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Izraelis ryžtasi boikotuoti 
taikos derybas

Dėl taikos derybų nepasisekimo žydai kaltina arabus, 
o arabai žydus, lameliu sprendimų nulėmė prie S 
vykstanti priešlėktuvinių sovietinių raketų statyba ir 
bų partizanų teroristiniai

Arabų partizanai užpuolė 
keturis keleivinius lėktuvus

Visuose lėktuvuose skrido apie 600 keleeivių. šnairo 
susprogdintas didysis Pan American linijos lėktuvas 
ing 747. Daug miiionų nuostolių.. Arabų partizanai 
pažįsta tą puolimą organizavę ir įvykdę.

Kąip ir galima buvo tikė
tis, Izraelio if arabų valsty
bių taikošdėrybos’Jungti
nėms Tautoms tarpininkau
jant jau trūksta, dar nepra
sidėjus rimtiem pokalbiam. 
Mat, Izraelis sutiko su pa
liaubų sąlygomis ir taikos 
deryboms ryžosi tik JAV 
spaudžiamas ir regėdamas 
prieš akis sovietinių ginklų 
grėsmę, o arabai, matyt, ti
kėjosi ta proga pagerinti sa
vo karines pozicijas ir pri
stumti savo reketas arčiau 
prie Suezo.

Per šį trumpą paliaubų 
laikotarpį Izraelis pajuto, 
kad laikas dirba ne jo nau
dai. Žydų žvalgybos žinio
mis, Egiptas jau įrengė ir 
dar rengia daug naujų rake
tų postovių arti Suezo kaną- 
lo ir prisivežė apie 1,000 rei
kėtų. Nors Izraelis reikalavo 
JAV ir Jungtines Tautas pa
veikti Egiptą, kad tos rake
tos būtų ii ten pasalintos, 
bet iš to apčiuopiamų rezul
tatų nesulaukė.

Jordano ir Lebanono par 
tizanai, nebodami jokių pa
liaubų. ir toliau puldinėjo 
žydų pozicijas. Kai Izraelio 
kariniai daliniai, grumda
miesi su partizanais, įsiver
žė į Lebanono teritoriją, tai 
JungL Tautos žydus vien
balsiai pasmerkė. Pastaruo
ju metu prie to prisidėjo dar 
arabų teroristų įvykdyti ke
leivinių lėktuvų užpuolimai, 
kurie duoda progą Izraeliui 
pakreipti pasaulio viešąją 
nuomonę prieš arabus. Ir 
taip praeitą sekmadienį Iz
raelio vyriausybė pareiškė, 
kad ji boihdtttoeianti New 
Yorke pradėtus taikoa jmsi- 
tarimus tol, kol nebus ati 
trauktos nuo Suezo ten pa 
statytos raketos ir arabai 
sutartų paliaubų metu nu; 
stos stiprinti savo frontą.

Izraelis prieš Egiptą iškė
lė 10 kaltinimų, kuriuose į- 
rodinėjama. kaip arabai lau
žo paliaubų susitarimą

Iš kitos pusės, Egiptas kal
tina JAV-bes, kad jos klau
sančios klaidingų žydų in
formacijų, kad žydus drąsi
nančios. O tos raketos esą 
jau ten buvusios prieš pa
liaubų susitarimą. Egiptą pa
laiko ir sovietai, kaltindami 
žydus, kad šie nenorį grąžin
ti okupuotų arabų teritorijų 
ir siekią vėl pradėti karo 
veiksmus.

Nors derybų pokalbiams 
nutrūkus, paliaubos fronte 
dar nesugriuvo, bet jų am
žius irgi gali būti trumpas.

JAV atstovas sako, kad 
bus daroma viskas, kad tai
kos pokalbiai vėl prasidėtų.

Pabėgo sovietų 
balerina

Praeitą penktadienį viena 
žymiausiųjų Rusijos baleri
nų Natalija Makarova pabė
go iš Londone gastroliavu
sios Kirovo (vardo Leningra
do baleto trupės ir paprašė 
Britaniją globos. Jai ta glo
ba buvo suteikta penktadie
nio naktį.

Ji sako, kad negalėjusi 
pakęsti Sovietijoj gyvenimo 
ir darbo sąlygų, o taip pat ir 
intrigų, kurios galėjo su
žlugdyti jos karjerą.

Tas pabėgimas labai pa
veikė visą trupę ir sovietų 
atstovus, nes iš to paties ba
leto yra pabėgęs ir pasauli
nio vardo baletininkas Ru
dolfas Nurajevas.

Sovietų karo laivai 
plaukiai Kubą

Keturi sovietų karo laivai, 
tarp kurių yra raketom gink
luotas kreiseris ir toks pat 
naikintuvas, iš Šiaurės jūros 
atplaukė į Kubos sritį. Tai 
jau trečias sovietų laivyno 
toks vizitas Karibų jūron. 
Tuo norima pademonstruoti 
augančio sovietų karo laivy
no pajėgumą ir pakelti čio
nykščių komunistų moralę.

Kinijos komunistai
laidos be karstų

Iš Hong Kongo praneša
ma, kad Kantono miesto ko
munistų valdžia įsakė miru
sius laidoti be karstų, nes 
reikią taupyti medieną, ku
ri reikalinga svarbesniems 
reikalams. Tai etsieisią pi
giau mirusiųjų giminėms ir 
būsią daugiau naudos visuo
menei...

Grasino nužudyti

Onasrienę
Anglijoje Londono teis

me apkaltintas britų elektro
nikos inžinierius John Wil- 
liam Humphrey, kad grasi
nęs nužudyti Jacųueline O- 
nassis, bandydamas išreika
lauti iš jos (vyro 3 milionus 
dolerių. Buvo planuojama ir 
abu Onassius pagrobti..

Jacqueline ir Aristotele 
Onassiai lankėsi Šiaurinėje 
Airijoje, kur jiems taip pat 
grėsė pavojus, nes norėta 
pakišti bomba.

Kairėje Egipto ambasadorius Joagtiniae Tauto se Mohanuaed Hassaa EI Zayyst kalbasi su laik
raštininkais New Yorke. Vidury specialus Artistą jų Rytų taikos tarpininkas dr. Giinnar V. Jarring 
kalbasi su Jordano pasiuntiniu Abdul Hamid Sha raf (dešinėje).

Juodųjų panterų 

kongresas
Praeitą savaitę buvo Phila- 

delphijoje "Juodųjų pante
rų“ kongresas, kuriam va- Vietnamo priešlėktuvinių 
dovavo vienas šios negrų or- raketų įrengimus P. Vietna- 
ganizacijos įkūrėjų ir jų mo pasienyje, šiaurinėje sri- 
"karo ministeris“ Huey P. tyje. Tas žygis nelaikomas 
Nevrton, Kalifornijoj teisia-'Šiaurės Vietnamo bombar-
mas už polieihinko nužudy 
mą ir šiuo metu paleistas už 
$50,000 užstatą. Konvenci-

K* įlyvavo apie 6.000 de- 
tarpe jų nemažai ir 

baltųjų. Jos tikslas — ap
tarti naujos "revoliucinės 
konstitucijos“ principus. Ta 
konstitucija turėtų garan
tuoti JAV "tikrą laisvę“ ne 
tik daugumai, bet ir gyven
tojų mažumoms, net su teise 
joms įkurti čia atskirą savo 
valstybę.

Dabartinė JAV konstitu
cija, kalbėtojų žodžiais, e- 
santi 200 metų pasenusi ir 
netinkanti 20-jam amžiui.

Bombardavo teismą,
kur teisia Mansoną

Los Angeles teismo rū
muose. kur yra teisiamas 
aktorės Sharon Tate ir jos 
svečių žudikas Mansonas ir 
jo "šeima“, praeito šeštadie
nio naktį sprogo didžiulė 
bomba. Bomba sprogo šeš
tame rūmų aukšte, išgriovė 

Reikią siekti kapitalistinėsi sieną ir prakirto vandentie- 
santvarkos galo ir atitinka- kio vamzdžius, bet teismo 
mų reformų.

Policija labai dabojo, kad 
tokios konvencijos metu rte- 
įvyktų didelių riaušių. ;

Komunistai ruošiasi

dideliam puolimui
Iš Kambodijos diplomati

nių sluogsnių ir žvalgybos 
pranešimų aiškėja, kad ko
munistai ruošia didelę ofen- 
syvą prieš Pietų Vietnamą. 
Jie koncentruoja apie 10 di
vizijų, kas turėtų sudaryti 
nuo 60,000 iki 80.000 karių. 
Tos jėgos kaupiamos Kam- 
bodijoje bei slenka Ho Chi 
Minh keliu. Puolimas turėtų 
prasidėti poros mėnesių lai
kotarpy.

Cholera pasiekė 
ir Gvinėją

Pasaulio sveikatos orga
nizacija praneša, kad chole
ra jau prasiskverbė į Afri
ką: 60 susirgimų buvo Gvi
nėjoj, Afrikos vakaruose.

Bombardavo Siaurės Kviečia P. Vietnamo
Vietnamą

Amerikiečių karo lėktu
vai stipriai bombardavo Š.

davimo atnadjinimu. o tik
tai "savisaugos veiksmu“, 
nes iš tų bazių komunistai 
apšaudo amerikiečių žval 
gybinius lėktuvus.

dokumentų nesunaikino.
Kaltininkų dar ieškoma.

Popiežiaus policija

protestuoja
150 Vatikano policijos 

tarnautojų atsisakė imti pas
kutinio mėnesio algą, pro
testuodami, kad jiems ne
taikomas algų pakėlimas, 
kaip kitiems tarnautojams, 
kuriems algos pakeliamos 
nuo liepos mėnesio.

Šie policininkai gauna 
mėnesinės algos nuo 103,500 
lyrų (apie $168) iki 120,000 
lyrų ($192).

Komunistų salininką 

išrinko prezidentu
Čilėje nauju prezidentu 

buvo išrinktas komunistų 
remiamas dr. Salvador Al- 
lende, gavęs 36.3% balsų, 
kai jo priešininkas Jorge A- 
lessandri, dešiniųjų atstovas, 
gavo tik 34..9%. Jis išrink
tas šeseriems metams.

viceprezidentą Ky
. Vietnamo vicepreziden

tas Ky yra kviečiamas į 
JAV dalyvauti demonstra
cijoje už Vietnamo karą, 
vadinamam "pergalės žygy
je“. kuris bus Washingtone.

JAV politiniai sluoksniai 
ir ret P. Vietnamo ambasa
dorius viceprezidentą nuo 
tokios kelionės nori atkal
binti, nes jo dalyvavimas 
demonstracijoje čia dar la
biau sukeltų prieš tą karą 
nukreiptas nuotaikas, o nau
dos , esą, duotų mažai.

Sovietai grąžino JAV 

erdvėlaivio dalį
Sovietai grąžino ameri

kiečiams Apollo erdėlaivio 
kapsulę, kurią jie išžvejojo 
iš Atlanto. Tą kapsulę 1968 
metais JAV laivas buvo pa
metęs, — neišgriebė iš van
dens.

Ta kapsulė buvo naudo
jama bandymams iškelti iš 
vandens astronautus. Ji bu
vo grąžinta su atitinkamom 
ceremonijom.

■oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Rugpiūčio mėnesį JAV 
bedarbių skaičių* pasiekė 
didžiausią skaičių pastarų
jų ieierių metų laikotarpy, 
kai per tą mėnesį dirbančių
jų skaičių* sumažėjo 400, 
000. Bet darbo departamen
tas skelbiau kad esama net 
560,000, kurie dabar nedir
ba ir tuo tarpu neieiko dar
bo. Tai daugiausia moterys, 
jaunuoliai ir seneliai.

♦ * •

Policija labai ieiko ketu
rių asmenų, kurie subom
bardavo Wisconsino univer
siteto matematikos centro 
įrengimus, padarė apie 6 
mik dolerių nuostolio, be to, 
žuvo viena* mokslininkas ir 
buvo sužeistų. Jų pavardė* 
jau žinomo*. Spėjama, kad 
kaikurie jų bėgo į Kanadą, 
ar gali sukinėti* N. Anglijoj. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooot

Praeitą sekmadienį arabų 
partizanai užpuolė tris į 
New Yorą skrendančius ke
leivinius lėktuvus ir privertė 
juos pasukti į Artimuosius 
Rytus. Tarp tų trijų buvo ir 
Pan American linijos nau
jausias didysis Boeing 747 
lėktuvas, kainuojąs 23 milio
nus dolerių, šis pastarasis o- 
ro milžinas buvo nutupdytas 
Kaire, Egipto sostinės ae? 
rodrome, ir, išleidus 171 ke
leivį, — susprogdintas.

Ketvirto pagriebti nepasi
sekė, bet buvo aukų.

Keturi lėktuvai, tarp ku
rių buvo ir iš Amsterdamo 
pakilęs Izraelio sprausminis 
Boeing 707. vežė iš viso apie 
600 keleivių ir įgulos narių.

Bandant Londone pagrob
ti EL AL Boeing 707, vienas 
oro piratų buvo nušautas ir 
jo bendradarbė moteris su
žeista. Per susišaudymą su
žeista ir lėktuvo patarnauto
ja. Tarp tų keturių lėktuyų 
dar buvo ir TWA kompani
jos Boeing 707 su J.45 kelei
viais, skrendančiais iš Izrae
lio, kurį oro piratai užpuolė 
Frankfurte. Vokietijoj, ir 
Šveičarijos sprausminis lėk
tuvas DC8 su 143 keleiviais 
ir 12 įgulos narių, kuris skri
do iš Zuricho. šveicarų lėk
tuvo pagrobėjai reikalavo, 
kad būtų paleisti iš kalėjimo 
trys arabai, kurie ten paso
dinti už ankstesnį lėktuvo 
užpuolimą

Arabų partizanų vadina
masis liaudies frontas viešai 
skelbia visus tuos puolimus 
suorganizavęs ir įvykdęs.

Atrodo, kad tokio didelio 
masto oro piratų žygiu ara
bai norėjo įgąsdinti žydus, 
kurių daug tuose lėktuvuose 
skrido, sukelti visuotinį ne
saugumo jausmą, 'atkreipti 
pasaulio dėmesį į Artimųjų 
Rytų problemas, o dar ir at- 
keršinti JAV-bėms, kurios 
Izraelį remiančios.

Deja, toks lėktuvų užpuo
limas. kuriais skrido daug 
įvairių tautybių keleivių, su
kėlė tik visuotinį pasipikti
nimą. Į tą įvykį atkreipė 
rimtą dėmesį ir prez. Nixo- 
nas, kuris kreipėsi į tų įvy
kių paliestas valstybes, siū
lydamas imtis atitinkamų 
priemonių oro piratų veiks
mams sustabdyti.

Sugauto* 8 žmoni#

žudikas
Kanados kalnų policija 

suėmė žudiką Dale M. Nel- 
son. kuris išžudė 8 asmenų 
šeimą, jos narių tarpe net 5 
vaikus. Paaiškėjo, kad tai 
buvęs psichinis ligonis.

Viri prezidento 
rzidencijoe San Clemente,

CaL, draudžiama skraidyti 
lėktuvam. Sakoma, Imd to 
draudimo nebojantieji gali 
būti ir apiaudytt

lazar tavo Los 
atvykta aprašyti 
kreiptą demonstraciją.
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Vicaaa įžymiausią prašetaų 
iyloją Fraaeois Maur' 85 m. 
amžiaus, šiomis dienomis miręs 
Paryiiaje. Jo raitą išlefata 75 
toauri.

Jaodąją pastėrę veikėjas Los- 
aie MeLacaa New Havana teis- 

kaltas dalyvavęs 
nužudyti Yale univer

siteto prezidentą. Jam gresia 15
metą kalėjimo.
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Visuotinio sveikatos draudimo 
reikalu

Nekartą esame priminę, kad JAV, turingiausias kraš
tas, savo gyventojų sveikatos aprūpinimo požiūriu yra to
li atsilikęs nuo nevieno ūkiškai silpnesnio krašto. Tiesa, 
čia yra gerų ligoninių, pasaulinio vardo gydytojų, įvairių 
ligų specialistų. Deja, jų pagalba prieinama tik labai tur
tingiems ir, sakykime, labai neturtingiems. Nieko netu
rintis ir sunkiai susirgęs bus ligoninėj gydomas. Bet ne
laimė tara, kuris šį tą turi. Tas, sunkiau susirgęs ir kiek 
ilgiau ligoninėj pagulėjęs ir gavęs tūkstantinę sąskaitą 
(tokiai gauti ilgai nereikia gydytis), neteks visko, ką tik 
turėjo. Štai keli pavyzdžiai, koks dabar brangus gydymas.

