
žvejai skundžiasi, kad mil
žiniškas sovietų žvejybos 
laivynas išgaudo žuvis ap
link Kanadą. Ir rusai esą la
bai nemandagūs — jų lai
vai nieko nepaisą, šaudą pro 
pat kanadiečių panosę.

— Nu. tai gali ir vaina 
prasidėt. Ale tai būtų juo
kinga vaina, Maiki, — vai
na dėl silkių vuodegos.

— Ne, tėve, tokio karo 
nebus.

— O ką gali žinoti, Mai
ki? Juk Amerikos preziden
to karas Vietname ir žydų 
faitas su arabais jau paseno 
ir eina prie galo, tai jau lai
kas pradėti naują susikirti
mą. Juk svietas be vainos 
neapsieis.

— Tiesa, tėve. kad Viet
namo karas tęsiasi jau per
daug ilgai; tačiau neatrodo, 
kad jis galėtų greit pasi
baigti.

— Kodėl tu taip mislini?
— Taip liudija faktai, tė

ve.
— Ale gazietos kasdien 

rašo. kad prezidentas Nikso- 
nas atšaukia vis daugiau ir 
daugiau vaisko iš tenai. Iki 
Kalėdų gal jau paskutinis 
jankis bus iš Vietnamo par
vežtas.

— Laikraščiai rašo ir ki
taip. tėve, todėl reikia su
prasti, kadi jie ąašo tiesą, 
o kada valdžios propagan
dą skelbia.

— O kas yra propagan
da?

— Nuolatinis kartojimas 
žinių, tėve. kad tiek ir tiek 
kareivių prezidentas atšau
kia iš Vietnamo, arba ruo
šiasi atšaukti, tai yra propa
ganda karo kritikams nutil

2aTOme:
I Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza- 

1 nų veiklos, 254 pst, kaina 
.$4.50.t ?
j Poezijos pilnatis, Bernar
do Brazdžionio poezijos 
rinktinė, kurioje sutalpinti 
visų jo poezijos knygų ge
riausieji kūriniai. Knyga iš
leista labai puošniai, 592 
psl., kaina $10.00.

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

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

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

lidžiūvusi lanka, 18 nove
lių, parašė Aloyzas Baronas, 
224 pslM kaina $4.50.

Tūboto gaidžio metai* 
romanas, parašė Kazimieras 
Barėhas, 438 psl., kaina kie
tais Viršeliais $3.75, minkš
tais $3.15.

Numizmatika, parašė Jo- 
Po $4: L. J. Stasiulis, Mia- nas Karys, 340 psl. kaina — 

mį, Fla., A. Shukis, Hawt- $15.00.
hdrne, N.J. Juodojo pasaulio sukili-

V. Petronis, St. Peters- mas, parašė Stasys Michel- 
burg. Fla., $3. I sonaš, 127 psl., kaina $2.00.

Po $2: J. Petkūnas, iš Elągiiki Stepono Kolupai- 
Brockton, Mass.. A. Masals- lo* įtekintoje i nerašo Ksa- 
kų Elįzabetk^ N* J- P. Glą- veraą Kaunas, 52 psl., kai- 
veckas. Baltimore, Md., G.1 na $1.00.
Lokamas, Omaha, Nebr., M. i. Kritusieji už laisvų, II to- 
Kazelevich, Unibn City, N. mas, parašė Vladas Ramo- 
J., J. Vinaitis, Akron. Ohio. jus, 195 psl., kaina $4.00.

Po ?$1 ♦ Ą; Stūnkus, iš Rugsėjo šeštadienis, pre- 
StoughtoA, Masš.. A. Drun- mijuotas romanas, parašė 
eilas. East Chicago, Ind., L. Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
Konče, So. Weymouth, Mas- psl., Kaina $5.00. 
sachusetts. A. Paliliūnas, į Meilė dvidešimtajame 
Norvvood, Mass., A. Jan- amžiuje, parašė Petras Man- 
kauskas, Chicago, III.. J. deikis, 273 psl., kaina $5.00. 
Rastic, Ft. Lauderdale. Fla., Be nansų, premijuota a- 
M. White. Waterbury. Conn. pysaka, parašė Andrius No- 

Visiems aukotojams ta- rimas, 200 psl., kaina $3.50.
Vincas Krėvė savo laiš

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

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

___ Nemarioji žemė, Lietuva
ĮSIGYKITE "ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠUS**! pasaulinės poezijos posmuo- 

se, sudarė Alfonsas Tiruolis,
Ką tik išėjo iš spaudos JONO JANUŠKIO atsimini- 176 psl., kaina $5.00. 

mai "ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠAI**, 127 psL Poilsis ant laiptų, Vytauto 
knyga, iliustruota, kaina $2.00. Karoso eilėraščiai, 50 dide

lio formato puslapių, kaina 
$4.00.

Diena prie ežero, 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 Lietuves 
nepriklausomybei, Vaižgan
to straipsniai, 40 psi.. Kai
na $1.00.

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

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

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

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

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

Gaisro dūmai 25 minutes nutęsė Bostono Patriots ir Wa_ (J p I <|i^ono Reds^ins futbolo rungtynes Bostono kolegijos

kad tokie politikieriai pir
ma gautų iš savo dvasinės

namai, draskomos Ameri
kos vėliavos ir keliamos ko
munistinės.

dovybes ir kitas žėmesnėšĮ vyresnybės leidimą tokiai 
pašalinei veiklai, bet tos J 
priemonės menkai juos te-

pareigas. Jų yra irrespubli 
tai kokia man bus iš to nau- konų jr demokratų sąrašuo- 
da? |se. o kaikurie atstovauja ii suvaržo.

. ~ }ai nevykęs paly* • kraštutinėm srovėm, 
ginimas, tėve, nes nusiskun-, Aplamai, linkstama ma- 
dimas, kad koja skauda, ne- pyti, kad dvasiškija dau 
būtų jokia propaganda. j gilusia remianti vadinamą 

— ištiek, Maiki, man tas sjas "konservatyvias“ poli- i pj jgvvendinti skelbiamus i 
nelabai aišku; nu, ale dėl to tjneg sroves. Bet tai nėra tie- dealus praktiko je: rasių ly- 
nesibarsim. \ erčiau paša-, Dabar gana dažnai susi- 
kyk man, kaip galima su- duriama *su politikieriais ku- 
p rasti, kada gazietos rašo nigaia, kurie stipriai remia

Dvasininkai "politiniai 
aktvvi^tai“ aiškina, kad jie 
veržiąsi į politiką morali
niais sumetimais. Jiems rū-

teisybę
— Čia, tėve, reikalinga 

gera nuovoka ir logika. Jei
gu žinią praneša atsakinga 
spaudos organizacija, kaip 
AS (Associated Press), tai 
galima tikėti, jog žinia tei
singa. Aš tikiu ir toms ži
nioms. kurias praneša rinitų 
laikraščių žinomi korespon
dentai — ypač tokioms ži-, 
nioms, kurių valdžia neskel
bia, o kartais net ir slepia. 
Tokių dalykų dažnai iškelia 
ir kongreso komitetai, kurie 
tyrinėja slaptą valdžios po
litiką.

— Argi mūsų valdžia už
siiminėja tokiais sekretais?

— Ir kaip dar užsiima’ 
Štai, prieš kiek laiko Wa- 
shirgtonas pradėjo skelbti, 
kad Kambodijoje amerikie 
čių visai nėra. Ir tas buvc 
kartojama per kelias dienas 
Tuo tarpu privačios žinios 
tvirtino, kad Kambodijoje 
veikia vietiniais rūbais per
sirengę Amerikos ČIA žval 
gybos agentai. Jie organi 
zavo tenai perversmą.

