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Sustreikavo General Electric 
bendrovės darbininkai

Streikuoja apie 147,000 darbininkų. Streiko priežas

tį* — atlyginimai. Spėjama, kad jis bus ilgas. Valdžia ža« 

da j j j įsikištu Gali sustreikuoti ir Westinghaus Electric.

Pirmadienio ankstų rytą 
sustreikavo milžiniškos Ge
neral Electric bendrovės 
darbininkai. Ta bendrovė 
turi 280 fabrikų ne tik 35 
šio krašto valstijose, Puerto 
Rico, Kanadoje, bet dar ir 
22-jose kitose valstybėse. 
Viso labo ji turi apie 400000 į 
darbininkų ir tarnautojų, iš 
jų vien JAV-se 310.000. U- 
nijoms priklauso 147.000.

Bendrovės apyvarta mil
žiniška — per 8 bilionus do
lerių per metus. Bendrovė 
gamina įvairiausius su elekt- 1 
ra susijusius dalykus, nuo 
paprasčiausių kasdieninių 
namų apyvokos reikmenų 
iki sudėtingiausių įrengimų 
karo reikalams ir erdvės ty
rimui.

Maždaug 20% gamybos 
sudaro dalykai, būtini kari
niams reikalams ir erdvės 
tyrimui, apie 40% — kas
dieniniams reikalams ir apie 
tiek pat įmonių įrengimam 
— turbinų generatoriai, ato-

Nobeiio taikos premija paskirta 
Tarptautinei Darbo Organizaci
jai, kuri buvo įkurta po Pirmojo 
pasaulinio karo ir kurioje daly
vauja valstybių, darbininkų ir 
darbdavių atstovai. Nuotrauko
je Jungtinių Tautų gen. sekr. 
U Thant (dešinėj) sveikina mi

Michigaao valstijos universiteto 
prezidentas negras Clifton War- 
toa.

nėtos organizacijos direktorių 
Davidų Morsę.
mo skaldytojai, garvežiai, 
motorai lėktuvams ir kt.

Paskutinį kartą šios bend
rovės darbininkai streikavo 
1946 m. Ir ši karią nebūtų 
buvę streiko, jei bendrovė 
būtų priėmusi unijos pasiū
lymą ginčą perduoti Ameri
kos arbitražo draugijai. 
Darbininkai reikalavo suda
lyti sutartį 3 metams, tuoj 
pridėti valandai 35 centus, 
po metų dar 30 ir dar po 
metų 25 centus (specialis
tams 50 centų). Bendrovė 
tesutiko pridėti tuoj 20 cen
tų ir specialistams nuo 5 iki 
25 centų ir po metų vėl tar
tis. Dabar šios bendrovės 
darbininko vidutinis uždar
bis yra $3.25 valandai.

Unijos vadovybė sako, 
J kad pasiruošta ilgam strei
kui. JAV darbo sekretorius 
Schultz pažadėjo, kad vy
riausybė į streiką nesikišian 
ti, nors, kaip minėta, bend 
rovė dirba ir krašto apsau
gos reikalams.

Šis streikas yra pirmas di 
delis streikas, dabartiniam 
prezidentui kraštą valdant. 
Tai pirmas ir prezidento 
kreipimosi Į darbininkus ir 

1 darbdavius susilaikyti nuo 
kainų ir atlyginimų kėlimo 
išbandymas.

Jei streikas ilgiau užsitęs, 
aišku, jis bus jaučiamas ir 
tose srityse, kurios nėra tie
sioginiai susijusios su elekt
rinių dalykų gamyba.

Lapkričio 10 d. baigiasi ir 
Westinghaus Electric, ant
ros savo didumu, bendrovės 
sutartis su darbininkais. Jei 
iki to laiko nebus iš naujo 
susitarta, gali kilti dar ir 
šios bendrovės darbininkų 
streikas. O tada du tokie 
streikai vienu metu jau ge
rokai paliestų JAV ekono
minį srvvenimą, ir valdžia 
imtųsi kokiu nors priemonių 
tai negerovei likviduoti.

V. Vokietija pakelė 
markės kursą

Vakaro Vokietija nutarė 
pakelti markės kursą. Iki 
šiol markė buvo lygi 25 cen
tams. o dabar jos kursas pa
keliamas 8.5r<. todėl už do-

šiaurės Vietnamo komunistų valdžios atstovai ta riasi Maskvoje su savo globėjais: kairėj pirmasis 
Sovietijos komunistų vadas L. Brežnevas, greta jo ministras pirmininkas Kosyginas. Dešinėj pir
masis Vietnamo ministras pirm. Pham Van Do~.g. greta jo pavaduotojas Le Thanh Ngi.

Arabai sukilo prieš arabas, 
kovodami su Izraelio

Lebanonas, bijodamas Izraelio keršto ir tramdyda

mas savo partizanų narsumą, sukėlė prieš save arabų pa

bėgėlių mases ir Organizacijos Palestinai Išlaisvinti na

rius. Jie užėmė daug krašto vietovių. Sovietai 

karinėtus, kad nesikištų j tą "vidaus reikalą**.

Paliaubos ar'didesnis V. Vokietiją valdo 
karas Vietname? socialdemokratai

Apollo 12 skris 
į į mėnulį

Iš Paryžiaus taikos dery-: Praeitą savaitę Vakarų! Numatoma lapkričio 14 d. 
bų delegacijos šaltinių pa- j Vokietijos parlamentas iš-111:22 vai. ryto iš Cape Ken- 
sklido žinios, kad Pietų Viet- rinko kancleriu socialdemo-; nedy bazės leistis antrą kar- 
namo vyriausybė ir sąjungi-į kratą Willį Brandtą. Už jj! tą kelionėn į mėnulį, šį kar 
ninkai svarsto galimybę pa-i balsavo 251, o prieš 235 at-Į tą ten skris Apolb 12 erd- 
skelbti Vietname paliaubas.! stovai. Tuo būdu po karo vėlaivis taip pat su trimis 
Tam žingsniui lyg ir būtų! pirmą kartą Vokietijos val-
dabar patogus laikas, karo džia pateko į socialdemo- 
veiksmams labai susilpnė- kratų rankas, nors su para- 

nediaelėsjus ir amerikiečių aukom su
mažėjus.

Bet tuo tarpu amerikiečių 
karinė vadovybė Vietname 
sako, kad turinti žinių, jog

astronautais: Charles Con- 
rad, Richard F. Gordon ir 
Alan I. Bean.. Jų kelionė už-

ma nedidelės demokratų į truks ilgiau, nes ir mėnulyje 
partijos, kurios atstovas1 numatyta ilgiau išbūti, negu 
Walter Scheel yra užsienio Apollo 11 astronautai. Jie
reikalų ministras.

Pirmą kartą po 20 metų
komunistai ruošiasi didelio j opozicijoje yra krikščionys

ten taip pat rinks mėnulio 
medžiagos pavyzdžius, ban
dys nusileisti net į kraterį ir

masto smūgiui, kuriuo nori-. demokratai, kurie parlamen- j atliks daugiau įvairių tyri
mą pridaryti amerikiečiams 
didžiausių nuostolių ir dar 
labiau pažadinti JAV vidu
je taikos šalininkų veiklą.

te turi 242 atstovus. Nėra a- nėjimų bei įrengs ten specia-
Iių aparatų, kurie automatiš
kai perduos žinias į žemę.

