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Inteligentų kvailumas: 
nori taikos, o veikia prieš ją

Studentų demonstracijos šūkiu "Baigti karą Vietna
me“. To sąjūdžio centras Madison, Wis. James Reston 
tas demonstracija* vadina kvailyste, nes jos duoda visai 
priešingus rezultatus.

Praeitą penktadienį ir šeš
tadienį įvairiuose miestuose,: 
pradedant Los Angeles ir 
baigia n Bostonu, buvo stu
dentą demonstracijos, kurių 
šūkis — tuoj baigti karą 
Vietname. Rengėjų centras, 
jų Koordinacinis Komitetas 
Vietname Karui baigti, yra 
Madisone, Wis., su buvusiu 
Wisconsino univ. studentu 
Frank Emspack priešaky. 
Tam tikros įstaigos tiria, kas 
iš tikrųjų yra to sąjūdžio va
dovas. Gen. prokuroras Ka- 
tzenbach sako, kad komu
nistai jame vaidina žymų 
vaidmenį.

Demonstracijos buvo ge
rai ’ aruoštos. Jos praėjo 
gana ramiai, tik vienur ki
tur buvo susidūrimų. Kai 
kur į demonstrantų eiles įsi
maišė ir vyriausybės politi
kos Vietname šalininkai su 
savo šūkiais. Bostone ir šitų 
demonstracijų nepraleido e- 
nergingas lenkų laisvės ko
votojas Mroz, kuris eisenos 
pradžioje nešė didelį kryžių Į 
su priešvietnaminiams de
monstrantams priešingu šū
kiu: "Mūsų tikslas sutriuš
kinti komunizmą.“

Plačiai žinomas žurnalis
tas James Reston "The New 
York Times“ spalio 17 d- pa
rašė apie tas demonstracijas 
straipsnį, kurį pavadino "In
teligentijos kvailumas“

J. Reston rašo. kad de- 
monstiacijose dalyvavo to
kių. kurie nuoširdžiai trokš
ta taikos, bijo, kad JAV ne-i 
įsiveltų į karą su Kinija, bet 
greta jų buvo ir tokių, kurie 
dreba dėl savo kailio, kad 
gali būti pašaukti karinės 
prievolės atlikti. Pagaliau į 
buvo ir tokių, kuriems vis- 
vien, kada ir kur demonst
ruoti.

J. Reston, aišku, rašyda

mas apie inteligentijos kvai
lumą. galvoje turi sąmonin
guosius demonstrantus ir 
kvailiais jis drįso juos pava
dinti dėl to, kad jie patys 
sau prieštarauja: jie sakosi 
norį taikos, o savo veiksmu 
kliudo taikos pasiekti. Jie 
ne prezidentą ir kongresą į- 
tikina baigti karą, bet ska
tina komunistus karą tęsti. 
Amerika seniai yra pasiū
liusi karą baigti. Ir jis jau 
būtų baigtas, jei komunistai 
paliktų ramiai gyv enti Pietų 
Vietnamą. Taigi, karas pa
reina ne nuo Amerikos, bet 
nuo š. Vietnamo komunistų. 
Ten jie yra įsitikinę, kad to
kios demonstracijos privers 
JAV vyriausybę nustoti ka
riauti.

Š. Vietnamo vadovų sako
ma, kad ir karas su prancū
zais buvo jiems laimėtas 
propaganda prieš karą Pa
ryžiuje, o vėliau jau buvo 
lengviau jį laimėti ir karo 
lauke. Taip. sako, bus ir da
bar.

Komunistai negali dabar 
karo laimėti ginklais, todėl 
jie nori pirma propaganda 
palaužti JAV pasiryžimą 
ginti Pietų Vietnamą, nori 
įtikinti Amerikos visuome
nę, kad tas karas nevertas 
aukų. Todėl komunistai da
bar ir atmeta pasiūlymus de
rėtis ir baigti karą. Jie tikisi 
laimėti, propaganda su
minkštindami Amerikos at
sparumą.

Todėl J. Reston ir rašo, 
kad demonstrantai iš tikrų
jų protestuoja ne prieš tai, 
kad karas tęsiamas., bet 
prieš tai. kad jis būtų baig
tas Amerikos seniai siūloma! 
taika-

Panašias demonstracijas 
žadama pakartoti lapkričio 
6 ir 13 d.
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Parašiutininkai Vietname veržiasi pirmyn vieni žeme kiti helikopteriais.

Medaus mėnesio 
staigmenų

Už vieną paveikslą New Yorko paroda
&00fi00

Sekmadienio ankstų rytą Nevv Yorke iš varžytynių 
Hiltono viešbuty New Yorke parduotas prancūzų daili- 
kilo gaisras. Viešbuty nak- ninko Cezanne (miręs 1906 
vojo ir iš Worcesterio atvy-j metais) paveikslas už $800, 
kę naujavedžiai Stasiidio- 000.
niai, kurie medaus mėnesio Viso labo’varžytynėse už•- »_ _

uždaryta
Sekmadienį uždaryta Pa

saulinė paroda, kurią per 2 
metus aplankė 51 mil. žmo
nių. Beveik visi pastatai bus 
nugriauti ir parodos vieta

aversta parku.

Indonezijos Sukamo puola 
JAV, o kariai komunistus

Indonezijoje kariai valo kraštą nuo komunistų, o Su
kamo komunistų nepasmerkia ir vėl plūsta JAV.

Indonezijoje padėtis dar Prezidentas jūU 
nenusistovėjo. Kariai suima
komunistų žymesniuosius apleidžia ligoninę 
asmenis, nekomunistai mu
sulmonai, nacionalistai, pro- Prezidentas Johnsonas po 
testantai demonstruoja prieš tulžies operacijos jau tiek 
komunistus. Jie ir Kinijos P asveiko, jog apie šiog sa- 

I ambasadą būtų sudeginę, jei vaitės vidurį apleis ligoninę, 
i kariuomenė nebūtų pastojus Žinoma, jis dar bent ke- 
■ kelia. Taigi, nėra abejonės, lias savaites negalės tiek 
kad karių tarpe ir visuome- daug dirbti, kiek prieš opi
nėje yra didelė neapykanta raciją, 
komunistams ir didelei bi
čiulystei su Kinija. Kalba- -r f ,
ma. kad kariai reikalauja Kongresas SKUOŪ 
komunistų partiją uždaryti. , - ,. , ,

Prez. Sukamo komunistų Oūigil uūrDą
viešai nepasmerkė, Buvo iš senato darbotvarkės iš
kalbų. kad jis noųs Įsteigti gmus ”rįght to work“ įstaty- 
kitą komunistų paiti ją jau mo panaikinjmo pasiūlymą,
be pirmųjų vadų. prieš kurį dešinieji buvo

Jis pirmą kartą po sukih- pra(jėję plepėti ir žadėjo tų 
mo viešai pasirodė Tarptau- nebaigti, kongresas
tinėje konferencijoje galės užbaigti šią sesiją gal
nio karinėms bazėms likvi
duoti, ir ten nepamiršo kal- jau šią savaitę.

praieisu vyko į Ispaniją, u z- 00 parduotus paveiKsius yra 
uodę dūmus, jie išėjo į kori- gauta arti pusketvirto milio- 
dorių ir netikėtai užtrenkė no dolerių.
savo kambario duris. Nega
lėdami į kambarį sugrįžti, 
jie naktinius drabužiuos bė
go žemyn iš 27 aukšto. To-! s e •» • 
kio įvykio jie nebuvo numa- AtnlCOje 
tę savo povestuvinėje kelio
nėje.

Viešbutyje tą naktį nak
vojo 3,261 asmuo. Viešbu
čio administracija prašo nu
kentėjusius pareikšti savo 
nuostolius.

Didelė sausra

New Yorke mirė rašytojas Tho-

Sudaužė partizanų
raketų bazę

JAV lėktuvai sudaužė ko-! 
i munistų kilnojamą priešlėk-i 
j tuvinių raketų bazę 52 my- 
■ lios nuo Hanoi. Du lėktuvai 
negrįžo. Tokių bazių aplink 
Šiaurėj Vietnamo sostinę 
Hanoi yra neviena. Dalis jų 
yra pastovioj vietoj, o kita 
kilnojama- Tos raketos yra 
sovietų darbo ir gal sovietų 
aptarnaujamos. Jos jau ne
vieną JAV lėktuvą nušovė..

Ši yra jau trečia ameri
kiečiu lėktuvų sudaužyta ra
ketų bazė Š- Vietname.

Viso labo nuo šių metų

Nobelio premijos
Švedų mokslo akademija 

Nobelio literatūros premiją 
paskyrė rusų rašytojui Mi
chailui Šolochovui, kuris, be 
eilės kitų veikalų, yra para
šęs apysaką "Tylusis Do
nas“. Jis jau pareiškė, kad 
premiją priimsiąs.

Minėtame veikale apra
šoma kazokų buitis karo ir 
revoliucijos metu.

Ta pati akademija 1958 
m. premiją buvo paskyrusi 
rusui Pasternakui už jo ro
maną "Daktaras Živago“. 
Pasternakas komunistų bu
vo nemėgiamas, todėl jį pri
vertė premijos atsisakyti. 
Šolochova3 yra komunistų J 
partijos narys. Jis kadaise* 
niekino tą pačią Švedų} 
mokslo akademiją ir smer-: 
kė Pasternaką už jo priešiš-; 
ką laikyseną komunistų at
žvilgiu, o dabar jau pats tos 
premijas pinigus ima.

Medicinos premija šiemet 
paskirta trims prancūzams
už tyrinėjimus paveldėjimo Buvęs 
srityje: Francois Jacob,
Andre Lwof ir Jacgues Mo- 
nod.

Centrinėje ir kai kur Pie
tų Afrikoje siučia baisi saus
ra. Kai kur lietaus nebuvo 
jau 4 m. Vietos žmonės sa
ko, kad metus be lietaus iš
būti dar galima, bet kai ne
lyja kelerius metus, tada jau 
reikia badu mirti. Todėl ten 
jau šimtai tūkstančių badau
ja.

mas B. Costain. 80 m„ parašęs vasario 7 d.. kada JAV lėk- 
28 knygas. Jo "Sidabrinė taurė“ tuvai pradėjo bombarduoti 
buvo viena M daugiausia perka- g. Vietnamą. JAV neteko 
mų knygų. UI lėktuvu.

Gavusiam premiją pini
gais išmokama $56,400.

unii JAV impcnauzmu.
i Visa Ui rodo, kad ten vei- Sovietljoj nuslėpta 
kia dvi priešingos srovės: 
prez. Sukamo nori išlaikyti rgketų nelaimė

J savo didelę bičiulystę su Ki-| • 
nija, o todėl ir savajame 1960 m. Chruščiovas gy- 
krašte remtis komunistų rėsi turėsiąs fantastinę rakė- 
partija, kurios bent vadai tą. Prieš pat spalio revoliu- 
taip pat paklusnūs Kinijai, cijos sukaktį ji turėjo būti iš- 
o kanai yra tam priešingi, šauta. To įvykio sekti susi

sukamo yra apsukrus vy- rinko daug aukštų pareigū-
ras, jis turi ir didelių nuo- nų su pačiu raketų viršinin-

...... ualuu». pelnų Indonezijai, todėl ir ku marš. Nedelinu. Kol jie
Reikia laukti, kad tyrinėji- j° priešininkams tenka ta! slėpės, slėptuvėse nesprogo,
mas iškels tikrai įdomių, bet turtti «a,vl,)e ir velktl labai b kai Jle 1?ga!la'J “

* *’*’••• jų, nusprendę, kad raketa
nesprogs, ji sprogo. Žuvo

Pradėjo tyrinėti 
Ku Klux Klaną

Atstovų rūmų komitetas 
pradėjo viešą tyrinėjimą Ku 
Klux Klan organizacijos, 
kurią prezidentas pavadino 
"fanatikų su kaukėmis“ 
draugija“. Tuo būdu nori
ma išvilkti į dienos šviesą tų 
naktinių paukščių“ darbus.

ir baisių dalykų iš tos orga- apdairiai 
nizacijos veiklos, minėtas maršalas ir 300 kitų 

asmenų.
Sovietijoje apie tai dar ir

šiandien tylima. Apie mar-
,. . , - . šalo Nedelino mirtį tada bu-Visuotims bažnyčios susi- j ;;, , • , v • • L ‘ " • — o *11 * ” ų'S bai; ,7ktP”nk^fo^

bus didžiausias skaičius po sais pnes 2o0 pneme nutari- Sovietuos tokios nelaimė. 
Korėjos karo. ; mą. kuriuo pareiškiamas . , dpniamos.

150,000 rezervistų bus pa- draugiškumas ir pagarba ki- " 1
toms didžiosioms religijoms
ir paneigiama visų žydų at- ŽUVO 7 angliakasiai 
sakomybė už Kristaus nu kryžiavimą.

Šauks 15,000 naujokų
Gruodžio mėnesį bus pa

šaukta karinės prievolės at-

šaukta geriau apmokyti.

Byla dėl Rasputino

Žydai nekalti dėl 
Kristaus nužudymo

1916 m. gruodžio mėnesį 
Petrograde Nevos upėje bu
vo rastas carienės meilužio 
valkatos Rasputino lavonas. PRIEŠ JAV 
Rasputinas caro rūmuose tu
rėjo didelę įtaką, nes per ca- Kubos užsienio reikalų 

* rienę jo klausydavo ir caras, ministeris Roa penktadienį 
Kadangi jo patarimai buvo Jungtinėse Tautose smarkiai 
žalingi, tai prieš jį buvo su- puolė JAV dėl jų karo Viet- 
darytas sąmokslas, kuriame• name ir reikalavo Puerto 

i dalyvavo ir kunigaikštis Ju- Rikai ne priklausomvbės
supovas. artimas caro gimi- (Puerto Rico priklauso;

NESIKLAUSĖ PUOLIMŲ

Prie Clarkburg, W. Va., 
kasyklose užgriuvo 7 anglia- 
kasius, šeši atkasti negyvi, 
o septintasis mirė pakeliui į 
ligoninę.

naitis. Rasputinas buvo pa 
kviestas svečiuosna į Jusu- 
povo rūmus ir ten pirma nu
nuodytas, o vėliau nušautas.

Dabar tas įvykis buvo pa-

JAV). JAV’ delegacija ir 
anksto žinojo, kad Roa kal
bės prieš .JAV. todėl nutarė 
jo kalbos pasiklausyti palik
ti tik tik savo patį jauniau
sią narį. Kirsten Paulos. gra
žią blondinę.

"* vaizduotas filme, kurį rodė 
Brazilijos prezidentas CBS televizijos bendrovė.

Juscelino Kuhitschek sugrįžo į Jusupovas iškėlė bendrovei Jei būtų išėjusi visa dele- 70 me(y amžiaus aktorius Ge- 
Rio de Janeiro, 16 mėnesių iŠ- bylą už jo asmens naudoji- gacija, tai būtų atrodę, kad orge Raft Angeles teisme 
buvęs tremtyje. Jį nuvertė ka- mą komerciniams tikslams. JAV boikotuoja posėdį, O nubaustas $2.500 už dalies savo
riai, kaltindami pataikavus ko. 
munistam.

Jis ieško iš bendrovės pus
antro miliono dolerių.

tokio įspūdžio sudaryti ne- pajamų nuslėpimą nuo mokesčių 
norėta. jstaigos.
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Jaunimo metai

.—a--

Laisva, ugninga, nežabota 
Kliūčių, jaunyste, nežinai.
Į ateitis žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai.

Jonas Aistis

Jaunimas laiko tėkmėje perima vyresniųjų darbus. 
Išeivijos, Lietuvių tautos ir Lietuvos ateičiai reikia jau
nimo, kuris savo idealizmu ir entuziazmu brandintų ir 
vykdytų tautinius mūsų idealus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba, siekda
ma sudaryti sąlygas

dabartinei lietuvių jaunimo padėčiai laisvojo pasaulio 
kraštuose ir Lietuvoje apžvelgti,

jaunimui i lietuvišką gyvenimą įtraukti ir jo pasiek
tiems laimėjimams mokslo, meno. literatūros, politikos, 
religijos ir kitose srityse išryškinti,

jaunimo dvasiai naujiems darbams, polėkiams ir pasi
ryžimams uždegti,

jaunimo tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavi
mo nuotaikoms kelti —

skelbia

1966 METUS

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO METAIS.

šiam tikslui Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba:

1. Kviečia laisvojo pasaulio lietuvių jaunimą į šio 
jaunimo Kongresą Chicagoje, JAV, 1966 birželio 30— 
liepos 3.

2 Kreipiasi į laisvojo pasaulio lietuvių bendruome
nes. organizacijas, parapijas, spaudą, radijo valandėles ir 
visus lietuvius, prašydama jaunimui dėmesio, jo siekimų 
supratimo ir visokeriopos paramos.

3. Skatina visus domėtis jaunimo klausimais ir prašo 
padėti vykdyti Lietuvių Jaunimo Metu programą.

4. Prašo visuose raštuose, leidiniuose, spaudoje ir 
kitur 1966 metus žymėti Lietuvių Jaunimo Metais-

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metai pradedami Kana- 
dog Lietuvių Jaunimo Kongresu 1965 spalio 9 Toronte.
Kanadoje.

Metų šūkis:
Mūsų jėgos, mūsų žinios 
Laisvai Lietuvai Tėvynei!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba:
Juozas J. Bachunas, pirmininkas. . 
Stasys Barzdukas 
Dr. Algirdas Nasvytis 
Alfonsas Mikulskis 
Vytautas Ka mantas 
Milda Lenkauskienė 
Julius Staniikis 
Dr. Jonas Puzinas,

tą susirūpinimą. Ir vokiečių 
liaudyje tos partijėlės pa
prastai teiššaukia linksmą 
šypsenėlę. Po rinkimų įvai
rių fanatikų, politinių ro
mantikų ir fantastų kuria
mos partijėlės savaime nu
garmėta į politinį antikvari
atą. 1 as betgi nereiškia, kad 
įvairių ultrų elementas vi
suomeninėje sąrangoje ir į- 
takoje iš tikiųjų neturėtų 
jokios realios reikšmės. Po
litinė Vakaių Vokietijos, 
struktūra ir jos partiniai 
skersvėjai yra kur kas la
biau susipainioję.