— O kas ta Kembodija?
— Tai buvo konstitucinė 

monarchija pietinėj Azijoj 
greta Vietnamo. Valdžia bu
vo koalicinė, o vyriausia 
krašto galva buvo kuni
gaikštis Norodom Sihanouk 
nusistatęs prieš Amerikos 
intervenciją Indokinijoj. 
Santykiai buvo įtempti, ir 
Kambodija kelis kartus pro
testavo, kad Amerika kiša
si j vidujinius jos reikalus. 
Pagaliau, kai 1965 metais 
Amerikos bombonešiai su
bombardavo keli3 Kambo-

gybe. taika ir kt. Deja. mes 
kunigų sutinkame ir minioje 
tarp barzdylų ir kūtvėlų, kur

dyti. Propaganda, tėve, yra į dijos kaimus, Kambodija 
viskas, kas skelbiama 3avo! visai nutraukė santykius su
naudai, arba priešo nenau
dai. Ar aišku?

— Nelabai aišku.
— Ar gali pasakyti, kodėl

neaišku?

Washingtono valdžia. VVa- 
shingtonas kaltino Kambo
di ją, kad ji globojanti ko-

pavasarį Kambodijos kuni
gaikštis išvyko Maskvon. 
Kaip sakiau. Washingtonas 
ėmė skelbti, kad Kambodi- 
joj amerikiečių visai nėra, 
o privačios žinio s sakė. kad 
tenai veikia persirengę A- 
merikos žvalgybininkai. Pa
galiau nuskrido į tą pusę ir 
Washingtono karo ministras 
Laird. Ir išgirdom, kad 
Kambodijoj įvykdytas per
versmas. Komunistuojančio 
Sihanouko vieton pastatytas 
Amerikai palankus genero- 
’as Lon Nol. VVashingtonas 
pripažino jį tą pačią dieną, 
bet prieš jį sukilo Kambodi- 
ios žmonės ir kareiviai. Jam 
išgelbėti prezidentas Nixo- 
nas, kongreso nesiklausęs, 
•sakė amerikiečių armijai 
Vietname tučtuojau pulti iš 
enai į Kambodiją. Ameri

koje kilo didžiausias triukš
mas. Užprotestavo kongre
sas. pradėjo demonstruoti 
universitetai, o kai viename 
universitete tapo nušauti 4 
studentai, kitame užmušti 2 
r keliasdešimt buvo sužeis- 
a, tai visuomenės protestas 
lel Kambodijos karo pasi
darė toks rūstus, kad pono 
Nixono administracija nusi
gando ir, lyg atsiprašydama, 
viešai pranešė: tuojau, iki 
birželio pabaigos, visa Ame
rikos kariuomenė būsianti 
š Kambodijos ištraukta.

— Tąiką. ar ištraukė'
— Ištraukė, tėve. Ir ne tik 

pats prezidentas, bet ir jo 
generolai eme gėrėtis, kad 
tai buvęs labai reikahnggas 
ir labai protingas žygis, nes 
dabar Kambodija esanti ap- 
valvta, komunistų lizdai i»-

— Jes, Maiki, klausau. 
Tai buvo gera žinia.

— Ne. tėve. tai nebuvo 
žinia. Tai buvo propaganda.

— Kodėl propaganda?
— Propaganda todėl, kad 

tuo dirbtiniu savo džiaugs
mu valdžia norėjo įtikinti 
protestuojančią visuomenę, 
kad prezidento įsakymas 
pulti Kambodiją buvo pašė
lusiai geras dalykas ir kad 
protestai prieš tą žygį buvo 
visai nereikalingi. Vadinasi, 
tegyvuoja mūsų preziden
tas. ir kai ateis laikas, bal
suosime už jį vėl.. Tai aiš
kiausia propaganda, tėve.

— O gal ir teisybė, Maiki. 
Gal mūsų prezidentas ir ge
rai padarė, kad Kambodijoj 
išgalabijo komunistus.

— Bet teisybė yra tokia 
tėve, kad jų ne "išgalabijo“. 
nes didieji Amerikos bom
bonešiai ir dabar bombar 
duoja Kambodiją. Argi j? 
bombarduotų, jeigu ji butų 
taip "apvalyta“, kaip Wa 
diingtono propaganda skel
bia? Tai viena. O antra, se 
nato pakomitetis anądier 
paskelbė įrodvmą, kad po
no Nixono valdžia pasamdė 
Tailande 19,000 savanoriu 
wru kovai su komunistais 
Kambodijoj ir kad už tą tal
ką mūsiškė valdžia sumokė
jo Tailandui 200 milionų do
leriu. Šitą žinią pranešė iš 
VVashingtono spaudos agen
tūra Associated Press. Juk 
tai skandalas, tėve. ar ne?

— Nežinau, Maiki, ką ir 

besakyti. Man galvoj pradė

jo suktis. Atrodo, kad vai-

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

J. Johnson, Easton, Pa.- 
$11.25.

Po $10: J. ir V, Jankai, 
Miami, Fla., ir A. Alekna, 
Miami, Fla.

M. Manomaitis, So. Bos
ton, Mass. $7,

A. Mikonis, Rochester, N. 
Y. $6.

Po $5: P. Mikšys, Wor- 
j cester. Mass., J. Nevis, Mia

mi, Fla., D. Mažeika, Wor- 
cester, Mass,. A. Juškus. 
Florai Park, N.Y.

i'iame nuoširdžiausią ačiū.
Keleivio administracija

J. Januškis buvo vienas mūsų įžymiųjų žurnalistų. Jis 
ilgus metus redagavo ir Keleivį. Savo užrašuose jis įdo
miai pavaizduoja Prancūzijos svetimšalių legiono kareivių 
gyvenimą II pasaulinio karu metu ir to karo nuotaikas 
Europoje. Be to, knygoje yra trumpa J. Januškio biogra
fija bei kelių jo bičiulių pasisakymai.

"Draugo“ mokslo, meno ir literatūros priede rugpiū
čio 13 d. apie ją šitaip rašofna >

"Tai dienoraštinė medžiaga 1963 m. liepos 1 d. Bos

tone mirusio žurnalisto Jono Januškio, buvusio "Keleivio“ 

redaktoriaus. Pradžioje duodama su giliu nuoširdumu L. 

Januškienės paruošta velionio biografija, ištraukos iš P. 

Šveikausko kalbos laidojant Januškį, S. Kairio, Ant. 

Gustaičio žodis. Pagrindinę dalį sudaro J. Januškio die

noraštis — užrašai, apimamieji nuo 1940 m. birž. 23 d. 

iki 1941 m. lapkr. 5 d. Pro skaitytojo akis gyvais vaizdais 

prabėga II Pasaulinio karo pergyvenimai, paliaubos ir 

sunkumai vokiečių parblokštoj Prancūzijoj, įstojimas į

svetimšalių kuopas, slegiantis kareivių gyvenimas, demo*
>flK' t • ■’l,

bilizacija, sunkumai išėjus į civilinį gyvenimą, kietos pa

stangos emigruoti. Gale keletas straipsnių pavidalo in

formacijų ir samprotavimų. Januškis buvo socialdemo-

munistus ir leidžianti jiems naikinti ii musų kanuome- 
iš tenai užpuldinėti amen- nei Vietname jau nebusią

— Patrajysiu Vot, jeigu kiečius Pietų Vietname šį pavojaus. At tėvas klausai?

nai dar nebus galo, jeigu jau kratų sąrašu išrinktas į seimą, ir knygoje ryškiai atsispin- 
kareivius reikia samdyti, lr ,. . ... . * . ^ ,. .
aį Vgaliu suprasti, kan, ta * >° p*imm • •“‘orrtet,™., rež.m, | .
vaina reikalinga... Ech, ei- _
siu pas Zacirka ir pasigersiu, '-------3*-------- '**------ ------------

V
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MOTERŲ SKYRIUS

Jurgi* Savickis

/ Jiedu susitiko visai atsitiktinai restorane.
Jis dorojo skanius omarus, ji graibė savo ilgais pirš

čiukais vynuoges. Jos pirščiukais, primenančiais jam tas 
pačias vynu ir cukrum pertekusias uogas. Tuojau, iš pat 
pradžių, jis ėmėsi dievinti ją. Jis buvo įsimylėjęs į ją, 
kaip priimta sakyti, — iš pirmo žvilgsnio. Jo širdis pradė
jo smarkiau plakti. Protarpiais jis nustodavo kvėpuoti. 
Tais protarpiais mušdavo kraujas, ir jis būdavo pasiryžęs 
padaryti viską, ko tik ji geistų.