Komunisto negalima 
atleisti iš pareigu

bejonės, kad, turint tokią 
didelę opoziciją, Brandtui 
nebus lengva valdyti. Jau 
yra pranašaujančių, kad Kūtės platina 
Brandto vyriausybė išsilai
kys ne ilgiau, kaip 18 mėne
sių. Laikas parodys, kiek 
tas spėjimas yra teisingas ir

, kaip nauji šeimininkai suge- 
Kalifornijos aukščiausias bės kraštą tvarkyti, 

teismas negrės filosofijos)
dėstytojos Angelos Davis Bandys mažinti 
byloje išaiškino, kad komu-Į . 
nisto negalima iš tarnybos. ginklaVl/MĮSl 
atleisti vien' dėl to, kad jis y-

leukemiją

Išaiškinus vadinamųjų 
"ciklomeitų“ kenksmingu
mą sveikatai, be to, dar ir 
mono-sodiumo nuodus, e- 
sančius kūdikiams skiriama
me maiste, šiomis dienomis 
mokslininkai paskelbė, kad
ir katės yra ligų nešiotojas, 

Iš patikimų šaltinių pra-) kad jos platinančios leuke- 
nešama, kad JAV ir Sovietų miją, arba kraujo vėžį.

Metodą unkei^iteto!S’iun?a su?it?rf Ta žinia labai sujaudino
vadovybė ją atleido iš pa-lmene^. Pradėtl Helsinkyje, kačių mylėtojus, jie bando 
reigų. Ar universitetas pa
duos apeliaciją, dar nežinia.

ra komunistas. Minėta Da
vis buvo pati pasisakiusi, 
kad ji yra komunistų parti-

Popiežius gina 
celibatą

Suomijoje, derybas atomi 
niam ginklavimuisi suma
žinti.

Abu kraštus apie tai gal
voti verčia ne tik didelės iš
laidos, bet ir baimė vadina- • 
mųjų daugiagalvių atominių 
raketų, kurias abi pusės jau 
bando ir abiem jos mirtinai 
pavojingos.

tą tvirtinimą nuneigti, bet 
tiesa vistiek paaiškės per 
bandymus.

Irane pagerbė JAV

Romoje baigėsi Antrasis 
Bažnyčios sinodas, kuriame 
dalis vyskupų reikalavo su
švelninti celibato nuostatus, 

lerį tebus galima gauti ne 4 • suteikti vyskupam daugiau 
markės, bet tik 3 markės ir teisių ir įtakos,’ prendžiant Į rOUūUtUS
66 pfenigius. * religinius ir admintetraci-

Dabar pabrangs iš Vokie- nius reikaus ir pan. Bet savo 
I tijos atvežamos prekės ir tu- kalboje popiežius labai 
’ ristams brangiau atsieis ke- griežtai pasisakė už celiba- 
lionės Vokietijoje. Vokieti- tą. nedarydamas čia jokių 
jai bus lengviau pirkti pre- nuolaidu "riaušininkams“,, 
kių iš užsienio. Į o kitais klausimais pažadėjo

su vyskupais dažniau tartis,
Akt Burton nupirko žmo- bet sau pasilikdamas galuti

nai žiedą už $1,050,000. t rio sprendimo teisę.

Praeitą savaitgalį Teche- 
rane viešėjo trys JAV atsto- 
nautai, kurie su Apollo 11 
buvo nuskridę į mėnulį. Ten 
juos sutiko daugiau kaip mi
lionas iraniečių ir su tokiu 
entuziazmu, kokio jiem nie
kur kitur neteko matyti.

Life žurnale raioma, kad 
Atstovų rūmų pirmininko 
McCormacko įstaigos atsa
kingas tarnautojas advoka
tas Sweg ir senatoriaus se
nas draugas Voloshen įvelti 
į nesvarias kombinacijas. Jie 
panaudodavo McCormacko 
telefoną ir blankus kitiems 
asmenims paveikti ir pasi
pelnyti. McCormack sako, 
nieko apie tai nežinojęs, o 
kai sužinojęs, tuoj Sweg at
leidęs. Jis jau yra 77 m. am
žiaus, bet žada dar kandida
tuoti kituose rinkimuose.

• •
Pernai JAV-se milionas 

žmonių nustojo rūkyti.

Arabų neapykanta Izrae
liui yr didelė, bet nemažes
nė ir jų tarpusavio nesantai
ka. šitą arabų karaliukų ir 
šechų nerantaiką dar prieš 
Pirmąjį didįjį karą ir vėliau 
gudriai kurstė anglai ir kiti 
alyvos pirkiai ir tuo naudo
josi savo politiniam ar eko
nominiam reikalam. Ji neiš- 
ryko ir atsiradus bendram 
arabų priešui Izraeliui ir 
reiškiasi net kovos prieš Iz
raelį metu.

Izraeliui glamžant Egiptą, 
ne visi Egipto kaimynai ara
bai suskubo į pagalbą, o su
darius paliaubas, vėl ne visi 
jų laikosi, ir pasienio susi
šaudymai vyksta beveik kas
dien, susirėmimuose daly
vaujant net aviacijai.

Pasienio susirėmimuose 
žydai laikosi ne tik biblinio 
keršto metodo "dantis už) 
dantį“, bet tiesiog "galva už 
dantį“. Už vieną arabų tero
ristų bombą Izraelio aviaci
ja sudaužo ištisus arabų kai
mus, aerodromus, civilinio 
susisiekimo lėktuvus ir kt.

Toks didelių nuostolių 
pridarąs kerštas Izraelio 
priešus kiek įgąsdina. Ir štai 
Lebanonas ėmė tramdyti pa
sieny prieš Izraelį veikian
čius arabus partizanus, Pa
lestinos Išlaisvinimo Orga
nizacijos narius, o tai nu
kreipė pačių arabų ginklus 
prieš arabiškąjį Lebanoną.

Praeitą savaitę įpykę 
prieš vyriausybę vietiniai 
partizanai, gavę pagalbos iš 
Sirijos, užėmė beveik du 
trečdaliu Tripolio miesto, ei
lę kitų vietovių ir smarkiai 
susikirto su Lebanono regu- 
liare kariuomene, naudoda
mi sovietų gamybos raketas 
ir kitus ginklus. Jie ypač sie
kė nuversti Lebanono prezi
dentą Charles Helou, kuris 
tramdė partizanų veiklą. 
Kadangi Lebanono vyriau
sybėje vyrauja provakarie- 
tiškos nuotaikos, tai ir so
vietai suinteresuoti tokią vy- 
riusybę nuversti, kaip vaka
riečiai ją išlaikyti. Tokiu 
būdu čia susidūrė dviejų di- 
diūjų galybių interesai. Kai 
NATO laivynas manevruoja 
arti Lebanono, Sovietų Są
junga jau grasinančiai šau
kia, kad amerikiečiai į tuos 
Lebanono "vidaus reikalus“ 
nesikištų, kitaip sakant, leis
tų partizanams nuversti vy
riausybę.

Partizanams greitai nepa
siekus lemiamos pergalės, 
pastaruoju metu ten įtempi
mas kiek atlyžo, ir kiti ara
bų kraštai, ypač Egiptas, ė- 
mė tarpininkauti ir vesti tai

kos derybas tarp partizanų 
ir Lebanono armijos ir vy
riausybės atstovų. Reikia ti
kėtis, kad už tam tikras nuo
laidas partizanams bus bent 
laikinai grąžinta taika, jeigu 
kuriais nors kariniais veiks
mais neįsikiš į tą reikalą so
vietai, ar amerikiečiai, gel
bėdami Lebanono vyriusy- 
bę, kaip jie tai ir anksčiau 
jau yra d arę.