Gana komplikuotos rinki
minės sistemos svarbus dės
nis yra taisyklė, kad savo 
atstovus į parlamentą tepra- 
veda partijos, rinkimuose 
laimėjusios nemažiau 5'< 
visų paduotų balsų. Todėl 
mažos partijėlės aplamai ne
turėjo galimybių savo kan
didatus pravesti ir rinki
muose tedalyvavo “iš prin
cipo” arba vadovaudamosi 
olimpiniu dėsniu, kad esmė 
glūdi varžybų dalyvavime, 
o ne jų laimėjime. Realių po
litinių ambicijų turintieji
prie panašių partijėlių ir ne- tokiu būdu tapo komproml- suomenės sluoksniuose, ypač 
sišlieja, o prieglobsčio ieško paremtas Įvairių intere- studentijoje. Sukompromi- 
didžiosiose partijose. Gi s¥ grupių (atseit: pressure tuoti pareigūnai dažniausiai 
ultranacionalistinės tenden- groups) derinys, šalia aiš- (nore ne visuomet) atsista- 
cijos Vakaių Vokietijos vie- kiai konservatyvaus ir atža- tydindavo.
šajame gyvenime, spaudoje gareiviško elemento partijo-
ir nergi krikščionių demo- Je itak4 reiškia ir kairysis. Pabėgėliu organizacijos kratų (CDU bd CSU) ir vadinamasis "darbėmių“ raDe«e,,’« org«n.zac.,o» 
kiek rečiau liberalų (FDP) sparnas, kuris savo sociali- Iš Lenkijai ir čekoslova- 
partijose toli gražy nėra ki- niais reikalavimais (pasta- kijai tekusių buvusių reicho 
mios. nereikšmingos ir dė- ruoju metu, beje, retai sėk- teritorijų, žinia, milionai vo- 
mesio nevertos. mingais) yra pažangus ir ar- kiečių buvo prievarta išgy-

Svarbios tos tendencijos timas socialdemokratams, vendinti. Milionai Rytprū- 
yra ir lietuviams, nes geopo- Kuo pat piimųjų rinkimų šių, Slonsko, Pomeranijos, 

CDU tapo stipriausia partija Sudetijos gyventojų chaotiš- 
ir su laiku prie jos pradėjo kais pokario metais atsidūrė 
šlietis ultranacionalistiniai Vakaių Vokietijoje- Susikū-

Yiršuje Indonezijos sostinėje Jakartoj demonstruoja 
prieš komunistus. Apačioje sudeginta komunistų parti
jos vyriausia būstinė.

Kas kitur rašoma
“Pasakyta šventa teisybė. 

Taip dabar yra Taiybų Lie
tuvoje.“

Tai aiškus melas! Pats 
Jokubka yra buvęs komunis
tų valdomoje Lietuvoje, to
dėl gerai žino. kaip ten yra.

Sakykite, kaip ten žmo
gus gali laisva i pasi
reikšti politiniame, kultūri-

PATS NETIKI TAM,

KĄ RAŠO
S. A. Jokubka, sužinojęs, 

kad Sovietų Sąjunga konsu
lo pareigom Argentinos sos
tinėje paskyrė lietuvį Anta
ną Juršėną, ”Vilnies“ spa
lio 8 d- laidoje džiaugdama
sis rašo:

”0 svarbiausia —dar vie
nas įrodymas, kad lietuvių į niame ir ūkiniame gyveni- 
tauta yra lygiateisė tarybi- • me, jei ten tik viena komu- 
nių tautų šeimoje. nistų partija teleidžiama. jei

“Nacionalistams dar vie- : ten tėra tik komunistų įkur- 
nas smūgis per nosį, kad i tos draugijos, o visos kitos 
Lietuva pavergta, kad lietu-• draudžiamos, jeigu tik ko
viai beteisiai.

Niekus. Jokubkėli. tauzini
ir patsai netiki, ką rašai. 

Žinai, kad Juškėnas pa
skirtas į Argentiną tik tam,

munistinė spauda, pagal ko
munistų biblija tegalimas 
vesti žemės ir kitoks ūkis?

Kaip tik prieš tokį “soci
alizmą“ visų šalių socialis-

kad galėtų geriau “žvejoti“ j tai griežčiausiai kovoja, o ir 
lietuvius ir kitus pabaltie- pats Marksas, jeigu atsikel-
čius. nes saviškiam tas leng
viau sekasi, negu kuriam 
mongolui.

Žinai, kad vieno lietuvio 
iškėlimas kuriam nors sovie
tų darbui ar užmanymui at
likti nieko bendro neturi su 
visų lietuvių laisve ar lygio
mis teisėmis. Tokių paskirų

tų iš karsto, tai tokius "so
cialistus“ Jokubkas išvytų 
kur pipirai auga.

Clevelande. 1965 spalio 4.

PLB Kultūros 
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Vokietiją 1965 metais
RAŠO R. E. MAZILIAUSKAS

Landsbergo kalėjime Hit
leris kadaise rašė savo liūd
nos atminties ’Mein Kampf‘ 
knygą. To paties kalėjimo 
kapinėse guli palaidoti po
kario metais sąjungininkų 
nuteistieji ir pakartieji na
cių karo nusikaltėliai bei 
žmogžudžiai. Tose kapinėse 
neseniai susirinko “Vokieti
jos nacionai-demokratinės 
partijos“ NPD) vadai. Jie. 
pamaldžiai rankas sudėję, 
klausėsi prakalbos žodžių:

“Mes čia prisimename vi
sus tuos. kurie... nekaltai ne
teko savo gyvybių.“

Nacių organizacijos

Nacionaldemokratais pa
sivadinę neonaciai pastarų
jų Vokietijos rinkimų, žinia, 
nelaimėjo. Jų kandidatai su
rinko mažiau vieno nuošim
čio visų paduotų balsų ir į 
parlamentą nei vieno atsto

vo nepravedė. Neonaciai, į- 
v airūs šovinistai ir aplamai 
antidemokratiški elementai 
šiandieninėje Vakaių Vo
kietijoje vien tik šia partijė- 
le nesiriboja. “Nepriklauso
mųjų vokiečių akcijos bend
ruomenė“ (AUD), pavyz
džiui, priešrinkiminėje kam
panijoje kovojo už "vokiško 
’lebensraumo‘ nepriklauso
mybę“ ir prieš ir prieš “naci
onalinę savižudybę“ bei 
“triukšmą“. Šitos “bendruo
menės" sąrašuose kandida
tavo ir buvęs Goebelso adju
tantas kunigaikštis zu 
Schaumberg - Lippe. “Ne
priklausomųjų darbininkų 
partija“ (UAP) agitavo už, 
“vokišką socializmą"-.. Šitos 
ir dar kitos į jas panašios 
partijėlės rinkimuose viso 
labo tesurinko 3.6G paduo
tų balsų. 0 tai jau yra per
nelyg menkas nuošimtis, 
kad savo svoriu keltų rim-

litinė (tiek komunistinės, 
tiek eventualiai ir demokra
tinės Lietuvos padėtis visuo-
met bus nemaža dalimi są- sluoksniai. Konglomeratinis rusios šitų pabėgėlių (bei iš- 
lv<?oi?ma Vokietiios partijos pobūdis tam. aišku, tremtųjų) organizacijos ir

buvo palankus. Stiprios par- jų vadovai suprantamai reiš-
.... ... tijos užnugario ieškodami, kė rezentimentus ir troški

mas vra vokiečių krikščionys pas krikščionis demokratus mą grįžti į savo tėviškes. Po-
demokratai atėjo įvairiausių stovyklų litinėje veikloje šitie veikė-

žmonės. Netgi dabartinis jai savaime gravitavo į kraš- 
okiecių krikščionys de- Vakaru Vokietijos karele- tutini dešinumą. Tipiškas 

moRiatai nei ideologiniai, j-js Erhardas. savo pažiuro- pavyzdys yra buvusių Sude- 
nei socialiniai, nei pagaliau mjs j,, pasaulėjauta daug ar- tijos vokiečių lyderis, dabar- 
konfesmiai nėra vienalytė timesnis liberalams, 1949 tinis Vakaių Vokietijos su- 
naruja. Pirmaisiais pokario raetai& po tam tikro svvravi- sisiekimo ministras Seeboh- 
metais. kuriantis demokrati- m0 nuėjo su CDU. tikėda- mas. Savo rinkikams patai- 
nėms partijoms ir naujai be- masis pas krikščionis demo- kaudamas. jis viešose kalbo- 
nfoimuojant politinei vi- kratus turėti geresnių gali- se mėgsta pareikšti politinių 
.-'Uomenės diferenciacijai. mybių savo idėjų įgyvendi- pretenzijų į Sudetų kraštą, 
neabejotinų gabumų, lapės nimui. Liberalams artimas Tokiomis kalbomis jis kom- 
uoslės ii stiprios asmenybės jTa jr dabartinis užsienio promituoja tą pačią vyriau- 
Konradas Adenaueris bet reLkaly ministras Schroede- sybę. kurios nariu jis yra ir 
kokia jmanoma kaina siekė poetiniai žurnalistai to- kuri pakartotinai yra dekla- 
sukurti stiprią buržuazinę žodį “krikščioniška“ ravusi savo pretenzijas į 
partiją, kuri sugebėtų at- partijos pavadinime dažnai 1937 metų Vokietijos sie- 
sverti socialdemokratus. ne be tikros ironijos ra- ras, vadinasi, be Sudetų 

Dar nuo kaizerio laikų so- šo kabutėse. Yra vieša pa- krašto. 1937 metų sienos iš 
cialdemokratai buvo stip- slaptis, kad CDU parlamen- Vakaių Vokietijos pretenzi- 
riausia politinė partija, nors tarų tarpe esama įsitikinusių jų išjungia ir Klaipėdos 
absoliučios daugumos savo ateistų, kurie savo tikruosius kraštą (bet ne Mažąją Lie- 
gyvenime niekados neįsten- įsitikinimus nuo viešumos, tuva). nors vadinamųjų me- 
gė pasiekti. Weimaro res- žinoma, slepia. meliaenderių rėksmingus
publikoje (1918-1933) bur- Krikščionyse demokra- aiškinimus, kad Lietuva 
žuazinės srovės buvo tradi- tuose prieglobsti susiradę i- 1939 metais Klaipėdos kraš- 
ciškai susiskaldžiusioes kon- vairūs ultranacionalistai ir tą “geruoju“ ir “visiems lai- 
fesiniais, ideologiniais, regi- buvę naciai valstybiniame kams“ yra grąžinusi vokie- 
onaliniais. kartais ir ambici- gyvenime ne vienu atveju čiams, Bonna niekuomet nė- 
niais pagrindais. Adenaue- iškilo į vyraujančias vietas, ra paneigusi. (įdomu, ar iš 
ris savo tikslą pasiekė. Iš į- Dalis nacių visuomet yra bu- šito fakto atitinkamas išva- 
vairių politinių skeveldrų vę politiniais oportunistais, das yra padarę atsakingi lie- 
konglomerato jis iš tikrųjų 0 kiti, gal būt. ir visiškai tuvių darbuotojai, sakysime, 
sulipdė dabartinius krikščio- nuoširdžiai atsiribojo nuo pasiuntinybės patarėjas dr. 
nis demokratus, pasivadinu- fašistinės praeities. A- Gerutis arba ilgus metus už
sius Christlich-Demokrati- Vėjais atvejais jiem nebuvo sienio reikalų valdytojo po- 
sche-Union, arba. sutrum- gpnku prisitaikvti prie de- zoje išbuvęs dr. Karvelis?), 
pintai. —CDU. Adenaueriui mokratiniu žaidimo taisyk- Pabėgėlių organizacijų 
netgi pavyko suderinti isto- jjų, jeigu tik rečiau prie de- politinė įtaka betgi mažėja, 
riniai antagonistiškus Vo- mokratinės dvasios. Kai ku- Pabėgėliai baigia asimiliuo- 
kietijos katalikus su protes- ju jgkilo į valstybės sek- tis Vakarų Vokietijos veti- 
tantais ir įvesti naują “kon- retorius. teisėjus, netgi ka- nėję visuomenėje, ir jų poli- 
fesinės proporcijos“ princi- bineto ministrus. Komunis- tinės aspiracijos vis labiau 
pą valstybės viršūnėse: res- 0ypatingai Ulbrichto re- identifikuojami su faktine jų 
publikos prezidentui esant Girnas Rytu Vokietijoje ne socialine padėtimi, o ne su 
katalikui (kaip dabar) karta malonumu vra vie- status quo ante siekimais, 
kancleris (t.y valstybės gal- ^jmaj atskleidęs Vakarų Karaliaučiuje ar Wroclawe 
va arba premjeras) būtinai Vokietijos ministru bei vals- gimęs trisdešimtmetis šian- 
turi būti protestantas, o mi- tyb$g sekretorių nelabai sim- dien kalba bavarišku arba 
nistrų portfeliai taip pat patišką veiklą nacių laikais, švabišku akcentu ir savo tė- 
proporcingai padalinami Tokios reveliacijos pasipik- viške laiko Vakarų Vokieti- 
tarp abiejų konfesijų narių. tinimą iššaukia ir tam tik- ją.

Krikščionys demokratai mose Vakarų Vokietijos vi-! (Bur daugiau).

VILKAS VIS J MIŠKĄ 

2IŪR1

Voldemarininkų “Laisvo- 
lietuvių, neabejojame, yra ji Lietuva“ Nr. 20 paskelbė, 
dirbančių ir sovietų saugu- kad Lietuvos Atgimimo Ša
me. o gal net ir vienas kitas jūdžio Vyr. Valdyba išlei- 
užima aukštas budelio pa- džia prof. A. Voldemaro 
reigas, bet nuo to Lietuvos medali jo išvežimo į Sibirą 
pavergimas tik sunkėja. 25 metų ssukakties proga.

Žinai, kad komunistai Medalio sumanytojas esąs 
moka ir nešvkštauja atly- minėto sąjūdžio garbės na- 
ginti visiems, kurie jiems rvs J. Pyragius, medalio gi 
parsidavusiai tarnauja. technišką paruošimą, jo pa- 

Iš tikiųjų lietuvių tauta gaminimą bei platinima at- 
turi ne tiek lygią teisę, kiek liksiąs sąjūdžio Adelaidės 
lygią nelaimę kentėti soviė- (Australijoje) skyrius, 
tų pavergtų tautų šeimoje Bronzinio medalio kaina 
rasų priespaudą, materiali- $7 bet būsiąs ir sidabrinis 
ni ir dvasinį išnaudojimą ir bei auksinis.
dažnai net badą. Priminsime, kad, komu

nistams užplūdus Lietuvą,
S. J. JOKUBKA MELUOJA Voldemaras buvo Vakaių 

Tas pats Jokubka ten pat Europoje ir i Lietuvą gužo 
duoda šitokią ištraukėlę iš savanonskai niekam nesu-
Londone leidžiamo "Darbi- P>an‘amai kodėl, 
ninku Balso“: ! Kas šiandien gali abejoti,

“Socialistai siekia tokios kad Voldemaras buvo dik- 
visuomenės, kurioje kiekvie- tatūrinės tvarkos šalininkas 
nas žmogus laisvai pasireiš- *r mėgino atsisėsti diktato- 
kia su savo asmenybe ir, riaus kėdėn, bet tai sukliu- 
kaip veiklus bendruomenės- dė jo senas idėjos draugas 
narys, gali atsakingai daly- A. Smetona.
vauti politiniame, ūkiniame Taigi, ar nekeista, kad 
ir kultūriniame gyvenime.**, dar yra lietuvių, kurie, gy- 
Ir jis prie tos ištraukos pri- vendami demokratiniuose 
deda nuo savęs tokią fari- kraštuose, leidžia diktato- 
ziejišką pastabą: ; riaus medalį!

1966 METŲ “KELEIVIO*

KALENDORIUS
jau rišykloje
Redagavo Stasys Michelsonas

Kaip ir kasmet, kalendoriuje yra svarbių ir įdomių 
skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kalerdorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre
numerata arba atskirai. Kalendoriaus kaina 95 centai.

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA
LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET UŽSISAKY
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEVEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TA8 DUONOS NEVKA1O.

Lietuvos artojų draugas
ANDRIUI VALUCKUI 60 METŲ

Andrius Valuckas

W0RCESTERI0 NAUJIENOS
Remia žygį j Jungt. Tautas Kitos naujienos

ct . , .» , Miesto balsavimų komite-j SLA 57 kuopa is savo ka- t0 fa Uetuvj £|ubo dį.
sos paaukojo lapkričio 13 d. rektorius Antanas Staliulio- 
pabaltiecių manifestacijos nfe |io lg d vedė ai E. 

. New Yorke reikalams $10. lizabedl F,
Pne tos sumos J. Dvareckas.
J. Krasinskas, E. Lendraitie
nė ir J. Lendraitienė dar 

į pridėjo po -S 2, tuo būdu 
į viso labo pasiųsta $18.

Susirgo O. Stulgaitienė
Sunkiai susirgo Keleivio

skaitytoja, stambi ūkininkė 
• ■»

i

Stasė ir Bronius Mudėnai 
liūdėdami prisimena savo 
mylimo giminaičio Huberto 
Mudėno mirties metines.

Keleivio skaitytojai Ago
ta ir Juozas Bliūdžiai Įteikė 
man dovanų didelę dėžę me
daus. Nuoširdus ačiū.

Turime veiklias čia gimu-

Gyvendamas artojų tarpe 
su jais bendraudamas. And
rius žinojo visus jų rūpes
čius. sunkumus ir nelaimes..
Todėl, ar reikia aiškinti, kad i 
aplinkui ūkininkams 1935 
m. sukilus, negalėjo nuoša
liai nuo to sukilimo pasilik
ti ir jaunas, kupinas energi
jos ir meilės artojui And
rius. Jis uoliai sukilime da
lyvavo. Jis ėjo padėti kovo
ti dėl artojo geresnio ūkinio 
gyvenimo ir politinių lais- 

' vių. Jis stojo i tą kovą sau 
: iš to jokios naudos nelauk-

Spaiio 24 d. sukanka 60 dam.is, o pavojus buvo dide-
metu Lietuvos artojų dide- lis. Juk nevienas sukilėlis i DešinėJe matomas nikelis, vertas $50,000. Kairė je Emmett McClure, kuris, Į kavos automatą įme- 
liam draugui agronomui j žuvo. keli teismo sprendimu j t?s 25 centus, grąžos gavo šitą nikelį. Jo antroj pusėj yra New Orleans pinigu kalyklos ženklas 
Andriui Valuckui, dabar gy-1 nužudyti. Andrius buvo lai-; ”O“ (vieta parodyta strėle) ir pažymėti 1941 me tai. o toje kalykloje nikeliai nebekalami nuo 1909 
venančiam Detroite. Mich. mingesnis ir iš to „biznio“ metu. štai kodėl jis toks brangus.