Lyg tyčia buvo pavasaris.
Po dviejų karštesnių žvilgsnių jiedu buvo susipažinę. 

Išėję gatvėn, jiedu susikalbėjo. Kitaip ir boti negalėjo.
Jis dirbo kaip jaunesnis, ką tik priimtas valdininkas 

užsienių reikalų ministerijos protokole. Jis pasiryžęs buvo 
progresuoti. Ko daugiau reikia? Jo jaunystė, jo užimama 
vieta ir ypač šis ką tik įvykęs susipažinimas jį kelte kėlė. 
Tarytum įmantriai buvo prišriubuoti prie nugaros geri 
sparnai ir kelte kėlė jį aukštyn. Jį. Su tikros angliškos 
medžiagos gerai pasiūtais rūbais. Su jo drąsiomis ir šią 
valandą skaidriomis mintimis, gerai prilygintais ir su
tvarkytais plaukais. Kaip ir pridera protokolo darbuotojui.

O ji?
Ji buvo — viskas. Ji buvo — nuotaika. Kątik atvy

kusi į miestą, ta turtinga dvarininko duktė. Skaisti, gerai 
išauklėta. Ir drąsi, kaip šitas pavasaris, ir skaisčių per
spektyvų moteriškė. Ir su savo laibais pirščiukais, tų vyn
uogių saldumo. Su skaisčiomis liemens ir kitokių moters 
dalių linijomis, kurios ypatingai harmonizavo po nauju, 
irgi pavasariškos medžiagos, tayloru. Būsimas aukštas 
ministerijos valdininkas paskambino, kad jam atsiųstų 
dar aukštesnio šefo automobilį, kurį jam pavykdavo ret
karčiais numaukti ministerijos oficialiems ir mažiau ofi
cialiems reikalams. Taip ir dabar. Nors dabar buvo gana i 
vėlu. Tiksliau — apie vidunaktį. j

Jie važinėjosi skaisčiomis miesto apylinkėmis. Gera ’ 
mašina urzgė, kaip tolimos pasakos akordai. Minkšta,! 
patentuotų spyruoklių sėdynė juos supo ir nuolat viens 
prie antro artino. j

Mašina lėtai, visai lėtai dunksnojo ir pynė jiems jau
nystės pasakas. Tarytum ir jai buvo taip gera. tai pačiai 
mašinai. Jie nė nejuto, kad važiavo. Jiems atrodė, kad 
jie plaukia kažkokia išsvajota gondola žavėtinais Vene
cijos kanalais. Kurios, tiesą pasakius, jie dar nei vienas 
nei antras nėra matę. Jie tik girdėjo. Retkarčiais atsidus-

LMa KaaaMae, svarbiausia Tats-La-Biaaca aužudymo 
byfca liadiaiakė. tetaro UaUbintje'aet keliolika die- 

parodymal gkli kaltiaMaMa atvesti mirtį.
eisfotfuri NMnMb gaujai, ka

ltelis žmaSBe. ffsdgaąt ji atskai
tai pati aebus kaltluauiB

Teises patarimai
AėVskat* dr. M. ftv»ikB—fchal sutiko atsa
kyti | KaMvie skaitytoją ktotoimm 
reUtakb. Tie ktoaateai turi Mti 1 
tofermaeiaio poMdria. Kbuabuaa ir ai 
aakyuaa apnuadinsiaM Siamo skyriuj* 
Laiško reikia paliariti, kad esate Keleto

tiesti tiesta* što

. o.
be.». Šveikauskas, Attoraey ai Law.

'•inaro d lar m Būto tol om
ĮSOS Centre Street 

Ifttdk

Vytautei Skripka
• f *

GAIVIĄJĄ VASAROS NAKTĮ

Gaiviąją vasaros 
Mėnuo 
Teka viri ■soyuą, 

iri© Idfefy
Gi

O čia,
Aukštaitijos laukuos, 
Prie gubų 
Mėnesienos 
Žaidžia vaikai.

Kvepia žeme ir 
šiltas dangus 
Nusileido and misą. 
Iškankintą jurų. 
Vakarinių žvaigždžių.

Klausimas

Mano vyras išdirbo tame 
pačiame fabrike virš 17 me
tų. Darbas buvo nesunkus, 

į h- visi jį darbe mėgo, nes jis 
yra labai patikimas ir sąži
ningas žmogus.

Vieną dieną, valgant pie
tos fabriko restorane (ca- 
feteria), jam staigiai pasida
rė bloga, ir jis suklupo ir pa
virto ten pat ant grindų. Jo 
bendradarbiai jį pakėlė ir 
tuoj pat nuvežė ligoninėn. 
Jis skundėsi smarkiais 
skausmais krūtinėje, jį visą 
išpylė prakaitas ir abi ran- 

i kas skaudėjo nuo pat pečių, 
i Ligoninėj daktarai jį apžiū- 
i rėjo ir neleido grįžti namo. 
! Paguldė jį lovon ir padarė 
i visokius tyrimus ir analizus. 
i Jam pasidarė geriau, ir 
skausmai praėjo. Po 10 die- 

' nų daktarai jam leido grįžti 
•namo, bet uždraudė dirbti.
I

auksinių gobų.

Iš pradžių manėme, kad 
į po kiek laiko daktaras leis 
j dirbti, bet pasirodo, kad 
. daktarai yra tos nuomonės, 
kad jo darbo dienos yra pra
ėjusios ir kad jis niekuomet 
nebegalės dirbti pastovų

į darbą.
J

I Vyras yra tik 58 metų am
žiaus, ir mes dar tebeturime 
jaunus vaikus (teen-agers)

! Aš pati dirbu vakarais, va-
. .. r bau raštines ir į rankas gau-

Jei Lietuvių Enciklopedi* Pelkyno uogautoja, ruošia- dolerius per savaitę,
į iš kurių pragyventi neįma-

Kas pasakys, kai jai 75®.?
darni ir atsidurdami danguje, tai vėl suspėdami suvokti ja rašo teisybę (Aš taip ti-’ ma Vaikystė.
Pakaunės skaisčių šlaitų žalumą. Protarpiais jis nejautė kiu), tai gegužės 17 d. Jani-Į Kaip matome, Narūne te-' noma
kitokio likimo, ji liksianti jo. Pievos, miškeliai, takai žvy- nai Markevičiūtei-Narutayi- bėra dar kupina kūrybinės r
ruoti ir nežvyruoti, viskas buvo nulieta keistos mėnesio čienei-Pakštienei (Narūnei) ugnies. Nuoširdžiai linkime,
šviesos. Ir lengvučio šydo viskas buvo pridengta. Veidai sukako 75 metai. Bet niekas jai dar ilgų kūrybingų metų.
atrodė tokie keisti. Jis buvo pasiryžęs viskam. O automo- šiandien ją.sutikęs nepasa-r -pas
bilio šešėliai — tokie gaivūs, tiršti. Automobilio šešėliai, . a J.ai P? me J* i

... ... .. . ... , -i- i ir išvaizda, ir siela yra dauggule ir šliaužė ant sultingos parko žoles. * jaunesnė
Jiedu pasipasakojo savo istorijas. Janina panevėžietė. Čia,
Iš to staigumo ir ji atsiduso: ”Ką darysi, kai žmogus dar gimnazijoj būdama, ji

toks neturtingas. Tamsta, tai kitas dalykas, tamsta gali į priklausė slaptam lietuvių
greitai būti prezidentu“. moksleivių būreliui. Studen-

4............................,. . . ... . .. taudama Petrapyiyje, buvo
— As? — Net įsisvajojęs jaunikis nusistebėjo tokia vpikli s,antoie Lietuviu Stu-veikli slaptoje Lietuvių Stu- 

- joje. Grįžusi į Lie- 
aprigyvenuri Kaune, 
dirbo moterų ir vai-

perspektyva, tiek, jam atrodė, tolima ir keista.. Savo da
mai kiek nuraminti jis tarė: ’Trezfdėhtų ateitis tokia ilga, 
atmink tamsta, tokia konkurencija'..“

— Aš netekau visko, — sakė įsidrąsinusi panelė, su draugijose. Ji bu-,
karšta širdimi ir tokiu nauju ką tik pasiūtu kostiumu, kth1*0 - nugr JFto,- ,
ris jai ypatingai tiko.