Dr. P. Vileišį ištiko 
nelaimė

JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos pirmininkas 
dr. Petras Vileišis yra sun
kiai sužeistas, ištikus eismo 
nelaimei. Jis gydomas dv. 
Marijos ligoninės je Water- 
bury. Conn.

Brigados gen. Kari Cole B Vo
kietijos perkeltas į Washiagto> 
ną. kar jis bus apklausinėjamas 
ryžiam su paaiškėjustomis suk
tybė mis karią klubuose. Geau 
Cole buvo tą klubą patarėja 
Vokietijoje.

Vyriausias spalio 15 r‘ emonst- 
raciją organizatorius Samuelis 
Brown. Dabar jis ruošia kitan 
demonstracijas Washingt« 
lapkričio 15 d.

f I
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Prof. A. Žvironas - Stalino 
teroro anka Ką tik gavome:

fe '<

Spalio 6 d. sukako 15 me
tų, kai Vilniuje mirė prof. 
Antanas Žvironas, vienas iš 
tūkstančių lietuvių Stalino 
teroro aukų, o spalio 30 d. 
jam būtų sukakę 70 metų 
amžiaus.

A. Žvironas £ ė Užpa
lių valsčiuje, baigęs vietos 
Užpalių pradžios mokyklą, 
mokėsi U enos ir Vilniaus 
gimnazija bet dėl karo tu
rėję ’.usiL c ūkti į Rusiją ir 
1916 m. gimnaziją baigė su 
aukso lali Tomske. Tki 
1920 m. en studijavo Si - 
bos insv-ute. 1921 m. grp-vS 
j Lietuvą ?uvo mobilizuo
tas. 1923 m. labai gerai bai
gė karo mou,klą ir tarnavo 
artilerijos karininku, kartu 
studijuodamas Kauno uni
versitete fiziką. Universite
tą baigė 1928 m. ir buvo pa
liktas kaip mokomojo perso
nalo narys. 1931 m. Žviro
nas gavo stipendiją Šveica
rijoje toliau savo pasirinkto 
mokslo srityje tobulintis. 
Ziuricho universitete 1932 
m. jis gavo fizikos mokslų 
daktaro laipsni. Tyrinėda
mas gvvsidabrio garų spekt
ro sudėtį, jis apsinuodijo 
gyvsidabrio garais ir dėl to 
visą amžių kentėjo. Grįžęs 
toliau dirbo Kauno, o nuo 
1940 m. Vilniaus universite
te docentu, 1944 m. paskir
tas fizikos katedros vedėju 
ir fizikos-matematikos fa
kulteto dekanu.

A. Žvironas pasižvmėjo 
ne tik gabumu, bet ir darbš
tumu, taipgi turėjo tų ypaty
bių, kurios užtikrino jam 
plataus masto mokslininko 
ateitį. Jis buvo ir geras pe
dagogas, studer-y mėgiamas 
paskaitininkas, savo ži
nias siengėsi ne tik žodžiu 
skleisti, bet ir raštu. Jis re
dagavo mokslini žurnalą 
'Gamtą, parašė veikalą Iš fi
zikos praktikos darbų. 1940- 
45 metais rašė fizikos vado
vėlį studentams, bet jis din
go. autorių areštavus.

A. Žvironas buvo ne tik 
mokslininkas, bet ir visuo
menininkas. Jis nuo jaunu 
dienų domėjosi visuomeni
niu, politiniu gyvenimu ir

Kas kitur rašoma
VILNIE. JONIKAS VIS 
PU5Ę TIESOS NUTYLI

Viln. ' redaktorius L To
nikas savo laikraščio sp io 
16 d. ki1 ie rašo:

"Ar TSRS pilietis gali vis
ką pamatai Amerikoje? 
Nieko panašaus! Ir ne tik 
paprastas pilietis, bet ir di
plomatai.

"I Niujorką galima, bet 
ne į Brukliną. J Chicagą at

anksti į jį įsitraukė. Jis jau
nas įstojo į socialdemokra
tų eiles, gerai pažino social
demokratijos pagrindus ir 
jais rėmė savo veiklą. Jis 
buvo tvirtų principų, jaut
rios sielos žmogus, nuošir
džiausias demokratas ne tik 
teorijoj, bet ir praktikoj, ne
pakentęs visokių "deržimor- 
dų“, todėl suprantama, kad 
gyvenime negalėjo tylėti 
ten, kur matė, kad ne taip 
daroma, kaip reikia. Jis už
kliūdavo ir saviesiem ir sve
timiesiem vadistam. Jis ne
kartą ir nepriklausomą Lie
tuvą vadistam valdant buvo 
suimtas, teistas, tremtas 
1929 m. po pasikėsinimo į 
ano meto ministro pirminin
ko Voldemaro gyvybų jis 
buvo suimtas ir nuteistas ka
lėti pusantrų metų.

Dar labiau negalėjo jis 
prisitaikyti, svetimiesiems 
Lietuvą užplūdus. Komunis
tai gerai žinojo, kas yra A. 
Žvironas. Jiems buvo aišku, 
kad negalės jo pavilioti. O 
jis juk veiksmo vyras, todėl 
jie greitai nusprendė jį iš
grūsti į Sibirą. 1945 m. va
sario 8 d. jis buvo suimtas 
ir tų metų spalio mėnesį ka
ro tribunolo prie uždarų du
rų nuteistas. Byla buvo su
daryta keturiu partijų atsto
vams: Jurgučiui (tautinin
kas), Jurskiui (krikšč. de
mokratas). Zaleskiui (liau
dininkas) ir A. Žvironui (so
cialdemokratas). Nė vienas 
jų neprisipažino kaltu, išsky
rus Jurgutį, bet visi gavo po 
10 metu katorgos.

A. Žvironas buvo ištrem
tas į Krasnojarsko krašto 
Pečioros lagerius. Visą laiką 
jis buvo ligonis. Abezo sto
vykloje gulėdamas greta at
vira džiova sergančio prof. 
Karsavino (mirė 1952 m.), 
užsikrėtė džiova. 1953 m. li
gos iis jau buvo tiek paveik
tas. kad. dar bausmės termi
no nebaigus, buvo paleistas 
iš stovyklos ir etapu atga
bentas su aukšta temperatū
ra į Maskvos kalėiima. 1954 
m. liepos mėnesį jis buvo iš
leistas. bet jau nebegalėjo 
vienas be pagalbos grižti į 
Lietuva, o ir grižus niekas 
jau nebegalėjo jam sveika
tos sugražinti, todėl po 3 
mėnesių Vilniuje mirė. Jo 
palaikai palaidoti Užpalių 
kapinėse, kur ilsisi jo tėvai 
ir seneliai.

A. Žvirono ankstyva mir
tis buvo didelis nuostolis ne 
tik Lietuvos mokslui. Tai 
neikainnuojamas nuostolis 
visiems tikriesiems demo
kratams, ypač socialdemo
kratams, kuriu eilėse jis bu
vo. Dėl to kaltas okupantas, 
kuris ir šiandien tebelaiko 
Lietuvą pavergtą.

vyksta, bet už Cook apskri
ties ribų "verboten“.