Dar 1947 m. Bostono ligoninėse už parą ėmė nuo $9 
iki $11, o šiandien reikia mokėti nuo $75 iki $85. Žinovai 
gąsdina, kad šio šimtmečio gale teks mokėti po $500. Gal
votrūkčiais kyla ir draudimas. Pavyzdžiui, Blue Cross 
pernai pakėlė mokestį 36% atskiram asmeniui, o šeimai 
net 52%. Rengiamasi dar kelti. Statistika sako. kad apie 
30 mil? žmonių neturi jokio draudimo, o ir turinčiųjų dau
geliui tenka primokėti iki 60% gydymo išlaidi}.

Yra kraštų, kur žmonės tos didelių išlaidų baimės ne
turi, nes jie žino, kad gydymo pagalbą gaus veltui. Todėl 
reikia tik džiaugtis, kad ir čia jau įneštas įstatymo suma
nymas visus gyventojus apdrausti valstybiniu mastu ir 
teikti jiems veltui medicinos pagalbą. Tik lieka rūpintis, 
kad tas įstatymo projektas būtų priimtas.

Šiemet bus rinkimai. Atiduodami vienam ar kitam 
kandidatui balsą, gerai pažiūrėkime, koks jo nusistatymas 
visuotinio sveikatos draudimo reikalu. Jeigu jis pasisako 
prieš tokį draudimą — už jį nebalsuokime.

Kas rašom
BLAIVESNIS KUNIGO 

BALSAS

kokia ta lie- 
Vatikane

Ką Entpa nano apie 
sovietų-vokiečių sutartį

Europos sostinės Sovietų 
Sąjungos ir Vakarų Vokie
tijos nepuolimo sutartį suti
ko su gana sudrumstais jaus
mais, kuriuose žymu ir at
sargaus optimizmo, ir gero
ka dozė pesimizmo.

Iš vienos pusės norima 
džiaugtis, kad ta sutartimi 
pasmerkiamas karinės jėgos 
vartojimas politiniams tiks
lams siekti, bet iš kitos — 
sutarty įžiūrimas sovietų lai
mėjimas, o tuo pačiu ir pa
didėjęs pavojus Vakarams.

Aišku, Maskvoje sutartis 
vertinama labai teigiamai ir 
pasiskubinta jos sudarymas 
iškilmingai atšvęsti.

Bonnos vokiečių vyriausy
bė taip pat rodo daug opti
mizmo, manydama, kad ta 
sutartimi sumažinta Sovie
tų Sąjungos grėsmė Vaka
rams. o santykiams pagerė
jus. atsiskleidžiančios ir ga
na šviėsfospėrspektyvos Vo
kietijos ir Sovietų S-gos eko
nominiams bei prekybos 
santykiams. Vokiečių eko
nomistai nurodo visą eilę 
sovietų pramonės trūkumų, 
kur vokiečiams galėtų būti 
gera dirva pasipelnyti. »

Sovietų fabrikų mašineri
ja vra pasenusi ir atsilikusi 
apie 17 metų nuo Vakarų ly- Į 
gio. Jai sumoderninti tiki 
penkerių metų laikotarpiui 
rusai numatą skirti apie 27 
bilionus doleriu. Taigi čia 
vokiečiams būtų puikus biz- 
nelis.

Be to, anie 200 sovietų 
plieno liejvklu taip pat pras
tai mechanizuotos, trečdalis 
tekstilės fabrikų pasene 20 
metu ir tt. Visa tai viliojai 
vokiečių specialistus ir biz
nierius. godžiai ieškančius 
pelno.

Bet V. Vokietijos vyriau
sybės opozicija yra daug 
prastesnės nuomonės. Ji ma
no. kad nepuolimo sutartis 
tėra gėdingas popieriaus la- 
pas, nesuteikiąs jokių sau
gumo garantijų, tik išduodąs 
vokiečių tautos siekimus. 
Opozicija netiki, kad Berly-

ta ir susivienijimo sųrokos. ATUB| SAVO UŽDAVINĮ Pasirašė: L. P.’Rškevičienė; 
Europa suskilo na dėl to, * " * ” ’ i

į kad tapo satikTildyta Vokie
tija. Europa pati suakaldė

Yettetiją. Atrodo, norima, 
ad jš lakta ir toliau gyven

tą, iki pati Europa apsi-

doje. PoBtįflfcai 
net išmintinga, bet 
kai tai smūgis kartu ir sau, 
ir kenčiantiema. Tai medžia- 

_ ga rašytojui Hochbutui. GalJau rašėme,
tuvių lėšomis .. . .. . .rengta "lietuvių kankinių“ ; dar ilga1nežinosime tikrųp) 
koplyčia, bet "Draugas“ vis fakt* koplyčios
tebetvirtina, kad ten tikrai yai(^% ^ciau jų padariniai
esanti atpažįstama lietuvių Ja?_£eiįai zin®nu« J.le 
kankinių įamžinimo vieta. seseh» kuns eina vis i gyn . 
Tą patį sakė ir prel. J. Bai-i
kūnas per Stuko radiją New,
Yorke.

Bet yra ir kunigų, kurie’ TT , . j . .
nebijo teisybės j akis sakyti. . H®?? urge.

• • •
•' Kadangi įprasta prasme 
"laisvas apsisprendimas“ 
vokiečiams šiuo metu nepri
einamas ir nepasiekiamas, 
tai būtina ieškoti kitų kelių. 
Maskva pasisemdavo savo 

stiprybės, skelbda- 
Vaberų vokiečiai 

via dar siekią susijungti su 
Rytų vokiečiais agresijos 
priemonėmis Du pasauliniu 

vokiečių kėslų išgy- 
v Suma nebenori dėl
ū toeėtojs karo. Todėl

priimti 
ir jais re- 

visų 
santy-

] arą Vokietija
antruoju

po flevMgfc didžiausiu su- 
airitiaėtojtt W]Ftą Vokietijos 
gaminių. Be to, ji pasidarė 
ir antras didžiausias preky
bos partneris Maskvai.

• •

Ž.K. ir Mykolas Pietaris, ma
rijonas“.

iz • « • Paimta iš Vinco Mykolai-Kajp ž>n°me,, erdvę vis 1968 m. keistų
paleidžiama lvairiems uzda-
vmiams įvairiausių žemes. * r . •
satelitų, kurie ten skraido il
gesnį ar trumpesnį laiką.*
Kaikurie jų per tam tikrą 
laiką savo uždavinius atlie
ka, moksliniams ar kitiems 
tyrimams jau nebereikalin
gi. bet dar sklaido erdvėje 
metus ar net kelerius, ir jų 
instrumentai gerai veikia.

šiuo metu skraido net 6 
tokie jau atlikę savo darbą 
JAV žemės satelitai, kuriuo
se 44 sudėtingi instrumentai 
vis dar teikia jau nereikalin
gas žinias. Ką su jais daryti?

JAV Erdvės Tyrimų agen
tūrai atėjo mintis pasiūlyti 
juos kitų kraštų mokslinin
kams įvairiems bandymams, 
jeigu tam būtų naudingi. I- 
ki šiol tokie pasiūlymai yra 
išsiuntinėti apie 3000 JAV * 
mokslinių institucijų ir 10 
svetimų kraštų, prašant pa
teikti šiam reikalui naujų 
sumanymų naujiems ekspe
rimentams. šiuos atlieka
mus satelitus "nuomoti“ pa
siūlyta Sovietų S-gai, Angli
jai, Prancūzijai, Vakarų Vo
kietijai, Japonijai ir kt.

Manoma, kad tai sukels 
mokslininkų susidomėjimą.
Gal bus rasta būdų tiems sa
telitams naujiems uždavi
niams panaudoti.

ŽEMES SATELITAI

PERDAUG IR PERMAŽA1 
KUNIGŲ

Amerikiečių kardinolas 
John Wright pareiškė, kad 
daug rūpesčio kyla dėl ne
vienodo kunigų pasiskirsty
mo pasauly. Pietų Ameriko
je jų esą 'jermažai, o Euro
poje — perdaug. Perdaug 
kunigų esą net tokioj komu
nistinėj Jugoslavijoje, kai 
tuo metu jų trūksta Afrikoj 
ir Azijoj.

Kardinolo nuomone, esą 
perdaug kunigų ir Olandijo
je. kur jie, veikiami libera
linių nuotaikų, šiaušiasi net 
prieš Popiežių, reikalauda
mi celibato panai 
net be aukštesnės
valdžios leidimo su -darni

J'HJ

seimas.

bldteirskaitylute!Bostone miręs poetas 
Faustas Kirša mėgdavęs sa
kyti, kad esame "vyrai nuo 
žagrės“. Kitais žodžiais, — 
lietuviai yra kaimiečių tau- 
ta.Ekonominiu požiūriu eko
nomistai kaimiečius ar žem
dirbius nėra linkę laikyti 
"pažangiais“. Jų nuomone, 
tai esanti "konservatyvi“ 
srovė visuomenėje. Taip 

, teigdavo savo rastuose ir žy- 
L mus vokietis sociologas Maxf • • • * • i ’ t • ame- 

Hagen sa-
[imat AlberĮgm yra bot ’o 1882 ėjusiame vei-

SPAUDĄ BEVARTANT

... , • „m- --i,-’ vokiečių — Albetzo ir Gold-Vienas jų — tai Teviskes -i? - mv.
Žiburių “ redaktorius dr. Pr.' sch'n)dt° —1^qredagoot^ 
Gaida. Jis rugpiūčio 27 4 veikalas KonseęKnzenoder

r o "gėdos siena“ bus visiš
kai nugriauta, kad prasidė
siąs laisvas susisiekimas tar
pe Vakarų ir Rytų Vokieti
jų, o Vokietijos suvieniji-! 
mas visiškai paliekamas so-, 
vietų malonei. Pagaliau ir, 
tas ekonominis bendradar
biavimas galėsiąs tęstis tik 
tol, kol jis bus daugiau so
vietams, o ne vokiečiams 
naudingas.

Londonas sutartį sutinka 
labai atsargiai, ta proga nu-1 
rodydamas dar vi3ą eilę sun
kių ir skausmingų žingsnių 
i tariamą taiką Europoje. 
Tarpe tų žingsnių minimas 
neišspręstas laisvas vakarie
čių susisiekimas su Berlynu, 
vakariečių teisių pripažini
mas Berlyne, o taip pat ir V. 
Vokietijos politinių ryšių su 
V. Berlynu ir sienos nugrio
vimas. Apie tai sovietai dar 
nekalba.

Paryžiaus vyriausybė su
tartimi patenkinta, bet irgi 
su tam tikrais rezervais, lie
čiančiais Europos saugumą 
ir svajojamą vienybę.

Romoje šia nepuolimo su
tartimi oficialiai džiaugia
masi. nors apdairesni poli
tikai nurodo, kad nepuoli
mo sutarties pagrindinis už
slėptas tikslas esą noras su
griauti NATO ir susilpninti 
Europos stugumą.

šveicarai hr Austrija į tą 
sutartį žiūri labai skeptiškai 
Sovietai ja esą gavę savo 
sienų ir okupuotų teritorijų 
pripažinimą, o vokiečiai — 
kolkas nieko...

O tikrųjų savo norų dalį 
jau dabar atskleidžia sovie
tinė Pravda, sutarties proga 
rašydama, kad Vakarų Eu
ropa nuo Amerikos ekono
minės vergijos galinti išsi
gelbėti tik glaudžiai bend
radarbiaudama su su Sovie
tu Sąjunga ir Rytų Europa. 
Bet amerikiečių spauda čia 
klausia, kas gi tą Europą 
paskui išgelbės iš sovietų e- 
konominės ir kitokios ver
gijos? )

kilo daug nepasitenkinimo 
dėl lietuvių įrengtų koply
čių Washingtone ir Vatika
ne pavadinimų, kad Lietu
vos kankinių koplyčios var
das buvo beveik visiems pri
imtinas, spaudoje išgarsin
tas, bet — ”deja, jis dingo, 
kai priartėjo koplyčios 
kilmės“.

ANTANO ŠKĖMOS RAS
TŲ t tems (Nuodėguliai ir 
kibirkštys, šventoji Inga, 
Čelesta, Balta drobulė), įriš
ta, 500 psl. Kaina $6.00.

LIETUVOS ISTORIJA
20 GORČIŲ DRUSKOS MC Vl-ji laida, paraiėdr. Vaa- 

12 GORČIŲ DEGTINES j
Grafiene Tiškevičienė Ly^^aš^

(kūnai pnklaiBe Gudelių įSdniaraa. bertja m ido. 
apyl. žemes ir Batbierakio, mlml, „So. I £3, :„££££ i

ras ir tiesmukai skelbia neį- j «aiC^al8e:. Economic tikrinti GudeIių |k“®*““ '
prastą mintį: "Niekas, išsky- G rowth Begins, kur nušvie-. gau pačiai dvasinį patama-’ _ HJįJJriiD
rus vokiečiu mažumas, ne-’ turtu susikaupimo ir su- vima. atsikvietė i GndėKtta - psl. Jojerus vokiečių mažumas, ne- „
nori, kad Rytų ir Vak. Vo- atamįajnno keliua. Rumu- 
kietijos vėl būtų viena vata- naeMitrany savo veikale 
tybė “ I Mm Agamst the Peasants

Veikalų apžvelgia Londo- Marksa" kaiP
“■ i no Times literatūros priedas'Uk *“?„k?imie.ži? eko“°- 

‘ir sako: i mimo atsilikimo j juos žiū-
• 1Į klausimų kodėl taip at- ”PasaulyJe žiandien nėra r“**?? neigiamai. .Stalinas, 

atiko, autonus sako, kad- Jokjo3 vaIstybė!!j- politikų, k“» kaimiečių ne-
"neatrodo, kad religiniai kurie norėtų besąlyginio ka-' kentė. jų bijojo ir teronniu 

motyvai būtų nulėmę Lietu-: riško ir politinio savarankiš- 
kankinių vardo atsisa- kūmo (suvereniteto) betku-vos

kymą. Be to, juk negalima riai suskaldytos Vokietiios 
prileisti, kad mūsų vyskupai daliai. Nėra ir valstybių, ku- 
ir dvasininkai, rūpinęsi lie-'rios norėtų Vokietijai senų- 
tuvių koplyčios reikalais. Bū- ■ jų rubežių.“

kolchozinimu siekė juos į- 
sprausti diktatūros kontro
lei.

tų nesiorientavę religiniuose 
vardo aspektuose. Kad šuo 
kitur pakastas, matyti iš į- 
vairių aplinkybių. Be kitko, 
italu spaudoje pasirodė ži
nutė. esą. lietuviai norėję 
kankinių vardo, bet įsikišę 
rusai. Organizacinis komite
tas, rūpinęsis koplyčios įren
gimu, nepateikė jokio ofici
alaus pareiškimo tuo reika
lu mūsų visuomenei. Vysk. 
V. Brizgys pareiškė nežinąs, 
ar toks rusų įsikišimas buvo, 
o jei buvo, niekas nepaisė. 
Kaip ten bebūtų, koplyčia 
oficialiai nebuvo pavadinta 
Lietuvos kankinių vardu. 
Tai faktas, kimo ligi šiol 
niekas įtikinamai nepaaiški
no. DN to Kke 1 
zilibeje Benoje

šitą tartujn pabrėžė irda-į? 
baltinis Vokietijos kancle
ris socialdemokratas Brand- 
tas pernai savo priežrinkimi-

; TAUTOS FONDO 
Jį RBMfiJAl

kalbose. Jįistada buvo 
masdėltarramo issiža-

mo Rytų Vokietijos. Bet 
jis protingai atrėžė, kad ne
galima išsižadėti to, ko netu
rima. Vokietijos kancleriu 
išrinktas,jis dabar, rodos, ir 
atsikratinėja to, ko neturėjo, 
pagrasydamas sutartį 
Maskva.

• • i

Kodėl jis laii

‘a,

AI. šlepavičius, gyv. Cen- 
terville, Mau., Tautos Fon
dui iąisyinimo reikalams pa
aukojo 25 dol. Jis tapo ypa- 
tingpojtf rėmėju, ir jam yra 
ųįuntiriėjąmu Ktos Infor
macijų biuletenis. Tautos 
Fondu dėkoja.