— Ko "visko“?
— Dvaro.
— Kas gi jį pagrobė? Kas atsitiko?
— Na, tamsta žinai gerai, viskas nusavinta.
— Kaip tamsta dabar gali gyventi?
— Kaip? — truktelėjo pečiais.
Jis buvo jaunas ir herojiškas. Ir tąja savo jaunyste 

turtingas. Argi jis neįpintų ką į šį liūdną akordą?
— Viena likau...

kininko Patarėjo moterų 
skyrių redaktorė. Ji taip pat 
nuolatinė Motinos ir Vaiko 
bei Moters ir Pasaulio bend-h 
radarbė. Ji yra ir Keleivio 
bei kitų laikraščių bendra
darbė.

Nors tai buvo tiesa, bet šie niūrūs niuansai, atrodė, 
mažiau derinosi su tokiu linksmu asmeniu, kaip ji.

94-f S® '
— Tamsta! — jis šoko gelbėti jos. Jis net prisiglaudė 

lūpomis prie jos rankų. Sąlygos buvo tokios patogios: 
mėnulio šviesa ir vienuma.

Lietuvos žemę apleidusi. 
Tanina, Narūnės slapyvar
džiu* pradėjo kurti vaikams 
eilėraščius ir pasakas ir jas 
leisti. f958 m. pasirodė pir
masis jos eilėraščiu vaikams 
rinkinys — Jaunieji daige
liai, po poros metų išleisti 
antrąja laida. Vėliau ji mū
sų vaikams padovanojo kny
geles Gintaro takais. Šnai
ri® karalaite, Birutės rytą, 
Miško 'viešnią, Gintarėle

Žinome, kad vyras gaus 
"disabilitv“, bet ir tai ne
daug. Kaip reikės pragyven 
ti ir kas mokės už vyrui rei
kalingus brangius vaistus,— 
to mes nežinome.

Po to jie aptarė, kad būtų geriau juodviejų likimą 
suderinti. Po to. žinoma, kai jis bus palipėjęs tarnybiniais
laiptais kiek aukštėliau (jis dabar buvo gana žemai). JipzM ... . _ - r .
labai gerai suprato jo intenciją. Jie buvo šią valandą lai- kXJ£s" »rte-
mlngI- 'nūn. Netrukus turi Beiti jin

(Bus daugiau) [ Stebuklingoji dūdelė ir

Atsakymas

Kai advokatas apsiima į- 
rodyti, kad širdies priepuo
lis buvo industrinio pobū
džio, jis turi iš anksto nusi
statyti, kad teisinių kompli
kacijų netrūks. Tamstų pa
čių daktaras Tamstai pasa
kytų, kad senstant kiekvieno 
žmogaus arterijos sukalkėja 
ir kad dėl to atsiranda šir
dies priepuolių. Tai yra nor
malūs procesas, ir niekas 
negali to išvengti. Todėl šir-

Pasisaugokime
čia savo žodelį noriu tai

kinti senesnio amžiaus skai
tytojoms, kad jos būtų at
sargesnės.

Įsivaizduokite į ligoninę 
atvežtą sulaužytais kaulais 
žmogų, kuris tik ką dabar 
buvo visiškai sveikas, bet — 
nelaimė! Paslydo, griuvo ir 
dabar pasidarė sunkus ligo
nis. Jam ateina neišvengia
mi kentėjimai, skausmai, 
gulėjimas ligoninėje, išlai
dos, prarastas laikas, o ir 
namiškiams staigus rūpes- 
is, gailestis ir vargas.

Senas, kad ir sveikas, 
žmogus dažnai nekreipia dė
mesio, kur ir kaip pastato 
savo kojas ar tai keldamasis 
iš lovos, ar išlipdamas iš vo
nios. ar eidamas per savo 
kambarį, ar lauke būdamas. 
Daug pasitaiko įvairių atsi
tikimų, mes žinome, kaip 
sugriuvę žmonės sulaužo sau 
tai ranką, tai koją, o bloges
niu atveju šlaunį (klubą)... 
Kaulai ne tik lūžta, bet daž
nai pasitaiko ir sutrupa. O

djes priepuolis gali žmogų! šlaunies kaulai labai sunkiai
ištikti lovoj, jam miegant, 
sėdint arba stovint ir visai 
nedirbant Tame ir glūdi to
kių ieškinių sunkumai.

Jei norima pateikti in
dustrinį ieškinį, atseit, jeigu

gyja, nes tą vietą sunku iš
saugoti nepajudinus, nors ji 
būtų ir gerai subintuota ir į 
gipsą įdėta.

Sunkesnio gijimo antra
tvirtinama, kad širdies prie-1 pnezastis — senas amžius, 
puolis įvyko dėl aplinkybių,1 kada kaulai būna iškoriję, 
kurios yra surištos su darbu,' trapūs, tad sunkiai pagydo- 
tai tenka įrodyti, kad dar- mi. Trečio ji blogybė: senam 
bas, kuri žmogus difbo, bu- žmogui ilgesnį laiką gulint 
votokio pobūdžio, kad jis Nivoje, prisideda įvairios 
prisidėjo prie širdies prie- komplikacijos. Būna ir taip, 
puolio ištikimo. kad P° daugelio kančių kau-
Tai gal skamba paprasta ir *ma 8^*’ Ya» a*riran- 
nekomplikuota. Tačiau iš es- da pragulos (žaizdos) nuo 
mės tai yra labai sudėtingas d&esnio gulėjimo. Jos taip 
reikalas, kuriam reikia labai Pat hgonĮ kankina. Be to, ro- 
kruopščiai pasiruošti. . jokios priežasties

Kai Tamsta kreipsies į prikimba. plaučių uzdegi- 
vietinį advokatą, jis padarys ma8’ ar kokia vidaus li- 
įžanginį ištyrimą (prelimi- M8-
nary investigation) Tams- Taigi, išvadoje turime Vi
tos vyro darbo sąlygų ir kai- sada prieš akis turėti sun- 
bėris su Tamstos vyro dak- kios operacijos vaizdą, ken- 
tarais. Tik po to Tamstos tėjimus ir galiausiai — mir- 
advokatas galės Tamstai tį arba invalidumą. O kad 
pasakyti, ar yra pagrindo to galėtume išvengti, rodos, 

' ieškiniui pateikti, ar ne. , taip nedaug reikia: tiktai
Kai ieškinys bos pateik- ate"*™*! Prisiminkime, 

tas, Tamstos advokatas ati- '“ke ar svečiuose
tinkamai pasiruoš bylai, tu- į*“*““’’“* ™kl.a nesku- 
ridamas gaivoje visas darbo,J*“- E,da"'1 '“‘P*?18’,. n<f 
aplinkybes ir daktarą nuo- apačioje kas Ir
niones da priepuolio ir "e*?"trauh» ~
Tamstos vyro dabartinio i "8tleli_n^k?bek;n:e-’. ne“~ 
stovio.