T. . _ ... ... . išėjo tik kelis metus kalėji-
Lietuvių Enciklopedijoje i me r;asėdėjęs. 

sta, kas ap,e j, parašyta: , žinoma j darbą jo
„Valuckas Andrius (g. jau nebepriėmė, todėl jis at- 

19G5.X.24 Stulgių k., Plokš- ėjo į Lietuvos Žinių redak-v • • i i • i 1 _ 1 .

- tt j • i c -x- sias Hetuvias: Cną Ja9lin-K Hardvnck Ona Stulga,tie- Gatavwkaitę> EIen, Krau- 
■ ne ir paguldy s Holdono ll- čelytę.Lendraitienę, Oną 5f- 
gomneje. O. Stulga,t,ene ,s- |inski Ju!ij Le„dl.aitje. 

i auklėjo gerais lietuviais du J<js kur dilba 
sūnūs ir dvi dukteris. Jos ,
brolis Jonas Stankevičius 
yra Įsijungęs i VVorcesterio 
lietuvių veiklą.

čių vis., šakių aps.) agrono
mas. mokytojas- 1926 baigė 
Žemės ūkio technikumą Dot
nuvoje, 1932 prie švietimo 
ministerijos išlaikė egzami

ciją, kur. kiek sąlygos leido, 
savo aštria plunksna badė 
to meto krašto viešpačių a- 
kis.

Lietuvą užplūdo komunis-

CHICAGO, ILL.

Mirė dr. A. Račkus
Spalio 9 d- mirė gydyto-

BROOKLYN, N. Y.

Mirė V. Paškevičius

Spalio 9 d. vakare

MIAMI, FLA. 

Būsiantieji parengimai

Sinkevičių sukaktis
Spalio 17 d- Viktorija ir 

minėjo

mirė

NEW BRITAIN, CONN.

Vyksime į lapkričio 13 d.
manifestaciją

Mūsų vietovės lietuviai 
pasiruošė vykti lapkri

čio 13 d. New Yorką daly-

nus mokytojo vardui Įgyti. tai. Andrius ir jiems pavo- 
1926-36 Zyplių žemės ūkio jingas. todėl jis vėl patenka 
m-los mokytojas. 1936-381 Į kalėjimą ir iš jo teišeina, 
kalintas suvalkiečių byloje, kai komunistai kelnes pasi- 
1938-40 Lietuvos Žinių re- raitę skubėjo Maskvos link. 
dakcijos narys. 1940-41 ka-; Politiniame darbe And- 
lintac už antikomunistinę rius anksti pradėjo eiti su
veiklą. 1941-44 Kooperaty- valstiečiais liaudininkais.

Kaip matėme, jis kelelius 
metus buvo jų generalinis

vų s-gos Lino centro tarnau
tojas. 1938-40 ir 1944-46 
Lietuvos Valstiečių s-gos ge
neralinis sekretorius, o taip stovas Vlike. 
pat ir atstovas Vlike. Žemės Andrius lengvai valdo 
ūkio klausimais rašė Žemės plunksną ir, kaip matėme. 
Ūkyje, Ūkininko Patarėju-, neleido jai rūdyti: jis uoliai 
je. Politiniais ir visuomeni- bendradarbiavo spaudoje ir 
niais klausimais rašė Lietu-1 net kelis veikalus atskirai iš-

O
sekretorius, kun laiką ir ai

jas Al Račkus, gimęs 1893 Vincas Paškevičius, 76 m. 
m., Į JAV atvykęs 1910 m., amž, gyvenęs Richmond 
1922 m. baigęs Lojolos uni- Hill. N.Y., palikęs liūdinčią 
versitetą. Chicagoje vertęsis dukrą Aldoną, sūnų Alber- 
gydytojo praktika. tą, brolį Augustą ir seserį

\ elionis yra ir mūsų spau- Lietuvoje Jokubauskienę. 
doje išvaręs gilią vagą. joje
rašęs ivaii iais klausimais, o elionis gimė Kunigiškių 
ypač daug iš savo speeialy- Laime, Bartininkų par., Vil-
bės. .'Jis ilgus metus buvo kariškio aps.. Į Ameriką at-; Įėjimas nariams veltui 
Draugo sveikatos skyriaus važiavo 1912 m. pas savo' kitiems $2* 
vedėjas, jis ir pirmasis Vy- brolį Augustą- Didžiajame 1
čių žurnalo redaktorius. " siuvėjų streike 1913 m. ve- 

Velionis uoliai rinko pas- lionis aktingai (dalyvavo, 
to ženklus ir Įvairius pini- priklausė LSS 19 kuopai,
gus, o taip pat'vertingą me- ^‘tč^eJeivį, Naujlenas ir šeimininkai kviečia visus at-

Karolis Sinkevičiai
! savo vedybinio gyvenimo 50 Jau asiruosė vykti lapkri- 
metų sukaktĮ. Sukaktuvinm- L

Spalio 30 d. Letuvių Mo- kai yra plačiai žinomi geri * pabaltiečių di-
terų Klubas renga "Halio- lietuviai, išauklėję nemažą dži‘,žje ifestacijoje. 
ween party“. Tai bus juokų lietuvišką seimą.
vakaras, bus duodamos do
vanos už prašmatniausius 
kostiumus. Bilietas —$1.

Lapkričio 21 d. 5 vai. bus 
Sandaros kuopos banketas.

o

Auksinio Jubiliejaus Klubo 
banketas

1960 metais sukurto Lie
tuvių Auksinio Jubiliejaus

vos Žiniose, Varpe. Lietuvos 
Ūkininke. Naujienose, Ke
leivy. Išsp. slapyvardžiu 
Adas — Netikėtas šūvis (ro
manas) 1934. Kolektyvinė 
tironija 1943, Nemuno sū
nūs 1955“.

Čia nedaug parašyta, bet 
daug pasakyta. Kaip mato
me, sukaktuvininkas jau iš 
jaunų dienų aiškiai apsi
sprendė, kokiu gyvenimo 
keliu eiti. Kilęs iš žemė? ar
toju šeimos ir matydamas, 
kiek tam artojui dar daug 
ko trūksta. Andrius nutarė

leido. Paskutinis jo kūrinys 
yra dvieju tomų romanas 
Nemuno sūnūs, kuris išėjo 
1955 m. Jo turini sudaro jau 
minėtas suvalkiečių ūkinin
ku sukilimas. Kas jo nėra 
skaitęs, būtinai tepasiskaito. 
(Abi knygas už $7 galima 
gauti ir Keleivio administra
cijoje).

Andrius Valuckas yra pa
rašęs platų veikalą apie 
Gruodžio 17 d- sukilimą. Tai 
būtų kelių šimtų puslapiu 
knvga. Jos maža dalis prieš 
kelerius metu? buvo išspaus-

apsišarvuoti "mokslu Įsta- dinta Keleivy. Kaip būtų 
biu“ ir grižti prie tų artojų naudinga ją išleisti! Ką dar 
tuo savo mokslu dalintis. i daugiau turi Andrius para- 

Jis tapo agronomas, at- aš nežinau. Jis skunde^ 
seit, išmokslintas žemės ar- kad jau kur is ais
tojas. pajėgus senus artojus kąX
mokyti, kaip is geros lietu- 'abai eta t g . 
viškos žemelės kuo daugiau s>ti. Laba g , b v 
naudos gauti. Bet Andrius straipsniai ska,tytojų huxo
pasirenka kitą sritį. kurio- mes2'^!ndamas mie!ą And- 
je manė ga esiąs greičiau zy- S™Kuma «
mesniu vaisiu pasiekti: jis.'™ s““,KtP J ’ ni. eina i Zvplių žemės ūkio rno- jam ^e,ka .. k ■ 
kyklą jaunu Hk,.n’nks?'?’i M^tanksnai i rankas 

iv airiu žinių, kurtos būtinos U --
pažangiam siu dienų ūkinin 
kui. Jis. pamilę? savo darbą, 
stengiasi jame ir pats tobu
lėti. todė! ruošiasi, dar išlai
ko egzaminus mokvtoio var
dui gauti. Mokinių jis mė
giama?, nes moka savo da- 
Ivka. moka ir kitus mokyti.
Dešimti metu jis toie mo
kykloje skiepino Lietuvos 
jaunuoliams žemės ūkio 
mokslines žinias ir būtų gal . - zlronrfac I dar ilgus metus tą darbą te- JUSI) (IrSllgSS • 
sęs. jei nebūtų buvęs nuo jo 
pašalintas* į

tvarka, kurios Andrius taip 
neapkenčia ir su kuria visą 
savo gyvenimą kovoja — 
visokia diktatūra.

J. Vanagas

,,Keleivis“ -

džiagą JAV lietuvių draugi
jų istorijai bei čionykščiam 
kultūriniam gyvenimui pa
žinti.

1935 m. Pasaulio Lietuvių 
Kongreso metu Kaune jis

193G m. iškilus komunistų 
tarpe nesutikimams ir Įkū
rus Lietuvių Darbininkų Dr- 
ją. velionis i ją Įstojo 

buvo surengęs savo surink- dėl nesveikatos didesniu vel
tų eksponatų parodą. Tas kimu nepasižymėjo, 
jo vertybes Įsigijo švietimo

Prieš kelerius metus

Keleivis dingsta iš klubo
l
j Nuėjęs Į Lietuvių Klubą, 
visuomet randi nemažą būrį 
lietuvių. Vieni jų skaito ten
gaunamus laikrascius: Ke- ./ y . ’ •v . - XT •• šiandien turi per 200 narių,lenų, Naujienas, Sandarą, , bus ketvirtadieni 
Tėvynę. Draugą. Dirvą, Vie- pradžia 6 vS

Abu parengimai bus Lie- ^ybę, Lietuvių Dienas. Ke- yaR vigi nafiai kviečiami 
tuviu Klubo salėje. leivis greitai dingsta — kas dal ti bus įr

nors 51 lsslnesa’ n3i yra WPėir nes nakviesti Draugi- Vieno ir antro parengimo žinių iš Worcesteno. Vvarpo Klubo
Kiti žaidžia šaškėmis ar valdybos, laidotuvių direk- 

bokšteliais (Pinnackle), tre- toriai ir kunigai, 
ti susėdę šnekučiuojasi, ket-

silankyti.

Nauja klubo valdyba

Lietuvių Moterų

! virti gurkšnoja kurį nors gė
rimėli. Choro koncertas

bet »roi«rų Klubas cia H ir ivairių vietos u Šeštadienį, lapkričio J3 d,
jau išrinko kitų metų valdy- žinJų Sužinoti. * bus Jono Bein0lK

ministerija. Grižes į JAV, Prieš kelerius metus jis nac
dr. A. Račkus vėl'rinko ivai- turėjo nedideli kraujo įšsi-.numene, fin. sekr. Ona Stot- nas

* » ■» • I r « tt /it irt « r-r z-l I T C/ t t VI O* Iną medžiagą savo muziejui’ liejimą, po kurio sugedo tfe-j £*«*»*, Jennie Bu-

PASVEIKINO ŠMOTELI

Senam naujieniečiui. veik
liam Chieagos lietuvių de- 
mokratinės-socialistinės vi-

d. jis 
4iūi^įxtei

vizijoje ristynių. Staiga ve-' 
lionis išėjo Į kitą kambari, ir 
V. Kalvelis išgirdo, kad kaž-

iaus vado-
bjL J įeina: pirm. Nellie vaujamo choro konceitas.
Zees, vicepirm. Veronika Klube dirba malonūs vy- Turėsime progą išgirsti gra-
Valaitienė. sekr. Ona Snip- rai: Antanas Ukleraitis, Jo-^ių dainų, kurių dar nesame 

Kuliūnas, Edvardas girdėję. Bus dainininkų ir iš

eckienė. Kas Ir skelbiu. Tai Sužinosite ateję
; Klube ruošiami priešves- 1 koncertą..Nepamirškite to 

Susirinkimai tuviniar vešfutfiftfaf baiiTt'č- korrčelto dienos. nes kūne
tai ir kitokie parengimai.

Spalio 9 d. buvo Lietuvių
pamiršite, gailėsitės.

Pranas Nauncikas
kas griuvo ant žemės. Įėjęs Klubo, o spalio 10 d. SLA ir Lietuvaitė Vietnamesuomenės ' ^ėjui Juozui . kambari, V. Kalvelis pa- Į Sandaros kuopos eiliniai su-

Šmotehui sukako 80 metų. _K_. ^,,4^ Qnf, nfeko; Marlyn Pallys-Palevičiū-
tė. 23 m. amž.. baigusi Mass.

duktė Lillian veJk>nĮ begulinti^ ant; ginnkimai, kuriuose
ypatingo neįvyko.Ta proga jo huimc _.jnd„ kraujas jau buvo

Burns savo namuose suien- .. buraJos> Jpaklaus.
ge pvoą, un J • tas. kas atsitiko, atsakė, kad
šmotelio seimos n , n bu- Kaj
ifnkS'StuvSui dS ^yko, velionis jau buvo
ilgu metų, o jis pažadėjo dar mir?s-

Iš šalinskienės koplyčios 
velionis V. Paškevičius pa-

parašyti savo atsiminimų, 
kurių jis turi labai daug.

Naujiena
Dr. Kazys Grinius, ATSl 

MINIMAI IR MINTYS, I 
tomas. 336 psl., kaina $5.

VLADAS NAGIUS-NA 
GEVIČIUS, jo gyvenimo h 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, laba 
gražiai Išteista, daug pa

Dr. J. Sturbis tebėra 

ligoninėje

Lietuvių Klubo fin. sekr. 
d r. Surbis, kuris sužeistas

laidotas spalio 13 d. Long ?‘sm0. nelaimėje, perkeltas
Rland Kazimiero kani.; 1 Lgonmę Detroite* Adresas: Island Sv Kazimiero kapi Hospital, 4160 John
nese. Be kitu vainikų, buvo . Z , ’ , .no
ir LDD 7 kuopos- Rd' L,gon,° kambal>s 498-

Lai būna Vincui lengva 
šios laisvos šalies žemelė! Pagražino klubą

Prof. J. Kubilius Amerikoje 

Vilniaus universiteto rek-
univeisitetą. dabar mokyto- to,qUS piof. Jonas Kubilius, 
jauja \ ietname. Ji lašo, kad j^y matematikų sąjungos 

i Vietnamas via poetiška ."a- paj<viestas, atvyko i šį kras- 
, Ls. jr skaitys ar jau skaitė ei-

Marlyn yra Petro ir jo lę paskaitų Chieagos, Michi- 
' žmonos Palevičių, gyv. 29 gano. Kalifornijos ir kituose 
Haywod gatvėj, duktė. universitetuose.

Kaimynas J.

POPIEŽIŲ SAUGOJO 

LIETUVIS

Iš lauko klubas apsodin- • 
tas medeliais ir palmėmis, j 
Tai buvo nelengvas darbas, j 
nes reikėjo iškirsti duobes. J 
Darbas atliktas pirmininko i 
pasiryžimu jr Petro Bukio į

K. P. Deveikis Naujienose! komanda. Jam padėjo W. į Į 
veikslų, 374 psl., kaina $6 painformavo, kad prel. Po- ■ Zees, B. Jakštas, J. Nevis. L. i 

Knygoje pi imą kartą pla- vilas Marcinkus, kuriam Va- Stasiulis. Jiems gardžiai - 
čiai aprašytas Karo Muzie- tikano buvo pavesta rūpintis pietus išvirė A. Sobol. 
jus, garsėjęs laisvės kovų P°Pježiaus kelionės Į J. T. p Mockus liepė Įdėti sto- į 
paminklais. Okupantas ru- metu p. ’ roe gumos baro grindis, kad į
sas sį muziejų panaikino. ka(i Mvkolas buv0 butM patogiau vaikščioti. .
laisvės kovų paminklai din- karys, priklausė Cicero Ue-
go. tuvių Kareivių Dr-jai.

Tas atsieis $400.

L. J. Stasiulis
i

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas. mokslo žinias, modernu sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 Georre Street, I^aSalle—MeetreeL fam<fo.‘

-*<i
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Iš pavergtos Lietuvos

ČIURLIONIO NEDRĮSTA nėra senas anekdotas. Da
bar jie yra jau daugelioPASISAVINTI

Rugsėjo pabaigoje (apie 
21 d.) visoje Lietuvoje buvo 
minima M. K. Čiurlionio 90 
metų sukaktis, kuriai buvo

Didžioji lapkričio 13 dienos 
manifestacija jau netoli

Komitetas Lietuvos Ne
priklausomybei Atstatyti in
formuoja:

beveik 7,400 dolerių, o šj 
pranešimą išleidžiat, —kaip į 
sako iždininkas—jau yra at-

„pramokusių ir po vandeniu 
gyventi“ lietuvių šūkis. Tie
sa, tas šūkis dabar sčkmin- _ ... w. . ėie nauiu čekiu
giau praktikuojamas ne tiek mu,
menininkų, kiek praktikų

Vien per šias 26 dienas 
lėšų gauta iš 472 asmenų,

skirta daug iškilmingų susi- lietuvių gydtojų, architektų, Atsišaukimas j J.T. sąžinę organizacijų bei komitetų,
rinkimų, paskaitų ir ištisi net agronomų, besistengian- bus paskelbtas New York Rinkliavose sudėtos sumos
puslapiai straipsnių laikraš- čių prasiveržti per svetimų Times dienraštyje sekma- kiekvienu atveju yra sudėtos

dekretų ir instrukcijų tvaną dienį prieš lapkričio 13 d. kelių ar keliolikos dešimčiųciuose.
Pagal planą ar ne — tail ir saviškai ką nors gera sav o manifestaciją, t. y. lapkričio: asmenų, todėl visų rėmėjų-

' ’—XJ~" J----- 7 dieną. Pusantro tūkstančio aukotojų
jo kopijų atspausdinta ir su mažiausia_____  __
individualiai parašytais, ir pavardžių. Jų visų paskelb-! 
prel. J. Balkūno (KLNA ti neįmanoma, čia pasiten- 
garbės pirmininko) pasira- kinama tik atkreipimu dė- ’ 
šytais laiškais išsiuntinėtas mesio j keletą „barometrinių 
įžymiems Amerikos asme- = sumu“. 
nims su kvietimu prisidėti i Būtent, šių 25 dienų pro- 
piie to atsišaukimo savo pa- tarpyje vien Chicagos lietu- 
rašais. (Atsišaukimo orga- viai gydtojai atsiuntė apie

išėjo lietuvių tautinio pasi- į kl’ast,m padaryt; 
didžiavimo šventė. Paskaiti
ninkai ir straipsnių autoriai
šj kartą nesikėsino apskelb- Dėl huliganų mirė jaunuolis

(E)
sąrasas apimtų 
kelioliką šimtų

Indonezijos sukilėliai komunistai nužudė kelis genero
lus, jų tarpe buvo ir kariuomenės vadas gen. Įeit. Ach- 
mad Yeni. Du kariai veda jo alpstančią žmoną po lai
dotuvių apeigų.

ti Čiurlionį šių laikų bolševi
ko pirmtaku. Tik A. Venclo
va pabandė ir jį kaip nors

Keli komjaunuoliai iš 
Kauno statybos darbininkų 
bendrabučio viešai per Kom

įrikiucti į sau artimas gre- pareiškė pasipiktini,
tas labai ginčytinu sugreti- ‘ r
nimu. Anot jo, Čiurlionis e-
sąs “
džio, kaip Donelaitis, Že

mą greitosnio pagalbos ne-

rei±“ Do^eJX ikfS * i***
• ktoneiaitjs že-! jaunuolis staiga susirgo. Ki-

maite, Salomėja Nens.“ nubėgę prie telefon*
Y eiiclova dar nurodė, kad kg greitąją pagalbą, bet iš 

Čiuilionį domino ir to meto ten juos klausinėti viso- 
yisuomemmai judėjimai, Į nereikalingų dalykų - 
kūnų svarbiausias ir labiau- < kur h. įodėl“ -pir- 
siai jį jaudinęs įvykis buvo ’
1905 metų revoliucija“. Bet
Komjaunimo Tiesoj viena 
mokytoja įsakmiai paaiški
no, kaip reiškėsi ir kur kry-

ma iš viso atsisakę siųsti 
mašiną, o paskui, kai po 
pusvalandži o atsiuntę, ligo-

nizavimui vadovauja KLNA 
narys A. Sniečkus).