Prel. V. Balčiūnu. Thom
pson, Conn., ir dr. J. Ged
gaudas, E. Moline, III., Tau-

80 Į tos Fondą aukomis remia 
jau keleri metai, ir jie liepos 
mėn. savo auku fondui dar 
papildė. "Inf.“ 16 nr. klai
dingai buvo pažymėta, kad 
jie — naujieji ypatingieji 
rėmėjai.

(ELTA)

rinkimus? Ar dėl to Igs 

dėio neturimo? Anglų prof. 
Windsoras savo ‘ knygoje 
German Reuniffcatton ma
no, kad tauta Braadtų Brin- 

1 ką,dėl jo drąsos rėžti tejsy- 
Kremliaus Politika. Kas gi į bės iodį. Vakarį Vokietijos 
gali būti daugiau suintere-į visuomenė, sako, jau nūo 
suotas sukliudyti Lietuvos! 1960 metu ėmė moliam tolti 
kankinių pageriamą, jeigu nuo senųjų politikos vadų

KARO VETERANAMS 
PARAMA

Jauni karo veteranai, ku
rie nėra baigę aukštesniosios

ne pats jų kankintojas? O 
gal Vatikanu? Anaiptol! 
Jeigu jis leido įrengti kop
lyčią, jeigu patvirtino vaiz
dus, reiškiančius tikėjimo 
kovą Lietuvoje, reiškia jis 
pats tos pačios kovos už ti
kėjimą dalyvis. Jei betgi Va
tikanu sutiko m Kremliaus 
spaudimu dėl vardo, atliko

pareiškimų (tezių) ir Baka mokyklos, ją gali baigti grį-
priimti "Konseųuezen“ (pa
sėkų), tai yra tai, Mu Šian
dien galima.

Ptof. Windsoru 
kad reikalu dtstatyti 
skaldytą Vokietijų tapo ii 
tarptautinės pofttikou iš
brauktu jau 196B

"Vokietijos

žę iš karinės tarnybos, gau
dami šiam mokslui piniginę 
paramą. Aukšteanajai mo
kyklai baigti jiems mokama 
iŠ alMakamų fondų 175 do
leriai per mėnes|. 

šie mokėjimai nė kiek ne- 
įstatymu numaty- 

laikotarpiuikr tos 8B
moralinės silpnybės aktą toliau pasilieka, tik įgauna pašalpos eiti mokslams kole- 
kenčiančios tautos akivaiz-į kitokį pavidalą. Aišku, kin- gijose ir universitetuose.

vimą, atsikvietė į Gudelius . . .
klebonauti kun. Mykolą Pie- į .aple P0-
tarį. marijoną, ir sudarė su a?,e ronįa’
juo sutartį dėl atlyginimo.} ^’J^1^**0*1*.**!*
Ši sutartis, sudaryta 1803 m. ie
liepos 4 d., yra ne tik būdin- „apiey s?*1*
ga anų laikų ponų ir kunigų}
santykiams nušviesti, bet;p* j T*8?, literatūrąapla- 
šiandien jau įgavus ir humo- Į ir «° 
ro atspalvio, štai kaikurie pi° proM®®*8* £• 
jos nuostatai.

Be nuolatinio metinio at
lyginimo pinigais, grovienė 
įsipareigoja mokėti už kiek
vienas jos intencija atlaiky
tas mišias po 1 auksiną. To
liau sutarty rašoma taip:

J. K. kunigui metinės or
dinaruos iš savo iždo paaki
nu keturias komisines bač
kas (bačka — 160 gorčių) 
rugių, pustrečios bačkos 
miežių, dvi bačkas avižų, po 
pusbačkę kviečių, žirnių ir 
grikių, du meitėliu, vieną 
nupenėtą, antrą tik papenė
tą. keturis avinus arba dvy
liką auksinų pinigais, astuo
nias antis, keturias žąsis, 
dvyliką auksinų jautienos 
nusipirkti, šešis gorčius 
sviesto, keturias dešimtis sū
rių, dvidešimt svarų lajaus 
arba aštuonis auksinus pini
gais, dvidešimt gevėią dras
kęs ir dvyliką gorčių degti-

Kadangi metuose yra pa
prastų pasninkų ir gavėnia, 
užtat dar pridedu du gorčius 
aliejaus, arba keturis toksi-' 
nūs pinigais, keturias dešim
tis silkių, arba tris auksinus 
pinigais. Žiemos metu gyvu
liams šerti paskirta aštuonis 
vežimus suvalyto šieno ar
ba pievų dešimties vežimų. 
Kiekvienas šios parapijos 
ūkininkas privalo, kada esti 
geras kelias, atvežti į klebo
niją po vienų vežimą malkų 
ir sukapoti. Vyno šv. mi
šioms paskirta po kvortų.

duoda išleistų knygų 
sąrašų. 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 YirjeUaįs ka^, 
na $3.75, minkštais $3.15.

Ckfeagos istorija, parąšė 
Aleksas Ambrose, 664 paL, 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

SAMUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 pri. knygoje yra 3 
dramos: Baisiais Birželis, 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pinas Nanrisslit*
kb. Kaina...................$3 50

BALADES, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruoto j knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
Įmyga, labai tinkama dova
name. Kaina..:............ $6.06

PEILIO ASMENYS, 
gb Jankau S veikgmų dra
ma, 261 psl., kaina $4.06.

RardNa pdbas, Balės 
Vaivorykštės, kaina $2.

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

egzffie pasaulėjautos 
iri, parai! Vylaatos 
Ib, 77 psL kaiaa $2.

Kariorfers Barėno 14 ido-
vaiko gi žvakėms, kiek rei- "hl apMkymij, 21# psl. kai. 
kės, parūpins pats klebonas. ”• $2.60.
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Tratos Fndis kvietia i
talka

HARTFORD, CONN.

Tragiškai žuvo 
Marcelė Kurtinaitienė

nkwyork.n.y. t

Rugpiūčio 21 d. lėkdamas 
pro šalį 24 metų padaužosi 

į vairuojamas automobilis už- 
' 30 Laisvės Kovos metų. Daug? Ilgokas tarpas mūsų mušė Marcelę Kurtinaitienę,
gyvenime, o tik akimirka istorijoje. Ilgas ar trumpas lai- J prie savo namų ką tik isli- 
kotarpis, ne tiek svarbu. Svarbu tai, ką mes padarėme, j purią iš automobilio, 
kiek mes pastūmėjome pirmyn mūsų Tėvynės laisvės ko- Velionė tik prieš tris die
vą. Atrodo, tik vakar mes tos laisvės netekome, dėl to ir Į .nas ^UY° krūvos,

Po
lininkas Česlovas 
sunegalavo ėlrdimi. Jb pa
guldytas ligoninėn.

Nevyksta ir Albinui Tre
čiokui Iš Orange, NJ., ligų 
atsikratyti. Jb 3 savaites iš
gulėjo ligoninėje, grįžo na
mo, bet vėl kovo išvežtai j 
ligoninę. Jam gal dar teka 
daryti antrą operaciją..

Linkime abiem ligoniam 
greitai pasveikti.

Inž. V. Radzivanas atsiveš

kur aplankė Vilnių ir savo 
gimtąjį Vabalninką. Sugrį
žusi ji džiaugėsi, kad kelio
nė pasisekė, grįžo sveika ir 
kupina įspūdžių, kurių ne
spėjo papasakoti artimie
siems, o taip pat nespėjo nė 
atvežtų dovanų išdalinti.

Nors Marcelę jau slėgė 80 Inž. Vytautas Dadsivanas,
_____V.Vm'JZL-.-JIU Tl-J—•------------- 1.-----------i-T,metų našta, bet ji visuomet 

buvo judri, linksma, priklau
sė nevienai organizacijai.

Velionę į kapus palydėjo 
ilga eilė automobilių. Visi 
laidotuvių dalyviai buvo pa
vaišinti Sunset restorane.

dr. Radzivano afttaat rugpiū
čio 22 d. Austrdlijbje susi
tuokė su Birute Garnyte. Po 
vestuvių jie išvyko į Japoni
ją ir iš ten grįš j New Yorką. Aktorius Frank Sinatra kalbasi su D. Mitrione, kurios vy

rą nušovė Urugvajaus partiaanai. Sinatra apoiėniė su
trikti lėšų Mitrioncs 9 vaikams išmokslinti.

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet 
Įdomu skaityti, todėl siūloma 
i įsigyti šias mūsų žinomų 
'žmonių gyvai parašytas ata 
siminimų knygas:

laisvės kova nežymiai pajudėjusi.

Mūsų tėvai ir protėviai kovojo virš šimto metų, kol 
sutraukė nelaisvės pančius. Jie kentėdami nešė vergo jun
gą, savo krauju aplaistė Lietuvos žemę, savo kaulais nu
klojo Sibiro kelius, bet nepailso, tikėjo ir aukojosi. Paga
liau 1918 metų vasario 16-sios aktu Lietuva laisva ir nepri
klausoma, o savanorių kraujas tą laisvę užtikrino.

Mūsų savanoriai nuogom krūtinėm ant surūdijusių 
durtuvų atnešė mums Laisvės Rytą. Deja, mes nepajėgė
me jos apginti nuo priešų. Tautos tariami "atstovai“, prie
šo parinkti, nuvykę į Maskvą, parnešė Lietuvai "Stalino 
saulę“. čia buvo ir yra dalis kaltės, kad mes esame čia, o 
ne tėvynėje. O taip pat mes negalime prilygti mūsų tautos 
didvyriams, Miško broliams, kurie tėvynę mylėjo labiau
už save. Jie atidavė tėvynei didžiausią auką ir parodė n —
giliausia meilę, padedami ant Tėvynes Aukuro savo gy- ugpiucio 23 d. buvo ruo- gumuuą me» ę, praaeaum ram ievyno* Jiurauro » gy hama gegužinė, pavadinta

t , • ,. , . 1 v. .. Lietuvių diena, bet tą dieną
Lengva laisvę prarasti, sunku ją sugrąžinti. iš pat ryto smarkiai Ujo, to-
t • a i -nu -, • • u dėl atvirame orei
Laisvės kova reiškiam tnmis pagrindais: auka, auko- ^ko atidėti ir pasitenkinti 

jimusi ir krauju. Mums išeivijoje tenka pati lengviausia Lietuvių klubo patalpom*# j 
dalis — aukoti ir patiems aukotis. Į Prisirinko nemaža. Viri

Tiesa, prašome aukų daug, bet tėvynės laisvės kovai 
reikalų yra dar daugiaa Džiaukis laisvėje gyvendamas, i
broli, kad gali duoti, o nereikia tau pražyli. Sibiro Įranki- ĮįJjreįo. OUTO
niai ir mūsų partizanai pasiaukojo ant Tėvynės Aukuro. I 
Jei norime būti jų verti, hirime prisidėti prie laisvės ko- Į 
vos bent tokia dalimi, kokią mes galime duoti.

CHICAGO, ILL
Dail. Marijos Žukaus

kienės, gyv. New Yorke, pa
roda bus atidaryta M. K. 
Čiurlionio galerijoje rugsė
jo 19-25 dienomis.

KANADA

Valstybinėje bibliotekoje 
lietuviškų

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas vadovau
ja mūsų tėvynės laisvės bylai. Mūsų visų pareiga jam pa
dėti ir jį remti. VLIKo nuveikti darbai yra mums daugiau 
ar mažiau visiems žinomi:

CLEVELAND. OHIO 

Pagerbs K. Karpių

Kanados Lietuvių Bend-.. 
ruomenės Kultūros kotnlte- į 
to pirmininkė dr. Marija Ra-;’ 
munienė kreipiasi į visto! 
tautiečius, keldama tokį reta 1 

Įkalą: Icalą:
"Kol

1. Jis kalba mūsų
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i Sna»rtiU tln*!araom Patalpom

tėvynės vardu laisvajame pasauly- rugsėjo 26 d. ine^ afr&JVUt
| meno - tautodailės muziej

UETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, Juozo Strolios įdo
mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 pri. kaina $2.00.

VERGUOS KRYŽKE- 
UUOSE, Sibiro kankinės 
Stefanijos Rūkienės tremties 
atsiminimų atsiminimų I to
mas, 443 psl., kaina minkš
tais viršeliais $5, kietais $6.^

Viktoru* Biržiška, DEL 
M03Ų SOSTINES, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
pst, kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais—$3.76, 
KONTRŽVALGYBA UE* 

TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai, 224 psl., kaina
$2.50.

PASKUTINIS POSĖDIS.
Juozo Audėno atsiminimai,
227 pst, kaina...........$4.00

PER GIEDRĄ IR AM> 
RĄ. Mykole Vaidmuo Nata 
minimų (1909-1918) IV to- 
mas, 272 pst, kaina kietais
viršeliais................... $3.76,

NEPRIKLAUSOMYBES 
SAULĖJ, Mykolo Vs irimas 
atsiminimų (1918-1940) V 
tranas, 295 pst, kietais vir
šeliais kaina $8.75.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2-60.

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai, 416
psl.. kaina................... 42.00

TAU, LIETUVA, Stoto* 
ne Keltie, 480 ^at, kata 
1M& •••••• •••• • • •••• $2.00

DIENOJANT, Kipre Bto 
iinto. 464 psl.. kaina....$2JM)

PENKTIEJI METAL Kip
re Bieiinta, 692 puslapiai,
kaina ......................  $2.00

AT5IM1NBIA1 IR MIN
TYS. Kario Griniaus, I to
mas, 800 tai., kaina......J2.

ATSIMINIMAI IR Mito 
TYS, dr. Kasto Gtiainab 
n tomai 880 psl. Matos $R 

VYSKUPO MMIO 
ATSIMINIMAI, 1 tontaA 
320 pst, kaina $3.50, II to
mas 282 pst. kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS. 
1944-1950 metų 
mat
čfaricat, 27S pust beina

GYVENIMO 
dr. P.

s, 360 pst. kaina . .$3.60.
KĄ LAUMES LEME 

Salomėją Neri), Reta 
JrinteHšs, 234 peL

kaina ••••••• • • • • •••>•••• • • • • tt.
NEPRIKLAUSOMA LIE

TUVA. R. Skipičio atskuta 
nimų II tomas. 476 pst, kai
na $7.00.
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Skaitykite 
šias knygas ISPECIALIA 

6VENTCMS 
I LIETUVĄ

VISA APMOKĖTA 
GAEJAS NIEKO

NEPRIMOKA
BVBNTINIS .... 835.5# 
4*4 sv. miltų, 2*4 sv. ry
žių, 2*4 sv. cukraus, 1 
sv. marmelado, 1 sv. ma
karonų, 1 plytelė šokola
do, 1 maišelis vaisių saL 
dainių, % sv. salami, 1 
ov. maišytų vaisių, 100 
fr. Mescafe, 2 maišeliai 
pudingo, 2*4 sv. avižinių 
miltų, 2*4 sv. mano krp.
H SKARELIŲ... 46.80 
5 vilnonės skarelės su 
didelėmis ar mažomis gė
lėmis ar turkiškais raš
tais ir 5 šilkinės skare
lės įvairių spalvų.
Oro paštu siunčiant, pri
dedama $8.50.

VERTINGIAUSIA 
DOVANA JŪSŲ 

GIMINftMS YRA
DIRBTINIAI KAILIAI
Pasakiškos vertės, di
džiausias pasirinkimas 
vienos spalvos ir dryžuo
tų audinių (mink) ir ka
rakulių..

KAINA TIK $99.00 
MIŠRUS siunt. .4126.00
Medžiagos 3 jardai vyrų 
žieminiam paltui, 100% 
vilnos, 3 jardai moterų 
žieminiam paltui, 100% 
vilnos, 3*4 jardo vyrų 
kostiumui, 100% vilnos, 
Š jardai moterų žieminei 
SulpKlei, NM>% vilnos, 
2 tavos paklodės (dvigu
bo dydžio), 2 pagalvių 
užvalkalai. 6 turkiškieji 
rankšluosčiai.
Yra daug kitokių dalykų 
šventėms.
Prašykite veltai naujo 

katalogo!
UžSAKLKITE TUOJAU 
UžsakykRe tiktai per

INTERTRADE
EKPREHS CORP.

12S Kast 23rd Street 
New York, N.Y. lMlt

Prašykite mūsų kataloge 
veltai !

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

Per giedrą į eadrą, Myko- 
lo Vaitam* 1906-1018 » 
atsiminimų IV tomas, 272 
pri., kaina kietais viršeliab 
novelės, 156 pri., kaina kie
tais viršeliais $2.50.

Inicialai po tilto, A- Tūlio 
$3.75.