Tamsta sakai, kad vyro 
darbas buvo nesunkus. Tas 
.faktas irgi bus Tamstos ad-

riame vvras dirbo Juk iis tv0,f«o priimamas dėmesin, name vvras dirbo. JUK jis jjj

Draugai patarė mums 
kreiptis į advokata ir trauk- 

>ti atsakomybėn fabriką^ ku-

jten jiems atidavęs 17 metų 
ravo gyvenimo. Iš kitos pu- * 
sės, nežinome, ar

priepuolio ir kitų su juo su

!a gali1 pasisekti. Nesinorėtų ! . . 
,-u jais ginčytis ir bylinėtis, 1 ’ 
; jei nėra vilties ką gauti. Vy 
ro draudimas (bealtb Insu
rance) taip pat yra nutrauk
tas, o aš, kadangi dirbu tik 
dalį laiko (part-time), to
kio draudimo iš viso neturiu. 
Anksčiau ir vaikai, ir aš bu-
vome prirašyti 
draudimo.

is oi tą Smogą, ko
ris nidumi nepatinka.

a • •
To esi sBsikms kaip

<8!

• e a

Sti mes jį

kime. Ramiai statykime, ko
jas ir ramiai nusileiskime 
■žemyn. Skubėjimui išvengti 
senas žmogus turi išanksto 
pasiruošti, kad nereikėtu bė
gioti. Todėl nesivėlinkime, 
kad užtektu laiko visur ra
miai nueiti, kad galėtume iš-Cu rijusių reiškiniu turės dide- k*tokia brf,^ r^jw4g eiti is namą be įsknkusftj

Manau, kad verta šiuo rei
kalu pasitarti su advokatu.

!

pne vyro \

Turime kiek santaupų, bet 
< ui il”ai neužteks, kai reikės 
ligoninėms, vaistams ir dak
tarams mokėti.

VCL NAUJA DOVANA 
VAIKAMS

efl pa®

- Vytie
tik ką iiejosio knyga M£$> 
KHJKAS RUDNO3IUKAS

Ar fabrikas yra atšakių- Ifej
gas už vyrą ištikusį priepuo
lį ir ar juos galima priversti 
mokėti mums už nustotą 
sveikatą?

Būsim dėkingi, jei Tams
ta šiuo reikalu pareikši savo 

J nuomonę.
| Skaitytojai
New Yorko valstija.

IllrrtriL n
žo» kati tie,

tai Todėl
N 
BmakKeMfy.

mirčių ir nervinimosi.
Nemažiau svarbus daly

kas yra apdairumas, išėjus iš 
namų. Reikia visada dabo- 
tis, kad nepaslystum, kad 
kur neužkliūtom. neknapte- 
lėtom ir nesugriūtom. Eida
ma skersai gatvę, turėk 
kantrybės sulaukti savo ei- 
’ėsį kada sužibės žalioji švie
sa ir galėsi ramiai žengti.

Saugokimės patys ir iš
vengsime nelaimių!

Juk mriįgi Medicare, ligo*> 
nių apdraudė, pastebi, kad 
ligoninėse perdaug ligonių, 
atsidūrusių ten dėl jų pačių 
kaltės, — dėl užsimiršimo 
ar skubėjimo įvykus nelal- 
meiį saitais kaulams. G y- 
oatingai daug pasitaiko 
šlaunies susilatižymų. Ir tai 
liečia daugiausia senesnes 
moteris. Taigi visa tai gerai 
prisiminkime ir būkime at
sargios.

I _ . I < ’

I t
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Vietines žinios
Bostono

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

JAV

Rugsėjo 6 d. 2 vaL popiet 
į Sandaros salėje Lietuvių 
: Darbininkų dr-jos 21 kuopos 
j banketas.

Netekome vertingo nario

Bostono lietuvių kolonija1 ~ .. ,. ,. . ~ į
ir vėl neteko vertingo nario Prasto P«p tadienj Bos- qv»1 nnniot

Tai Kiivrn tone užsibaigė stambios' Rugsejo2(rd. 3 vai. popiet 
šachmatų pirmenybės, ! So. Bortono Lietivių Piliečių 

malonus, kuklus žmogus, vi-, dalyvavo 310 žaidei dr-jos UI aukšto salėje Ue-
M išJAV, Kanados, Euro-1 tuvių Bendruomenės rengia- 

meninį gyvenimą. Jo amžius Amerikos, jų mas “

• •

Tautos dienos ir Stei- 
tarpe buvo ir 6 lietuviai, j giamojo Seimo minėjimas.

.Pirmenybę D»- Spalio 11*4 So. Bostone
nuosdidmei^eris B.LaisenJLietuvili pnie{ių dr.jos 7(
surinku 10 /> tas ų. JAV j me,y sukakties ir senų nario 
didmeistenai P. Benko lai- 
mėjo 10 tš. ir R. Byrnes —
9i/2 tš.

Gerai pasirodė mūsų So.
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos šaehmatininkai Algis;
Makaitis drauge su Ignu Ža-i Spalio 25 d. Lietuvių ra 
liu, buv.,M,ontrealio ir Que-'dijo valandos Laisvės Var-

nebeleido įsijungti į aktin- 
gesnę veiklą, bet jis uoliai 
rėmė kitų dirbamus darbus 
savo kukliomis lėšomis, da
lyvaudamas įvairiuose ren
giniuose.

Velionis buvo Lietuvos 
paštininkas veteranas. Jis 
pradėjo dirbti dar Maskvos 
pašte 1914 m. Jau ten jis su
organizavo lietuvių paštinin
kus. Grįžęs į nepriklausomą 
Lietuvą, velionis tuoj stojo 
į pašto tarnybą ir įvairiose 
pareigose išbuvo iki 1944 
metų, kol pasitraukė į Vo
kietiją. (1941 ra. jis ėjo 
Kauno centrinio pašto vir
šininko pareigas!.

* Lietuvos paštininkai buvo 
gerai organizuoti. Vienas iš 
uoliausių organizatorių bu
vo velionis. Jis yra vienas iš 
paštininkų taupomosios ka
sos steigėju, jo dėka 1919 
metu antroj pusėj pasirodė 
"Paštininkų Balsas“. Be jo 
svarios pagalbos neapsiėjo 
ir vėliau kiti paštininkų laik
raščiai: "Paštininkų Žodis“,
"Pašto Pasaulis“.

Be jo pagalbos neišsivertė 
ir Lietuviu Paštininkų S-gos 
centro valdyba. 1968 m. iš
leisdama Lietuvos paštinin
kų atsiminimus — Nuo kri
vūlės iki raketos. _

Taigi, velionis buvo iri Praeitą savaitę mus ap
veiktas spaudos žmogus. į^ikė Jobu Cadzow (IJ30 
Lietuivvių spaudą sekė jis i-i Allerton St, Kent, Ohio, 
ki mirties. Skaitė jis ir Ke-į ^240)^ kuris Kento univer-j 
leivį

Su J. šaikfino mirtimi ir! sĮui gaati.raš® 
lietuviai filatelistai neteko Ple hetuvių klausimų Rusi-

beko čempionu, laimėję po 
7 taškus. Tik pustaškiu atsi
liko Algirdas Leonavičius, 
paskutiniame rate nugalėjęs 
Brazilijos moterų čempionę 
Gordoso.

nario veterano. 
Paskutiniuoju metu velio-

pagerbimo banketas.
• • •

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

• • *•

po rudens parengimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos trečio aukšto salėje.

• • •
Spalio 31 d. ir lapkričio 1 

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

Zoza. pelnęs 6 taškus. Jis 
laimėjo pumų vietų "Urna-į Upkriao j 
ted“ grupėje ir gavo $100 mote^ k|ubo 
pnzą su nugalėtojo taure.

Kukliau baigė Petras 
Kontautas — 5 tš. ir K. Mer
kis — 4y> tš. Pastarasis bu
vo įtikintas, kad dirbti ir 
dalyvauti tokio masto var
žybose yra persunku.

• • •

Ražo apie lietuvių klausimą

Jauna, 18 metų, lietuvaite 
Seinų (Lenkijnje). baigusi gnu. 
uziją. norėtą susipažinti su ne 
enesniu kalu 28 metą vyru, už 
o ištekėti ir atvykti į JAV. 
tašyti:

Regina Paszkiewicz, Licetur 
Igohraksztaleąee im. Konarskie- 
o. m. Šeiny. Woj. Biaiystok 

?oland — Palaka.

<CADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij 
ugrams Naujoj Anglijo 

♦ stoties WLYN, 1360 k> 
jcikių ir iš stoties FM 
01.7 mc- veikia sekmadit 
iais nuo 1 iki 1:30 vaL du 
ą. Perduodama: Vėliausi* 
iftąiilinii| žinių santraukt 
komentarai, muzika, dai 

w ir Magdutės pasaka. 
Biznio reikalais kreiptis j 

iltie Florists gėlių ir dovi 
•i krautuvę. 502 E. Brosd 
vay, So. Bostone. Telefo
nu AN 8-0489. Ten gauna 
-<ns ir KeleMe

d. Sandaros 
banketas ir 

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

• •
. Lapkričio 14 d. Lituanis
tinės mokyklos banketas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos m aukšto salėje.

» • *

NENUSIMINK11E!
Galima pagelbėti sergantienis 

'eumatu, ranką ar koją 
uais, nutirpimo, jaučiant 
vargj.
KEE-LEEF RUB mostis 
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus. 

Siųskite $5, gausite vaistus
su

ROYAL PRODUCTS 
Nurth Stiu, P.O. Bnx 9112 

Neverk. NJ. 07105

GERIAUSIA
DOVANA!

Dovanokite savo 
' gania ir bičiuliams 
Keleivio prenumeratą. Jums 
atsieis tik $6, o tas, kuriam 

. ji bus dovanota, per matas 
1 kas savaite gaudamas Kelei-

Lapkričio 15 d. So. Bosto- ri. tikrai ateimina.

no Lietuvių Piliečių dr-jos 
šurum burum. j

• • •

Statote ir Skaitykite!

ANTANO ŠKĖMOS RAS
TŲ I tomas (Nuodėguliai ir 
kibirkštys, Šventoji Inga, 
čelesta, Balta drobulė), įriš- 
4i, 500 psl. Kainą $6.00.

LIETUVOS ItTORUA 
/1-ji laida, parašė 
la Daugirdaitė-S:
114 psL, daug paveiksiu, ke 
j žemėlapiai, tvirtai įrišta 
Knyga ne tik geras vadovė 
lis mokiniams, bet ją su įdo 
mumu skaitys ir suaugusieji 
Kaina ..................... $b

LIETUVIŲ LITERATO- 
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A Vaičiulaitis apie po
eziją, K. Keblys apie roma
ną, R.Šilb*jori> apie novelę; 
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti
ką, J. Girnius meta žvilgs
nį į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar- 
Dio .problępiąs, Č. Gricevi- 
čnii duocra išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10.

PAULIUS AUGIUS, 284 
dideli puslapiai, šio įžymaus 
dailininko paveikslai ir A. 
Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.50.

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

Chieagos istorija, parašė 
I Aleksas Ambrozė, 664 psl. 

gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10 
minkštais —- $8 

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši 
toje 238 psl. knygoje yra ? 
dramos: Baisusis Birželis 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė 
Parašė Pranas Naumiestii-

Man

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur Ave„ Brocktoa, Mass. 02402. Tel 586-7209

Laisves Varpas

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoi

LIETUVA
informuoja skaitytojas apie pasaaHnios tr Hetuviškoosias 
įvykius, deda daug kr įdėmią austrauką ir atvirai pasisakė 
apie. visos nuisą vieuemesiaias bei kultūrinius klausimus. 
‘Jame rasite įdomią skaitytoją laišką skyrių, kuriame laukia- 
Uė kbipusią pasisakymą ir auomoaią kiekvieno visienm 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsą iš- 
eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbiu bei idėją, vi
suomet atviras kiekvieno anomonei, kuris kovoja ir dirba ni 
neprikteusomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 88.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSaDe-Montreal, 690, Quebee, CANADA

ŠLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

m
 b 

<

Lankričio 22 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje ramovėnų rengiamas

ritėto istoriios daktaro laiDs-i ^’etuvos kariuomenės atkfl- TĖVIŠKĖLĘ AS REGIU, 
rimo sukakties minėjimas. eilėraMiai, paražė Planas 

• • ♦ • Imsrys, 40 psl., kaina $1.-
Lapkričio 28-29 dienom

H_____2___ I_____________iltis. Kaina...................U 5C
PftgflMK MNHffHt BAtADgS. šitoj labai

’ " u gražiai išleistoj, gausiai i-
Muštruotoj knygoj yra sep-

SLA—JnWM«,
jo daugiau kaip SEPTYNIS MIUONUS

kuri yra
pigi, nm,SUSIVIENIJI*AS uriaške priao, o teikia 
psteraavtoBS savitarpiašs pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip irto sa pure mikna dokrią 
kapitalą, tad jo apdraadr tftra k saugi. Kiekvienas 
betuvk čia gaH gauti įvairią klasių reiks) 
apdraudm nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda garą Tašų amą jį
doamiat laauraata, kad jaunuolis gautą pinigus 
aukštojo mokrio stadijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TEBM 
apdnmdą: si $1,000.00 apdraudoa tik $8-00

ŠIA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga
amžiaus asmenims rekomenduojama Botsvflką 
klabą Ir dnągf jų aarkuas. O $1080.00 akddenta- 
Ha apdraudoa mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopus yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* koopų veikėjus, ir te plačiau paaiškins apie

jos trečio jo j dūmo j. Jis tam 
reikalui renka medžiagą.

nis gyveno pas savo dukterį Chieagoj, New
Aldona ir žentą inž. Jeroni-I Yorke, Putname ir kt. Dau-
mą Dabrilus, kuriems 
kiame gilią užuojautą.

reis-

ū didėja
1969 metais 279 Massa- 

chusetts valstijos miestai ir 
miesteliai (iš viso jų yra 
351) pakėlė mokestį (vidur
kį imant) $8.63 tūkstančio 
dolerių vertės nekilnojamam 
turtui, šiemet jau 283 mies
tai ir miesteliai tą mokestį 
pakėlė $9.01.

Bostone nekilnojamojo 
turto savininkai mokės dau
giau $12.40. Brocktone —

VAKARĖ BANGA, lyri- 
Balfo seimas So. Bostono L. ka, Gražina Tūlauskaitė. 
Piliečių dr-jos salėse. Į 127 psi., kaina $2.00.* • •

Gruodžio 13 d. poeto Ber-!. AUKSINIAI RAGELIAI, 
nardo Brazdžionio "Poezi- Pranas Naujokaitis,giausia medžiagos — to me

to lietuvių laikraščių — jis ......r - — , . . $2(X)
radęs preL Prano Juro vado- į J08 pilnaties“ pristatymas.,P®,’> Kainy t 
vau jamame Alkos muziejų-! 1 EILĖRAŠČIŲ RINKINYS.

Steponas Strazdas, 159
augamame Alkos muziejų 

je Putname. Jis prašo, kad 
turintieji Lietuvos laikraščių 
prieš pirmąjį pasaulinį karą 
jį painformuotų.

John Cadzow motina yra 
lietuvė.

Padėka

psl., kaina $2.50.
į ŠERKŠNO SIDABRAS, M

... .. ! Vaitkus, 86 psl., kaina
Ieškau Veronikos Barcenas. Į cn

gyvenančios Marlboro, Conn. Ji (
tetari* apie ją ką žinantieji METŲ VINGIAI, Alf. Ty- 
pnšomi parašyti adresą: „.V , . . A

Ieško

tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina............... $6.00

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

Nardžio pulkas, Balės 
Vaivorvkštės, kaina $2.

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

Nužemintųją generacija, 
egzilio pasaulėjautos eski
zai, parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2.

Atsitiktiniai susitikiinaL 
Kazimiero Barėno 14 įdo
mių apsakymų, 216 psl., kai
na $2.50.