"Anąmet Tarybų Sąjun
gos ambasados sekretoriui 
buvo reikalinga nuvykti į Il
linois valstijinį universitetą 
Urbanoje. Nuo Chicagos tik 
apie 60 mylių. Ir štai iš vals
tybės departamento patvar
kymas:
J Urbaną leisti vykti tik 

lėktuvu — virš deberų. Va
žiuoti traukiniu ar automo
biliu — nevalia! Kodėl?“

JO
Bobelio medicinos premijos laimėtojai. U kairės į dešinę: MIT (Cambridge) profesorius Salvador 
E. Luria, genetikos tyrimo skyriaus Caruegie instituto ( Washingtone) direktorius Aifred Her- 
*bey, Kalifornijos Teeha. iastituto profesorius Max Delbruck. *

”Bažnyčia tebeskleidžia bei įdomaus. Tegul prof. Se- 
ideologijas, kurios palaiko nnas ir linksta labiau lietu- 
žmonėse Jokią religinę, po- viams, negu lenkams, jo 
litinę įr ji^įgtiųę ąąžiną, kžHi sprendimai labąi teisingi“, 

savo skaitytojams ir paaiš- ri yra pavojinga irklaidin- . * * *
kinti, kodėl taip daroma. ga“, sakoma rezoliucijoje, Veikalas paskirstytas į 

Juk jis gerai žino. kad be to. reikalaujama, kad ku- tris dalis, pradžioj trumpai 
Sovietų Sąjunga pirmoji įve- nigai nebūtų laikomi dalimi davęs bendrą lietuvių-lenkų 
dė nežmoniškus suvaržymus kažkokios atskiros kastos, santykių vaizdą. Pirmoji da- 
iš kitur atvykusiems ir neko-j kuri juos izoliuoja nuo žmo- lis pavadinta "Vilnius ir 
munistinių kraštų diplomą- nių.“
tams. O kai Sovietų Sąjun-Į

Lyg neišmanėliu apsime
tęs, L. Jonikas tik klausia, 
neduodamas tikro atsaky
mo, o iš tikrųjų > turėtų

ga taip padarė, tai ir JAV, 
kad ir delsdamos. pagaliau] 
pritaikė tą patį dėsnį: Kaip f 
tu man, taip aš tau. Taigi,» Yale universiteto istorijos
kalta yra Sovietų Sąjungos profesorius Piotr S. Wan- apima 1922-1925 metų lai- 
valdžia, kad ir jos diplomą- dycz apžvelgia Wiscorsino kotarpį, kuriame Lietuvos
tų kelionės JAV-se suvaržy- u-to profesoriaus Alfredo diplomatija vedė karštą ko- . . - - - a?- — <
tos. L. Jonikas tai žino. bet Senno Olandijoje 1966 m.vą Vilniui atgauti. Paskuti- P° J.®?*0? Palaimintos, v. n.
savo skaitytojams nedrįsta išspausdintą anglų kalba nis skyrius priveda dalykus Pp°t08 prisirinko dar pilnos Į Diuziu.ytes - o inskienes 
tos sovietams nemalonios veikalą The Great Powers, iki 1928 metu, kuriais Euro- pintinės trupiniu. Tad nadė-l 7 rumpų vaiz e ių -apy- 

naaalrvfi i Lithuania and fho Vilna pos diplomatija Vilniaus klm® tokiam stebuklui braižų, !76 psi., Kaina $2.50.teisybės pasakyti. Į Lithuania. and the Vilna
L. Jonikas žino, kad JAV Question (239'Jpsl., kaina 

ambasada Maskvoje kiek- 40 Olandijos guldenų). Re- 
vienam Sovietų Sąjungos pi- cenziją skelbia tik ką išėjęs
liečiui. vykstančiam į JAV, vėliausias numeris amerikie- i ne. prof. Senno veikalas tu- 
duoda raštelį, kuriame pa- čių slavistų organo The Sla- ‘ rįs "didelės vertės Rytų Eu-’ 
rašyta, kad jis važiuoja pas vic Review. Stos draugijos5 ropos politikos tyrėjui, nors 
savo gimines ir yra laisvas nariais yra apie 15 Ameri-! Vilnius tebuvo tik vienas 
važinėti po kraštą, bet turi kos lietuvių akademikų. I daugelio to meto šio Euro- 1 
pranešti Imigracijos įstai-, • * * Į pos kampo ginčų šaltinis.1
gai (pakanka ir telefonu),! Prof. Wandycz sprendžia: Tiesa, Voldemaras manė, 
jei išvažiuoja iš atvykimo "Gerų knygų apie moderni-; čia ’raktas taikai ar pasauli-1 
vietos toliau nei 25 mylias, nės Lietuvos istoriją yra ma- niam karui‘, bet jis tebuvo1
Praktiškai imant, čia gali- ža. todėl reikia dvigubai pa-1 vienas su tokia nuomone, 
ma važinėti ir nepranešus,! sveikinti prof. Senno veika- Vilnius, tačiau, buvo be galo tos Fondas susilaukė ypatin- j . ^°; esame gavę nedide-
nes niekas atvažiavusių ne-1 lą, nes čia svarus įnašas į šią sudėtingas klausimas, ir giausio iš visų ypatingų rė-j kiekį teisininko P. šulo 
sekioja. O tegul pamėgina gana apleistą sritį. Veikalas prof. Sennas puikiai patar- mėjų. Tai Stasys Motuzas, i parengto leidinio "Kaip su
kas nors taip padaryti So-riš tikrųjų geras, nes bešalis- navo jį nušviesdamas anglų jau 13 metų gyvenąs senelių; įa5°mi testamentai“. Tai la- 
vietų Sąjungoje! L. Jonikas* kas, informuojąs ir įdomus, kalbą vartoiančiam skaity- prieglaudoje Vechtoje, Vo-i bai naudinga informacijų 

------ ------- ‘knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

Massachusetts gyventojai 
prie šių kainų turi dar pri
mokėti 3% (po 9 centus) 
Sales tax.

žino. kas tada būtų. Tegu ir 
tai parašo savo skaitytojam

SU "MAIŠTININKAIS“ 

POPIEŽIUS NEKALBĖJO

Dar prieš popiežiaus su
šauktą Antrąjį pasaulinį ka
talikų vyskupų sinodą Ro
mon susirinko apie pora šim
tų maištingų kunigų organi
zacijų atstovų. Apie tą jų 
susirinkimą Naujienose spa
lio 20 d. J. Pr. šitaip rašo:

"Du šimtai iš 8 Europos 
kraštų kunigų organizacijų 
delegatų susirinko Romoje 
dar prieš vyskupų sinodui 
prasidedant ir, negavę po
sėdžiams vietos katalikiško 
se institucijose, buvo pri
versti prisiglausti protestan
tų namuose. Posėdžiavę 6 
dienas, jie norėjo gauti au
dienciją pas popiežių, bet 
popiežius atsisakė juos ma
tyti. o pats tuo tarpu priėmė 
tris Amerikos astronautus— 
Armstrongą. Aldriną ir Col- 
linsą su šeimomis.

"Baigdami savo seimą, di
sidentai kunigai vienbalsiai 
priėmė "revoliucingą“ rezo
liuciją, pasmerkdami Ro
mos katalikų bažnyčioj var
tojamus "teroro metodus“ ir
reikalaudami kunigams tei-1 lietų po 2.50 markių ir pa 
sės vesti. , ruošti 500 laimėjimų .kad

’Romos katalikų bažny-J trečdalis galėtų laimėti. Da
čia yra finansinė galybė; ji 
diskredituoja beturčių baž
nyčią ir dėl to nebėra verta 
pasitikėjimo.