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

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA 
MATIKA, 215 psl., kieti vir

sėliai ka ina...... ......... 83.5<
NEPRIKLAUSOMOS Lffi- 
fUVOS PINIGAI, Jono K 

Kario, 225 pri., kaina $5 
RASTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

zas Liūdžius, 246 pūsis
piai, kaina.......... $8.06
Amerikos Ketuvių politika 

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

LAUMIŲ JUOSTA. Bro
niaus Railos akimirksnių 
krovikų 1 dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-, kaina — 
$3.00.

Asmenų, dievybių ir dta* 
vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 pri., kaina 
$3.00.

Gyvulių fikis. George Or 
wel bolševikfoės santvarkom 
satyra. 71 psl., kaina $1.06 
, LIETUVIŲ BCLETRIS 
TIKOS ANTOLOGIJA, D 
omas, redagavo Berne* 

Brazdžionis Ir Benys Beb- 
700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrvbos pavyzdžiai.

Milfordo gatvės elegijos, 
kad Keleivio administraci 
didelį susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių 
rinkinys. Kaina minkštais 
viršeliais $2.55, kietais vir
šeliais — $3.75.

K4b

autodallės
| teatrai, pasinaudokime 
I rados Valst. Bibliotekos-Ar-

je. Kelia Lietuvos laisvės reikalą, demaskuoja priešo pik
tus kėslus ir pinkles, kuriomis nori mūsų tautos laisvę 
amžinai palaidoti.

Jis leidžia septyniomis kalbomis ELTOs biuletenius, 
kuriais informuoja laisvojo pasaulio spaudą ir žinių agen
tūras.

Jis išlaiko keturias lįetuviškas radijo valandas, išku->y^4į vak™* tinėjamais viso pasaulio di-j
rių paskutinioji pradėjo veikti Filipinuose š. m. liepos ta, Oklahomoj, nukrito dar desnėm bibliotekom“. i 
mėn. Taigi, ją gali girdėti ir mūsų brolis Sibire. O jau, be "-esude,g?JI Ji prašo aukoti tos bflMto-
abejo, jis ją girdi, ir tai duoda jam vilties, stiprybės ir nau- ai a’ te&°B lietuviškajam Skyriui ’
jų jėgų tolimesnei kovai prieš sovietinę priespaudą. Viaaraa te MPrte a-l «avo turimu kny^. Ragei- j I

4. Renkama lietuvių tautos genocido istorinė medžia
ga ir atskleidžiamas Molotovo - Bibbentropo sąmokslas 
prieš Lietuvos ir kitų tautų laisvę. Ji bus artimoje ateityje 
išspausdinta ir paskleista po visą laisvąjį pasaulį... i i * r n.»x 11 i

NUKRITO SATELITO , chyvo lietuviškai knygai riū- 
1 loma globa. Ji apsaugo lei-

Rugpjūčio 28 d. naktį n-
t^.Pratt, X

Šiandien ne Mozės laikai — mana iš dangaus nekrin
ta. Nieko veltui neduodama; sakoma, tik vėjas veltui pu
čia. Pati VLIKo valdyba dirba be atlyginimo, tačiau visi 
minėti įsipareigojimai yra surišti su išlaidomis. VLIKas 
aukoja darbą, o mes jį remiame savomis piniginėmis au
komis. Tautos Fondas telkia lėšas VLIKo veiklai, ir kiek 
jis surinks aukų tie,k VLIKas bus pajėgus tęsti tėvynės 
laisvės kovą. Pačios Tautos Fondo valdybos darbas yra 
garbės darbas.

Todėl šiais trisdešimtaisiais rezistencijos prieš oku
pantą metais nuo rugsėjo 8-rios Tautos šventės Tautos 
Fondas skelbia naują piniginį vajų. Tenelieka nė vieno 
laisvajame pasauly lietuvio, kuris savo pinigine auka ne
prisidėtų prie mūsų tėvynės vergovės pančių naikinimo! 
Tai mūsų kiekvieno tautinė ir garbės pareiga. Kol priešas 
mus plūsta, tai darbas laisvės rytojui ne veltui! Tad ne
laukime atskiro paraginimo ar kvietimo, Jei norime būti 
verti savo brolių, atiduokime savo dalį tėvynei — riųaki- 
me Miką Tautos Fondui šiuo adresu:

ore nesudegę didoki sovietų 
erdvėn paleisto ir ten skrai
džiusio satelito Cosmos 816 
gabalai. Vianaa ft nerta

i «vtru5Jle'vra anie aTeoHa1’ Hetnvltj autorių raitų, kla-

galimybė, kad ir daugiau to
kių liekanų gali nukristi, dar 
nespėję ore sudegti.

URUGVAJUI

Lithuanian National Fund, 64-14 
11371.

M Rd., Maspeth,, N.Y.

Viri Tautos Fondo rėmėjai gauna rėmėjo ženklą.

Nuoširdus ačiū.
TAUTOS FONDO

Argentinos Lietuvių Bal
sas rašo, kad žurnalistas Al
binas Gumbaragis yra dide
lis sporto mėgėjas, kad fak
tinai jis su Petru Petraičiu 
buvo pirmieji JAV lietuviu 
krepšininkų triumfališkos iš
vykos Pietų Amerikon 1959 
metais sumanytojai.

Dabar Urugvajaus Futbo
lo Punta Carretas Huraean 
komanda, kuri pernai lai
mėjo čempionatą ir kurtoje 
atsižymi jo sūnus Edvardas, 
kain geriausias žaidėjas, 
Albiną Gumbaragl išrinko 
savo prezidentu.

Al. Gumbaragis yra Ke
leivio bendradarbis. ■ •

užsieniuose, senų ir dabar
tinių;

3. senų knygų, maldakny-J 
glų, žemėlapių;

4. muzikos, operų, kon- ’
certų, dainų gaidų; ji

6. lietuvių autorių mokslo 1 
veikalu įvairiom kalbom; Į

6. betuviu rašytojų knygų; 
svetimom kalbom;

7. Lietuvos istorijos vei
kalų. parašytų lietuviu auto-* 
rių. senų istorijos vadovėlių 
lietuvių, anglų arba kitomis 
kalbomis;

8. {leidinių 
laikotar
mėčių, kalendorių, aprašy 
mų, atsiminimų, dienoraš
čių;

9. senosios išeivijos leidi
niu bei dokumentų;

10. meno bei tautodailės 
leidinių.

Knygas siųsti šiuo adresu:
Dr. Maria F.
167 Cerbag Ava,
Ottavra, Ont,

PRAŠYMAS

ja prel S gerb. skaitytojos, 
barte berita adresą, prane 

mojąji adresą 
«w***8*ti ir eeneH 

NepnaMtite perašyti.

jave pažjetenaar 
Neįrašyti Keleivi. Kaino

|ą,00.

PALENGVINKITE MUSŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo i 
jei mielieji

tys, be 
atsiųstų rnttcaliaęą
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

Gavo premijas

Šių metų respublikines 
mokslo, technikos, literatū
ros ir meno premijos paskir
tos šiems asmenims:

Mokslo ir technikos pre
mijos: E. Bičiūnui, V. Blo- 
džiūnui, B. Borisui, A. Cup-

1 Nešvari Vilniaus stotis

Vilniaus gyventojai nusi
skundžia geležinkelio stoti
mi — joje pastebėta netvar
ka ir nešvara. Dėl to susirū
pino Tiesa ir, pasiuntusi sa
vo bendradarbius, ištyrė pa
dėti stotyje, kuri laikoma 
„miesto vartais“. Šiuo metu

linskui. A. Drąsučiui. J. Ka-! kiekvieną parą, taigi per 24 
micaičiui. J. Linčiauskui, A.! valandas, Vilniaus geležin- 
Nemeikšai. V. Paurai, V. kelio stotis priima vien ke-
Ramanauskui, M. Stulpinui 
— už skaičiavimo priemo
nių kompleksą "Rūta 110“.

K. Klimašauskui, C. Kos- 
teckiui, A. Petrauskui —už 
plataus taikymo integralinių 
mikroschemų serijos sukuri
amą ir, įdiegimą gamyboje.

K. Grincevičiui — už dar
bus kompleksų teorijos klau
simais.

leivių traukinių 140. Stotis 
nepatenkina ir reikalinga 
praplėtimo.

Esama nešvaros, ir čia 
daugiausia kalti keleiviai, 
laukiamajame palieką šiukš
lyną. Nusiskundžiama, kad 
stotyje trūksta vietos, kur 
būtų galima įsigyti gėlių. 
Stoties kioskuose nėra karš- 

itų patiekalų ir keleiviams 
J. Vištakai — už darbų stengiamasi įpiršti alų. Ne-

Washingtono majoras Walter Wa»hington (kairėje) ap

žiūri išsprogdinta* Rhodezijos informacijos įstaigos pa

talpas. Jis čia su dviem tos įstaigon nariais.

VIENUOLĖS NORI EITI
KUNIGŲ PAREIGAS

Romos katalikų vienuolių 
sąjungos, kuriai priklauso 
1.800 vienuolių, pirmininkė 
paskelbė pageidavimą, kad 
kunigų pareigas būtų leista 
eiti ir moterims, kurios tom 
pareigom yra tinkamai pasi
ruošusios.

i

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE

ciklą „Didelės varžos pušiai 
dininkių fotolaidumas“.

K. Grigui, A. Jonynui, L. 
Saukai — už veikalą „Lie
tuvių tautosaka“.

J. Baršauskui, K. Čerbu- 
lėnui, A. Jankevičienei, J. 
Minkevičiui — už kūrinį 
„Lietuvių liaudies architek
tūra“ (I ir II t).

P. Brazdžiūnui — už fizi
kos vadovėlius.

SLA—jau 80 net y tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė- 
. jo daugiai kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių

nariams.
SLA—didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — 

duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teiktą 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
hetuvią čia gali gauti Įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Ea. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM ■ 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokės- *
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

ŠIA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
\ kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiikips apie i 
Suutvienijhuo darbus. |

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

* Litbuanian Allianee of America
307 West30th Street, Nev York, N-Y. 10001

MEDŽIŲ AMŽIUS
Kaštonas gali augti net 

700 metų. Cerešnė auga 400 
metų, kriaušė — 300, obelis 
— 250 metų. Ilgiausiai vai 
sius veda riešutas — 100 
metų, kriaušė — 80, slyva— 
30 metų.

Bet yra medžių, kurie jau 
sulaukę apie 2000 metų!

JŪROS VANDENS LAŠAS

Jūros vandens laše gali 
ma rasti beveik visų metalų. 
Iš tonos jūros vandens gali
ma būtų gauti kelis kilogra
mus vaido, kobalto, nikelio, 
švino. Kolkas toks šių ele
mentų iš vandens išskyri
mas pramonės reikalams 
dar perbrangiai atsieina, 
bet ateityje neabejotinai bus 
rasta pigesnių būdų šioms 
gėrybėms iš jūros "iškasti“.

patenkina ir stoties restora
nas, jame sunku rasti vietą 
ir neįmanoma greitai paval
gyti-

Užteršiamos upės

Ežerai ir upės okup. Lie
tuvoje vis labiau užteršia
mos, ir dėl to mažėja žuvų 
skaičius. Spauda kaltina y- 
pač tuos ūkius ir įmones, 
kurie be jokios atsakomybės 
jausmo leidžia į atviruosius

Siaubingų įvykių byla
Jau ilgiau kaip prieš mė

nesį Los Angeles teisme pra
dėta nagrinėti Charles Man- 
sono ir 3 jaunų merginų bai
si byla. Jie kaltiname žiau
riai nužudę 8 asmenis, jų 
tarpe ir nėščią aktorę Sha-

kokių baisių reiškinių mūsų
ir meno pre- vandenis naftos ir chemiką-į visuomenėje esama.

lų atliekas. Paskelbta: jeigu • Pernai liepos mėnesį po- 
. : . . Į vandens teršimas šiais me-' Hcija. iššaukta į aktorės Ta-

P. Galaunei už leidinius, jajs tebedarys pažangą, tai te vilą netoli Hollywoodo, 
„Lietuvių liaudies menas“, • j Lietuvos upes ir ežerus pa- rado baisų vaizdą: sode į- 
„Medžio dirbiniai“, „Kerą- 30,000 tonų ivairių at-' vairiose vietose gulėjo 5 as- 
mika“ ir kt. Į jje] ’ —1------ a

J. Macevičiui — už eilė- į 
raščių rinkinį „Kasdieniškai 
knyga“.

V. Mackevičiui — už ta
pybos darbus „LKP vetera-’ 
nas J. Stimburys“, „Revo-

Literatūros
mijos:

zavosi automobilių vogime.
Taip jis ir gyveno tai kalė
jime, tai laisvėje, tai vėl ka
lėjime. Paskutinį kartą jis . .
kaip vagis recidivistas sėdė- ’lr neapkęsti. Jam
jo 7 metus.

būtinas
j buvo ir despotizmas, ir gru-

..__ _______ v ___ Kalėjime jisai sugebėjo; bumas. Todėl jis ir savo va-
ron Tat$. Cia susipažinkime, baigti aukštesnįjį mokslą,! dinamąją ^eimą valdė 

išmoko neblogai dainuoti. ,P vergus.

liekų, arba 82 tonos per pa- menų lavonai — aktorės Ta-
te ir jos 4 svečių. Ant namų 
sienos krauju buvo parašy
ta: Pigs (Kiaulės).

Tardymas nedavė jokių 
vaisių, ir byla, kaip ir nevie- 

Įžymiam kalbininkui Ka-i na panaši, būtų patekusi į 
liucinis Yilnius“, „Taikosziui Ulvydui sukako 60 me- archyvą, jei tų metų rudenįI- U+ . _ -• ____ ____ :

(ELTA)
* « •

sviesa" ir kt.
V. Noreikai — už 1967-69 

koncertinę programą.
V. Petkevičiui — už kny

gas vaikams.
A. Skirutytei — už grafi

kos darbus.
P. Verbai (režisieriui-o- 

peratoriui) — už kino fil
mus „Ištikimvbė“. „V. Svirs-; nosios žvaigždės“ kolūkio Į buvo išaiškinti, kad tie pa
kis“ „Ciūtyta rūta“, „šim- ----- ' ...........
tamečių godos“.

Donelaičio Metai vengrų 
kalba

Vengrijoje viešėjo okup.
Lietuvos rašytojų sąjungos 

' Valdybas’ pifro. A. Bieliaus
kas. Jo „Kauno romanas“
Vengrijoje buvo išleistas 
1969 m., šiais metais bus iš
leisti į vengiu kalbą išvers
ti K. Donelaičio „Metai“.

• Be to, vengrai šiuo metu su
darinėja lietuvių poezijos 
antologiją ir rengiasi išleis
ti M. Sluckio romaną „Uos
tas mano — neramus“. Vil
niuje žadama išleisti vengrų 
rašytojų poezijos ir prozos 
kūrinius.

už kažkokį mažą nusižengi-
: mą Susan Atkins nebūtų pa- 

Paminėta aktorės Lidijos tekusi į kalėjimą. Cia ji ki- 
Kupstaitės 25 metų veiklos tai kalinei papasakojo Tate 
teatre sukaktis. Ji yra žino- nužudymo smulkmenas ir 
mo dramos aktoriaus Alek-! suminėjo jo dalyvius, 
sandro Kupsto duktė. { Tai davė pagrindą suimti

♦ * * (jau minėtus asmenis ir Lin-
Tauragės rajono „Raudo- i dą Kasabian. Nebesunku

tų amžiaus. * * *

pirmininkui Kostui Linkevi-1 tys asmenys kitą dieną po 
čiui suteiktas nusipelniusio i Tate ir jos svečių nužudymo
žemės ūkio darbuotojo var
das. * * *

Statybos ministerijos me
chanizacijos tresto valdyto
jo pavaduotojas Jonas No- 
vickas apdovanotas garbės 
raštu.