I- -i

Mary Ka^ntienė, 215 W. 43 
SL, Ashtobula, Ohio 44904.

(33)
Mea nuoširdžiai žiojame; 

sūnui Juozai ir marčiai Kla
rai Balčiūnams, kurių na- 

$24, Cambridge — $18 ir tt i muose rugpjūčio 16 d. mums 
Yra mažų miestelių, kur ne-Į buvo surengtos gražios iš- 
kilnojamojo turto mokestis į leistuvės. Dėkojame sūnui ir 
daug didesnis negu didžiuo- (marčiai Viktorui ir Elzbietai 
siuose miestuose. Štai retai Balčiūnams, anūkams ir sve- 
kam žinomo Tyngsborough
namų ir žemių savininkai 
mokės po $299, Oakham po 
$256, o Barre po $200 nuo 
tūkstančio vertės.

O prieš 5 metus tik 53 
miestuose nekiln. turto mo
kesčio mokėta po daugiau 
kaip $100 nuo tūkstančio.

Boa* ieško brolių Juozo ir Vinco 
Atsiliepti

Kapsuko 
Kalūkis Banga, Mikaiaukos kai-

štreinikienė.

čiams Jonui Čiunhii, Daneli 
su dukra Nancy ir Bei Peilis 
Karson iš Worcesterio, Ma
rijai Višniauškienei iš Sa
lem, dalyvavusiems išleistu
vių puotoje ir linkėjusiems 
mums malonios kelionės. į 
Lietuva rugpjūčio 24 d. Mes 
to niekuomet nepamiršime 
k* grįžusios stengsimės atsi
lyginti. Labai aoftl

Petras Boruta ieško giminaičių 
šinmkauską. Atsiliepti prašoma 
šieo adreso:

Lithnania, Kapsuko miestas, 
Draugystės gatvė 9—15, Petras

Noria surasti 
Jie dirbo Lietuvoje 
gfcr tieste 
apše 05 metu

ste. Jkare meta. Jin pats arte apie M 
Ju frfmirttyff pratoaU pmiyti 
S0NSW?Stesiuliai dėkoja

Ona ir Leonas Stasiuliai, 
liepos 25 d. minėję savo ve
dybinio gyvenimo 50 metą 
siricaktį, dėkoja už pasvei
kinimą ir kartu atsiuntė Ke
leiviui paremti $10.

Vaitą firma plaCiaai
Brolių Veitų inžinierinė'

firma, nebesutilpdanu turė- “P0*08 VBetaa ie tb, life 
toee patalpose, persikėlė i •* UAssrts. Kaina Ūktai;
erdvesnes 871 Waahington: $1.50. Tinka dovanoti nelie-Į dėp. 4 Bream Afree^A* 
St, Braintree, Mass. Į tuviams. ___ ,

j (oi;

DĖMESIO!

277 SeeoMl Street, 
EHnbeth. N J. 07206.

Nori’gusipaiint
. Vedybų tikslu Ieškau viduri
nis amttras vyre. Bus tekis am_ į 

alytiškė, smlessss bddo, 
ilvaisdm našlė. Taria ir • 

ipą. Prašąs rašyti Hetn- 
vflkai: f

ruoKs, 176 psl. kaina $3.
GĖLIŠKALBkJIMAS, Jo- 

nas4fekas, 32 pst, ka^ 
na Įt^Oa a

CHATO ft,5- AMiiiiMflff 
Mackus, 64 psl., kaina $3.

SIELOS BALSAI, J. Smals- 
torius, 221 pri. kaina 75 c.

VYNUOGES IR KAKTŲ 
SAL Julijos Švabaitės ei 
Iėraščių rinkinys* 96 pri. 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščiu 
premijuotas rinkinys, 94 
pri., kaina $2.

RUDENS SAPNAI, Kotry

premijuota knyga, 90 pri 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, 3Usk

Santvara 5-ji eillraščh, 
knyga, 150 puslapių, gra 
šiai įrišta, kaina... 92.50

PLAUK, MANO LAIVELI
Petro Segato eilėraščiai
111 pri., kaina.... 42.08
DAINŲ SŪKURY 39 po

puliarios ir šokių dainos, 
surinko Gražinu Sismriream 
aut kišeninio formato, 123 
psl., kaina $1.00.

t. >

PIGIAUSIA 
DOVANA MOŠŲ 

MAŽIESIEMS

Musų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Sindokienės knygelė

"BALTOSIOS PELYTES 
KELIONE f MĖNULI“.

Jos $140 Paaku-
savo

galų. Ji gaunama ir Keleivio 
įstaigoje_______________

tsnldft ir skaitykit/'• 
Kipro Bielinio

r

TERORO IR VERGUOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA
Joje smulkiai aprašyta 

tos vergų stovyklos, kuriose 
bolševikinio teroro sistema, 
kentėjo ir žuvo mūsą 
bradai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

Gausite informacijas, jeigu

1971frst30Ur Straet, New Ysrk, N Y. 19091

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

icnsuiuasaaiBsaMui ■«■■■■■!

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietu viii išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 660 poslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

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

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

i <
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Vietines žinios
Pagerbs 175 narius 

veteranus

Rugpiūčio 20 d. buvo So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 

į di augi jos mėnesinis susirin- 
, kimas, kuriame pagerbti 
i mirę nariai Vincas Adams, 
< Jonas šaikūnas ir Kazimie-

KELEIVIS, SO. BOSTON

S. Griganavičius priminėj 
kad tik V. Tamošiūno dėka Į 
taip pigiai tebus imama už į
bilietus. Mat. jis apsiėmė! Atllanto rajono skautų 
valgius paruosti s€imyniniuiSĮ0Vyjęiapiasj(je<jagmrUg.
bū“u* • • i »_ i piūčio 30 dieną 1 vai. popiet

Kerrigan ir Dnscol prašė (galima atvykti anksčiau),
rinkimuose už juos balsuoti.

Cape Code artėja ruduo .Dalyvaus LKM akademijos ras Urbonas, o taip pat pri- 
Cape Codo paplūdimiuo-t Į imti 4 nauji nariai,

se šiltais savaitgaliais kaiti-i i apyskaitos paaiškėjo, j
naši dar nemažai svečių iš
Bostono ir kitų artimesnių! Rugsėjo 1-8 dienomis To- 
vietovių, kurie čia atvažiuo- ronte bus Lietuvių Katalikų
ja tik keliom dienoms. To- Mokslo akademijos suvažia- , , , .. A . i - i • KŪmesnių svečių jau retėja,'vimas kuriame tarp beveik kad <Jra“gija ta 17o narius, goninę kur jam buvo j^da
nnro rhr vi- rn-a-žnc Eiįvvc ’ L P k drauimoie vra įsbu- rvta inkstu operacija. Dabainors jų dai vis gražus buiys pusšimčjo paskaitų bus ir šių

J. Kapočius vėl buvo 
susirgęs

kad lienps mėn. pajamų bu-! Lietuvių Enciklopedijos 
vo S 4^26 ir pelno paliko leidėjas Juozas Kapočius, 
$2,302. j atostogaudamas Cape Code,

A. Andriulionis pranešė, j buvo priverstas atsigulti į li-

Nr. 82,1970 m. rugpiūčio 20

usėda prie stalų ”Audro- . . , T, bostoniečių paskaitos: dr. J.nės“ ir kitose vilose.
Cape Code vasarojimo

sezonas baigiasi su 
Dienos švente.

Girniaus—Tauta, kaip žmo- 
Darbo giškoji tikrovė, prof. dr. J. 

i Navicko — Sąmonės brendi- i

Paskutinis kvieslys 

į stovyklą

kurie draugijoje yra išbu-1 ryta inkstų operacija. Dabar 
ve ne mažiau kaip 25 metus. į jis jau baigia sveikti ir ne
visi jie bus pagerbti spalio' trukus grįš prie savo neuž-jie ous pagerbti spalio į trukus grjs p 
11d. bankete, kada bus mi-J baigiamų darbų, 
nima draugijos 70 m. sukak
tis. Įėjimas i banketą na-

baigiasi — rugsėjo 7 dieną. 
Vieta — 4-H Camp, Spen- 
cer, Mass. Tel: 885-4891.