Pirmasis atsiuntė savo pa-' 
rašą buvęs JAV viceprezi
dentas Richardas M. Nizo-
nas. Per kelias dienas po

700 dolerių (200 jų draugi 
ja ir apie 500 paskiri jos 
nariai); Ohio liet. gydytojų 
dr-ja — 100; Clevelando 
komitetas — 700; Roches- vusi į Lietuvą, pasigavusi ir

NEJAUGI IR JAM 

IŠPLOVĖ SMEGENIS?

S. Narkėliūnaitė, nuvažia-

NAUJA NORVEGUOS 

VYRIAUSYBE

laiškų išsiuntimo gauta per 
20 parašų, kurių čia pamini
mas keletas: George Field,
Freedom House (tar p tauti- (Ontario) Bendr. apyl

Neseniai išrinktame Nor
vegijos parlamente darbo 

terio komitetas — 290; Petrą Klimą, vieną iš dviejų partijos yra 68, liaudies so- 
Hartfordo — 406; Worces- dar gyvų Lietuvos nepri- cialistų 2 ir keturių dešinių-' 
terio (parapija) — 326; To- klausomybės akto pasirašy- jų (konservatorių, liberalų, 
ronto Parama — 100; Delhi tojų, ilgametį Lietuvos at- centre ir krikščionių liau-' 

stovą Prancūzijoje, su juo dies) partijų 80 atstovų

PAVYZDINGI TĖVAI

Spalio 8-9 dienomis dr 
Vytautas Avižonis iš New
Yorko buvo atsilankęs į Lie
tuvių Enciklopediją Bosto
ne ir savo dukrai Giedrei 
vetuvių dovana užsakė Lie
tuvių Enciklopediją, Br. 
Kviklio Mūsų Lietuvą, V. 
Krėvės raštus ir kitus LE lei
dinius.

Pažymėtina, kad tas pats 
dr. V. Avižonis prieš kele
rius metus ta pačia proga vi
sus LE leidinius užsakė savo 
sūnui.

Tą patį yra padarę Simas 
Sužiedėlis ir dr. Jonas Puri
nas, savo vaikus išleisdami 
atskirai gyventi.

Kad tokių pavyzdingų tė
vų būtų ne keli, bet nors ke
li šimtai (o jų galėtų būti gal 
net keli tūkstančiai), tai ir 
lietuviškos knygos likimas 
būtų visai kitoks — jai ne
reikėtų skursti.

Kada ateis laikas, kad ir 
knyga bus laikoma viena ge
riausių dovanų visomis pro
gomis?

po Čiurlionio rovoliucingu- 
mas: „Revoliucinių įvykių 
įtakoje Čiurlionis aktyviai 
įsijungia į visuomeninę veik
lą. Jis pradėjo vadovauti lie
tuvių chorui, harmonizuoti 
liaudies dainas, domėtis Lie
tuvos istorija, jos kalba, pa
pročiais.“

Muzikai ir dailininkai, 
girdami Čiurlionio kūrybą, 
nerado joje socialistinio rea
lizmo mokyklos pradų, ir a- 
Die ta kūrvbos nrincina nei* y— —W ---J- *— T--- X” t----
neužsiminė. Priešingai, Au-

nėję plotmėje žinoma orga- 100 ? Detroito komitetas — Kauno gatvėje nusifotogra- Paskutiniosios ir sudarė vy- 
*—--v .—-— ------ Rnn-t Fnn/i-ic—inn-'/ovn p. Kli- riausybę, kurios priešaky y-Jvrykį tiriant paaiškėjo, nizacija) direktorius; sena- 600; Lietuvių Fondas 100;jfavo. Jos žodžiais,

kad ereitoii naralba navėla- torius Frank J. Laushe (D) Chicagos komitetas tuo Ur- mas esąs parašęs savo atsi- ra centro partijos vadas Per 
vo visų pinna todėl, kad vai- iš Ohio; Harry R. Haessel- pu 120, bet iš Chicagos, šalia minimus kiniuos Valsty bi- Borton. 
ruotojas negalėjęs rasti S~n, International Long- minėto gydytojų sudarytos, nė leidykla paėmusi išleisti 
bendrabučio Kauno Ramy- shoremen Ass’n direktorius; sumos
bės gatvėje: šaukiantieji sa- J°hn F. Collins, Bostono ma- 
kę, kad 10 numeris, o pasi- joras; Theodore R. McKal- 

............................ ...... din, Baltimorės majoras,rodę, kad bendrabučio nu
mens 40. Ta proga Komj. Brooklyii0 vyskupas^ Bryan 
Tiesa nurodo, kad su namų 
numeriais netvarka ne tik 
Kaune, bet ir Vilniuje.

O greitosios pagalbos bu
dėtoja šaukiančius klausinė
in fnrLol lrarl i f urn innr orai 6“*
kokie huliganai šaukia. Mat

gusti nas Savickas Tiesoj ra-, Kaune per pastaruosius tris 
šė: Jis žvelgė į pasaulį kaip į mėnesius greitoji pagalba

G- McEntergard; Clifford J.
Backstrand, Armstrong Cor
poration egzek. direktorius; 
William F. Knowland. buv. 
resp. vadas senate, redakto- 
rius-leidėjase Kongresmanai 
Clair A. Callan (D) Nebr.; 
H. Allen Smith, (D) Calif.; 
Oti* G. Pike, (D) Nevv

filosotas... ieškojo simbolio , be reikalo buvusi iššaukta York; Paul A. Fino, (R) 
kalbos... negalėjo tapyti tra- į 142 kartus. Vilniuje kiekvie- New Y ork; Edward A. Gar 

ną parą esą vidutiniškai po matz,
5-6 kartus iššaukia greitąją ney M. Love,

RODEZUOS RASISTAI

NETURI PRITARIMO
Anglijos kolonija Afriko

je Rodezija turi apie tris 
šimtus tūksUnčių baltųjų ir 
apie 4 mil. nėgių, kuriems 
neduota balsavimo teisės. 

Tuo būdu spalio 11 d. bai- Baltieji nori tuoj paskelbtioiuiivo. daugelis atsiuntė tie- žinant komunistų prakti- - 17 . ...siog į komitetą (jų tarpe J. ^šiurpas paėmė tokių nau- §otvegj^ « Ska^Ttuo, bet stato Šį-

čių vyriausybė su Einar lygą, kad visiems gyvento- 
Gerhardsonu priešaky.

li Jatis — 100 dol ). lOOjieną sužinojus, ir nenorom 
dol. atsiuntė Lietuvių Fon-'kyla klausimas: nejaugi ir
das, 156 dol. surinkta Atsi
minimų Radijo (NJ.-N.Y.)

P- Klimui komunistai išplo
vė smegenis, kaip jie tai jau

piknike, 100 dol. paaukojo daug kam pajėgė padalyti? 
Batalinų šeima iš N.Y. Visa Juk buvęs Latvijos užsienių 
eilė paskirų organizacijų iš reikalų ministeris Munters 
savo iždų skiria po 25 ar 50 jau seniai save ir visą savo

AR RŪKYTI „RAUDONĄ* 
TABAKĄ

dolerių.
Pažymėtina,

Penkios cigaretes gami- 
darbą komunistų priverstas' nančios bendrovės, kurios 

kad iki šio apspjaudė. Nejaugi jie ir • dėl geresnio skonio į vietinį
_ . 1

jams būtų duotos lygios po
litinės teisės. Rasistų vadas 
min. pirmininkas Smith su 
tuo nesutinka ir grasina pa
skelbti nepriklausomybę be 
Anglijos sutikimo.

Tą klausimą svarstė ir 
Jungt. Tautos, kurios beveik

pranešimo išleidimo (spalio p. Klimą būtų prie to prive- tabaką maišo Jugoslavijos vienu balsu (prieš balsavo 
10) gautos sumos yra visuo- dę? Palauksime jo atsimini-' tabako, kreipėsi į vyriausy- tik Pietų Afrika ir Portuga-

dicine forma, negalėjo eiti 
senu konservatyviu keliu 
dailės istorijoje, o turėjo su
rasti naują, nepramintą“.
Bet A. Venclova bene ryš
kiausiai prasitarė, koks skir
tumas tarp Čiurlionio ir da
barties Lietuvos menininkų 
kūrybos sąlygų: „Čiurlionis,
Varšuvos
lų auklėtinis.
meistrų ir žinovų draugas, j korespondentas, — kol kas dien gaunami KLNA sekre- stipriai įsijungė 

j----- - --------- -------- 1 - darbą.

pagalbą kokie slapukai. 
Klaipėdoje 3-4 kartus per 
dieną. Be to, dešimtimis at
vejų iškvietimai būna be
tiksliai, dėl mekniekių. Dėl 
to greitosios pagalbos budė
tojai esą dezorientuoti

(D) Maryland; Rod- 
(D) Ohio. ..

Visuomene sujudo
Amerikos lietuvių visuo

menėje įsisiūbavo ne tik pa
lankaus pritarimo, bet ir 
veiklaus prisidėjimo prie 
lapkričio manifestacijos są-

menes Įnašai-aukos. Dabar mų, o tada bus galima pla- 
prasidės jau atsiskaitymai čiau pakalbėti, 
už daug kur uoliai platina
mus ženklelius ir bilietus.

KLNA šiuo metu neturi
galimybės visiems manifes
tacijos rėmėjams individu
aliai padėkoti, tačiau jau 
dabar reiškia bendrai visiem

KOMUNISTAI ŽLUGS
Tokios nuomonės yra ir

bę nusiskųsdamos, jog esan- lija) nutarė imtis visų prie- 
čios terorizuojamos dėl to monių, reikalingų vienaša- 
”raudono“ tabako importo, liškam Rodezijos nepriklau

somybės paskelbimui sulai
kyti.

Grasinama 
’ varto vi

jų gaminių ne-

>s ir Leipcigo mokyk- Vaistų prieš tokį huliganiz- jūdis. Tą liudija pluoštai H nepaliko maniiesiacijos inteilgentas nelaiko 
etinis, rusų, meno J Komj. Tiesos spec. laiškų iš įvairių vietų, kas- bendrą marksistu-leninistu.

jaunas jugoslavų mokslinin-J Bendrovės gavo iš valsty- Ar tai sutramdys rasistus, 
kas Michailovas, kurį Tito bės. krašto apsaugos ir pre- pamatysime vėliau, 
už teisingą Sovietų Sąjungos kybos sekretariatų laiškus,

ciaoar įeisiu* aprašymą pasodino į kalėji- kuriuose smarkiai pasisako-
pasitenkinimą .r Michailovas rašo. Į ma ;eš tuos kuri£ nori
vimą musų visuomene, kaa

niekad nemėginęs atsitver
ti nuo savo meto meninio ki
tų kraštų judėjim0, nebuvo 
uždaras, provincionališkas Į 
reiškinys“.

O tačiau — nebūdamas 
nuo kitų kraštų nei atsitvė- 
ręs, nei atitvertas — Čiur-

niekab negali išrasti. (E)
M otobolo rungtynės

Spalio 3 d. Vilniuje buvo 
progos pamatyti sportinę 
naujovę—„motobolo“ rung-

toriate. Bostono LB apylin
kės pirmininkas A. Matjoš
ka tiesiai tvirtina, kad Bos
tono šūkis — du tūkstančiai 
dolerių ir tūkstantis galvų 
lapkričio 13-jai! (Apyl- v-ba 
iš kasos jau paskyrė $300.). 
Iš Omahos (Nebr.) net me-

Turi padirbėti studentai 

ir profesoriai

prieš
Nė vienas tikras Rusijos ti-ukdyti prekybą su Rytų 

Europa, kitaip tarus, su ko
munistiniais kraštais.

„Sovietų diktatūra nete- 
' ko savo magijos — žavėjan- i
i ,, T -   - . • — - , , - • ! Rubber bendrovė atsisakė į- musig archeologas, Lietuvos
i Komunistine .(teologija rengtj Rumunijoje dirbtines žiliausios senovės tyrinėto- 
! PaSovie'tų valdžia šiandien! ^briką. bet ji ir į vy- jas. Jis buvo pirmasis, kuris

PHILADELPHIA, PA. 

Prof. J. Puzinui 60 metų

Spalio 1 d. sukako 60 me-
Praeitą pavasarį, gavusi į- tų čia gyvenančiam prof. Jo- 

į spėjimą. Firestone Tire ir nui Puzinui. Tai mūsų įžy-

lionis. anot dailininko Mo- tynęs. Tai futbolas, kur ka- džiotojų -meškeriotojų klu-
tuzos (Komj. Tiesoj), savo 
kūryboje — neprilygstamas 
Lietuvos patriotas: „Iki 
Čiurlionio niekas netapė to
kio skambaus lietuviško 
žydro dangaus, tokios pilkš
vai žalios žemės, melzganų 
tolių, mieguistos miglos ir 
Dzūkijos karūnuotų puše
lių. Visi, matydami jo dar
bus. juose matė Lietuvą“.

Pagaliau A. Žmuidzinavi
čius. Čiurlionio beveik vien
metis (dabar 89 m.), Vil
niaus iškilmingame susirin
kime tarp ko kita papasako
jo. kaip 1906 metų dailės 
parodon Čiurlionis atitem
pęs visą savo giminę — „be
veik pusę Druskininkų“ — 
taręs: „Tegu pasidžiaugia, 
tegu pamato, kokių grožy*- 
bių lietuviai gali sukurti 

Tie,prieš beveik 60 metų 
Čiurlionio tarti ir dabar A. 
Žmuidzinavičiaus iš Vil
niaus Filharmonijos estra
dos viešai pakartoti žodžiai

muolį Į vartus žaidėjai varo 
važiuodami motociklais. Tik 
vartininkai gina vartus stati, 
bet gina ne rankomis, o už
stodami kamuoliui kelią mo
tociklu- Pirmos tokios rung
tynės Vilniuje yra buvusios 
prieš 19 metų, bet vėliau tas 
sportas buvo apleistas. Tik 
kai Maskvoje buvo patilta,

bas atsiuntė $50, ir kitos or
ganizacijos juda triūsia ap
čiuopiamai prie manifesta
cijos prisidėti, nors iš taip 
toli vargu ka$ galės patys 
asmeniškai

Manifestacijos komitetas . .
atskiru atsišaukimu kreipė- tegali pasilaikyti tik fizinio 
si į lietuvius studentus, visus • moralinio teroro priemo 
kviesdamas populiarinti lie- r,Qrr,,c ‘
tuvių žygį į Jungtines Tautas 
tarp nelietuvių studentų ir
nrofesorių ir skatinti prisi- . -
dėti jaunesniuosius studen- j tikėjimą, jog žygis bus sėk- niauti su raudonaisiais. į 
tus lietuvius, kurie dėl kurių i mingas, jog jame atsispm- Rumuniją ir Lenkiją pasnjs- 

lietuvių dės tautiškai politinė dva-. t°s net specialios prekybos 
- 1 *---------- ----------- delegacijos, o seniau tokios

nemis

riausybę pagalbos nesikrei
pė, o jei būtų kreipusis, tai 
kažin kokį atsakymą tada 
būtų gavusi.

Mat. dabar vyriausybės 
pasišauta daugiau pabiz- 
niauti su raudonaisiais. Į

tus
nors priežasčių

atvykti. soaudoie esamos informaci- šia, ir latviams raginimą ma- delegacijos, o sei
KLNA dalyvavimą iš tolo jikę nepasiekti. Siū-! nifestacijoje dalyvauti. New prekybos vengta.

. __ __ Vnvlrn latviai ciiiiaro ivertina kaip beveik ar visai įgnaudoti paskutines sa- Yorko latviai sudarė veiklų 
lvsriai svarbu, kain ir dalv- .. _ ____ aktvva riaueiausia iš iau-lygiai svarbų, kaip ir daly 
vavimą MSG salėje: manikad ši sporto lūšis gana po- ) 7 .3 aieje . mani- kleidžiant žinias apie ma-

" . ® s F. festaeija rengiama visų lais- r.™™ npr uni-pulian Vakarų Europoje, ir - Lietuvai laisvės šie- prasmę per uni
kai Maskvoje buvo nutarta kjančin lietuviu vardu todėl versitetų bei kolegijų laik- 
n^Atsilikti nuo Vakaru — . . , lieiuvn> vaiau, toaei ^iu įr vidujines radijo neatsniKti nuo vaKarų, joje kaip nors dalyvauti yra ętndpntai skati-
Lietuvoje motobolas irgi ga- svarbu yniems nenaisant progr ? • • ”heio (arba ir turėio) būti i- ?v.a, ?? A l lems- nepaisant j išnaudoti visus jiems ' 1 kiek ar tūkstančių my- :namlls hfidus informuo-
rašytas į programą.