» * *
Operos ir baleto teatro 

vyriausias dirigentas Rimas 
Geniušas apdovanotas gar
bės raštu.

nužudė vaisių krautvės savi-

groti gitara. Jis net parašy- įdomu pastebėti, kad 
davo eilėraščių ir jiems mu- Mansono seimos nariai 

į buvo iš inteligentmių sluoks-
1967 m. Mansonas išėjo nh2; V? ^igę aukštesniąją: 

iš kalėjimo ir apsigyveno mokyklą, kaikurie kolegiją, 
tarp San Francisco hipių. v*eną mergina . turėjo net: 
Cia jis dainuodavo savo dai- ?.lstr? Įaipsnj ir dirbo 
neles ir sugalvojo sudaryti bibliotekoje, kita buvo sek- 
savo „šeimą“, surinkęs 9 jį retorė- Bet visi jie buvo iš 
įsimylėjusias ir jam vergiš- sugriuvusių šeimų. Jie į gy- 
kai paklusnias merginas ir venimą išėjo be tvirtų pnn-! 
5 vaikinus. Cia pagyvenęs C^P^’ be savo veido, todėl; 
Mansonas su „šeima“ išsi- į Mansono „šeima“, kuri su-i 
kraustė ir gyveno tai vienoj, | sijungė neva „meilės ir ge
tai kitoj vietoj, visi rydami rio vardu“, ir benbė „moky- 
narkotikus ir paleistuvauda- j valia, kuri JJem® a1®" 
mi.

Mansonas pasiskelbė nau
jos religijos pranašu, ir jo 
„šeima“ jį šventai tikėjo ir 
aklai vykdė jo visus reikala
vimus.

Jis skelbė esant vieną pa
saulinę sielą, ir žmogus esąs 
tik jos maža dalelė, surišta 
su kitomis. Jis nepripažino 
valstybės, visuomenės, mies-

ninką La Bianką ir jo žmo- to gyvenimo, ypač knygų, 
ną ir kiek vėliau Hinmaną. kuriose esąs tik melas. Jis

Nehru premija Mieželaičiui

Indija ka3 metai skiria 
Nehru vardo premiją. Per
nai tokia premija buvo su
teikta lietuviui poetui V. 
Reimeriui, šiais metais ją 
gavo kitas okup. Lietuvos 
rašytojas — poetas E. Mie
želaitis už eilėraščių apie In
diją rinkinį. Premiją dar 
gavo astuoni Sovietų S-gos 
mokslo, literatūros ir meno 
atstovai

Naujosios kartos visuomet 
yra tokios, kokios jų motinos 
buvo. Dvasinis moterų lygis 
yra daug reikimingesnis 
tautos kraujui, negu vyrų.

Vydūnas• • •
Smulkiausios žmogaus kū

no kraujagyslės — kapilia
rai kartu paėmus siektų 100
tūkstančių kilometrų.

• • •
Kitus mokyti — visi mėg

stame, bet save pamokyti — 
tik retas susipranta.

• • »

Kieno balius, to ir
kas.

taba-

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausor
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $S.OO 
Adresas:

7722 George Sireet, LaSalle-Montreal, 699, Quebec, CANADA

Bylą nagrinėjant, jau ge
rai paaiškėjo tokių dalykų, 
kuriuos baisu ir minėti. Ta
te ir jos svečiai buvo suba
dyti peiliais. La Bianką šei
mą nužudžius, dar jų kūnam 
neatšalus, Mansonas su savo 
merginomis pavakarieniavo 
iš savo aukų šaldytuvo ir iš
simaudė jų vonioje. Paaiš
kėjo, kad Hinmanas buvo 
nužudytas dėl to, kad jis 
Mansoną išvarė iš savo na
mų, aktorė Tate dėl to, kad 
vienas jos svečių neišpildė 
pažado išleisti Mansono dai
nų plokštelę, La Bianca — 
kad nugąsdintų žmones ir 
parodytų savo galybę.

Iš kur atsirado tokia bai
sybė žmogaus pavidale?

Charles Manson yra 35 
m. amžiaus, iš kurių 17 me
tų praleido kalėjimuose ir į- 
vairiose nepilnamečių prie
glaudose. Jis gimė Cincin- 
nati mieste. Ohio. Jo motina 
buvo prostitutė. Ji anksti 
mirė, todėl sūnus Charles

garbino gamtą, bet skelbė, 
kad žmogus dar nemokąs 
naudotis tomis vidaus jėgo
mis. kurios jį sujungtų su 
pasaulio kūrybos pajėgom. 
Tam padedąs LSD — stip
riausias narkotikas, todėl 
Mansono „šeima“ jį ir var
tojo, kiek tik turėjo progos 
įsigyti.

Mansonas nevertino me
džiaginių gėrybių. Jam rū
pėję valdyti žmonių sielas. 
Jis skelbęs, kad visi baltieji 
žus. išliks tik jo „šeima“ ir 
duos pradžią naujai kulūrai, 
kurios pranašas jis esąs.

Bet jam nusibodo pa
mokslavimas mažam rate
liui. Jis svajojo turėti tūks
tančius pasekėjų, tik ta sva
jonė nesikūnijo, jam nesise
kė. Tada jis pradėjo pykti. 
Pradžioje jo neapykanta bu
vo nukreipta į visuomenę, 
kuri žalojanti žmones, o vė
liau ji nukrypo į atskirus as
menis.

Psichiatras pasakytų, kad

j kiai nurodė, ką daryti ir 
kaip gyventi. — vaizdavosi 
tarsi išganymas žemėje.

Kaip jau minėta, Manso
ną ir jo „šeimą“ į teismo J 
suolą atvedė jo „šeimos“ na-j 
rė Atkins, kuri vėliau savo’ 
pareiškimus atšaukė, Bet vi
sa tai patvirtino ir daug nau
jo atskleidė kita narė Lin
da Kasabian. (Kadangi ji 
liudija ir padeda prokuro
rui, tai ji nėra kaltinama).

Koks bus tas teismo spren
dimas, šiandien dar nežinia. 
Mansonas neprisipažįsta e- 
sąs kaltas. Jis pats ir nežu- 
dęs, o žudę kiti- vykdydami 
jo valią. Bet vis vien jis ir 
jo „šeima“ yra baisiai dvo
kiantieji mūsų visuomenės 
puvėsiai, kuriuos reikia kuo 
greičiausiai iš jos išskirti. 
Jie liudija aplamai visuo
menėje tamsia dėme atsižy- 
minčią moralės stoką, net 
išsimokslinusio jaunimo da
lyje aukštesnių gyvenimo 
principų nebuvimą ir net 
masinio pamišimo reiški
nius. sukeltus narkotikų var
tojimo.

***********•**************************##♦♦<♦**#*♦*♦>♦#•♦♦♦##♦♦#♦♦##*••

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS
173 Arthur Avė., Brockton, Mass. 02402. Tel 386-7209

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

GERIAUSIA 

DOVANA!

Dovanokite savo 
gams ir bičiuliams

drau

BUVO $4, DABAR 1 IK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Paraiė STASYS MICHELSONAS

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

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

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

Kito* tokio* knygos neturime.

<ssssaaa **************** *****************************

Keleivio prenumeratų. Jum* Keleivio prenumerata - gera
augo vaikų prieglaudose, iš Mansonas buvo paranoikas- • atsieis tik $6, o tas, kuriam • i • • • ■

chizofrenikas. Jo nuotaikos ji Imu dovanota, per metas QOVS11& VlSOKlOmiS DrOgOlTtlS I 
nuolat keitėsi. Jis beveik tuo kas savaite gaudamas Kelei- *

kurių pabėgdavo ir versda- 
j vosi vagišiavimu. kol vėl pa
gaudavo. Užaugęs speciali- pačiu motu galėjo ir mylėt, vį, ju« tilrr»i atsimins,
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tėvu

Karo lėktuvai gaudo narkotiką 
r pirklius

t

MAIKIO SU T£VU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Amsterdamo (Olandijoj) Lebanono valdžia prane* 
aerodrome nusileido dvimo- šė, kad sunkvežimis sugau- 
torinis lėktuvas Conveyer. tas ii* konfiskuotos iš lėktu- 
Ten daug lėktuvų atskrenda, ■ vo jame sukrautos cigarečių 
todėl ir Conveyer atskridi-! dėžės.
mas nebuvo jokia naujiena.' Conveyer jau aųkgčiau 
Bet tarptautinės policijos į buvo pastebėtas, kad' ve»o- 
kovai su narkotikais valdi- ja iš Meksikos kontroban- 
ninkai juo domėjosi ir jį se-Į dą. todėl jis buvo sekamas, 
kė. Pasikrovęs kuro, lėktų- - kai išskrido į Europą 
vas su 5 asmenimis išskrido
į Rytus.

— Žinai, Maiki, šiandien 
man užėjo noras pasikalbė
ti apie moteris.

— Gal norėtum įsipiršti 
joms už generolą? Dabar 
jos pradėjo smarkią kovą už 
teisių lygybę, tai geras vadas 
joms būtų ne pro šalį.

— Ne, Maiki, bobų gene
rolas aš nebūsiu. Aš noriu 
tik žinoti, kas atsitiko Sta
lino dukteriai Svetlanai, 
kad gazietos jau nieko apie 
ją nerašo? Ar ji dar gyva?

— Gyva. tėve. Bet dabar 
ji jau ne Svetlana Stalinai- 
tė, o Mrs. William Wesley 
Peters.

— Aš to nesuprantu, Mai
ki.

— Na, ko čia nesuprasti? 
Ji ištekėjo už amerikiečio 
architekto, kuris vadinasi 
William W. Peters vardu.

— Negali būti!
— Bet taip yra, tėve.
— O iš kur tu žinai?

liną užsistojo, jos žvaigždė 
tuojau užtemo.

— Ale ji paraše vieną 
knygą, ar ne?

— Menka tai buvo knyga, 
tėve, pavadinta ’’Twenty 
Letters to a Friend“. Sudėti 
jos laiškai, rašyti draugei, ir 
kaikurie neaiškūs atsimini
mai.

— Kokie atsiminimai?
— Ji rašo, ką tūla Olga 

Šatunovskaja. pasakojusi jai 
apie žudiką Lavrentį Beriją, 
kaip jis veikęs Armėnijoj vi
daus karo dienomis: “Jis 
buvęs gimęs šnipas ir provo
katorius. Iš pradžios jis dir
bęs Armėnijos ’dašnakams‘. 
o paskui raudoniesiems...“ 

— O kas tie dašnakai?
— Dašnakais, tėve, vadi

nosi Armėnijos revoliucio 
nierių sąjungos nariai, š 
sąjunga veikė nepriklauso
mos Armėnijos respublikos 
dienomis, nuo 1918 iki 192^ 
metų.. Bet Lavrenti Berk

Skaičiau laikraščiuose, tada nebuvo žinomas Arme
— Nu. tai kur ji dabar gy

vena?
— Ji įsikūrė su savo nau

ju vyru Wisconsino valstijoj. 
Spring Green vietovėj. Ir ji 
tenai patenkinta. Sako, ža
liuojantys Wisconsino lau
kai ir pievos primena jai tė
vynę Rusiją.

— O ka ji ten daro? Gal 
knygas rašo? ’

— Ne, tėve. ji dirba pa
prastą namų šeimininkės 
darbą, ir tas darbas jai ge
riau patinka, negu knygų ra
šymas. Ji, mat, ne rašytoja. 
Pabandė iš paprastų laiškų 
sukombinuoti knygą, ir išė
jo tuščias burbulas. Todėl 
dabar ji ir sako: paprastas 
namų apyvokos darbas tai 
tinkamiausias moteriškei už
siėmimas. Moteris turi būti 
ištikima vyro žmona ir gera 
šeimininkė, tada gyvenimas 
bus laimingas.

— O kada ji ištekėjo?
— Neseniai, šių metų ba

landžio 7 dieną.
— Ale gazietos nieko apie 

tai nerašė.
— Rašvtu. jeigu ji būtu 

kokia televizijos žvaigždė 
arba garsaus politikieriaus 
našlė, kain Kennedienė, o 
dabar kas ji? Iš pradžios bu-

nijoj. todėl Svetlanos atsi 
minimuose parašyta visiškr 
netiesa, kad tas provokato 
rius dirbęs Armėnijos dašna 
kams. Iš tikrųjų, Beria buvę 
aršiausias armenofobas, i’ 
jis vadovavo Armenijo 
skerdvrėms, kai bolševiką 
paėmė viršų. Per tas skerdy 
nes žuvo apie 50,000 arme 
nų katalikų, sako buvę Ar 
menijos valdininkai, kuri* 
dabar gyvena Amerikoje 
Šitoks ju pareiškimas visiš 
kai suniekino Svetlanos kny 
gą-

— Bet aš girdėjau, kad j 
parašė ir kitą knyga.

— Tiesa, buvo skelbiama 
kad išėjo ir kitas jos vardi 
parašytas leidinys. Bet buvc 
aišku, kad tai ne jos pačio? 
darbas, tik iš jos pasakoji 
mų sukurtas: bet ir jis ne 
turėjo pasisekimo, nes tif 
rašytojai jau negalėjo at 
vaizduoti Stalino su ragais 
kai Svetlana protestavo, kar’ 
jos tėvas šmeižiamas netei
singai. Ir dabar ji sako, dau
giau knygų nerašysianti, nes 
tos pridariusios jai daug bė
dos ir nesmagumų. ”Aš ne
noriu nieko daugiau daryti, 
tik būti gera vyrui žmona“. 
Tai jos žodžiai. Kai reporte-

Po kurio laiko jis buvo 
pastebėtas pietų Europoj ir 
nusileido Kipro saloje. Lėk
tuvo ir keleivių dokumentai 
buvo tvarkingi. Kitą dieną 
lėktuvas išskrido. Kam bu
vo reikalinga, tie jį sekė, 
bet... lėktuvas dingo.

Dieną vėliau nuošalioje 
Lebanono vietoje nusileido 
^lėktuvas. Tai buvo tas pats 
Conveyer. Ten jo laukėj 
sunkvežimis. Atsitiktinai a-J 
pie lėktuvo nusileidimą su-1 
žinojo Lebanono krašto ap
saugos įstaiga. Į nusileidimo 
vietą buvo pasiųstas žvalgų 
būrys. Jo vadas iš tolo pa
stebėjo, kad iš jo į sunkveži
mį ir iš šio į lėktuvą krauna
mos kažkokios dėžės. Jis 
davė Įsakymą žvalgams vyk
ti prie lėktuvo, bet pusiau- 
kelvje jiems pastojo kelią 
ginkluoti vyrai. Prasidėjo 
susišaudymas. Tuo metu pa
krovimas pasibaigė, sunkve
žimis nuvažiavo kalnų keliu, 
o lėktuvas pakilo ir pasuko 
į Vakarus. Iš krūmų šaudę 
vyrai išsilakstė.

Paskelbtas aliarmas. Lėk
tuvui vos,suspėjus pakilti į 
orą, iš Lebanono karo sto
vyklų pakilo naikintuvai, ir 
prasidėjo Conveyerio gau
dymas.

Lebanonas nedidelis, lėk
tuvas greit išskrido iš jo te
ritorijos. ir Lebanono lėktu
vai nebegalėjo jo toliau per
sekioti. Bet duota žinia Kip
rui ir Graikijai. Iš Kreto ba
zės pakilo britų ir graikų 
naikintuvai. Conveyeriui bu
vo duotas įsakymas nutūpti 
Kipre, bet jam pavyko Kip
rą aplenkti

Deja, iš Graikijos jau 
priešais skrido jos naikin
tuvai. Conveyyeris buvo ap
suptas. Jo kuras baigėsi, to
dėl nieko nebeliko, kaip pa
klusti įsakymui nusileisti 
Candijos aerodrome. Č3a 
policija suėmė tris vairuoto
ms ir du keleivius. Jie visi 
TAV piliečiai. Lėktuve rado 
13 maišų, kurie svėrė 1,467 
varus marijuanos. Jos ver- 
ė daugiaū nei 670 tūkstan- 
•ių dolerių.

Lėktuvo pilotas pareiškė, 
kad jis buvo pasamdytas 
nuskristi Į Lebanoną ir grįž- 
i už $5,000 ir kad apie kro

vinį jis nieko nežinąs.

APŽVALGA

Gavome socialdemokrati
nės minties leidinio Apžval
gos nr. 4.

Tai mažo formato 12 psl 
leidinėlis. Jį leidžia Vytau
tas J. Bylaitis, Kasparas 
Dikšaitis ir Artūras Herma
nas. Redakcijos adresas: 
Artūras Hermann, 8 Muen- 
chen, 13, Georgenstr. 55, 
Germany.

Kaina nepažymėta, bet 
aukoms nurodytas toks adr.:
Vytautas J. Bylaitis, Staedi-. 
sche Sparkasse Bonn, Kon-! 

to nr. 117054601.