SPAUDĄ BEVARTANT

Rytų Europos tarptautiniais tojui. Reikia tikėtis, kad, kietijoje. Jis atsiuntė auką į 
santykiais ginčytiną Vii- laikui bėgant, autorius parū-, Tautos Fondą— 125 dole- 
niaus klausimą svaretyda- pins tąsą, kuri apims de-irius.
mas, autorius skiria nemaža šimtmetį iki antrojo pasauli-) Kaip jau žinome, ypatin- 
vietos Lietuvos, vidaus poli- ni<5 karo.“ gaišiais rėmėjais TF yra pa
tikai ir iškelia daug naujo Žiūrovas

Labdarai dveji metai
Spalio 28 d. suėjo # me- 1,256 bilietąi. 

tai, kriTbttvO priititti Vienin- Kaip ir buvo tikėtasi, dau- 
telės Eurbpojė 'hėtuVių' šal-! giausia bilietų išplatinta Vo- 
pos draugijos "Labdaros“ į- kietijoje. "Labdaros“ ižd. 
statai, bet pusė metų praėjo, Lucienė išplatino 207, sekr. 
kol ji buvo įregistruota, tik i Krasnauskienė ir Kaveckas 
pernai birželio 18 d. teismas' 155, Bonnos apyl. pirm. Dik- 
pripažino jai teisę naudotis5 šaitis 108 ir t.t. 
mokesčių lengvatomis, todėl j Beveik trečdalį fantų su- 
iš tikrųjų draugija veikia tik aukojo draugijos nariai ir 
vienerius metus. ; rėmėjai. Jiems pirkti nariai

Jos vadovavimui visa šie-i Vokietijoje ir Šveicarijoje 
la atsidavusio pirmininko ] suaukojo 287 markes. Iš vi- 
Jono Glemžos sumanumu,
"Labdara“ jau per trumpą 
laiką pasiekė gerų rezulta
tų.

Visų pirma susirūpinta lė
šomis. Šių metų balandžio 
mėn. nutarta rengti loteriją, 
ir ji įvykdyta rugsėjo 13 d.

Loterijos komisiją sudarė 
Z. Glemžienė. M. Lėmanie- 
nė ir K. Simanauskas. Buvo 
numatyta išplatinti 1,500 bi-

lis bilietų buvo platinama 
Šveicarijoje Linderienės ir 
Belgijoje Spiesienės,
’ Viso labo buvo išplatinta

prašančių pagalbos yra irgi 
daug. Visų pirma numatoma 
sušelpti du daktaratui besi-i 
ruošiančius, kurie iki šiol tu-1 
rėjo lėšas užsidirbti ir nega
lėjo savo studijų baigti.

Mano manymu, valdybos 
darbu pasiektas loterijos 
pelnas matuotinas ne tik me
džiaginiu požiūriu. Juk per 
1,000 pirkusių bilietus suži
nojo apie draugijos tikslus. 
Lauktina, kad laimėjusieji 
bus paskatinti stoti į draugi
ją nariais. O juk narių skai
čiaus didinimas yra vienas 
didžiųjų valdybos rūpesčių, 
nes, padidėjus jų skaičiui, 
susidarytų didesnės nuolati
nių pajamų sumos.

Galima pasidžiaugti, kad 
per šiuos metus į draugiją 
įstojo keli žymūs asmenys: 
evang. senjoras kun. A. Ke- 
leris, mokytojas St. Povila- 
vičius-Vykintas, evang. ku
nigas Urdzė, prof. Pr. Zun
de iš Washingtono.

Aš esu nusivylęs, nes, siųs
damas spaudai pirmąjį pra
nešimą apie draugijos įstei
gimą, reiškiau vilties, kad ji 
susilauks visų užsieniuose 
gyvenančių lietuvių para- 

! Versalis“. Ji sukasi apie Že- ™08’ Tikėjausi kad nereikės 
ligovskio žygi, Hymanso ra-| <W karty šauktis i ju sązi- 
portą ir galutiną "Vidurio JJ padėti medžiagiškai atsi- 
Lietuvos“ įjungimą Lenki-1 likusinems Vokietuo, 
jon. Antra dalis pavadinta rtams mokslinti savo jauni
"Lithuania Intransigent“ ir

klausimą palaidojo.♦ # #
Prof. Wandyczio nuomo-

so fantų nupirkta už 688 
markes.

Laimėjimų traukimas įvy
ko Štutgarto Bendruomenės 
apylinkės 20-ties metų su
kaktuvių išvakarėse, daly
vaujant gausiam lietuvių bū
riui. Pirm. J. Glemža ta pro
ga apibūdino draugijos tiks
lus ir loterijos rengimo ei
gą ir nuoširdžiai dėkojo lo
terijos rengėjams, aukoto
jams ir bilietų pirkėjams, 
pasidžiaugė, kad loterija da
vė 2536 markes pelno.

Taigi, loterija kiek padi
dino draugijos iždą, bet lė- rijos seselės iš Putnamo,
šų draugijai reikia daug Conn.
daugiau, negu ji jų turi, nes (E)

mą. Juk dolerių savininkam 
metinis nario mokestis 12 
markiu yra juokingas inašas. Į psl., kaina $2. 

Nauj. įstatyme sakoma, l

, dabar ivykti.
"Labdaros“ adresas:

7 Stuttgart-Bad Cannstatt, 
Steinhaldentr. 147 

West Germany
P. Gudelis

YPATINGI VLIKO 
RĖMĖJAI

Lietuvos Išlaisvinimo Tau-

vadinęs tuos, kurių metinė 
auka yra bent 25 doleriai. 
Tiek aukojusiems ištisus 
metus asmeniškai siuntinė
jami Eltos Informacijų biu
leteniai. Atsižvelgus į St. 
Motuzo amžių ir kuklias 
pragyvenimo sąlygas, jo au
ka yra net daugiau kaip 
penkiagubai įspūdingesnė.

Gyvendamas prieglaudoj 
(su būreliu kitų vyresnio 
amžiaus lietuvių, dėl įvairių 
priežasčių negalėjusių iš
vykti į užjūrius). St. Motu
zas yra užsiėmęs medžio 
drožinių kūryba. Vienas iš 
tų jo kūrinių vra jau plačiai 
pagarsėjęs. Tai lietuviškas 
kryžius su koplytėle, ap
tvertas tvorele, ir tame ap
tvertame darželyje žmogus, 
palinkęs po kitu kryžium, 
sudarytu iš rąsto su penkia
kampe žvaigžde viršūnėje ir 
skersiniu iš kūjo su piautu- 
vu — vergaujančios Uetu
vos simbolis. Šio kryžiaus 
nuotrauka jau spbusdinta 
keliuose vokiečių laikraš
čiuose, vokiečių religiniame 
žurnale, viename tarptauti
niame leidinyje.

Į TF ypatingų rėmėju ei
les taip pat įsijungė 26 dol. 
auka Nekaltai Pradėtos Ma-

Pranešame skaitytojams, 
neseniai išleistų knygų:

Penktoji Pradalgė, Londo
ne išleistas literatūros met- 
joje galima gauti dar šių 
rastis, kuriame rasite įdo
mių prozos ir poezijos kūri
nių bei straipsnių. Kaina — 
minkštais viršeliais $3.15, 
kietais — $3.75.

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

Liepsnos ir apmaudo ąso
čiai, premijuotas Jurgio 
Gliaudos romanas, 304 psl., 
kaina $4.00.

Draugas don Camillo,
įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Auksiniai rageliai, Prano
Naujokaičio eilėraščiai, 64

Prisikėlimas, romanas, pa- 
Alė Rūta, 205 psl.. kai

na kietais viršeliais $3.75,
minkštais $2.50.