Rungtynės buvo dar pri
mityvios: buvo atvejų, kada 
žaidėjas įvarė kamuolį į 
prieše vartus, bet ne tik ka
muolį, o ir vartininką, ir dar 
pats su visu motociklu įlėkė. 
Laimėjo Vilniaus komanda 
(2:1). Kauniečių penketuke 
pavardės maždaug lietuviš
kos, o vilniečių tarpe tik vie
na lietuviška.

lių kas nuo Nevv Yorko gy
vena.

Toliau gyvenantiems jau 
laikas siųsti ne tik lėšas, bet 
ir solidarumo su manifesta
cija pareiškimus.
Parama dalyviams didėja

vaites prieš manifestaciją, aktyvą, daugiausia iš jau
nesnių latvių veikėjų, ir už
sibrėžė išplatinti 2,500 bilie
tų į MSG-

Panašiai veikliai reiškiasi 
ir New Yorko estai, kuriems 
šiame reikale itin uoliai va
dovauja Eesti Postimees

_ __ redakcija: kiekviename nu- mag jjg turėjo galvoje ir de-
sDauda. radiją bei televiziją- meryje deda pranešimus-at- šiniųjų kraštutinių Birch 

sišaukimus apie manifestą- draugiją. Jis tada ją ėmė sa- 
Latvių ir estų talka ci ją pirmo puslapio pirmoje vo giobon ir skatino jos

. o • vietoje, skirtingu šriftu, ve;ku
Amerikos Latvių Sąjun-; kajp žinias apie svarbiausią .. .. _

gos vadovybė savo komuni- dienos reikalą. 1 Šiandien Goldwatens a-

GOLDWATER IR BIRCH 
DRAUGUA

šiam darbui buvo tinkamai 
pasiruošęs. Jis, anot Lietu
vių Enciklopedijos, Lietu
vos proistorinę medžiagą su
sistemino, įterpė ją į chrono
loginius rėmus, nustatė ter
minologiją, paruošė nema
žai naujų tos srities darbuo
tojų.

Prof. J. Puzinas buvo vie
nas iš Lietuvių Enciklopedi
jos redaktorių, šitą darbą 
baigęs ir dabar likęs bedar
bis.

Jis yra PL Bendruomenės
Prieš rinkimus respubli- Kultūros Taiybos pirminin- 

konų kandidatas į preziden- kas.

prieinamus būdus informuo
ti ir viešąją savo miestų

kate pareiškė padėką jau-

tus Bany Goldwater sakė, 
kad kraštutinybė laisvės ko
voje nėra yda. Taip sakyda-

pie tą draugiją jau kitos
Lėšos manifestacijai plau- niesiems lietuviams ir kitom Manifestacijos programos nuomonės. Jis sako. kad vi 

kia greitėjančiu tempu. Vien lietuvių grupėm už iniciaty- leidinį rengia Jonas Rūtenis, si partijos nariai turi iš tos 
per 25 dienas, nuo rugsėjo vą suorganizuoti demonst- kuriam tame darbe talkinin- draugijos išstoti, nes ji nėra 
-------  ’ ‘ - - 1 - .. ............................. ............................. .... • „košei“.____13 iki spalio 8 d., suplaukė raciją Pabaltijo klausimu, kaus latvių veikėjai.

Linkime jam dar ilgų dar
bingu metų.

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam
D
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Keletas pastabų iš kelionės 
po Europą

DR. B. MATULIONIS 

(Tęsinys)

Dabartiniai keleiviniai didelės aukštumos tiktai ta* 
lėktuvai, ypatingai tie, ku- da bijo, kai jis po savimi 
rie skirti ilgom kelionėm, nejaučia saugios atramos, 
tikri milžinai. Jie turi kelei
viams sėdimų vietų per šim
tą, kiti ima net iki 175 ke
leivių. Tai tiek keleivių, 
kiek jų esti greituose ekspre
suose—traukiniuose. Šito
kie lėktuvai milžinai tiek

LIETUVA PRIIMTA I 

JUNGTINES TAUTAS...

Taip skelbia ką tik pasi
rodęs naujas Akėčių humo
ristinio laikraščio numeris. 
Šiuo rašiniu propaguojama 
lapkričio 13 organizuojama 

■ manifestacija Į Jungtines 
Tautas.

Šis Akėčių Nr. 3 (4) yra
Lėktuvo keleivio tokia pat puslapių, kaina 50 centų, 
savijauta, kaip aukšto na- Adresas: 84-20 Jamaica A- 
mo gyventojo, kuris turi bu- ve., Woodhaven, N-Y.11421. 
tą kelioliktame aukšte.

Neretas klausia, ar nepa
kenkia lėktuvo kelionė silp
nesnės sveikatos žmonėms.

i Ar 
šias knygas?
VIENŲ VIENI dvidešimt 

penkerių metų rezistencijoje
į Parašė N. E. Sūduvis, 424 
| psl., aiškiai pavaizduojama, 
i kaip lietuviai priešinosi va- 
Į kiečių okupantams, kaip 

priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.

daug švėna, kad jų bet koks! juk lėktuvai kartais iškyla |į*| flAV/Hintl ' 
vėjo pūstelėjimas nepajudi- labai aukštai kur oras yra UvYttllUll*
na. Jie skienda taip ramiai,( skystas; pav., didieji 
kad ant staliuko pastatytas 
kavos ar arbatos puodukas 
taip nesujudėdamas stovi,

PAUK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 

nės atsiminimai iš Sibiro 
tremties kentėjimų, sura
šyti Algirdo J. Nasvyčio,

Pirmasis negras vyskupas JAV ( £53 pSl., kaina $3.00.
Harold R. Perry neseniai paskir.,
tas New Orleano vyskupo pade* 
jėju.

lyg tai būtų namie kambary
je. Tiesa, audros ar dideli 
ir stiprus vėjo sūkuriai ir ši- 

' tuos milžinus gali pamėtyti, 
i kaip audringos jūros bangos 
gali įsiūbuoti net laivus mil-

sprausminiai (džetai) lėk- J«igu reikalas amei i- 
tuvai nuolat skraido, pakilę ^lecly\ padovanoti knygą 
iki 10 kilometrų (apie tai ^leivio admimstracijo- 
34.000 pėdų) aukščio. Tenai įe Sallte ®ias tinkamas 
oras yra tiek skystas, kad ir knjgas:
geriausios sveikatos žmogus LEAVE YOUR TEARS 
bematant užtrokštų. Bet lėk- IN MOSCOW, B. Armonie-
tuvai gerai pritaikyti skrai-' nės atsiminimai iš Sibiro TRAUKĄ GALIMA GAU-į 
dyti aukštai ir dideliame

sooooososoococoGosieooe

"KELEIVIO“ SUKAK

TUVINIO BANKETO DA

LYVIŲ BENDR) NUO-

▼ergų stovyklos, surašyti A. 
šaltyje, kadangi 10 kilomet- J. Nasvyąio, 222 psL, kaina 

re“ dou tuojau , aukštyje net šiltą vasarą $3.95,
gimt ilgų skridimų, ir dar yra api/J40 ,ajpsnių

(ir Fahrenheito ir Celsi
jaus). Kiekvienas lėktuvas 
dar prieš pradedant kilti yra 
hermetiškai (aklai) uždaro
mas. o tam tikros pompos į ”Twenty years* struggle 
nuolat pumpuoja orą Į lėk-; f°r freedom of Lithuania, *

___  „ . . . tuvą. ir tą orą tiek spaudžia, redagavo J. Audėnas,
lotynų kalbos. Esą daug pa- aukštumos. Ši baimė yra gry-Į kad viduje jo slėgimas (oro $1-50. 
našių žodžių. Pavyzdžiui,, naį psichologinis, sąlyginis tirštumas) visą laiką būtų’

zinus, bet tokie atsitikimai i - 
reti. Jau turėjau keliasde- 

tridimų
neteko būti audros blaško
mame lėktuve.

Antras klausimas, kuris 
neskridusį domina, tai aukš
tumos baimė. Keliaujant

— Koman, koman, Mai- giminė. Net ir lietuvių kalba lėktuvais man dar neteko su
ki! Man jau kojos pradėjo kilusi iš romėnų, būtent, iš tikti žmogaus, kuris bijotų 
tirpti, tavęs čia belaukiant.1" 1“’1

— Nesitikėjau, kad tėvas 
taip anksti atsikeltum.

— Maiki, aš labai ceka- 
vas žmogus. Kai noriu ką su

TI "KELEIVIO“ ADMINIS

TRACIJOJE UŽ $2.00.
HISTORY OF THE U 

THUANIAN NATION, pa 
rašė Kostas Jurgėla, kaina •
$10-

aoooaeooeeooooosooseooooeoi

kai-

ugnis lotyniškai vadinasi dalykas- Labai daug žmo- 
ignis; oras—aer; dievas — j nįų bijo kopėčiomis kiek 
deus ir taip toliau. Kai kurie aukščiau palypėti, bet tur- 

žinoti, tai ir užmigti negaliu, mūsų patriotai ir šiandien būt nesti žmonių, kurie bi- 
Pereitą kaitą tu man aiški- i dar laikosi tokios teorijos- Į jotų net labai aukštame na-1

toks. kaip ant žemės pavir- Lithuania
šiauš. Tad lėktuve kvėpavi- f0®8’ 2JTJ5" 
mas yra toks pat, kaip iri ““

land of he- 
ė L. Valiukas.

nai, kaip mūsų tauta atsira

do, ale visko nepasakei. Aš 

noriu žinoti apie pirmutini 

Lietuvos kunigaikštį Pale-

*£? vvz'Ji iru.- i’niica ofurvu<2, is jliivjjv© laiuao au-

— Na, o kaip tu, Maiki. 
vokuoji? Ar tai ne teisybė? I

— Kad ir būtų kiek tiesos,,' 
vis dėlto nereikėtų tuo di- 

nes

me gyventi. Žmogus net ne-

bute.
Protarpiais skaitome ar iš. 

radijo girdime žinias apie 
lėktuvų nelaimes, todėl 
daug žmonių mano. kad ke

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania. dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
psL. kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

VIENIŠO ŽMOGAUS GY
VENIMAS (Juozo Adomai- 

čio-Dėdės Šėmo gyveni
mo bruožai), parašė An
tanas Rūkas, 2o6 psi., kai
na $2.00.

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

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

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

| PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai,

Tai rašytojos Petronėlės 111 psL’ kaUia.......... $2*°°
Orintaitės parašyti atsimini- ŠVENTADIENIS Už MIES* 
mai apie žymiąją poetę Sa- T°« Mariaus 17
lomėją Nėrį, tiek daug kai- nove ina
bų sukėlusią ir šiame žemy- VYNUOGES IR KAKTU-
ne, 234 pusi., kaina $3. i SA1: Švabaitės ei

lėraščių rinkinys, 96 psl., 
Knygą išleido Chicagos kaina $2.0U.

Lietuvių Literatūros Dr-ja, SIDABRINĖS KAMANOS, 
ji lengvai skaitoma, prade- Kazio Bradūno eilėraščių 
jęs ją norėsi ir baigti. premijuotas rinkinys, 94

psl., kaina $2.
AUKOS TAURĖ, 

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... S2.50.

KATRYNA, Sally oalmi- 
nen, gaišios švedų rašyto
jos romanas, 291 psi., kai
na $5.00.

KĄ LAUMĖS LEME

džiuetis tėvp- sės lntvnul j lionė lėktuvu gali būti pavo-' POPULAR LITHUANI-
kalba nėra garbingesnė" už! ti Lietuvos istorikai. Bet ir Jinga. btatistiKos žinovai AN RECirES- parašė Juze 
kitas kalbas. Ji yra kilusi iš neistorikui gali būti aišku, | teigia, kad kelionė lėktuvu Daužvardienė. kaina $2. 

kad Dlugošo pasaka apie esanti mažiau pavojinga, ne-
Palemoną neišlaiko kritikos- gu automobiliu. V iena aiš

ku: kaip bekeliautum—pės
čias, automobiliu, traukiniu,

Dlugošas lėktuvu, laivu, — visiškos 
saugumo garantijos nėra;

jojo ir prie Nemuno lietuvių 
tautą įkūrė.

— Aš jau sakiau tėvui, I benros indoeuropiečių pro- 
kad tas Palemonas yra pra-, kalbės, 
simanyta pasaka. Ir ta pa-1 — O kas ta prokalbė?
saka yra kitokia. Ji teigia, 
kad Palemonas ne iš Indijos

— Tai yra seniausia indo
europiečių kalba, tėve. Iš jos

— Bet kodėl?
— Todėl, kad

KiiVga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

f

atjojo, bet iš Romos atvyko. Į išsivystė visos dabar Euro- 
— Vot. ir tu apie jį žinai. (

Nu, tai koman, pasakyk man kalbos, ne tik lotynų, bet ir- . . .. 1- «_ 1_______1_  •_ I _

atkelia Palemoną į Lietuvą 
pirmame šimtmety po Kris- niekas nėra nuo nelaimingopoje ir Indijoje vartojamos^ Q parodo> ka(,, atsitikimo apsaugotas. Pav.,

daugiau apie jį
— Galiu pasakyti, kad pa

saką apie tą kunigaigštį su
galvojo lenkų istorikas Jo
nas Dlugošas- Anot jo, pir
mame šimtmetyje po Kris
taus Romoje kilo maištas 
prieš imperatorių Neroną. 
dėl šio sukilimo Neronas 
piadėjo žiauriai persekioti 
jo dalyvius. Matyt, kad prie 
to sukilimo buvo prisidėjęs 
ir tariamas Palemonas. Bijo
damas bausmės, jis nutarė 
su savo šeima bėgti iš Ro
mos. Pasiėmė 500 savo šali
ninkų ir jūromis pasiekė 
Baltijos jūros krantą; čia 
Palemonas įsikūrė ir įsteigė 
naują valstybę, pavadinda
mas ją Litalija. Su laiku tas 
vardas kažkokiu būdu pavir
tęs į Lietuvą. Tai tokia to 
lenko pasaka. Bet kad ir pa
saka, mūsų patriotams ji pa
tiko, ir jie pradėjo vartoti ją 
prieš lenkus.

— Kodėl?
— Matai, 15-tame ir 16- 

tame šimtmečiais tarp lenkų 
ir lietuvių ėjo gana pikta ko
va. Lenkų patriotai pūtėsi 
savo pranašumu ir niekino 
lietuvius kaip žemesnės kil
mės žmones. Mūsiškiai pa-

lietuvių protėviai gyveno te- į automobilį kiekvienas se
nai 2,000 metų dar prieš , dame be baimės, o JAV sta- 
Kristų. Yra spėjama, kadtistika rodo, kad kasmet A-.

ninku nustatyta, IytfnZni ",ūsl? ^iai atsirasti menkoje nuo automobilių
• įl i-? v • „ • tenai dar anksčiau, ame žūna ame Denkiasdesimtivieną kalbą su kita. Kai pra

lietuvių, ir lenkų, ir kitų.
— O iš kur tu žinai?
— Tas, tėve yra moksli-

dedi jas lyginti, tai pasirodo, 
kad jose yra daug panašių 
ir tą patį reiškiančių žodžių. 
Štai, mes turime savo kalboj 
žodi ugnis; tą patį žodį. tik 
truputi pakeista, matom pas 
latvius, pas lenkus, pas ru
sus ir pas kitus slavus. San
skrito kalboje tas žodis ra
šomas agni, o lotynų—ignis. 
Bet daugiausia bendrų žo
džių turi lietuviai ir slavai, 
nes Lietuva niekad nebuvo 
nuo slaviškųjų žemių nuto
lusi. Iki Mindaugo krikšto 
mūsų kunigaikščiai vartojo 
dar slavų kalbą ir jų raštą. 
Tiktai su krikštu lenkai at
nešė Lietuvon lotynų arba 
romėnų raštą. Tada ir lenkų 
kalba Lietuvoje įsivyravo.
_ Vot. Maiki. tu čia man 

pasakei gerą naujieną, kad 
krikštas išstūmė iš Lietuvos 
ruskių kalbą ir jų azbuką 

— Bet lenkai, tėve, yra to
kie pat slavai, kaip ir rusai, 
ir ju kalbos labai panašios 
į viena kitą. Tai ką jau čia 
krikštas pagerino Lietuvo-

tenai dar anksčiau, apie žūna apie penkiasdešimti 
prieš 15,000 metų, kai Lie- tūkstančių žmonių. Kiek at- 
tuvoje pasibaigė ledų gady-i simenu, Amerikos šių dienų 
nė. I statistika rodo, kad skren-

— Nu, jeigu Palemono! kančių keleivių tarpe vienas
nebuvo, tai kodėl mūsų pa
triotai porina, kad buvo?

— Tėvas gal nežinai, kad, 
yra ir daugiau panašių pa
sakų sukurtų, ir visų jų tiks-

nelaimingas atsitikimas yra 
vidutiniškai iš pusės miliono 
keleivių.

Kodėl vis daugiau ir dau
giau žmonių keliauja lėktu-

las tas pats: įrodyti garbin- vais? Kelionė lėktuvu nėra 
gą mūsų kilmę — daug gar-! brangi ir sutaupo labai daug 
bingesnę, negu lenkų ar ru-Į laį^o. Juk geras lėktuvas iš

triotai. žinoma, negalėjo to- je? .
kios paniekos kentėti. Jie ■ — Olrait, Maik, grjzkim

- - - - - dar biskį atgal. Pasakykpradėjo įrodinėti, kad mūsų 
tauta esanti kilusi iš garbin
gos romėnų tautos, būtent, 
iš Romos kunigaikščio Pale
mono. Nuo jo prasidėjusi ir

kodėl tu mislini, kad Pale
monas buvo prasimanytas 
kunigaikštis?

— Tėve, ne aš vienas taip

sų. Kai vieni mūsų garbė
troškos kildina mūsų tautą 
iš romėnų, tai kiti teigia, bū
sią mes kilę iš graikų. Mat, 
senovės graikai buvo pakilę 
aukštai kultūroje, turėjo 
garsių filosofų ir meninin
kų, o jų skulptūra ir šiandie 
yra rodoma muziejuose. Tai
gi garbė būti graikų kilmės. 
Pagaliau atsirado dar ir tre
čios kilmės teorija. Kažkas 
įžiūrėjo pypkės dūmuose 
mūsų giminystę su germa
nais. Tuo tarpu faktas yra 
toks, tėve, kad visų europie
čių kilmė yra ta pati—visus 
jungia ta pati indoeuropie
čių praeitis.

— O kas tie indoeuropie
čiai?

— Apie tai aš paaiškinsiu 
tėvui kitą kartą.

— Nu. tai tik nevėluok
visa Lietuvos kunigaikščių manau. Taip mano visi rim- ateiti, ba aš ir vėl lauksiu.