Walter Lee Martin tėra tik 15' Dezertyras John Sweeney ii 
metą amžiaus, bet jo ūgis 6 pė-! New Yorko atskrido ii šiaurės 
dos 8 coliai, svoris 198 svarai, J Vietnamo į Švediją, norėdamas 
todėl jam lengva buvo savo me. Į ten apsigyventi. Jis iš mariną 
tus padidinti. Jis buvo priimtas' dalinio pas komunistus pateko 
karo tarnybon ir atsižymėjo į prieš 18 mėnesių ir ten net varė 
Vietnamo kare — turi netgi į priešamerikinę propagandą. 
Purple Heart ordinus. Paaiškė
jus, kad jis tik 15 metą, FBI a. 
geniai-jį suėmė Ft. Carson, Co
lo,, stovykloje.

Remkime VLIKą, auko
dami Tautos Fondui.

Ką tik gavome:
| Aitvarai ir giria, Jurgio 

Gliaudos romanas is partiza- 
i nų veiklos, 254 psl., kaina 
$4.50.

I 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, 
parašė Kazys Musteikis, 126 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.15.

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

ILGAI LAUKTA

K. Ališausko knyga ” Ko vos dėl Lietuvos nepriklausomybės**, 
11 tomas, redagavo Pr. Čepėnas, jau atiduota spausdinti. Spausdina

Morkūno spaustuvė Chicagoje.

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

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

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

Elegiški Stepono Kolupai
los aiškintojai, parašo Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Kritusieji už laisvę, II tO-

Šiame numery yra straips- <hr. M. 
niai: agh — “Nacionaliz- 1
mas“ Lietuvoje, A. Herma- ševikaks įr bermontininkais. Knyga dideiio formato, apie 500 pus- 
no — Bendruomenė ir soči- lapių, 43 karo veiksmų brėžiniai, foto nuotraukos, santrauka 
aldemokratai; Komunizmas anglą kalba, kietais viršeliais. Bus baigta spausdinti, įrišta ir ii. 
ir socializmas, Atsakymas siuntinėjama 1971 m. balandžio mėnesį.
frontininkams, B.S - Bei- TALKĄ
gijos lietuviai is salies žiu- *
rint, J.A. — Sukilimas Tau- būti knygos mecenatais, rėmėjais ir prenumeratoriais! Kadangi mas, parašė Vladas Ramo-
ragėje 1927 m. rugsėjo 9 d. sunku žinoti* koki egzempliorių skaičių spausdinti, ui maloniai, jus, 195 p8l., kaina $4.00.

kviečiu iš anksto knygą užsisakyti. Iš anksto knygą užsisakiu-į Rmjin šeštadienis. DI
Apžvalgai 1 inkime sėk- siems ir pinigus sumokėjusiems jos kaina $12.00. J” įenss. u

mės.

v __  ”Nacionaliz-' 1 tomas apima: Lietuva ir lietuviai pirmojo pasaulinio karo
agn i ac n - metu, Lietuvos kariuomenės organizacija, Lietuvių kovos su bol-

K1RPEJAI BOIKOTUOS 
ILGAPLAUKIUS

Rugsėjo šeštadienis, pre-4» IA piII 1^5143 SUIIlVaUJUdlCIIlS JUD A.<A1II<A <$>A^.W. J ___ • * X _
Veikalo rėmėjais bus paaukojusieji nemažiau $25.00. Veikalo į ronjanas,_ _ pante

i mecenatais bus paaukojusieji nemažiau $200.00. Mecenatų ir rė- Į Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
*psl., kaina $5.00.

Meilė
‘ mėjų sąrašas bus įdėtas knygos pabaigoje.

čekius ar perlaidas siųsti: K. Ališasskas, 7312 So. Washtenaw
I Avė.. Chicago. III. 60629, U&A.
» Reiškiu pagarbą ir dėkoju
Į Kazys Ališauskas

n i v - v 1,-4 1 IŠSIKIRPTIIlgaplaukiai ir kitokie kut-1______
vejos šiuo metu yra kirpėjų
didelio susirūpinimo ir ne-, Ate
apykantos priežastis. Jie. ne-1 Chicago, m. 60629
sikirpdami plaukų, jau pri-1 u. S. A.
darė kirpėjams didelių nuo- J
stolių. AFL-CIO Chicagos J Siunčiu knygai ”Kov 03 dėl Lietuvos nepriklausomybės“ 
kirpėjų skyriaus sekretorius |
sako. kad per šį ilgaplaukių į $........................... .  •..
laikotarpį tenykštis kirpėjų
unijos skyrius jau prarado Adresas (rašyti aiškiai): 
daugiau kaip 400 narių, ku
rie metė savo profesiją.

Jis siūlo unijos nariams ir 
jų šeimoms boikotuoti visas 
parduotuves ir kitas įstaigas, 
kuriose darbuojasi bent vie
nas kudlius tarnautojas, nes 
ilgaplaukiai jau pasidarė vi
sos Amerikos problema.

Savo laiku audinių fabri
kantai buvo labai nepaten
kinti ir nuogablauzdėmis 
merginomis, kurių suknelėm 
naudojama žymiai mažiau 
medžiagų, bet mados ir jie 
nepajėgė įveikti. Tad abejo
tina, ar kirpėjams pasisek? 
priversti apsikirpti kūtvėlas.

išleisti

Data Parašas

ĮSIGYKITE “ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠUS“!
Ką tik išėjo iš spaudos JONO JANUŠKIO atsimini- 
ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠAI“, 127 psL

-ičiaupė, mėlvnos akys apsi
niaukė, patylėjo ir tarė: 
“Nežinau... Ilgesys, taip, bet 
namus jau čia turiu... Norė
čiau. kad mano draugai ir

vietų Sąjungos neniekino 
Priešingai, ii aiškiai čia pa
sakė. kad Rusijoj jai buvę 
gerai.

— Žinai, Maiki, aš norė-
vaikai galėtų čia atvažiuo-' čiau su ja pats pasikalbėti, 
ti. bet dabartinėmis sąlygo-' Gal ji pasakytų kitaip, 
mis nėra proeos.“ Jos 25
metų sūnus Josif yra dakta
ras, o 20 metų amžiaus duk
tė lanko dar Maskvos uni
versitetą. studentė.

— O ar jo3 vaikams so
vietų valdžia nekeršijo, kai 
ji pabėgo Amerikon?

Atitaisoma klaida

Praeitą savaitę Maikio su 
Tėvu pasikalbėjime įsibro
vė klaida. Pirmoj skilty, 21- 
moi eilutėj nuo viršaus, kur 
kalbama apie genocidą, žo

________ _  _ __________ ____ _________________r — Kad ji nebėgo, tėve. Ji
vo pradėję ia reklamuoti, Į ris jos paklausė, ar ji dabar išvažiavo su valdžios leidi-
kai manė, kad ji pasmerks norėtu grižti Rusijon, ji su- mu, aprūr/nta užsienio pasu. | dis ”nenos“ turėjo būti ”ge- 
savo tėvą; bet kai ji už Sta- abejojo. Jos lūpos kietai už-: Ir Amerikoje ji niekad So- nos“.

nnsžšuje, parašė Petras Man* 
deikis, 273 psl., kaina $5.00.

Be namų, premijuota a- 
pysaka, parašė Andrius No 
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 
pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas Tiruolis, 
176 psl., kaina $5.00.

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

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

Lietuvos Vyčio pėdsakais,
Juozo Strolio* 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 elrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti.

mai
knyga, iliustruota, kaina $2.00.

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

“Draugo“ mokslo, meno ir literatūros priede rugpiū
čio 15 d. apie ją šitaip rašoma:

“Tai dienoraštine 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, apimantieji nuo 1940 m. birž. 23 d.
iki 1941 m. lapkr. 5 d. Pro skaitytojo akis gyvais vaizdais .
pr.bė,a II Pakulinio karo p.li«,b« i, p„^°iSta

sunkumai vokiečių parblokštoj Prancūzijoj, įstojimas į 
svetimšalių kuopas, slegiantis kareivių gyvenimas, demo
bilizacija, sunkumai išėjus į civilinį gyvenimą, kietos pa
stangos emigruoti. Gale keletas straipsnių pavidalo in
formacijų ir samprotavimų. Januškis buvo socialdemo
kratų sąrašu išrinktas į seimą, ir knygoje ryškiai atsispin
di jo pažiūros į autoritetyvinį režimą Lietuvoje“.

na $5.
Po

Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 pst, kaina 
$3.00. _______ ,

t
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MOTERŲ SKYRIUS
IMMNM

Jurgis Savickis

Mėnesiena
(Tęsinys)

Virpančiomis rankomis ir visas suprakaitavęs jis at- 
plėšė voką ir didvyriškai perskaitė skaitmenį.

— Devyni litai penkiasdešimt centų.
— To dar betrūko!-------užsigavo valdininkas. —Są

skaitas krautuvininkas sukeitė. Tai ne mano sąskaita!
Kad jau ir nesiseka jam. Tokią rimtą valandą, per 

neapsižiūrėjimą, žmonės krečia šposus su juo. Žmonės 
nevisuomet esti apdairūs ir rimti. Jis sunkiai atsisėdo savo 
valdiškoje kėdėje ir, kaip laukdamas galutinio sprendimo, 
(kėdė ėmė staigiai braškėti po juo, simboliškai kalbant) 
jis dar užmetė akį į sąskaitą.

Po tuo svetimu lapuku buvo parašyta:
i

— Pinigus gavau ir kvituoju. Bambušnikas. Auksa
kalys ir komersantas.

Jis šią Bambušniko krautuvę pats gerai pažino. Krau
tuvė didelė... Kad tik būtų manoji sąskaita!

Juk tai, Amerikos pinigais, nepilnas doleris...
Jis sunerimo.
— Palauk! — Dabar tik jis sumojo. Aktingoji mer

gina norinti jį prislėgti. Užuot tikrojo, savojo perlo, ji 
liepė pirkliui pririnkti tokio pat didumo dirbtiną... Bet aš 
jau ne tiks manjakas!

— Palauk tu, pirkly! Tyčiotis iš žmonių...
Jo karjera vistiek jau buvo kaip ir žuvusi. Jis visu 

staigumu liepė pašaukti krautuvininką.
Kad būtų iškilmingiau, į tokią aukštą įstaigą atsilan

kė pats Bambušnikas su sąskaitėle. Jis užtikrino, kad pa
nelė ir dabar, ir pirma buvo pirkusi dirbtinius perlus. Ne
tikėti juo buvo negalima. Jis gan gerai pažino jį. Bambuš
nikas buvo mandagus. Jis skubėjo atsisveikinti.

— Bet tai buvo tikras, šeimyninis iš prosenelės pa
veldėtas perlas... Tokio didumo! — valdininkas parodė 
pirštais labai didelį perlą.

— Gal ir buvo. Bet ji pati pirko savo auskarus pas 
mane...

— Tamsta, čia mano garbės klausimas!
Bambušnikas pažiūrėjo į jį. ”Dar vienas pamišėlis 

šioje aukštoje įstaigoje“ (už ką tik žmonėms pinigus mo
ka!). Jis ir taip daug laiko sugaišo dėl tokiiĮ niekniekių. 
Jis buvo mandagus.

Bambušnikas buvo rimtas. Jis sakė tiesą.
Abejonės nebuvo.
Valdininkas paspaudė pirkliui ranką. Valdininks grį

žo į kambarį ir garsiai nusikvatojo. Tiek garsiai, kad jo 
draugai manė, jog jis pamišęs, šiam vakarui jis pakvietė 
visus savo bendradarbius vakarienės (pinigų neturėda
mas). Omarams ir vynuogėms. Niekuomet taip linksmai 
jie nebuvo praleidę vakaro. Bet savo paslapties jis nepa
sakė.

Daugiau su panele jis nesusitiko.
Jis nevedė.

Galas

dane CsaUfa Csaati Stoapa dėl 1
HvtfaMR Am Falfartai, 35 au (kairėj) ir jas meilu
tį atadafa Ifasfan* Miaereati (viėery), * M* ir pato 

naatfaėė, paHkfz raitelį: ”Ai mirtie, aegalMaaus pa
kisti tora meilė* kitom“. y*

Henrikai Nagys f

BROLIAI BANDŽ1AUNINKAI

Padėta duona ant

Duona, gira ir peilis.
•t

kietoa rankos,
malda ir atodūsiai.

Kyla saulė ui miško,
Kyla saulė už
Kyla paukščiai iŠ
Auga žolė.

Ant ąžuolinio stalo padėję rankas 
laukiam dienos.
Laukiam trumpiausio šešėlio.

naujos

Dalgiai
Grėbliai ant sąsparų. 
Basos kojos ldimsta 
j skaudų žvyrą.

• • •
Kukuok, gegule, 
kukuok ilgai, ilgai.

prie apledėjusio šulinio. 
Kukuok, gegule, kukuok. 
Sužiedėjusią duonų raiko

Kukuok, gegule, ilgai.

Kerta jauni
ūžiantį, žalią pušynų. 
Kukuok, gegule, 
Saulėleidyj dulka keftai 
į aukštą smėlio kalnų. 
Kukuok, gegule, ilgai.

Kukuotų gegule

Teises patarimai į Ceri žodynai
Advokatė dr. M. švcIkamUcaė sutiks atsa
kyti į Keleivio skaitytoją Umbium 
reikalaia. Tie klausiami turi kiti 
iaforuaadaio pobūdžiu. Klausimas ir st 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keiskit 
skaityto jas.
Mausimus pradmuo siusti

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Lsw. 
Co-operative Beak Plaza 
1M4 Centre Street

•am

Anglų • lietuvių kalbų žo
dynas, V. Baravyko, 590 psL 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų Žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberekis. apie 
27,000 žodžių, 51L pat, kaL 
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
lynas. Viliaus Peteraičio, II 
aida, daugiau kaip 30,000 
tfdžių, 586 psl.. kaina $7.00.

Ką galina prarasti gavįs 
lygias teises ?

f'":' •-

Vadinamoji šių dienų 
"moterų revoliucija“, kuria 
siekiama visiškai lygių tei
sių su vyrais, reiškiasi ne tik 
JAV, bet ir kituo3 kraštuo
se, o ypač Europoje. Iki šiol 
šis moterų tarptautinis sąjū
dis jau daug laimėjo ir, rei
kia tikėtis, dar daugiau lai
mės ateity. Bet aiškėja, kad 
tarp tų laimėjimų gali būti 
ir kaikurių pralaimėjimų, ir 
net gana nemalonių mote
rims.

Mat. suteikiant moterims 
visiškai lygias teises, įstaty
mų leidėjai joms nori pridė
ti teisingumo vardan ir ly
gias pareigas, tarp kurių ga
li būti ir nemaloni karinė 
prievolė. O dar blogiau, kai 
susiduriama palikimo ar ap
rūpinimo klausimais skyry
bų ar vyro mirties atveju. 
Čia moterys, ypač JAV, tu
rėjo nemažų privilegijų.

Sakysim, išsiskyrus vyras 
turi duoti savo buvusiai 
žmonai išlaikymą, kol ište
kės už kito, o jeigu tas kitas 
susirgtų ir nepajėgtų išlai
kyti savo iš antrų rankų gau
tos žmonos, tai pirmasis jos 
vyras gali būti įpareigotas 
ją išlaikyti. Ateity to pato
gumo jau nebūtų.

Šiuo metu Vakarų Vokie
tijoje į parlamentą įnešamas 
įstatymas, kuris vyrą įparei
goja remti savo buvusią 
žmoną tik laikinai, kol ji 
augina mažamečius vaikus, 
kol pasiruošia naujai profe
sijai ar randa darbą, iš ku
rio gali pati pragyventi. į<

Iš poeto Henriko Nagio Lietuvių Rašytojų draugijos 
šiemet premijuoto eilėraščių rinkinio ■'Broliai balti aitva
rai“. Tą knygą už $5.00 galima gauti ir Keleivio administ
racijoje. Ši gražiai išleista ir aukšto meninio lygio poezi
jos knyga turėtų būti kiekvieno šviesaus lietuvio knygų 
lentynoje.

1959 metais su broliu nu
sipirkome šešių šeimų na
mus. Pradžioje su šeimomis 
gyvenome patys dviejuose 
butuose, vėliau kiekvienas 
nusipirkome po vienos šei
mos namus ir iš tų senų na
mų išsikraustėme. Namų ne- 
pardavėme, nes iš gaunamos 
nuomos galėjome ne tik mo
kesčius ir kitas išlaidas ap
mokėti, bet ir pačius namus 
išmokėti.