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

Varpas nr. 8, 206 psl. 
na $2.50.

kai-

NAUJI GERESNI
NEGU PINIGAI

DOVANŲ
CERTIFIKATAI

I LIETUVĄ

OFICIALIAI PILNAI 
GARANTUOTI

NAUJOS SUMAŽINTOS 
KAINOS

Vnesbposyltorg žyniai

todėl jftsą giminės ai 
juos dabar gana žymiai
DAUGIAU PREKIŲ, 

NEGU ANKSČIAU
štai kodėl dovaną eerti- 
fikatai yra geriaaaL Jia 
goresni až piaigus ir ai 
siuntiaius. Įsidėmėkite, 
kaip jie galite daagiaa 
gauti až jftsą piaigus ir 
kuo daagiaa duoti nava 
giminėms.

PAPRAŠYKITE 
KATALOGŲ VELTUI 

INTCRTRADE 
EKPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
New York, N.Y. lftftlft 

Paprašykite mftaą
ią katalogą!

>
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas TAS DUONOS
I

pagerbėBostone 
St Nebeisimą ir V. Aneštą

demonstracijos nieko gero mes, kaip geri araerikiečni, 
nežada ir nieko vertingo ne- daugeliui tų 
pasakyta jų rezoliucijose, aukojame. Deja, ta

kymas jautriu Vietnamo rei- tuvių. Todėl Balfo talkiam-j 
kalu. Jei prileisti, kad de- kės Ubai ragina visus nev-, 

Lietuvių Darbininkų D-jos darbą brangios tėvynės Lie- monstracijose dalyvavo vie- yorkiečius savo auką šįmet ■ 
21 kuopa Bostone spalio 19 tuvos ir mūsų mielų tautie- nas milionas, tai juk JAV padidinti ir, svarbiausia, 

d.surengė banketą senie- čių lietuvių labui“. ' yra per 200 mil. gyventojų, nedelsiant ją pasiųsti Balfo
siems veikėjams Stasiui Mi- Tą sveikinimą jis įrašė į kurių kelios dešimtys milio- Centrui (money order ar če- 
thelsonui ir Vincui Anestai J. Audėno knygą „Paskuti- nų dalyvauja parlamento ir kį išrašyti taip: United Li- 
pagerbti. Į tas pagerbtuves nis posėdis“, kurią padova- prezidento rinkimuose, to- thuanian Relief Pund of A- 
atsiUnkė didelis S. Michel- rojo S. Michelsonui. i dėl demonstracijų dalyviai merica, Ine, 105 Grand St, 
šono ir V. Anestos giminių? Taip pat gražų sveikini- toli gražu nesudarė žymes- Brooklyn, N.Y. 11211). 
draugų ir pažįstamų būrys, mą V. Anestai jis įrašė prel. nės šalies gyventojų dalies: . Patarlė sako, ir sako tei- 

Po šeimininkių paruoštų J. Končiaus knygoj „Atsimi-, ir nepavaizdavo plačiųjų angai: kas greitai duoda,->- 
skanių vaišių, prasidėjo svei" Į nimai iš Balfo veiklos“ ir ją sluoksnių nuotaikos ir nuo- dvigubai duoda. Labai gerai 
kinimai. Pirmaaig sveikino padovanojo. j monės. Susirinkimas paten- šios patarlės tiesą supranta
Lietuvos garbės konsulas i A. Škudzinskas pasveiki-; kintas prezidento Nixono vargo ištiktas ar ligos pri- 

tuo reikalu užimta pozicija, slėgtas žmogus. Padėkime 
Susirinkime aktyviai pa- Balfui. kad jis galėtų grei- 

J. Kasmauskas sveikino: sireiškė Daunorienė, Šatei- čiau ir daugiau padėti mūsų 
tautininkų, inž. A. Čaplikas' kienė. Rimavičhis, Macys,(tautiečiams!
Sandaros 7 kuopos ir SLA 2, Akelienė, Vasilka ir kt 
apskrities, Edm. Ketvirtis Susirinkimui vadovavo B. j 
savo ir savo tėvo. gyvenan-* Spūdienė, sekretoriavo A. Balfo
čio Floridoj, ir pagaliau A. ■ Šateika. |
Namaksis Dorchesterio Lie-Į • Kitas susirinkimas bus 

ir linkėjimus abiem išreiškė1 tuvių Piliečių Klubo vardu, i lapkričio pradžioje.

adv. Anthony Shallna, pa- no abu ir Balfo skyriaus var- 
žymėdamas ypač S. Michel- du. 
šono nuopelnus spaudos sri
tyje, priminė jo vedamų 
Maikio su tėvu pasikalbėji
mų reikšmę senaisiais lai
kais, jo storą knygą Lietu
vių Išeivija Amerikoje ir tt.

Gražiai savo sveikinimus

<jk)

Dabartinė SLA Vykdomoji Taryba. Sėdi iš kairės j dešinę: viceprezidentas S. Gegužiu, 
dentas Povilas Dargis; stovi ta pačia tvarka: "Tėvynės“ redaktores J. Petrams, iždo globėjas 
S. Briedis, iždo globėja J. Milerytė, vieton atsisakiusios B. Pivaronienės jos vieton išrinktas sek
retorius A. Budreckis, iždininkė E. Mikužytė, Lienvea gen. konsulas A. Simutis ir dr. kv. S. Biežis

H
liH

U
IH

UH
IH

t St
H

IH
II

III
Itl

iš New Yorko atvykusi SLA 
centro valdybos iždininkė 
Eufrozina Mikužytė..

JAV LB Bostono apygar
dos valdybos pirmininkas 
inž. Antanas škudzinskas 
šitaip pasveikino S. Michel- 
soną:

Didžiai gerbiamas 
p. Stasy Michelsonai.

Amerikos lietuvių istori
joje Jūsų nueitas kelias, ku
riant geresnę, gražesnę ir 
šviesesnę mūsų tautiečių lie
tuvių ateitį, yra atžymėtas 
didžiais, kilniais ir neuž
mirštamais darbais. Jūs bu
vote nepaprasta ir reta as
menybė ir rodėte kelią, kiek 
daug reikia pasišvęsti ir 
dirbti, kad ir kiti geriau ir 
gražiau gyventu. Jūsų iš
tvermė, ryžtas, darbštumas 
ir neišsemiama energija te- 
paskatina ir kitus tautiečius 
prie darbo ir pasišventimo 
lietuviškiems reikalams.

JAV Lietuvių Bendruo
menės Bostono apygardos 
valdybos ir visos lietuviškos 
bendruomenės vardu sveiki
ni Jus, mielas Stasy Mi
chelsonai. Jūsų pagerbimo 
proga ir linkiu Jums ir p. Mi-

Programai vadovavęs J. 
Sonda sveikino Keleivio 
vardu.

Laiškais sveikino SLA 
prezidentas P. Dargis, Anas
tazija ir Stasys Gegužiai iš 
Mahanoy City, Pa., Zigmas

J.