Njujorko pav. nuneša į Eu 
ropą per šešetą valandų- O 
kaina? Ji nevienoda, lygiai 
kaip nevienoda kaina trau-j 
kiniu ar laivu keliaujant, bet 
ne aukštesnė už laivų kai
nas. Štai, pav.. kelionė iš 
Njujorko į Frankfurtą Va
karų Vokietijoje ir atgal 
tiek kainuoja: pirma klase 
792 dol., turistine klase 478 
dol. ir tui ištinę klase trum
pam laikui (nemažiau 14 
dienų ir neilgiau 21 dieną) 
tik 379 dol.; o jei susidaro 
grupė žmonių (ekskuisija) 
ir sau nusisamdo visą lėktu
vą. tai atsieina dar pigiau. 
Pav.. šią vasarą iš Njujorko 
skrido į Europą studentų 
ekskursija iš 175 asmenų, ir 
jiems kiekvienam lėktuvas 
kainavo tik po 230 dol., į- 
skaitant ir sugrįžimo kelio
nę.

Bus daugiau).

Siūlome Jums išimtiną 
galimybę

ŠVENTĖMS DOVANAS UŽSAKYTI 
JŪSŲ GIMINĖMS USSR PER FIRMĄ

PODAROGIFTS. Ine.
(Šame management as Globė Parcel Service. Ine.)

PASIRINKTOS DOVANOS BE MUITO. BE JOKIŲ 
RINKLIAVŲ, BE PERSIUNTIMO IŠLAIDŲ BUS PRISTA
TOMOS JCSŲ GIMINĖMS f NAMUS.

Pasinaudokite specialiai artėjančiu švenčiu proga 
sumažintomis kainomis audiniams

KARTŪNAS raštuotas .................................... 33 cnt metras
MADAPOLAMAS — 36 coliu pločio audinys 54 cnt metras
PIQUE įvairiaspalvis .........................................77 cnt metras
DROBĖ PAKLODĖMS 60 coliu pločio ................... $1.10 mtr.
AKSOMAS ypatingai minkštas.................................$1.82 mtr.
PUSVILNONIS AUDEKLAS ypatingai tinkamas

apsiaustui (paltui). .$1.99 mtr. 
AUDEKLAS EILUTĖMS (kostiumams) ....... .$3.55 mtr.
PAKLODĖS—puslininės, spalvotos, 60x80 coliu . .$3.73 mtr. 
APTIESALAS pike, baltas ir spalvotas. 60x80 col. $9.56 mtr
STALTIESĖ —balta, ažūrinė, 59x59 colių...........$3.96 mtr.
STALTIESĖ—damaskinė— raštuota, ažūrinė ..$4.67 mtr. 
KOJINĖS—kaproninės — elastiškos, stiprios . .$1.33 mtr.
SKARA grynų vilnų su kutais, 38x38 colių........... $4.78 mtr.
APSIAUSTAS (paltas) aukštos kokybės, tikro astrochaniško 
karakulio, moderniškas. Kainuoja nuo $420.00 iki $520.00 
(kaina priklauso nuo dydžio). Dar daug įvairiu šilkinių, 
grynai vilnonių ir kitokių audinių ne konkurentinėm kainom.

APLANKYKITE MCSŲ SALŲ IR SUSIPAŽINKITE 
su eksponatais-pavyzdžiais, kaip tai automobiliais, motocik
lais, dviračiais, laikrodžiais ir kitokiomis prekėmis, kurioms 
užsakymus iš Jūsų priims:

VIENINTELĖ VISOSE JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE 
VNEšPOSYLTORGO ĮGALIOTA URMĄ

PODAROGIFrS, Ine.
220 Park Avė. South (kampas 18 gatvės) New York 10003

Telefonas: 228-9517

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie rą "dešrą ir a- 
pylinkę, 480 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
■ nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps!, 
Kaina $2.00.
ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina...............$1.00

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžiu*, 246 pusla
piai, kaina..........$3.00.

..ĮURKLYS), A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, l3o psi., 
kaina ............................$1.80,

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psi., kaina $1.50

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl., 
kaina ................... $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............. $3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl, kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administiacijoje;
So. Boston 27, Mas*. 

$36 E. Broadway,h
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MOTERŲ SKYRIUS
ŽEMAITĖ

Sutkai
(Tęsinys)

Saulelė stovėjo pačiame dangaus viduryje, kaitino 
i pat viršugalvį. Miškai papilkavo, lyg dūmais aprūkę, 
šniokštavo tirštu ir šiltu vėju. Oras i adosi troškus, visų žo
lelių lapai išvytę gulėjo ant žemės. Dangaus pakraštyje 
kilo kaskart nauji debesys, juodai margi, daiktais švieses
ni, kitur rudai juodi, taip stori ir gilūs, nepermatomi, tary
tum iškilusi jūra. vilnijanti juodų debesų audra, arba 
juodai tamsūs žemės kalnai be saulės spindulėlio, be žo
lės lapelio, be medžio šakelės, be jokio gyvo vabalėlio.. 
Griaustinis, sutrankęs ir sumaišęs visų jų paviršių, dabar 
nuogus kalnus stumia pamaži ka>kait aukščiau, tarytum 
ritina per didžiausius ir kiečiausius akmenis. Kitas akmuo 
pritrėkštas sprogo, net kibirkštys išlėkė, ir vėl rieda gru
mėdami toliau per dangų — maišosi, kyla aukštyn ir vėl 
virsta pakalniui, rodos, tučtuojau užgriaus žemę, bet vis 
ant vietos, vis toli, vis saulės privengia. Griaustinis gruma, 
bilda, spardosi, rodos, taip toli. teki trenksmą daro. net 
išsigandusi žemė virpa, o saulės niekaip nepabaugina: 
juo griaustinis debesyse šėlsta, juoba saulelė karščiau kai
tina, rodos, atrėmusi savo spinduliais nulaiko audrą atstu 
nuo savęs.

Juozapas nušilęs, nuvargęs, susikrimtęs, atgajaus 
ieškodamas ar alkį ramindamas, srėbė juodus batvinius, 
po keletą šaukštų ant kiekvieno kąsnio duonos, užsivem- 
pęs ant lėkštės, nė akių niekur nepakeldamas, tik kartais 
rankove braukė varvantį nuo kaktos prakaitą. Magdelė, 
pasisodinusi ant kelių Jonelį, atlaužusi kąsnelį duonos, 
įdavė jam į rankelę, kitą pati pakando, vėsindama batvi
nius sriuobė ir Joneliui tą patį šaukštą prikišo: tas pa- 
sriuobęs ėmė šlilin pliurkšti iš burnelės ir iš šaukšto; me
tęs duoną į žemę, pastūmė šaukštą, o pats nusirito nuo 
motinos kelių- Magdelė taisėsi pati srėbti, kąsnis duonos 
atsistojo jai gerklėje, o ašara įlašėjo stačiai i lėkštę. Atsi
kėlusi nuo stalo, išėjo pro duris.

Senutis sriuobstė batvinius, kr amtė duonelę, kosėjo, 
vėl sriuobė, kąsnelį duonos įsimerkė į lėkštę, vėl kosėjo. 
Valgėm žlioburdavo kaip ne savo dantimis, o lėkštėje bat
viniai nėmaž neseko, kiek įsipylė, tiek ir stovėjo. Motina 
sriuobstydama pirmoji prašneko:

— Griaustinis ūžia ir ūžia be peratojo. bet vis šiaurėje 
toli; rodos, mums neklius, išsilis ant vietos. Taip baugu- 
debesys... Pone Jėzau, sergėk nuo krušos! Jei matysiu — 
nekyla ant mūsų, bėgsiu tuojau prie Ožkienės. nešiuos 
verpalą, nešiuos vilnonę skepetą. Zyle pelėda versiuos, 
o karvelę turime, nors skolintais pinigais, nusipirkti, — 
ir. pažvelgus į tėvą, pridėjo: — vienas senas, antras ma
žas, abudu išmirs badu... juoba duona menkas maistas.

Juozapas, žegnodamos pavalgęs, pažvelgė nuliūdęs 
į tėtušį; išėjęs ieškojo pačios; ta pavėsyje, už trobos ker
tės atsisėdusi, graudžiai verkė. Juozapas sėdosi greta. 
Juto. jog reikia raminti, reikia paguosti nuliūdusią Mag
delę, bet niekaip nesisekė prašnekti; glostė ranka jai per 
galvą, atkartojo tik motinos žodžius:

— Neverk. Magdele, Dievui garbė!
Dabar Juozapui visos tos valandos, linksmosios ir 

laimingosios, kada pirmą kartą, pilna širdžia meilės, pilna 
galva vilties, galvojo ir žadėjo apipilti ją meile ir laime, 
žadėjo kiek begalėdamas steigtis, kad jai niekados nieko 
netrūktų, — rodosi, jau toli toli pralėkusios. Rūpinosi, ro
dos. tuo kiek beišgalėdamas iki šiol; bet dabar nelaimė 
trenkė kaip gri austinis, sudužo ir sutrupėjo puikios jo 
viltys, palikdamos į savo vietą lūpestį ir širdgėlą. Gaila 
jam seno tėtušėlio, kramtančio sausą duonelę, gaila jam 
mažo kūdikėlio, verkiančio „pienelio“. Gaila geros motu
šėlės. paskendusios rūpesčiuose, bet gailesys verkiančios 
pačios buvo visų skaudžiausias-

— Nusimalšyk... negaliu niekur tvertis, kad tu verki! 
Bene čia mano kaltė? — vėl prašneko Juozas.

Magdelė nusišluostė skruostus, nusiraminusi tarė:

— Juozeli balandėli, kas tave gali kaltinti? Et. taip 
sau apsiverkiau, be reikalo. Dovanok tą kaitą, nebematysi 
nė vienos ašaros daugiau. Kaip dėsimės, taip. viskas bus 
gerai, nesirūpink, Juozeli.

Taip ramino vienas antrą Juozapai. Tuo tarpu tėtušis, 
eidamas į klėtį, pamojęs motiną prie savęs, tarė:

(Bus daugiau).

Pagerbs N. Gugienę

Nora Gugienė

Chicagiečiai nutarė pa
gerbti savo ilgametę visuo
menės veikėją Norą Gugie
nę. Susirinkę spalio 7 d. jie 
sudarė komitetą, kuris spa
lio 23 d. rengia vakarą No- 
ros Gugienės 50 metų visuo
meninės veiklos pagerbimui.

Jei jau kas nors yra ver
tas tokios pagarbos, tai Nora 
Gugienė. dabartinė SLA iž
dininkė. Balfo sekretorė, 
dainininkė ir buvus „Naujie
nų“ moterų skyriaus redak
torė. savo visuomeniniais 
darbais ir pasišventimu pil
nai tos pagarbos užsitarna
vusi. Malonu, kad chicagie
čiai nepamiršta savo veikė

jų ir viešai parodo, kad jie 
įvertina jų darbštumą lie
tuviu visuomenės ir tautos 
labui-

Nora Gugienė yra gabi, 
maloni ir be galo draugiška 
asmenybė. Pirmą kartą aš ją 
sutikau LSS suvažiavime 
Philadelphijoje, kai ji buvo 
dar Pricevičiūtė ir gyveno 
Waterburyje, o aš buvau 
dar Kapočiui ė ir gyvenau ta
da garsiajame Shenando- 
ah'ryje, vadinamame Ame
rikoj lietuvių sostine. Nora 
nuo to laiko praėjo daug 
metų, tačiau tame suvažiavi
me užmegzta pažintis ir 
draugiškumas su kiekvie
nais metais vis daugiau mus 
artino. Taip, kad šiandien 
man vra garbė skaityti Norą 
tarpe ilgamečių, mylimų 
draugių. Geros draugės ir 
draugai yra didelis turtas. 
Be jų gyvenimas būtų nepil
nas, nuobodus ir liūdnas.

Taigi savo draugei, myli
mai Norai. linkiu, kad tas 
jos pagerbimo vakaras būtų 
jai kupinas malonumo ir 
sustiprinimo. Lai tas pager
bimas pakelia jos dvasią ir 
prideda jai naujų jėgų to
liau tęsti savo kilnų darbą. 
To aš linkiu jai iš visos šir
dies!

M. Micbelsonienė

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa
kyti | Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir a t* 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
.M. Šveikauskas, Attorney at Law,
S Belgrade Avė., Roslindale,
B<»s.4in, .Mass. 02i3I.

AR KUNIGAM REIKIA 

ŽMONŲ?

Kaip žinoma. Romos ka
talikų kunigams draudžia
ma vesti, bet taip nebuvo 
nuo katalikų bažnyčios pra
džios. Net tūkstantį metų ne
buvo katalikų bažnyčios vi- 
suotįnįn draudimo kunigam 
turėti žmonas. Dabar tiktai 
keliems katalikų kunigams 
teleista turėti žmonas ir šei
mą. Tai iš protestantų kilę 
kunigai, kurie buvo vedę ir 
vėliau perėjo į katalikų tikė
jimą. Popiežius jiems leido 
nuo savo žmonų nesiskirti.

Tas katalikų kunigų celi
bato! susilaikymo nuo vedy
binio gyvenimo) klausimas 
nuolat iškyla. Kai kurie vys
kupai norėjo ji iškelti ir da
bar Romoje posėdžiaujan- 
čiamt bažnyčios visuotinia
me susirinkime, bet popie
žius pasakė, kad tai labai 
„dehkatnas“ reikalas ir ne
tinka jj viešai svarstyti. Su
sirinkę vyskupai, kurių žy
miai daugumai tas klausi
mas jau nebėra praktiškai 
aktualus, popiežiaus žo
džiams smarkiai plojo. Žino
ma. kitaip i ši reikalą būtų 
reagavęs kamendorių ar 
jaunų klebonų susirinkimas, 
bet jų balso bažnyčios vado
vybė neklausia-I

I
• NORI NUVAINIKUOTI 

KOLUMBĄ

Visi esame Įpratę Kristo
forą Kolumbą laikyti Ame
rikos atradėju, bet šiomis 
dienomis Yale universitetas 
ir Mritanijos muziejus pa
skelbė turį žemėlapį, kuris 
rodo. kad Ameriką atrado 
norvegas Leif Ericson net 
keliais amžiais anksčiau, ne
gu Kolumbas 1492 m.

1 Dėl to paskelbimo dabar 
kilo didelis subruzdimas. A- 
merikos italų istorijos drau
gija žada prie sienos remti 
Yale universitetą, jo naują 
„atradimą“ suskaldydama Į 
šipulius.

Triukšmas gal visai be 
reikalo. Juk tų teorijų, kas 

, pirmas pasiekė Amerikos

Tiny Broadwick. dabar 72 m. 
amžiaus, buvo pirmoji parašiu
tininkė 1913 m. Tada jai buvo 
20 m. Ji yra su parašiutu nu
sileidusi 1.200 kartų. Čia ją ma
tome sėdinčią 3 motorų lėktuve 
Meigs aerodrome Chicagoje ir 
prisimenančią savo šokimus iš 
lėktuvo su parašiutu.

Mes esame senyvi žmonės. 
Vaikų mes neturime. Turi
me dviejų šeimų namus ir 
sutaupų banke. Namai ir su
taupo? yra abiejų vardu: 
mano ir vyro. Mes sugyve
name gražiai, dėl pinigų ne- 
simušame. Kam reikia, tas 
nueina į banką ir išsiima, 
kiek jam reikia. Abudu dar 
dirbame, nors aš esu virš 62 
metų. o vyras jau virš 65 
metų amžiaus. Mes gyvena
me iš mano uždarbio, o vyro 
algą dedame į banką.

Vyras Amerikoje jokių gi
minių neturi, nors Lietuvoje 
turi brolį ir mirusios sesera 
vaikų. Aš čia turiu vieną se
serį, kuri turi vyrą ir tris 
vaikus. Jie gyvena Chicago
je. Lietuvoje turiu tik tolimų 
giminių, visi kiti išmirę arba 
žuvo per karą-

Noriu Tamstą paklausti, 
ar mums reikia padalyti tes
tamentus (Wills)? Vyras 
sako. kad reikia: o aš galvo
ju. kad tai yra išmestas pi
nigas. juk viskas, ką mes tu
rime, yra abiejų vardu. Jei 
vienas mirsime anksčiau, tai 
viskas pasiliks kitam. Vaiku 
neturime, tai kam čia skere- 
čiotis?

Žmonės sako, kad jei nėra 
testamento, taksų (mokes
čių) nereikia mokėti, nei j 
teismą eiti: o kai yra testa
mentas, reikia ir advokatą 
samdyti ir Į teismą eiti. Kat
ras iš mūsų teisus?

Gyvename mažame mies
telyje, vakarinėje Massa
chusetts daly. Lietuvio advo
kato čia nėra, o kitur va
žiuoti be reikalo nenorėtu
me.

Massachusetts

tais Tamstų reikalais? Nie
kas negalėtų Tamstoms pa
sakyti, kam Tamstų turtas 
tektų tokiu atveju. Tai pri
klausytų nuo visokių nenu
matomų Įvykių ir aplinky
bių. Sūdai ius testamentą, tie 
visi dalykai gali būti iš
sprendžiami pagal Tamstų 
abiejų norus. Testamente 
reikia numatyti ir nutarti, ką 
Tamstos norėtumėte pada
ryti su savo turtu visokiomis 
galimomis aplinkybėmis. 
Pavyzdžiui, galite nusakyti, 
kad jei abu žūtumėte kartu, 
turtas turi būti paskirstytas 
šiaip, o ne kitaip, o jei vie
nas m Irtumėte anksčiau, tur
tas turi būti paliekamas ki
tam, kol gyvas, o vėliau pa
skirstytas šiaip, arba kitaip. 
Jeieru jūs gerai sugyvenate, 
reikia manyti, kad tas. kuris

pasiliks gyventi, kitam su
sirgus, testamento nekeis ir 
gerbs miiusiojo norus.

Jei abu mirtumėte kartu, 
o tai yra galimas dalykas 
mūsų eismo ne-laimių (traf- 
fic accidents) gadynėje, kas 
rūpintųsi Tamstų palaidoji
mu pagal Tamstų norus? 
Todėl labai svarbu turėti 
vykdytoją (executor), ku- 

I riam Tamsta gali testamen
tu nurodyti, kur ir kaip no
rite Tamstos būti laidojami.

Dėl mokesčių: tie žmonės, 
kurie Tamstoms pasakoja, 
kad mirus be testamento ne
reikia mokėti mokesčių, kal
ba niekus. Pagal įstatymus 

' reikia mokėti paveldėjimo 
mokesčius (inheritance tax)

‘ Kiek jų reikia mokėti ir ar 
iš viso juos reikia mokėti. 