Stovyklai vadovauja — 
stovyklos viršinigtos s. M. 
Subatis. viršininkopivaduo- 
tojas ps. A. Glodas. dvasios 
vadas kun. Šulcas, ūkio sk. i 
vedėjas P. Palubeckas. sese-I 
rijos stovyklos vadovė ps. B. j 
Zdanienė, brolijos stovyk-i 
los vadovas ps. G. Surdėnas. į

Svečiai ii tolimą miestą nius ir Jansonai yra čia at- 
’sikėlę iš Australijos.

Praeitos savaitės gale j Pastaruoju metu Bostone 
Bostoną iš Chicagos atvyko pas savo bičiulius vieši ir 
muzikas Jonas Zdanius su lietuviškos spaudos bendra- 
žmona Julija ir sūnumi Al-1 darbis Juozas Bubelis, čia 
miu. J. Zdanius yra Alek-. stabtejėjęs ilgesnėj kelionėj 
sandros Gustaitienės pus-! po Ameriką.
brolis. Kelias dienas jie iri Vasaros metu Bostone
kiti bičiuliai svečiavosi ir dr. 
Eduardo ir Marijos Jansonų

lankosi ne tik nemažai kitų 
kolonijų tautiečių, bet ir gve-

šeimoje Cape Code. J. Zda- čių iš Lietuvos.

Muziejaus retenybė

mo vyksmas Hėgelio feno- r'?!"5 ve*rana™s ve’tui: 0 
kitiems tik $3.o0. Ragino

I Laiko nedaug — paskuti-'
rvesarciot I n^s dienos. Skubėkite ruoš-j
OEMEbHJ. Į tis! gu§ ma]onu vėl susitik-j

Gavome Jurgio Gliaudo* ti, pabendraut^ pasimokyti i Dar turime pardavimui baigiančią pranykti lietuvišką
i * a.--* i C 14 V n Sa IT a a _1 1 U

Paskutiniai nepriklausomos Lietuvos laikų prisiminimai !

onetą:
bei pasidalinti patyrimu. į 5 lt. — J. Basanavičius, 10 lt. — Vytautas Didysis, 10 H. —prez. 

Iki pasimatymo stovykloj! A' Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus.

M.S. F. Zablockis, 2333 Ontario SL, Vancouver 10, B.C. Canada.

melogijoje ir dr. P. Kaladės 
— Žmonijos didėjimas ir

premijuotą romaną ”Aitva-
„ . . . . .. , ..... — .. .............. —------—------rai ir giria**, kuriame vaiz-

tin£i k^tiTmaiU TeiraSiš tei' nauj! maktO šaltiniai (sin‘| artimuosius, nes vėliau gali duojami Lietuvos partiza- 
XI) 233.6345. * tetinis maistas). jiems pritrūkti vietos. nai, 254 psL, kaina $4.50.i d _tt ' _ __ -

25i

TAUTINIAI KOSTIUMAI narius veteranus kuo grei
čiau aprūpinti bilietais savo

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St 

YVORCESTER, MASS. 

Tat SW 9-2868 

yra vienintele oficiali jsUu 
ga YVorcestery, kuri siunčia 
Mintinius tiesiog is YVorcet- 
torio j Lietuvą ir kitas Musi
jąs valdomas sritis- Cia kai-

sąžiningai.
ir

4l i—i sriautą ir 
gamybos medžiagą ir Intą

-9- O- ■ * 1  OmlKKll. CUaKMlDU 
bįbai žemorri. kainomis

Vedėja B. Sviklienė

Peter Maksvytis

49 Church Street 
E. Miltoa, Mass.

AtlMra visus pataisymo, ramau- 
to ir projektavimo darbas ii lau
ko ir viduje, gyvenamu namu ir 
biznio pastatu, paeai J4m» reika
lavimą. laukite visadaa iU S va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8975

Telefonas: A N 8-2805

Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS 
OPTOMETK1STAS 

Valandos:
nno 9 vai rvtn iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BKOADAAY 

South Boston. Mass

ĮSIGYKITE NEPAPRASTĄ KNYGĄ!

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

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje, 
galima gauti dailininko A* Į 
dotno Varno pieštą Lietuvon 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colią dydžio už 80 cnt

l ; - A.J.NAMAKSY
Real Esteto Jk Insurance 

321 County Club Rd- 
Neirtos Centre, Mase. 02159

TeL

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKI UTĖ)

OPIOM ETRIST1 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

443 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

UETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis)

•ooooooeoeeooooooooMoooooooooooe

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
KSpostingai taisoma laikrodžio* 

Uodus, papuotelua

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

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

GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina 
galite įsigyti įdomius prel. 
J. K. Končiaus atsiminimus 
iš Balfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista, daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina 

Į $4 (buvo $6), minkštais $3 
(buvo $5).

Knyga yr* gerinsiąs žmogaus drangas

wnnnimiinMtnm.
| Dažau ir Taisau f
j Namus ii lauko ir viduje, t

» Lipdau popierius ir taisau ’ 
I via ką, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
229 Savin HiB Ava

Elood Sąuare , 
Bardicare Co.

naaonaoaooooooaaaoooei
TsL CO 5-5854

N. J. ALEKNA 
EAST BKOADNAk

SOUTH BOSTON, MASE. 
TELEFONAS AN 8-4148

Senjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys narnami

Beikmenys plamberiama 
Visokie

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšių 

draudimas
Kreiptis sena adresą:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvray 

Sa Boston, Masa 92127 
TsL AN 5-1781

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
YVorcester, Masa 01604 

Tet 798-3347 
Tiesiai ii Woreeoterio sian- 

čiam Įvairios siuntinius į Lieta 
vą ir kitos Rusijos valdomos 
plotas! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagą, ap- 
ava maisto ir pramoaėn gami
nių. Tarime vietojo Įvairią via 
tinės gamybos ir importuotą 
prekią ii kitą kraštą visai io- 

iis kainomis. Be ta siunčia- 
maistą, pinigas ir galite oi- 

sakyti ją gamybos prekea. čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigų atsikviesti 
gimines čia pas save i svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką jriti- 
kinsito. Vedėjas A. 8chyriaski

E. KARDEL1ENES DAINŲ
I PLOKŠTELE
i

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos -ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotą dainą ir ari
ją plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO i LIETUVĄ 
ir

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos

Atidaryta darbo dienomis 
9 vaL ryto iki 5 vai- rak.

o šeštadieniais 
8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.

Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

Tat 288-0068

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodamo tiktai vaistas, išpiidome gydytoją rs 
eeptes ir turinis visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į ttetuvišką vatstiaą.
Sav. Emannoi L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

982 a W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-9920

Nuo 9 vuL ryto iki 8 vaL vw išskyrus šventadienius ir oekm.

Gana
nereikalingai eikvtti kirai alyvą

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO 

{STAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikviea. 
ti į svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus TransAtlantic Travel Service, čia visą 
lėktuvą bilietai (airtickets) išrašomi 
bclaukiaaž — bo jokia papildama 
ma k tižią,, . „ »

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

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

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

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

Globa Parcel Service, Ine.

Skambinkite

268-4662 1

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį, pūtėją, sro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metą garantija.

&FUEL CHIEF
Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

487 Washington St. (Codman Sq.), Dorchester, Mass. 
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vat per dieną

Skambinti: GEneva 6-1204

1 Oi! Hp^tinįj Fijuipm-nt r

Dovanų pažymėjimus ir rusišką prekią užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo

390 W. Broadvray 
Sa. Boston, Mass. 02127

Telefonas:
Visą skyrių vedėja

^,"99999999999999t99999999999»99999999999999999999999999999999