BALFO VAJUS

Bena Veblaitienė, žino
moji lietuvių radijo bei va
karų programų dalyvė, su
tiko vadovauti New Yorko 
Balfo vajaus koncerto pro
gramai. Koncertas įvyks 
lapkričio 15 d., šeštadienį, 
7 vaL vak. Viešpaties Atsi
mainymo parapijos salėje, 
54-14 56th Rd., Maspeth,

Balfas šalpos darbą gali 
sėkmingai varyti pirmyn tik

__ ___  dodėl. kad netrūko ir vis dar
Jankauskas iš Phiiadelphi- netrūksta pasišventusių tai- York. 
jos. Ona ir Pranas Lavins- met®18 Ralfui
kai iš Long Island. Petronė- J^838 ^nhti New Yorke tai-, 
lė Aušurienė iš Tilfton, Ga.,! tana platus komitetas, suda-,
Petras Ketvirtis iš Floridos, O^®818 lvaĮr’1l moterų orga- 

Lietuvių Darbininkų Dr? “za$Du’ būtent: M. Bulvi- 
jos 7 kuopa New Yorke pa- čienė (SLA 99 mot. kuopa),
sveikino telegrama. i į- želio ištekime 40 metu

Banketo rengėjai St Mi- E. Kulber (Mot Vienybės), , 40 metų
chelsonui ir V. Anestai įtei- 0. Kubilienė (Mot S^os 29 
kė ir po dovaną. i kuopos), E. Muske (Mot. S- «ej? 7 Buvo į^ų daree-

* v k? •• • • _ 2-os 30 kuo nosį A Radziva. *y ir vėliau bankete, kuria-Abu pagerbtieji visiems P\^’ _. Kaoziva-
nuoširdžiai dėkojo už svei- nienė (Mot. Kultūros D-jos) . —V^"
kinimus, linkėjimus ir dova- į Sperauskienė (Kratfa-;

cių), M. Ulemenė (Mot. Fe-. toliau atvažiavę,
šia proga paminėtina, kad Gracijos klubo) ir E. Vaiš- pavyzdžiui, Marija Miiči-

V. Anesta po prieš kelerius norienė (Mot. S-gos 24 kuo- darželio i^L^^nr ir
metus jį ištikusio paraly- P°8)- Vajaus komitetui va? . To darželio isteigunasir 
žiaus nebeatgavo ture tos dovauja Balfo 100 skyriaus Jo papuošimas tnjų mtoų
sveikatos ir iš visuomeninės Yorko) vyrų
veiklos turėio netraukti E. Noakas. sanaviciaus, Maironio ir Ku-
Jis visa laika praleidžia na^' .Komitetas per kelis posė- dirko, _ bronzinėmis statu-
Stirna ? toU-lStoi, nuopelnas. 1

St. Michelsonas, nors jau' romiems Balfo rėmėjjuns
ir gerokai į devintąją dešim- komitetas išsiuntinėjo lais-j 
tį įžengęs, tebėra darbingas, kus-atsisaukimus. Komitetas į

Vi o ir vi ano arams vaJ
Šita sukaktis buvo pami-

CLEVELAND, OHIO

Lietuvių Kultūrinio Dar-

nepavyko

Sveikinu Brazilijos Lietu
vių Sąjungą, jos energingą 
vadovybų teismo keliu atsi
ėmusią iš lietuvių jėzuitų są
jungai priklausantį turtą.

Šia proga noriu priminti 
Urugvajaus Lietuvių Kultū
ros Dr-jos nariams būti at
sargiems su tenykščiais jė
zuitais, kurie, kiek tenka 
girdėti, savo sutanų skver 
nais rėžia aplink draugijos 
nuosavybę. Tai tuo labiau 
reikalinga, nes vieno tenykš
čio jėzuito vardas siejamas 
ir su Brazilijoje įvykusiu 
skandalu.

A. Plavičius

NASHUA, N.H. SLA prezidentas Pevilas Dargis 
sekretorių Algirdą Budraitį.

(dėžinėje)

A. Vainauskas

Mirė kun. Adolfas Vai
nauskas. 56 m. amž., buvęs 
šv. Kazimiero parapijos vi? Simpoziumo nagrinėjamų, sas (Pažymėti vieną iš dvie- 
karas. Jis buvo gimęs 1914 klausimų tarpe bus paliestos! jų adresų, kur norėtute. kad 
- Pociūnėliuose,"*''" --------- I ----- t,—m.
baigęs kunigų

1942 m. 
seminariją,

Lietuvoje svarbesnių moks
lo šakų padėties, lietuvių

kunigavus Mažeikiuose, Pa- kultūrinės ir mokslinės spau- 
pilėje, iš Lietuvos pasitrau- Į dos, lietuvių kalbotyros ir li
kęs kunigo pareigas ėjęs' teratūros, informacijos ir 
Klein-Kotz ir Schweinfurto; erdvių technologijos, pasau-

chelsonienei gražiausių, ii-J kas savaitė teberašo Maikio kviečia kiekvieną geros va-
giausių ir sveikiausių metų. į su tėvu pasikalbėjimus ir kt į^kų “aUdS tabn/bet? ”«• P<>kyiyje“"su" krizais, 

Tegul ši LB vardu įteiktai Jis dar yra sumanęs parasy- ™ L menine programa ir šokiais
knyga „Paskutinis posėdis“ ti knygą „Rusų revoliucija: kl lapkričio 15 dienos su sa- .. d 

__  t.___ i-A_____ '• t;-a_______ n ____ a.. 2__ vn anka trrazinti Ralfui, kart u.

būtų siunčiama korespon
dencija), 5) Namų adresas, 
6) Gimimo data, 7) Išsi
mokslinimas (universitetas, 
kolegija, institutas ir kL),
8) Baigimo data (laipsnis),
9) Ar ketinate atvykti į sim
poziumą? 10) Ar ketinate 
dalyvauti bankete?

Prašome šias žinias siųsti 
žemiau duodamu adresu, 
kad būtų galima suteikti pa
pildomų informacijų prieš 
ir po suvažiavimo:

Mr. K. Barzdukas
6959 So. Talman Avė. 

Chicago, III. 60629 
Telephone: 312-778-1368 

Komisijos vardu 
Br. Nainys

linės literatūros, medžiagų 
ir energijos technologijos, 
Europos archeologijos prieš 
indoeuropiečius, visuomeni
nių mokslų, matematikos-fi- 
zikos ir chemijos, filosofi-

stovyklose, o nuo 1950 m. 
Nashua šv. Kazimiero para
pijoje. Dėl blogos sveikatos 
1962 m. išėjo į pensiją.

Velionis paliko brolį To
mą Hamiltone.lietuviškos ir Lietuva“, šiuo metu jam ™ k^. Spalio 17 d. programa bo-

šiol paremti ir sušelpti mūsų ;'°,.skirta 8Pe«ar‘“ 
tautiečius aštuoniolikoje į- keliui pavaizduoti, 
vairiu pasaulio kraštų, nuo . ?1(?. r®dijo programos 
šaltoįo Sibiro iki karštosios ^e^J®8 vedėjas iki šių 
Brazilijos. , dlcnii J™ Juozas Stempuzis.

Vajaus užbaigimui komi
tetas ruošia vajaus koncertą'

enaiin qi H 1 Jepkričio 15 d. (šeštadieni)! Jį rinksime lapkričio 4 <L. 
ietuviu Dar-!7.vaL vak’. M“P<;th<> Kandidatų tarime tris: da-

primena Jums 
bendruomenės dėkingumą daug rūpesčio suteikia sun 
už Jūsų kilnų ir nuoširdų ki žmonos liga.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
įvai

Žinoma, didžiuliame New 
Yorko mieste daug ir viso
kių naujienų. Jų nei į devy
nias jaučio odas nesurašyti.