' priklauso ne nuo to. ar žmo
gus padarė ar nepadarė tes
tamento, bet nuo giminystės 
laipsnio, palikto turto ver
tės ir nuo to, kas uždirbo 
paliktą turtą arba pinigą. 
Atvirkščiai, jei numatoma, 
kad pasiliks daug pinigo ar 
turto, galima, žmogui dar 
gyvam esant, visokiais Įsta
tymų leidžiamais būdais 
taip sutvarkyti reikalus, kad 
mažiau mokesčių tektų mo
kėti-

Dėl viršnurodvtų priežas
čių patariu Tamstoms nuei
ti pas vietinį advokatą ir 
kiekvienam pasidaryti testa
mentą.

ĮDOMU)? ;r NAUDINGOS KNYGOS
Parvaro »r ITJfaiF

r»«!T rfe»vo— ««*-»•’<♦—ro-k •■-♦u d<-T b—
t-v-Įri’ .•k-'MM'iio- ir te-or*' T O 
—gti* g ain. _  __________ 28 Ce*

*.VTT.O-Nl« I pk*F”H K. 2uge ’ 
dom-** <77 tt-’ be*n* .....................

t _
nTEN’OJ * VT "Vr, re-<sr*Hso-’ 

g-n— AieTmio "dnn*Ac T*—- 
minėme: < rri.. kshrs n>

A. S.

1*09 VET AT YKohnlo -Trim*
1 -rbru antro* d«H* 592

Kaina ...................................... tė.ėfl
LlE""r,,’,r narvrig *»»vrer»nv* 

snrir.ko ir <mr,,dae*^o .Tona- Ba 
tyr. <7? ’ai”o« -n gsMoml* An«- 

IW--i tltVrvno- d-i-iO-
tm-*nv« mdsi H„k* dovanoti ▼» 

229 ou«’ -*bi* ................... 8.A nr

<JOC*T4T ’T ”rT ’C.TT» ”
rašė E TTan«I#-v*We. -rrt» V—-** 

Kaina ........................... 21 Ct**

SEMUNO SŪNUS. Andriau* Valu* 
<e tema ta.- iš 1935 metu Šova'H 
>os iJkinmku *tUol»mc- orieš Sro*. 
»on<»* dikiatflrų. Tiram d_li» ’SO...... ............. tanu

žemę, buvo ir yra daug. Vie
ni sako. kad finikiečiai 2500 
metų prieš Kolumbą, kiti 
kad kiniečiai dar pirmiau at
vykę. Vėl kiti tvirtina, kad 
airiai pasiekė Kanados N. 
Škotiją 880 m. prieš Kristų, 
bet nė vienas jų nesugrįžo, 
nes indėnai juos visus su
čiulpė.

Kaip ten bebuvo, bet Ko
lumbo kelionės ir atradimo 
reikšmės niekas nesumažins, 
ir jo vieta istorijoje užtik
rinta.

TYLIAUSI ŽMONĖS
Švedų mokslininkas dr. 

Strand berger, ilgus metus 
tyrinėjęs įvairias tautas 5 
žemynuose, paskelbė tavo 
tyrinėjimų išvadas. Jis tvir
tina. kad tyliausia tauta mū
sų žemėje yra suomiai. Po 
jų eina švedai ir kanadie
čiai.

Kalbiausi ir garsiausiai 
šneką yra italai, brazilai ir 
meksikiečiai.

Atsakymas

Tamsta teisingai sakai, 
kad vienam iš jūsų mirtis, ir 
namai, ir sutaupos tektų gy
vajam. kad ir neparašius tes
tamento. Tačiau, kas atsitik
tų, jei ir Tamsta ir vyras žū
tumėte kartu, pav., automo
bilio katastrofoje arba kitoj 
eismo nelaimėj? Kas žiūrė
tų ir kas atsitiktų su Tamstų 
taip sunkiai sudėtomis su- 
taupomis ir kas rūpintųsi ki-

MART.BOROT’GLITi LTTFUANTA* 
SĖT F-T.AT’GUT v InHnl. r* 
m* vbHcv—H- K—*urio VaTb**- mn 
kvti* AV *i V* •bsnčism ’ A ’
vai., kaina .......................... SI.25

7EMATTES RASTAI Gar-lorie- -s* 
sų rašytojo* ni’-noin karo m** 
AmeriVoj— ,v*i valzdeLai —'
ra«ytejo* paveikslų. 129 pu-T-ri*
kaina ........................................ •• f*

i
i TAVO KKTTAS T SOCIAI.IZM* 
j Parašė Teoną- iltims* Tiumoe 

socializmo a’5kin>n.oas Kaina 25

■JUOZAS STALINAS, arba ka 
Kaukazo iAponi* buvo pasidarė

1 Rusijo* diktatorių. Kaina 26I
, LIETUVIU LIAUDIES MI3»AS, je 

meninių formų plėtojimosi pagrin- 
dai. Pauliu* Galaunė, dideli kaa- 
ga su daugybe paveikslų, gemine 
popieriuje. Kaina ................

VEišUNO SUNŪS. Andnau* Vai> 
ko romano antroji dalia, 42* oua- 
lapial. Tf-t-— ........................... 94 CO

- lETVVIU IŠEIVIJA AMERIKOJ® 
-aizdi ii* krašto lietuviu istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Ml- 
-n»tsonas. /irš 500 pus tanių. K aš-

(SIUV? UODO. Ssepo.u Kacų, 
•ausi vaizdžia: ir įdomia) oararyU 
,l«imiiiir.». Kaip Lietuva kėiec 
tš miego geriausia dovana Kiek 
rimą nruga, gražiai.- kietai* 

šeliais, ilin-trueta, 41 € -a'i.-Up - 
didelio formato Ka»m> *s

na kietais riršai- 85.(50. noir\-?ai» 
▼iriai* ......................................... SA<*

mjCIALDENOKRATGA IR rfOi- 
sEVIZM.AS. Pagal K-iuiskj. i.av 
jausioinis žhikimi* papiKiy-a a* 
Klausimu knygute. Kama. . < «•

. <»AULJO UFI’UVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Sm.i'tis. a»agy~ 
oe žinių tieiuvių it augių kajpooiia 
apie lietuvius rirane p-ruuiy, 

*64 pet kaina ........................ 46.S0

UKTUVOS SOCIALDEMOKRA! v 
PARTIJOS PROGRAMINLS OAė. 
RES. SX nei., kaina......... Gaa

mETCVIV KALBOS GRAMATIKA. 
Paranė dr. 11. Pilk?*. iTnaikinta 
Amerikos lietunamn, 144 pusta 
pių. Kaina ............................... S1.4M

LIKO CRUPIV KOMISIJOS PP.A 
NEŠIM A.S, aroa kooei mu^uoee nk 
ra neaybeu. 89 psi., kair.a .. »..e6

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abeltio 
istorinis romane* iš žemaičių krik
šte laikų, kieti apdarai .... Ž3.&O

VISUOTINAS IVANAS. Ar Halėje 
teks tvanas WM ir kų apie uš sa
ko mokslas? Kaina.......... 2t Cnt.

Vėl kitaip teks raityti plaukus. 
Suzan DonaM rodo naują šukuo
seną New Yorke.

TTKRA TEIS Y B* ARTE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba IcomunKo dflrtnri- 
ra faktų šviesoje. Trumna bolšerir- 
mo istorija ir valdymo praktika. 
I^bai daug ’nformadjų, 99 peL 
Kama .................................. 69 Cnt-

SENOVES LIETUVIŲ PTNTGAI nuo 
seniausių laiku iki Lietuve" ne- 
nriklauscmybė* galo 1796 metai* 
Parašė Joną- Karą*, daugybė na- 
veiksiu, 999 psL. gara" popierius 
kaina .................... JI0.09

altortų pnetr. v.
kolaičio romanas trijose datąse. 
Visos trys dalys Įrišto* | vienų 
Aut-irfus. uats buvęs kuries*, ap
rašo. kaip kunigas Vasari* išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės, 
knygų, kieti viriai, flfl puslapis 
Kelną ............................... tė.09

NAUJA VALGIŲ KNYGA,
M. .Viehelsonienė, 260 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tnv.tų valgių recepto, 
132 puslapiai, kaina.............. Sl-iJ

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 265 p*l. 
pupism. Kaina .......................

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriauėi-jdo stsimiuimai iš I Jetu- 

ir iš Aro-rik,.- lietuviu gv»e-
I7S psl-. kaina .......... S2.0<

nOClALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
kaip keitėsi visue- 

fr kod« ji dar.. .. ..  2« ct
DEMOKRATINIO S OI IA LI 7 M O 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kama ........................... šė*.

Užsakymus ir pinigus pražoms siųsti Muo uireeu:

Oi E. Brondway

KELEIVIS
S7s
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VIETINĖS ŽINIOS
ĮDOMUS laiškas
Šiomis dienomis redak

cija gavo šj angliškai rašytą 
jdomu laišką:
Gerbiamieji,

Neseniai aš Roslindale 
aikštėje (Bostono priemies
tis. Red ) pastebėjau auto
mobilį su prilipintu ženkle
liu: ”Free the Baltic States“.

Jeigu galima, prašau man 
pi-anešti. kame aš galėčiau 
gauti tų ženklelių. Išlaidas 
mielai sumokėsiu.

Aš studijavau istoriją Bos
tono Universitete ir ką tik 
baigiau skaityti labai Įdo
mią knygą apie Lietuvą ir 
padariau aiškią išvadą, kad 
lietuviai yra tikrai pajėgūs 
patys savo reikalus tvarkyti. 
1 a knyga yra Leonardo Va
liuko "Lithuania Land of 
Heroos“. Aš noriu, kad ma
no vaikai ją perskaitytų, kai 
jie bus didesni.

Čia noriu pastebėti, kad 
nei aš, nei mano žmona nė
ra nei lietuvių, nei latvių, 
nei estų kilmės.

Pirmadienio Traveler per
skaičiau Alex Kardoko. Lie
tuvos Vyčių Worcesterio 
distrikto pirm. laišką. Jei 
žinočiau jo adresą, paklaus
čiau ji. kame gauti minėtų 
ženklelių.

Įdedu voką su ženklu ir 
prašau kiek galint greičiau 
man pranešti, iš ko aš galė
čiau gauti tų ženklelių. Aš 
manau, kad juo greičiau 
žmonės sužinos apie komu
nistų padalytus baisius dar
bus. tuo bus geriau.

Su tikra pagarba
Richard A. Bens

Roslindale, Mass.
Red. pastaba. Mes sužino

jome, kad tuos ženkleliu? iš
leido Bostono latviai ir da
vėme reikalingą adresą.

Nelietuvis remia žygį
į Jungt. Tautas

Į Justino Vaičaičio Įstai
gą užėjo Louis Miller iš Bos- 
tono. Atlikus reikalą, kuriuo 
buvo užėjęs, J. Vaičaitis jam 
papasakojo apie visų pabal
tiečių žygį j Jungtines Tau
tas lapkričio 13 d. Miller. iš
klausęs Vaičaiti, paklojo 
ant stalo dešimtinę ir pasa
kė, kad tai jo ir jo žmonos 
auka šitam žygiui.

Pasirodo, kad pats Louis 
Miller Lietuvos nėra matęs, 
bet jo tėvai kilę iš Lietuvos. 
Jis yra žydų tautybės.

Pavykęs kaukių banketas
Sekmadieni Skaučių Židi

nio surengtas kaukių balius 
buvo labai Įdomus ir nuotai
kingas- Salė buvo giažiai 
papuošta, svečių buvo pa
kankamai. kaukių net apie 
50, tarp kurių nemaža labai 
meniškai pagamintų ar su
vaidintų.

Pirmąją vietą laimėjo 
ingvinas — Irena Žukaus

kienė. kuri sukūrė tikrai pui
kią kaukę ir iai charakterin
gai vaidmenį atliko, antrą— 
už faraoną su žmona ir pa
lydovu gavo Rima ir Romas 
Bričkai (jų palydovas neg
riukas buvo Bričkienės bro
liukas Steponaitis), trečią
ją vietą — rudenėlis — Lili
ja Tautvaišienė. Dovaną ga
vo ir Inga Daukantaitė už 
labai gera tigro kauke ir dar
kiti. '

Subatvakaris pasisekė

šeštadienį Kultūrinio Su- 
batvakario programa, kurią 
atliko V. Bražėnas, sutraukė 
labai daug žmonių, ir visas 
parengimas gerai pasisekė.

ROCKFORD, WIS.

Balfo koncertas
ŠĮ sekmadienj, spalio 24 

d. 2 vai. popiet Lietuvių 
Klubo didžiojoje salėje (716 
Indiana Avė.) bus Balfo 85 
skyriaus koncertas. Jo pro
gramą atlieka svečiai iš Chi
cagos: Vyčių choras, ku
riam vadovauja Faustas 
Strolia ir solistas Valentinas 
Liorentas. kuriam akompo
nuoja Mykolas Drunga.

Po programos bus šokiai, = 
veiks gardžiu valgių ir gėri
mų bufetas, bus gerų laimė
jimu ir tt.

Vis: kviečiami ateiti pasi- PARENGIMŲ KALENDORIUS 
klausyti gražių dainų —bū
site patenkinti ir paremsite Lapkričio 7 d. So. Bostono 
svarbų Balfo artimo pagal- Lietuvių Pil. Dr-jos Iii auks- 
hns dalba to salėje Pabaltiečių Dr-jos

Krašto apsaugos departamentas išleis tokį medali, ku
riuo bus apdovanojami Vietnamo naro dalyviai.

ARTĖJANČIOMS ŠVENTĖMS 
SENIAUSIA, VIENA Iš PIRMŲJŲ SIUNTINIŲ FIRMŲ 

AMERIKOJE

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
priima iš Jūsų siuntinius, garantuodami, kad jie bus pilnumoj 
ir saugiai Įteikti Jūsų giminėms ir artimiesiems U3JS.R. 
Jūsų siuntiniai-dovanos bus įteiktos trumpiausiu laiku. 
SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI KASDIEN. JCS GAUNATE 
ATITINKAMĄ GAVĖJO PAKVITAVIMĄ. UŽSAKYMAI 
PAŠTU IŠPILDOMI PER 24 VALANDAS.

VISOMIS ŠVENTĖMS DOVANOMIS KREIPKITĖS Į 
MUS IR MCSV SKYRIUS.

VYRIAUSIA JSTAIGA
GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

716 Walnut St.. Philadelphia, Pa. 19106. TeL: WA 2-0100

Z

<4al$

Bostono

Perkūn*

DARBO UNIJOS 
PRALAIMĖJO

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai
Albinas Baranauskas,

KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl., 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas, UPĖ f
RYTUS. UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 

čių Dr-jos Unkšto'’ salėje ?.alis, psl-. kiekvienos da- 
Klubo nes ^alna $3-00.

Alė Rūta. KELIAS I
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos

salėje 
banketas.

Lapkričio 14 d. 5 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie-

DAl'GIAU PREKIV IR MAISTO 
PRODUKTU PASIRINKIMUI 

DABAR
Siųskite pinigus į USSR

Tegul jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNA! GARANTUOTA
TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI $20,000.00

Mūsų firma yra VIENINTELĖ, 
kuri visaaa siuntėjui prisiunčia 

g.ivčjo pasirašytą KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 

JOKI V ATSKAITYMU 
Vertė: 9 rubliai už $10 
Persiuntimas: iki $30.00—$2.75 

per $30.—10«į 
GRAMERCY SHIPPING INC. 

744 Broad Street
Neeark. N. J.

Kdtalojru prašykite angliškai arba 
lietuviškai.

GRAMERCY
SHIPPING C O.

118 E. 20 St.. Nev York 1«. N.Y. 
Tel. M U 9-0598 
Įsteigta 1045 m.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
Amerikiečių firma, 

tarnaujanti lietuviams 
visame pasaulyje

ENPRESS MAISTO 
SIUNTINIAI J LIETUVĄ

GERIAUSI AMERIKOS 
MAISTO GAMINIAI 

PILNAI GARANTUOTA 
ŽEMIAUSIOS KAINOS 

JIT-502 ........................ $21.00*
• 20 sv. kv. miltu.40sv. cukraus !
, IT.503 ........................ $22.50 •
{ 20 sv. kv. miltu. 10 sv. rvžiu •
• IT-5OS $25.00 ’

Prezidentas buvo Įnešęs Į 
kongresą Įstatymo sumany
mą panaikinti vadinamąjį Sandaros Motetų 
’right to work“ Įstatymą, našlių banketas- 
Pagal tą Įstatymą atskiros * * *
valstybės gali uždiausti su
sitarti su darbdaviais taip. Lapkričio 14 d. So. Bosto- lietuvių gyvenimo, 248 psl.. 
kad jų Įmonėse tebūtų lei- no Lietuvių Piliečių Dr-jos kaina $3.00- 
džiama dirbti tik unijų na- m aukšto salėje Lituanisti- Vytautas Volertas. GY- 
riams. nės mokyklos metinis ban- VENIMAS YRA DAILUS,

Dešinieji senatoriai yra ketas. romanas iš lietuvių emigi-an-
tam mėžta! pnesing.. todėl ... gyvenimo. 242 psl.. kai-
jie nutarė pradėti nepabai- na
giama< kalbas, kad Įstaty- Lapkričio 21 d. Lietuvos 
mo sumanymas nebūtų pn- jcariuomenės atkūrimo su
imtas. Buvo mėginta balsuo- minėjimas So. Bos-
tr kad kalbos butų baigtos, tono Lietuvhl pįL Ul

aukšto salėje. Rengia ”Ra- 
movės*4 skyrius.

bet pasiūlymas nesurinko 
reikalingų dviejų trečdalių 
balsų daugumos. Jis buvo 
išimtas iš darbotvarkės ir 
tuo būdu atidėtas mažiausia 
iki kitos kongreso sesijos.

Jonas Aistis. POEZIJA
loję ma šio žvmaus poeto 
visi eilėraščiai. 420 psl.. kai
na $6.

* * •

Gruodžio 3 d. 8:30 vai. 
Jordan Hali Pabaltiečių Dr- 
J06 rengiamas Antano Sme- 
tonos koncertas.

Tos knveos gaunamos i» 
"ab-ivio u3miri'

Alė Rūta, PRIESAIKA
Didžioii meilė. TT d., roma
nas. 309 psl.. kaina $3.25.