Namai iš plytų, su nema
žu sklypu žemės. Kai pirko
me, jie buvo gražioje vieto
je. Visi namai toje apylin
kėje buvo puikiai užlaiko
mi. Gatvės buvo švarios. Vė
liau po truputį pradėjo ap
linkybės keistis. Sunku buvo 
susirasti sau tinkamus nuo- 

; mininkus. Apylinkė irgi žy- 
;miai pasikeitė.
j Nutarėme namus parduo- 
<ti, kol nevėlu. Skelbėme 
t laikraščiuose, bet pirkėjo 
, nesuradome. Tada mūsų ge- 
i ras pažįstamas mums pata- 
i rė kreiptis į tam tikrą įstai- 
I gą. Įstaiga didelė ir gerai ži- 
i noma. Apžiūrėjo namus ir 
! pasakė, kad norimos sumos 
į negausime. Žadėjo parduo- 
i ti už 35-40 tūkstančių dole
rių. Pasirašėme su ta įstaiga 
sutartį. Sutarty buvo para-

: syta, kad jie, brokeriai, gaus 
; 5 ir pusę procentų pardavi- 
• mo sumos. Be to, jie mums 
(paaiškino, kad jei jie gautų 
daugiau, jie gautu vieną 

: trečdali skirtumo; kitaip sa- 
I kant, jei jie gautų 45,000.
I tai jiems priklausytų 5 ir pu
sė procentu nuo $40,000 ir 
vienas trečdalis nuo skirtu
mo. t. v., nuo 5,000 dolerių 
Jie prašė išduoti jiems raštą 
dėl šito skirtumo. Mes tą 
rasta jiems davėme. Jie rade 
pirkėią, kuris siūlė $48,000 
ir galu eale sutiko duoti f 
49,000. Pasirašėme pirkimo 
pardavimo sutartį už 49,000
dolerių.

Po poros dienų pas mus 
atėjo vienas žmogus, tiesiai 
i ta įstaigą, kur mano brolis 
dirba, ir pasakė, kad jis gir
dėjęs, kad mes turime na
mus pardavimui. Jis tuos na
mus matės ir mums siūląs 
55.000 dolleriu.

vokatą mūsų apylinkėj, ku
ris galėtų mums padėti. Jei 
atsakysit per laikraštį, pra
šome neminėti mūsų valsti
jos, nei mūsų pavardžių.

Tautiečiai

Atsakymas

Lithuanian, parašė Damb-
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471- psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

10 knygą už $2
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl.. kaina 25 centai.
Materialistiškas istorijos 

supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

Žemaitės raitei karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 
kąina 25 centai.

Greičiausiai toje apylin
kėje, kur yra Tamstų namai, 
numatoma padaryti pagrin
dinių pakeitimų. Gal valdžia 
nupirks ir statys namus ry
šium su ”urban renewal pro- 
gram“. Gal ten tiesiamas 
koks nors naujas keljas arba 
rengiama kitokia susisieki
mo priemonė. Sunku pasa
kyti, bet manau, kad yra ko- pgl., kaina 50 centų, 
kių nors projektuojamų pla- j ...
nų, apie kuriuos kaikas su- “UĮ,U’ Pa.ra®? įį
žinojo ”iš anksto“. I Daugirdaitė - Sruogienė, 24

Prieš parduodant namus,' Socializmas ir religija, E. 
jei namų savininkas nėra Vandervelde, 24 pst, kainA 
tikras, kad jis pats žino, kiek, 10 centų.
tie namai maždaug verti ir, Demokratinio m eisimai! 
už kiek gretimi arba artimi (g Kairio įvadu),
namai parduodami, - pa 64 pd., kaine 60 centų, 
turėtų; pasamdyti jvertmto-
ją (appraiser). Tas įkainuo-' Tėvo kelias j socializmų, 
tojas už tam „tikrą sumą ią- (Leono Bliumo), 35 psU 
pie 100 dolerių paprastai) kaina 25 centai, 
galėtų pasakyti, kiek tie na- Seuir'jzme teorija, (M. 
mai verti. Toks žmogus yra Fišerio), 74 psU kaina 25 et 
objektyvus: jam tie namai . .
nėra pavedami parduoti. Į- Socialdemokratija ir ko
kaino jime jis neturi savų in- (K- Kauskio), 47
teresų. Paprastai tokie žmo- Ps^» kaina 25 centai 
nes, kurie yra šios srities Atskirai sudėjus, jų kaina 
specialistai, turi šaltinių, iš $3.06, bet visos kartu per
kuriu jiems dažnai parišę- m ęg
ka sužinoti busimus pla- Gatvės berniuko nuotykiai 
nūs ir pakeitimus. Jie žino, —p Spalio apysaka jauni- kur ir kaip gauti informaci- mui ir ^„i^TOda, 527 
ių apie toje apylinkėje par- kaina <4
duodamus namus, ir pan.
Tokios išlaidos namų savi- Be to, esame gavę nedide- 
ninkui gali atrodyti nereika- M kiekį teisininko RL aulo 
lingos. bet gali sutaupyti parengto leidinio "Kaip str 
tūkstančius. I daromi testamentai“. Tai la-

Tamstu atveju, namai jau bai naudinga informacijų 
yra parduoti, kaip Tamstų knygelė norintiems sudary- 
advokatas vra Tamstom nu-1 U testamentą. Ten yra ir tęs- 
odęs. Daugumas žmonių i tamentų pavyzdžių. Jos kai-

1 
1 

4 »'
.į

V-9

? *

Moterys kandidatės
Rugsėjo 15 d. Massachu

setts valstijoje bus kandida
tų į kongresą* seimelį ir ki
tur nominaciniai rinkimai. 
Kandidatuoja ir moterys.

Jų tarpe yra 18 demokra
čių ir 13 respublikonių.

Pranašaujama, kad esant’ 
visiškai lygiom abiejų lyčių 
teisėms, vyrai galėsią pa
traukti atsakomybėn bet ku
rią merginą ar poniutę, jei 
šios bandytų vyrą kaip nors

Demokratė R. Dacey iš 
Miltono kandidatuoja i vice- 
gubernatorius, j JAV kon
gresą —- S. Rjepel iš Wor- 
cesterio ir L. Hicks iš Bosto
no. į valstijos seimelį — 13 
moterų demokračių.

Brolis man tuoj paskambi
no, ir mes tiek buvome pri
trenkti, kad nežinojome, k? 
daryti. Nuėjome pas save 
advokatą. Davėme jam pa
skaityti visu sutarčių nuora
šus. Paskaitęs jis mums pa
sakė užmiršti visą reikalą, 
nes namai jau parduoti, it 
gana.

Mums atrodo, kad mes 
• buvome apgauti, ir turime
apie $11,000 nuostolių. Ko- 

Respublikonė M. Heckler' d«' tie namai yra tiek verti 
nori ir toliau MM JAV kon-j ‘•"’rmojnn, mes nežinome.
grėsė, j valstijos sekretorius p.»,dev? ne ‘lk. ?»“>«•? 
kandidatuoja M. Nevrman pinigu gautume, bet ir komi- 
» Cambrldge, Į valstijos se- #<» nereikėtu mokėti, nes 
natą - H. Comeau B An- J“ nortt« Pirktl *«ento- 
doverkt, į valstijos seimelį— Ar yra koks nors būdas šį

ra dalis specialių įstatymų 5 moterys, o kitos į mažės- reikalą sutvarkyti? Gal 
globos. nes vietas. Tamsta pažįsti kokį nors ad-

pusiau prievarta vilioti į nu
sidėjimą...

Taigi, gaunant lygias tei
ses. gali būti prarasta ir ge-

nenori tikėti, kad, pasirašę 
nutartį ,arba, kaip daugelis 
^ako, popierių, jie jas yra 
pardavę namus, o ne tik nu
sistatę juos parduoti.

Jei Tamstos galėtumėte 
Įrodyti* kad pirkėjas arba 
agentas žinojo, kad jie 
Tamstas "apstato“, o Tams
os neturėjote progos patys 
užmoti, "kas čia dedasi“, 

Lada galima būtų juos pa
traukti atsakomybėn dėl tu
rimų nuostolių, dėl apgau- 
’ės (fraud).

Patarčiau pasikalbėti su 
savo advokatu ne tik šiuo 
•eikalu, bet ir dėl tariamos 
'vieno trečdalio skirtumo 

komisijos“. Manau, kad tas 
susitarimas dėl "skirtumo“ 
komisijos negalios dėl viso
kių teisiškai techniškų prie
žasčių.

na — $3.00.

M LAUMES LEME

Tai rašytojos Petroniais 
(Mataitis parašyti atsimint 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ja Vi ir baigti.

MGL BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H. TaotvaiŠfanis B- 
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal-

įba "The Cemetery of Na- 
• tions fa tbe S&erfaa Ti

«2 pd„ kaina H.7J.

Lietuvių kalba ta knyga 
jaa išparduota. JI labai tfak 
ka dovanoti kitataučiams.

1
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Patrick

Loftus
kandidatas j senatorius

LOFTUS yra pakankamai išsimokslinęs ir pasi
rengęs senatoriaus pareigoms.

LOFTUS pasiūlys programą narkotikų bizniui,
nusikaltimams ir smurtui pažaboti.

sinijo .V:?

LOFTUS stengsis visur išplėsti įrengimus poil
siui ir pramogoms..

LOFTUS rūpinsis gauti kuo daugiau lėšų iš fede- 
ralinių k valstijos fondų nam ųatnaujinimui.

LOFTUS rūpinsis miesto pramonės ir prekybos 
sąlygų pagerinimų.

LOFTUS stengsis suprasti visų gyventojų reika
lus ir juos tenkinti.

, Deborah išleistuves į Queensi 
; , kolegiją Šiaurės Karolinoj.! 

1 Grįždama nomo, Lilian pra
tęsė savo ir vyro metinę pre
numeratą. nusipirko sau, vy
ro motinai ir draugui nese
niai išėjusią knygą "Vilnius 
lietuvių liaudies rainose“.

Abu Yonikai yra čia gi
mę ir augę, bet gražiai kal
ba lietuviškai ir. atvykę į 
Bostoną, išvažiuoja visada 
nusipirkę daugiau ar ma
žiau lietuviškų knygų. Tuo 
požiūriu nedaug jiem yra ly
gių.

Mine* Steigiamąjį Seimą

Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė rugsėjo 20 d. 3 vai. 
»opiet rengia Tautos šven

tės ir Lietuvos Steigiamojo 
Seimo 50 metų sukakties mi
nėjimą So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-jos III-jo aukšto 
salėje.

Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas prel. J. Balkūnas.

Meninę programą atliks 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Jeronimo Kačinsko, solo 
dainuos solistas Benediktas 
Povilą vičius.

>

butu
Joe Moaklay 
nuomos kontroles

rinkimu pažadą 
pavertė įstatymu

LOFTUS į d

LIETUVIŲ KOMITETAS
Normai Alekna, 162 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Vito AukStikalnis, Brighton, Mas*.
Maek Matanes, 758 E. 5th St. So. Boston, Mass.
Juka Matanm, 758 E. 5th St. So. Boston, Mass.

L St. maudyklėse mokykla 
jau įrengta

Daug ginčų sukėlęs mo
kyklos įrengimo L gatvės 
'gale esančių maudyklių na
muose klausimas jau baig-Į 

'ttas: du trečdaliai maudyk-, 
4 lių pastato jau pritaikyta 
^(mokyklos reikalams. 400 

mokinių netrukus joje mo
kysis. Patalpų pritaikymas t 
mokyklai atsiėjo $750,000.

uini-z,

BOSTONE PRADĖTAS 
BALFO VAJUS

Bostono BALFo skyriaus 
valdyba praneša, kad nuo 
rugsėjo 1 d. pradėtas pini
ginis vajus lietuvių šalpai 
paremti už JAV ribų. Į BAL- 
Fo centrą kreipiasi daug 
lietuvių iš Lietuvos, Sibiro 
ir kitų pasaulio kraštų, pra
šydami pagalbos dėl Kgos, 
senatvės ir kitų priežasčių. 
Prašančiųjų: yra tiek daug, 
kad BALFas dėl lėšų stoka* 
negali visų prašymų paten
kinti. Vargas ne mažėja, bet 
didėja. Net tokiame turtin
game krašte — Amerikoje 
šelpiamųjų skaičius kaskart 
vis didėja. Tad yra' šventa 
Amerikos lietuvių pareiga 
savo tautiečiams padėti.

Šiais metais piniginio va
jaus pasisekimas Bostono 
lietuviams yra svarbus dar 
ir dėl to, kad BALFo dar
buotojų seimas įvyks Padė
kos Dienos savaitgaly Bos
tone. todėl šio suvažiavimo 
proga norime įteikti dides
nę auką, tuo parodydami 
kad Bostono lietuvia ir šal
pos darbui nėra abejingi.

Suprasdamas šio vajaus 
ir aplamai lietuvių šalpos 
reikšmę, į darbą įsijungė 
Amerikoje gimęs ir augęs 
So. Bostono lietuvių parapi
jos klebonas kun. A. Baltra- 
šūnas. kuris vadovaus šiam 
piniginiam vajui. Mūsų mie
las klebonas yra taip pat ir 
Seimo globėjas. Jam į pa
galbą ateina daug organiza
cijų atstovų, visuomenės ir 
BALFo veikėjų. Pilna pini
ginio vajaus komiteto sūdė- i 
tis bus paskelbta vėliau.

Bostono lietuviai ir lietu
vės, kreipsimės į jus n au
kų lapais asmeniškai, per 
organizacijas ir kitais bū-

1972 m. bus baigta statyti, 
nauja mokykla, ir ten bus 

aukų rinkėjai pasibels į jūsų j perkeltos tos klasės, kurios 
duris. Atidarykite ne tiktai J dabar yra maudyklėse, 
duris, bet ir savo širdis. Te
gul neatsiranda nė vieno lie-! 
tuvio, kuris neištiestų pagal- * 
bos rankos į vargą pateku-i 
šiam savo tautiečiui. Kiek ir į 
kaip BALFas galės sušelpti 
savo tautiečių, priklauso nuo 
jūsų geros valios.
BALfo skyriau* valdyba

Vajaus pažadai yra naudingi kandidatams, bet ne 
žmonėms.

'teisybė, daug kandidatą kalba apie batą nuomos kont
rolę. Tai gera idėja.

Joe Moakley ją pavertė įstatymą.
Jis pravedė senate batą nuomos kontrolės įstatymą, 

kuris pirmą kartą įgalina Bostone butą nuomos tarybą būti 
veiksminga ir pajėgia.

Butą nuomos kontrolės įstatymas nustato didžiausią 
nuomą nemažiau kaip t riją ar daugiau būtu namuose (iš
skyrus dvieją ar triją butą namus, kuriuose gyvena patys 
savininkai).

{statymas duoda teisę nuomininkams teisėtai reikalau
ti nuomą sumažinti, jeigu neteisėtai buvo daugiau imama, 
o taip pat sugrąžinti į butą, jei kaa buvo iš buto neteisėtai 
išmestas, {statymas pinną kartą nustato gaires namą sa
vininkams.

{statymas yra toks, kuris pažaboja godžias br 
aingus namą savininkus.

Reikėję ištvermės kovoti dėl butą nuomos kontrolės. Savo 
negyvenantieji savininkai yra pakankamai turtingi ir galingi. Tekią savi
ninkų yra net aukštose pareigose.

Ne tik kantrybės reikėjo nuomos kontrolės įstatymui pravesti. Reikėju 
lėšų. Tos rūšies patyrimas reikalingas, kad ir kongrese bitą pravedami 
miestui naudingi sumanymai.

Negalima lankti metą. savaitės ar net dienos, kol 
įgys patyrimo opiem* žmonių reikalams patenkinti.

Mes negalime gaišti laiko ką nors mokyti, kad jis manu 
bėti. Mums reikdtinga, kad būtą kaip reikiaat dirbama ano

Joe Moakley mums reikalingas kongrese, nes jis gal padaryti tai, kaa 
yra reikalinga.

Jeigu jums reikaUngos susfsiekimo priemenės rugsėjo 15 d. nuvažiuoti 
į balsavimo vietą, prašoma skambinti — Moakley for Congress Ward 
Headouarters:

Wards 3 *4 tel. 227-9950. Wards 6 & 7 — 268-134S, 268-1349, 268.
4^29,268-5200. 268-5358.268-^963. 208.4560. Wards 10,11 A19 -524-7328 
Ward 13 — 282-0063: Wnrd 15 — 436-9868, Wards 15 > 17 —

Tais osėbbt tHefOnais skambina 
ir rinkimą vajaus savanoriai bei Pulsuokite
darbininkai,, JJ.

miniuo**
B-tam* d’ttrikte.