1

CENTRINĖ IŠTAIGA 
NEV, YOR KUI 
220 Park Avenue South. 
Phone: 982-8410 
Upiown
PHII ADAI PHIA. PA. 19123 
682 W. Girard Avenue 
\VAlnut 5-8878
BALTIMORE 24. Md.
3206 Eastern Avenue 
DI 2^37 1
BOSTON South 27. Mass. 
390 VVest Broeulway 
AN 8-8764
CHICAGO‘32. III.
4 U *2 Archer Avenue 
I R 6 6399
Branch
CHICAGO 22, III.
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788
CLEVELAND 3. Ohio 
7023 Superior Avenue 
UT 1-0807
DETROIT 10. Ohio 
6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560
ELIZABETH. N. J.
943 Eiizabeth Avenue 
EL 4 7608
HAMTRAMCK 12. Mich.
11415 Jos-C'ampau Avenue 
TO 8-7940

KANSAS City. Kansxs 
18 S. Bethanv 
AT 1-1757
I OS ANGELES 26. Calif. 
3216 Sunset Blvd.
NO 5-9887
MIAMI 37. Fla.
2755 Biscayne Blvd.
FR 9-8712
MINNEAPOLIS 14, Minn.
217 E. Hennedin 
FE 2-4908
NEVV BRITAIN. Conn. 06051 
165 Hartford Avenue 
c/o N. Yazkewich
OMAHA 7. Neb.
5524 So. 32nd Street 
731-8577
PITTSBURGH 22. Pa.
346 Third Avenue 
C, Ran t 1-3712
ROCHESTER 21. N.Y.
683 Hudson Avenue 
BAker 5.5923
SAN FRANCISCO 22. Calif. 
1236—9th Avenue 
OV 1-4229
SEATTIJJ. Wash. 98103 
1512 N. 39th St.
ME 3-1853
TRENTON, N. J.
730 Liberty Street 
L Y 9-9163

VINELAND. N. J.
VVest Landės Avė.
Parish Hall. _ 
lei.: 691.8423
Atidaryta tik penktadieniais 
nuo 6 vai. vak. iki 9 vai. vak.

• 41/2 sv. cukraus. 4> sv. ryžių J
J 4> 5 sv. rūkyto kumpio. 4! 5 sv • 
} kv. miltų. 21 ± sv. kiaul. taukų. 5 
J Pavyzdys 417 .... $34.75 J
• 10 sv. cukraus. 10 sv. kv. mil. J 
{ tų. 10 sv. ryžių. 10 sv. grynų « 
J kiaulės taukų.
• Pavyzdys 411 ........... $36.75 Į
» 1)4 s v. degintos kavos, 1’$} 
} sv. olandų kakavos. I1 j. sv. •
• olandų šokolado. 21 •> sv. kep. 5
• aliejaus. 2’ 2 sv. cukraus. 2' -2 J 
5 sv. ryžių. l’$ sv. sūrio. 2U2 • 
’ sv. rūkyto bekono. 2< -j sv. rū- »
• kyto kumpio. 2> ■> sv. maišytų }
• džiovintų vaisių. }
i Paprašykite veltui mūsų ka- • 
} talogo. kad galėtumėte pasi- ■ 
J rinkti iš jo vieną iš daugelio}
• patrauklių ir praktiškų stan ♦ 
i dartinių siuntinių ir 
} gero maisto gaminių.

PINIGAI Į LIETUVĄ
PILNA GARANTIJA

Pristatoma per 2 savaites 
Jokių atskaitymų 

Tik mūsų firma parūpina 
gavėjų pasirašytus kvitus 
Kursas: 9 rubliai — $10.00

Už patamavima: 
iki$30—$275. virš $30— 10G 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
125 East 23rd. Street 
New York, N.Y. 10010

Jurgis Gliaudą. SlKSNO 
„ „ , SPARNIU SOSTAS, premi-

juotas romanas iš politiniu
Gruodžio 4 d. So. hootono jp?nenimo 2W

J., kaina $2.o0.

REIKALAUKTE
naujausių ir geriausių ilgo 
grojimo

lietuviškų
PLOKŠTELIŲ

(rekordų)
Nepriimkite jokių pakaitalų 

Žiūrėkite Request firmos ženklo.
Veltui siunčiamų katalogų 

klauskit artimiausioj krautuvėj
arba rašykite:

REQUEST RECORDS
66 Medianic Street
New Rochelle. N. Y. 

________________ _____________ i
GREITA PAGALBA

Nenusimink, gausi pagalbą. 
..Vaistai, kurie buvo ilgai ho- 
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk sj skelbimą ir 
savo vardų »u antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Boa 9112 
Neverk 4, New Jeraey

simtus •♦ 
< 
« ♦ 
t 
< 
t
« t 
t 
t 
t 
i 
t » 
t 
» 
♦ 
t 
t 
« 
« 
« 
« 
»

PALENGVINKITE MOŠŲ
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktu, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalinga sumą-

Esame labai dėkingi tiem. 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
ris mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini-

Gera dovana Lietuvių Pil. Dr-jos salėje 

aktoriai Martinaitytė ir Ke-
Kai rengiatės duoti kokią iečius skaito ir vaidina dra- 

dovaną angliškai kalban- mų ištraukas, 
tiems, nepamirškite, kad ge- * « «
riausia dovana yra knyga.
Štai čia kelios lietuvių rašy- Vasario 13 d. So. Bostono 
tojų parašytos ir Į anglų Lietuvių Pil. Dr-jos III auks-
kalba išverstos knvgos. ku- to salėje Minkų radijo talen- ______________________
rios labai tinka dovanoms: tų popietė ir N. Anglijos gra- NAGO UGNIS, premijuotas 

žuolės balius. > omanas. 205 pusi., kaina
”Selected Lithunian Short * * * <2.50.

Stories“ (21 autoriaus), 280
p,i., kain. $5.00. Kovo 25 d. 8:80 vai. vak. .. ĄJgTM. ?Trr "V Y1

T i„„ n, ''J MEDŽIAI, )17 psl. kai-
’’The Herdsman and the Hali Pabaltiečių Di- e į 50

Linden Tree“ (Vinco Km- J05 rengiamas estės mezzo- 
včs), 128 psl., kaina $3.95. soprano Irene Loosberg kon

certas.
”Lithuanian Quartet“ (A. • • *

Baronas. M. Katiliškis, A.
Landsbergis ir 1 Šeinius), Balandžio 1 d. 8:30 vai.
209 psi., kaina $4.95. vak. Jordan Hali Pabaltiečių______

, Dr-jos rengiamas latvio ba- ?
”House Upon the Sand“ ritono Janis Klavins kon- 

(Jurgio Gliaudos), 168 psl., certas-
kaina $3.95.

Vvtautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
:32 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAI 
NŲ GIESMĖ, premijuota- 
romanas, 2d 1 psl.. kaina 
52.50.

Juozas Kral'kauskas, TU

Juozas Švaistas: ZIOB 
RIAI PLAUKIA, romanas- 
iš knvemešio kun. M. Sida 
-avičiaus gyvenimo. 233 psl. 
<aina $2.50.

I

’The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (L Šeiniaus), 61 psl-,; 
kaina $2.00.

’The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl.. kaina $3.00.

"Lithuanian Folk Talės“, 
paruošė Stepas Zobarskas, 
240 psl., kaina $4.50.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

karia kaišia adresą, prane

iant naująjj adresą neuž
___ir

Juozas Svertas: JO SU-
a S

'Omanas Is Vinco Kudirkos 
rvvenimo, 394 pusi kaina 
M.00

Aloyzas Baronas: LIEP- 
i TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl.. 
Kaina $3,90.

Vytautas Alantas: TARP 
9VIEJV GYVENIMŲ. 462 
dus!., kaina $4.50.

Keleivio adm-ja

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 melų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi. nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

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

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SI.A—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus.

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 36th Street. New York, N.Y.10001

Ai. Rūta. motinos Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.
mo.

i
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Vietines žinios
. Cambridge klubo banketas MANIFESTACIJA Dosnus pensininkas

Cambridge Lietuvių Pilie- LAPKRIČIO 13 DIENA A. J. Jokūbaitis, gyvenan
čių Klubo (823 Main St.); i tis brookline, Mass., atsiun-
metinis banketas bus lapkri- Lietuvi! Nepamiršk! Pri- tė Lapkričio 13 manifesta- 

i do 7 d. Pradžia 1 vai. po sid-k prie žygio j jungtines «jo6 reikalams $10 su laiė- 
i pietų. Rengėjai kviečia vi- T . j.keliu, kuriame rašo, visa šir-sus ir prašo bilietusįsigyti iš Taut" )ame d**yvavlmu’

Darbininkų draugijos 

susirinkimas

Kelionė į manifestaciją 

* už $8

anksto-
dimi pritariąs manifestaci-

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

16 BOSTONO Į LETUVĄ

Peter Maksvytis
926 E. Fourth SL,

darbu ar auka, kurią prašo- - kuklios savo pen- j *r kitus Rusijos okupuotus
vietinėseme įteikti šiose

M. Zokienė jau namie

SLA 328 kuopos vicepir- i. Keleivio redakcijoj —

sijos daugiau lėšų negalįs 
jai skirti.

Savo laiškelį jis baigiat 
linkėjimais: "Laisvės Lietu
vai ir tvirtos vienybės viso

Lietuvių Darbininkų Dr- I pabaltiečių manifestaci
jos 21 kuopos susirinkimas ją lapkričio 13 d. New Yor- mįninkė M. Zokienė, kuriai St. Griežė-Jurgelevičius; 
bus ši sekmadienį, spalio 24 ke, ktaip tarus, žygį į Jungti-: praeitą savaitę Brookline li- . ’
dieną 2 vai. popiet So. Bos- nes Tautas norintiems va-, goninėje buvo nuplauta ko- ,2’ Ba^tic — St pasaulio lietuviams!“
tono Lietuvių Piliečių Dr-jos žiuoti iš Bostono samdomi ja> gį ketvirtadienį grĮžo ir ^*n^cu$;
patalpose. Visi nariai kvie- autobusai, kurie išeis tą rytą; toliau gydosi namie — 33 3. Baltic Realty — Vytau-
čiami dalyvauti.

N. Jonuška,
sekretorius

Siuntimai kariams

Bostono pašto viršininkas 
Martin primena, kad Rytuo
se esantiems kariams Kalė
dų siuntiniai turi būti išsiųs
ti ne vėliau kaip spalio 21
d., oro paštu iki gruodžio 10
d. Siuntinius pataria gerai ta tos dienos naktį,
įpakuoti, adresą Įdėti ir i 
siuntinio vidų.

5 vai. nuo So- Bostono Lie
tuvių Piliečių Dr-jos namo.
Jais kelionė į abu galus kai
nuos tik $8, bet reikia užsi
registruoti ir įsigyti bilietą 
ne vėliau kaip lapkričio 8 d.
Bilietai gaunami Bendruo
menės paskelbtose vietose, 
kurių sąrašą rasite šio pusią- Spalio 10 d. lytą savo 
pio kitam skyrely. i dukterg Agotos ū* žento

Autobusai į Betoną pįž-i vįk™'° Kubilių namuose

Navarre St., Roslindale, 
Mass.

Linkime M. Zokienei kuo 
greičiau pasveikti ir vėl įsi
jungti Į visuomeninę veiklą.

Mirė A- Paukštienė

__ , ___ lr tos lėšos eina
tas Stelmokas; Lapkričio žygiui

4. Globė Parcel Service— Nuo žygio į Washingtoną
Jonas Adomonis; buvo likę $346. Dabar Bend-

5. Lietuvių Piliečių Drau. valdyba susitarė
gija - Pr. Mučuuk»; su studentų atstovais tuos

pinigus paskirti Lapkričio
6. Adv. Anthony Young; 13 d. žygiui. Pinigai jau pa-
7. Lietuvių Enciklopedi- s^sti 1 Yorką žygio

ja — Juozas Kapočius; centro komitetui.

mirė Antanina Paukštienė.; 8. Cosmos Parcel Corp.— 
jau gerokai Įpusėjusi devin- J»*»tinas Vaičaitis.

■ tąją dešimtį metų. Velionė Šitose i.Uigo,e galima ne. • 8®ton<, Prtki'5<)s RQmai 
palaidota spalio 13 d. N. .X ,X “if “ lr kltos įstaigos deda visas
Kalvarijos kapinėse tlk atJ“f» Į** " uzw? galimas pastangas, kad pa-
Kaiv arijos Kapinėse. registruoti žygiui bei gauti * iinx 1975 m būtu

t Ir,t Ji paliko liūdinčius 3 sū- kitu informacijų apie kelio- S?* 6 Pf r°da 1 . . '
Praeitą savaitę mus ap- - nug (QhjcagOje Kanadoj ir įr žygi į Jungtines Tau- Bostone’ 1ga utinls SP

lankė A. Savickas, atvykįs anlstlnel mokykla! patentu Veneeueloj) ir 3 dukteris *” Jung,u“*

Mus aplankė A. Savickas

Lituanistinei mokyklai 

paremti banketas

Tradicinis Bostono

pasisvečiuoti Į Bostoną iš banketas bus lapkričio 14 d. (Bostone ir Chicagoje) su
ta> lapkričio 13 dieną.

Pasaulinė paroda Bostone

dimas ne nuo jų priklauso.

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo B vai. ryto iki 6 vai. vak-

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

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-0068

Vedėjas J, Vaičaitis

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174. Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces
terio į Lietuvą ir kitas Rusi-

projektą 
ko ir riduje, 
biznio pastatų, 
lavinos. Saukit* iki 9 va-

AN 84430

esaooeoooooaosaaaai
Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sizht Street

South Bostoa 
Tel. AN 8-6645

oooooooeeoooooaoa

* Telefonas: AN 8-2805
•Dr. Jos. J. bonovan; 
br. J. Pašakarnio

ĮPft DINIS 
OPTOMETRISTAS

Valandos: .
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak. Į 
Vakarais iš anksto susitarus į

447 BR0ADWAY J 
South Boeton, Mass

V VlilAVli Į DvCLUIiCj AO * \ UvcvVllv Aa J OLA 1 lr
Toronto. Jis buvo sustojęs So. Bostono Lietuvių Pilie- šeimomis, kuriems reiškiame <~ia gaunam‘ i* bilietai į skirta Komisija nuspręs, - 

Madison Sq. Garden, kur su- me tokia paroda tun būti 
sirenka visi manifestantai. > rengiama.

pas savo bičiuli P. Žirolį. čių Dr-jos III aukšto salėje, užuojautą.

Trans-Atlantic Travel Service
Kelionių biuras, kuiis parūpina klijentams susisiekimo 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei 
reikalingus dokumentus Į visus pasaulio 

Į Lietuvą.
Kartu yra

Mirė L- Jasinskienės 

motina

Jų kaina $1, $2 ir $3-

Tam tikra prezidento pa-1 jM valdomas sritis- Čia kai-

I.

... ... IŠNUOMOJAMAS BUTAS
Cm taip pat g.unum bi- g. Busto... City Point, netoli

~ , .....................................lietai autobusu važiuoti { jūros, senesnio amžiaus dviem
Gautomis žiniomis, Šiomis f(ew y orką už $8 ten ir at- arba vienam asmenini. Butas 

kračtnta ir dienomis Rytų Vokietijoje gražus, antrame aukšte, 5-kių
mirė mūsų lituanistinės mo- kambarių. Yra baltas pečius,
kyklos mokytojos Lidijos Prašome visus tuo pasi- SSd^iT^įbTb^L

DIDŽIA LSI A SIUNllNIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be
IR

PODAROGIFTS SKYRIUS
390 West BROADWAY, So. Boston, Mass. 02127.

TeL AN 8-8764
Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS. SKARYTES. MEGZTINIUS IR* 
KT. GALIMA PIRKTI S A V I K A I N A MŪSŲ ĮSTAIGOJE. 
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts,’ 

Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems ■ 
radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge-! 
liiii kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius į kurortus - 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo! 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu. » 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainarašeių -į 

katalogų. ,
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 

VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MUSŲ ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JŪSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIU? TIMAS 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.,' 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais S——12 vai. d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

Jašinskenės motina. naudoti
Šiai ilgametei mūsų jau

nimo švietėjai reiškiame gi- ®°ltono 
lią užuojautą.

L. Bendruomenės 

Valdyba

Skambinti: AN 8-9264
(43)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
Išnuomojamas 5-kių kamba

rių butas II aukšte, 690 E. 6th 
Street, So. Bostone.

K lameli vietaie I aukšte arba

visokių santaupų paskutinis 
dividendas

telefonu AN 8-4010.
(42)

4v
Būk pats sau bosas!

LENA
”Submarine sandwich“

duoda teisę įnešti 
$3,500

išbandytam pelningam bizniui 
naujose vietose 

Skambinti 1-744-6173

I
1

1
1 

i I
J
I

Ketvirtis & Ca.
——JEMTELERS1^^

Elektros Prieteioel

MtWashingtonCo-operativeBank
JVC

430 BR0ADWAY — SOUTH BOSTON 
ANdrevv 8-0379

J taisome hArattiao
Bedas, pepaoteha

! 379 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4849

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai 1 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietini 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. R
(RUDOKIUTĖ)

©PTOMETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

odd

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

I

J kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
{mių (ugnie, audra ir kt.) .. 
ĮVisais insurance reikalais 
1 kreiptis:

BRONIS 
•r

KONTRIM

} 598 E. Broadway
| Se. Boston 27, Mass.
5 TeL AN 8-1761 ir AN 8-2488

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester,

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas 
VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas 
Automatinis alyvos {liejimas 
Nuolaida, mokant grynais už bumerį 
Vamzdžių įvedimas ir taisymas

• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204 
FORTŪNA FUEL CO.

4«7 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORbAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas
MUSTANG * THLNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 

FORD TRI CKS

VISOKS REMONTAS-D ALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą masiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Inc.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.* veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka

nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 1 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

TeL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandoa: 2—4 ir S—8 
įtokaacUcniaia ir šrentadionioii 

pagal susitarime 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester,

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

rurmoėuM tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit J lietuvišką vaistiną.

Sav. Emanuel L. Bosengard, B. Beg. Pharm.

382 a W. Broadvvay, tarp E tr F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6025
Naa 9 vai. ryta iki 8 vaL v, liakjnia šventadienius ir

br. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvi* Gydyto)** ir Chirarga* 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvvay,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nuo 2 iki 6 p.p.

TEL. AN S-2712 
Namai ir ūkis:
287 Co-,cord Rd., Billeriea, Maaa. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Besi Estate ft Insaraace

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Bardware Co.
Sariaiakaa K. J. ALEKNA
<28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Mooru Dažai 
~ liaroa Sianoraa

Stiklas Langams
Visokia reikmenys

Beikmenys plumbariama
Vtookto gaiativv daiktai

a i