Adv. Daniel W. Healy, 43 Roslin St. Dorchester, Mass.

Bostoną* šešioliktoj violoj

JVlbaUiey
Coi-ųiress

Bostono
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

Rugsėjo 20 d. 3 vai. popiet j 
So. Bostono Lietivių Piliečių ’ 
dr-jos III aukšto salėje Lie
tuvių Bendruomenės rengia- 

jmas Tautos dienos ir Stei-
Gyventojų surašymo duo- Į giam°j° Seimo minėjimas, 

menys rodo, kad Massachu- ’
setts valstija pagal gyvento
jų skaičių yra 10-joj vietoj 
(1960 m. muvo 9-joj).

Bostonas yra 16-joj vietoj 
su 628,215 gyventojų. 1960 
metais jame buvo 697,197 
gyventojai.

Yra miestų, kurių gyven
tojų skaičius dar žymjau su
mažėjo per paskutinį de
šimtmetį. Pav., St Louis ne
teko net 19%, Clevelandas 
—16%, Pittsburgh —15%.
Gyventojai kebam į prie
miesčius ar net toliau į už
miestį. Tuo tarpu į miestų 
centrus artėja juodoji rasė.

* * •

Spalio 11 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos . 70 
metų sukakties ir senų narių 
•pagerbimo banketas.

• * *
><!

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

Muziejaus
Paskatiniai Lietuvos laiką prisiminimai!

Dar turime pardavimui baigiančią pranykti lietuvišką monetą: 
5 lt. — J. Basanavičius, 16 M. — Vytautas Dityris, 19^1 
A. Smetona ir kitai. Kainoraštis parrikalavus&., iį 

F. Zablockis, 2333 Ontario SU Vancouver 16. B.C. Canada.

lei k o

L. Yonikieaė grįžo 
f San Fraadsco o

Keleivio kaimynystėje gy
vena Emilija ir Petras San- 
kai, seni Keleivio bičiuliai. 
Jų duktė Lilian /ra ištekė
jusi už Povilo Yoniko ir gy
vena San Francisco mieste. 
■Juodu abu arba po vieną vi
sada stengiasi kuo dažniau 
aplankyti Šankus.

šiemet atvažiavo viena 
Lilian. čia ji, be kita ko, tu
rėjo progas atšvęsti savo
motinos 80 metų sukakti,

______................... „ .......brolio Petro (gyvenančio*
dais. Būkite malonūs, kai Harvarde, Mass.) dukters' metalinę šaknelę.

JOHN J. DRISCOLL, Jr.

John J. Driscoll. Jr., žinomas 
to. Bostono biznierius, kandida
tuoja iš 6 ir 7 apylinkių į sei
melį. Driscoll visą laiką gyveni 
So. Bostone. Gerai žino jo rei 
kalus. Jis sako, kad So. Bosto 
nui ir Dorchesteriui reikia tu
rėti atstovą, kuris j visa laikų 
skirtu jį išrinkusiųjų reikalams 
sąžiningai atstovauti.

John DriBcoR, pabaigę* Gate 
of Heaven aukštesniąją mokyk

kolegijoj ir sermuarijoje* 
minghame.

John J. Driscoll motina Steik 
Shertickaitė - Driscoll yra lie 
tuvė. Jo senelė Rožė Shertickie 
nė - Pivoriūnaitė, 90 m. amž. 
tebegyvena G gatvėje nr. 8 ii 
yra sena Keleivio skaitytoja.

John Driscoll priklauso dau 
geliui draugijų. Jis — So. Bos 
tono piliečių draugijos narys 
1967 m. jos jauniausias prezi 
dentas; So. Bostono gyventoji 
grupės viceprasidentas. Jh tai{ 
pat veiklu* Kolumbo vyžiuose 
Sv. Vardo draugijoje, Bostone 
jaunąją demokratų tarpe ir t.t

Jis turi tas ypatybes, kurio; 
būtino* jo siekiamų pareigų as-

'5^
meniui: uolumą, sąžiningumą ir 
nasišventimą.

Driscoll. kaip paprastas pilie
tis, veikė So. Bostono ir Dorches 
terio naudai taip, kaip tik galė
jo. Išrinktas į Mass. seimelį, ji* 
žada tęsti kovą dėl oro ir van
tom teršimo sustabdymo, geres
nės gyventojų policinės apsau
gos, švaresnių ir saugesnių pa
plūdimių ir poilsio vietą, geres
nio senąją žmonią gydymo ir 
šelpimo.

Jis žada ir toliau priešintis 
ęadinąmajam miestų atnaujini- 
,-ąąi, nes tai vra nekilnojamųjų 
unų savininkų paslėptas apvo

gimas.
Jis yra griežtas Pasaulinės 

šarados So. Bostono uoste prie
šas, nes tai vestą į So. Bostono 
r Dorchesterio gražiąją paplū- 
Umių ir salų sunaikinimą, van- 
’ens užteršimą ir jau dabar di- 
’etia mokesčių pakėlimą.

Jis žada visas savo jėgas pa
švęsti visiems So. Bostono ir 
torchesterio gyventojams.

Jis prašo*nagalbos — rugsėjo 
5 diena atiduoti savo balsą ui 
i ir kitus paraginti taip pat 
mteryti..

Jis visiems iš anksto nuošir. 
Ižiai dėjoja. 1
Jį pasiekti galima tel. 268-4478 

(Sk.) 1

Aš, Kazimieras SarpaRus Ir 
mano brolis Vytautas SurpuRus 
ieškome savo tėvo Kmthntero 
Sarpaltaus. kuria gyveno Wbr- 
eesterv, Mass^ Baltimorėj, Md„ 
ir vėliau New Yorke. Jis pats 
arba apie jį ką žinantieji pra
šomi rašyti adresu:

Charles SarpuHs, Bos 528, 
Routel5, Baltimore, Md. 21226

(84)

VĖL NAUJA DOVANA 
VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
mo praaziuguni grasia 
rami — Vyto* 
tik kų liejusią knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS. 
Tai jau trečioji takia. Lietui 
vilko* įmygo* istorijoje tai 
nedažna* reiškinys. Ta* ro
do, kad tie, kuriom* knyga 
skiriama, ją tikrai 
tei mėgsta. Todėl .

save vaikučiu*, jsi- 
ją tuoj arka Kalėdų 
Kaina $3.00. Gauna-

ma ir Keleivy.

RADUO PROGRAMA

8tniatada Lietuvių Radijo 
°rognma Naujoj Aneflloj 
I atotiea WLYN. 1860 M- 
lodklų ir ii stoties FM, 
101.7 mc.. veikte sekmadie
niai* nuo 1 iki 1:30 vai. die
nų. Perduodama: Vėliausių 
ooMoliBii) ifaiii) mntnraka 
r komentarai muzika, dak 
mb Ir Magdutėa paraki

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florlate gėlių ir dova
nų krautuve. 602 E. Broert- 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Tra

to Velrivfa

NENUSIMINKTIE!
Galima pagelbėti sergnnttemn 
srautu, ranką ar koją skaus

ta, nutirpimu, jaučiant nuo-
vargL
REE-LEEF RUB mautis ten

ai pagelbsti. Užtikrinant pa

siuskit* 85, gaastta

ROYAL PRODUCTS 
Nertk Sta, P.O. Bm 9112 

Nevarių NJ. 67191
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Lituanistinio mokslo pradžia Šaulių skyriaus susirinkimas 

šį šeštadienį

Bostono lituanistinė mo-i 
kykla pradeda darbą šį šeš
tadienį, rugsėjo 12 dieną.

i

9 vai. ryto bus mokiniams 
ir jų tėvams pamaldos šv. 
Petro lietuvių parapijos baž. 
nyčioje, o tuoj po jų — mo
kinių registracija, pirmo
sios pamokos ir mokytojų 
posėdis.

Pailgino nedarbo pašalpą

Nuo spalio mėnesio Mass. 
valstijos bedarbiams pašal- 

i bus mokama 39 savaites.pą bus mokama 3

Rugsėjo 13 d. 4 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos patalpose bus Jo-1 
no Vanagaičio šaulių kuo-! 

j pos susirinkimas. Be įvairių j 
kuopos reikalų svarstymo,! 
jame sekretorius Stasys Ur-' 

; bonas parodys skaidres iš i 
savo kelionės po Alaską. 

į
I
į Antanas Rimydis Bostone
Į

Gyvenantis New Yorke 
rašytojas Antanas Rimydis 
šiomis dienomis viešėjo Bos
tone. atostogų metu lanky- 

1 damas savo bičiulius.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St

WORCESTSR, MASS. 
Tat SW 8-2888 

yra ysenintaie odscsal* |sta>

Vedėja B. Seiki*

Peter Maksvytis
A

49 Choreli Street
E. Miltoa,

AtHelra vfaaa 
to ir projekto'
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pentetų,

Senkite 
vokam.

Telefonas: 998-8975

• va-

iio sija maloniai kviečia visus 
atsilankyti.

Dabar komisijai vadovaus 
inž. Romualdas Vei tas. Iki 
šiol jai sėkmingai vadovavo 
inž. Edmundas Cibas.

Kultūrini* subatvakari*
Bostono Kult. subatvaka

rių XII sezono atidarymas 
įvyks š. m. rugsėjo 19 d.

Programoje — lietuvių 
dailininkų grafikos darbų j
paroda, kurioje bus išstaty- Girai sumanymą* 
ti V. Igno, V. K. Jonyno, A.* __ ... . . ,»
Krivicko, 2. Mikšio, V. Ra-' ! M®s&. “
to, A. Šimkūno, T. Valiaus 4 ««*
ir R. Viesulo kūriniai, ši pa- įUm“ym,?J1S n0" J8 S°' 
rodą, kuri vra suorganizuo- dužiųjų gatvių pa
la "Gabijos“ leidyklos, bus!??’1"1! •Mnkvez.mms, Tada 
atidalyta rugsėjo 19 d. 7 sunkvežimių nebera-
val. 30 min. v akare. Atida- *ntų oro ir nebekeltų tnuks- 
lymo žodį tais dail. Vikio- m?- .lenktas 1 senatų, jis 
ras Vizgirda. Po programos i sumanymų j-
bus kavutė ir laisvi pašne- j
k esi h i I

Parodos lankymo valan- F*tr*cte gavo 10 “*** 
dos: rugsėjo 19 d. jau nuo kalėjimo
1 vai. po pietų ir rugsėjo 20 žinomas Naujosios Ang- 
d. nuo 11 vai. ryto iki 6 vaLĮlijos kriminalistų vadas Ray- 
vakaro, kada įvyks ir paro-! mond Patricia. 62 m. amž., 
dos uždarymas. i kartu su kitais trimis ”bend-

Naujoji Kultūriniams su- radarbiais“ nuteistas 10 me- 
batvakariams rengti komi- tų kalėti.

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Pasakarnio 

of*To1PtDINIS 
METRISTAS

Valandos:
nuo 9 va t rvto iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama
447 BKOADVVA1 

South Boston. Mam

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodi
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOITTH BOSTON, MASS.

«*oo******o**o*#oooo*«*oooo*oo*oo*
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Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

Prietaisai 
taiaome laikrodžto.

tiedu, papuošalu
379 W. BROADVVAY

SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Knyga yra gerinsiąs žmogaus drangas

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

!<'

Parduodamo tiktai vaistas, išpildomo gydytoją ra 
eoptes ir tarimo visus gatavus vaistus.

M reik vaistą — eikit i Hetaviiką vaistinę.
Sev. Emanuel L- Roeengard, B. S„ Beg. Pharm.

B82 a W. Broadiray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Taiafanaa AN 8-9929

Mas 9 raL ryto iki 8 vaL ». išskyrus šveatndienius ir
>ooeeeeeeeeeeeeeoooooooouooooooooo©oooeooooooo

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

□ Krosnies aptarnavimas 
D Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas

Skambinkite

268 - 4662,

Jie buvo kaltinami susita
rę ir nužudę du savo gengės1 
nepaklusnius narius.

Išleidus įstatymą, kuris 
'automobilių draudimo mo
kestį sumažina 157<, jau 6 
bendrovės atsisakė automo
bilius drausti.

Be to, draudimo bendro
vės skundžia tą įstatymą 
teismui, kaip priešingą kons
titucijai.

Draudimo bendrovės, ma-1 
tyti, nori statyti dar didės- I 
r ius dangoraižius, todėl ne-Į 
gali pakęsti, kad kas nors 
mėgina jų pelnus apriboti.

Ieško pirkti
Ieškau pirkti vartotos angli

mis kūrenamos krosnies gerame Į
stovyje.

Siūlyti City Point Court Nr.! 
10, viršutiniame aukšte, So. Bos-1 
tone aria Keleivio raštinėje. .

V ŠrfpONO KAIRIO 

PORTRETAS

Išrinkime

patyrusi civilinį vadą ir biznierių

DRISCOLLJr.
PILNO LAIKO ATSTOVU

Ji* sąžininga* — patikimas — nuoširdus — atjaučią*

Rose Shertick, 8 G Street, So. Boston, Mass.

■ V

ĮSIGYKITE NEPAPRASTĄ KNYGĄ!
b

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

uoa

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

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

Keleivio 
galima gauti dailininko A- 

Vi
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A.J.NAMAKSY
Rosi Estete dk Insurance 

321 County Club Rd-
Neirtos Centre,

TeL
•eee*M«e>eeeeeee*e*eieeeeeeeeeeeMi

Rd- i 
•2159

no
8x8 colių dydžio ui 80 cnt

UETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
< meninis!-

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street 

Worce*ter, Mas*. 01804
Tet 

Tiesiai ii
čiam Įvairias siuntinio* 1 Lieta 
vą ir kitas Rusijon valdoma.

>! Siuntiniai sudaromi iš

E. KARDELIENESTiAiNV

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistė* Elzbietos Karde
lienės įdainuotų daunų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

ava audste ir
nią. Turime vietojo įvairią via

- ...... tioš* gamybos ir importi
žymiai papiginto kaina u kil

galite įsigyti įdomius preLi____ J kailK)inu r. t-
J. K. Končiaus atsiminimui Molam ir
iŠ Balfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista, daug paveikslų, 404

18 BOSTONO I LIETUVĄ 
kr

GERA PROGA
garantuotas

sakyti ją gamyl Os kad

psl., kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo $6), minkštais $3 
(buvo $5).

: Dažau ir Taiaau j
• Namus iš Įsuko ir viduje. $
. Lipdau popierius ir taisaus 
; viską, ką pataisyti reikia. 1 

Naudoju tik geriausią j 
medžiagą

! JONAS STARINSKAS 2 
229 Savim Hfll Avė. 1

TeL CO 6-6964 j

(Elood Sąuare . 
Hardivare Co.

Benatefceo N. J. ALBKNA 
t» EAST SBOADUTAl 
SOUTH BOtflON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4141 

Bonjemin Moore Dažai
Fopieroo Skoomae 

S^M^Umeaom

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rištą

draudimas
Kreiptis senu adrese:

BRONIS KONTRIM
598 Broadiray

Se. Boston, Mase. 92127 
TsL AN 8-1711

r

nereikalingai eikvoti karai alyvą
1970

Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Pilnas įrengimas, Įskaitant aly
vos burnerį, putėją, are filtrą, 
termostatą, kontrolę ir i 
jungti rūsy su vam;

10 metą garantija.

Savybės:
Prodoktiagumas

Grožis
Ekonomija

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

487 Washington St. (Codman Sq.), Dorchester, Mase. 
Alyvos buraerio aptarnavimas ištisas 24 vaL1

Skambinti: GEneva 8-1204

Namam* šildyti 
geriausia* pirkinys

&FUEL CHIEF1 (> t I Mr 11 n i F ijmpro.'ri r

i ten vietojo galio pasirinkti 
salotas 

Taipogi
tam tikras įstaigas 
gimines čia pas savo i 
ar

tai ir oąžiaiagaL AteOaaką įotti- 
Vedėjas A.

P*<al 
telefonu.

331 W. Broadvray

TeL 2880088
02127

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jaea atsikvies. 
ti j s v e i i a * — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Services C ,ip v i e ą 
lėktuvą bilietai (aktiekėte),išrašomi belauki..t - b. jok i e'» f/Vd^b 

mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovaną pažymėjimus ir rusišką prekių užsakymus 
siųskite savo giminėm* tik per

JPodarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbe
r V

380 W. Breedmsy 
Se. Boston, Mase. 02127

Telefonas: 200-8704 
Visą skyrių vedėja Aldona

l*M*9********M*mmmmomossoNooomosoMoomm»M*mmoomooo
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