East lOth St.. New 
bus atidaryta iki 
Kadangi ji yra Lietuvių

York)

bininku Dr-jos narė, tai visi 
draugijos nariai raginami tą

bet mums rūpi mūsų tautie-! Par°dą aplankyti
čių „nusidavimai“. Taigi 
trumpai.

•Persitvarkęs vietos Alto 
valdybos prezidiumas dabar 
yra toks: pirm. St. Bredis, jo 
pavaduotojas Alb. Ošlapas, 
sekr. D. Penikas ir ižd. D. 
Averka.

•Altui nutarus, pirm. S. 
Bredis pasiuntė JAV prezi
dentai Nizonui telegramą, 
karia pranešama, kad prita
riama jo vedamai Vietnamo 
politikai ir smerkiama spa
lio 15 d. demonstracijos nu
tarimai tuoj atšaukti iš Viet
namo JAV kariuomenę.

•DaiL Natalijos Jashiky-

•Spalio 19 d. buvo Lietu
vių Darbininkų Dr-jos 7 kp. 
rarių susirinkimas. Iš jo nu
tarimų pažymėtini: Balfui 
paskirta $10 auka; pareikš
ta užuojauta eismo nelaimė-

viu parapijos salėje, 64rl4 bartinį burmistrą _
56th Rd., Maspeth, N.Y. | tų partijos atstovą negrą 

Konccerto programoj da- Čadą Stokesą, respublikonų 
liauja sopranas L. Senken kandidatą dabartinį apskri- 
ir baritonas S. Citvaras. a-, ties kontrolierių Ralphą J^ 
komponuojant muz. A. Ka- perką ir socialistų darbo 

jos kandidatą Jescpbąčanauskui. taip pat J. Matu
laitienės tautinių šokių gru
pė. Programą praveda L 

.Veblaitienė. šokiams groja 
je sužeistai kuopos narei, p. Kazio kapela. Be abejo?
Antaninai Buivydienei, šiuo hus šeimininkių paruostas;
metu gulinčiai vienoj Flori-! bufetas ir — visiems įsidė-1 _ ____ _ _____________
dos ligoninėj, o nuolat gy ve- matine! — gausių laimėji- šono ir V. Anestos pagerb- 
nanciai 411 W 28 St., Rive-i mij paskirstymas. Laimėji-' tuvėse Bostone, siunčiu jiem 
ra Beach, Fla.; pasiųsta mams dovanas komiteto na-' sveikinimus ir linkėjimus 
sveikinimo telegramas. Mi-,rgg surinko iš savo orgaai- dar ilgai išsilaikyti ligšięii- 
chelsonui ir V. Anestai jų zacijų. į nėse pozicijose durim liau-

— » «• • f__ • A___•___

partijos 1 
Hrinciną.

Irai

Negalėjęs būti 8t Michel-

Velionis buvo uolus vie-Į jos, psichologijos, moksli- 
tos organizacijų veikėjas ir ninko padėties savoje visuo- 
lietuvybės pųoselėtoias. 1'~1~

A. B.

KVIETIMAS f MOKSLO 
IR KŪRYBOS 

SUVAŽIAVIMĄ

Šių metų lapkričio 26-30 
dienomis, Padėkos Dienos 
savaitgalio metu, Chicagoje 
įvyksta pirmasis išeivijos 
lietuvių mokslininkų suva
žiavimas — Mokslo ir Kū
rybos Simpoziumas. Suva
žiavime aktyviai dalyvauti 
yra kviečiami visi lietu-

menėje, mokslo prognozes 
2000 metais ir kt temos.

Kaip šio simpoziumo pra- 
j dininkai, taip ir paskaitų 
j autoriai yra daugiausia lie- 
i tuvių mokslininkų jaunosios 
j kartos atstovai. Jų daugelis 
i yra net tarptautiniu mokslo 
mastu savo srities autorite
tai.

Be mokslininkų viešų po
sėdžių, suvažiavimo metu 
bus bendri pietūs, pobūvis 
ir banketas.

i Kadangi tarp kitų šio su- ras Jonynas. Amerikoje ži- 
važiavimo tikslų keliama romas kaip John Kazimir 

Yaninas, gimęs Laukiniuo
se 1886 metais, nuo 1918 
metų gyvenęs New Yorko

JONO JONYNO 

ĮPĖDINIAMS

Prieš kelioliką metų Ame
rikoje mirė Jonas Kazimie-

___  mintis sudaryti sąlygas tar-
'viri moksSinkai.' auk'štojo pusavio nuomonių pasikeiti- 
mokski nraktikai Lietuvos mul įvairiose mokslo srityse
mokslo Pįstaigų buvusieji ’r.ištir‘i fgKmybes Pasaulio mieste, o prieš mirtį -Port

stambokas palikimas. 
Giminės arba apie juos

žinantieji malonėkite rašyti 
Lietuvos Generaliniam Kon
sulatui New Yorke:

of

dėstytojai ir studentai. Su-
važiaviman kviečiama ir vi- steigti, visi lietuviai, baigę 
sa lietuvių visuomenė. aukštąjį mokslą betkunoje 

Simpoziumo posėdžiai salyje, prašomi dar pnes su- 
vyks Jaunimo centre, Chica- važiavimą kuo anksčiausiaii.*. aple ggyg giag zppag^*bimo Bostone proga;į Amerikos valdžia ir gau-' dies ir aplamai lietuvių vi? ga, 5620 So. Claremont, Tel. įteikti 

pasidalinta spalio 15 d. de- 8iO8 labdaros organizacijos suomenės labui. i 778-7227. ir Chicago Mia- n,as:
šelpia vargšus daugelyje pa- Gerai padarė Lietuvių way House, 5400 So. Cicero 1) Pavardė ir vardas, 2) 
šaulio kraštą ir vis ragino Darbininkų Dr-jea kuopa, Ave^ Tet 581-0500, patai- Užimama vieta, 3) Darbo

vietė, 4) Darbovietės adre-

monstracijų įspūdžiais. 
•Visu tame susirinkime

naitės kūrinių paroda (16 (dalyvavusių nuomone, tos daugiau aukoti šalpai. Ir pagerbdama senus veikėjus. jx»e.
41 Weet 82nd Street, 

New York, N.Y. 10024.
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, ialin ii Lietuvos!

Daug apdovanotų

Tiesos spalio 12 d. beveik 
visą puslapi užima apdova
notųjų garbės raštais ar tos 
bei kitos profesijos nusipel
niusio garbės vardais pa
vardės.

57 šūkiai

Artinantis spalio revoliu
cijos 52 m. sukakčiai, Sovie
tų Sąjungos komunistų par
tijos centro komitetas pa
skelbė 57 šūkius, kurie var
totini tos sukakties proga. 
Ten net tokių dalykų nelei
džia patiems sugalvoti — 
pasako, kada, ką ir kaip tu
ri šūkauti.

Tarp tų šūkių yra ir toks: 
„Broliškai sveikiname ka
lėjimuose. fašistinėse kan- 
kyklose vargstančius nai-sius 
kovotojus prieš kapitalistinę 
ir kolonijinę vergovę, už 
tautų laisvę, socializmą“. 
Bet, žinoma, nesveikinami 
tie, kurie kankinami komu
nistų kankyklose.

Biurokratija klesti

Biurokratiškumo Lietuvo
je šiais laikais kiekvienam

žingsny su kaupu. Bando 
kovoti išjuokdami „Šluoto
je“, kitų laikraščių juokų 
skyriuose, bando ir rimtai 
peikti-pabarti, bet biurokra
tija klesti.

Vienas Literatūros ir Me
no bendradarbis konkrečiais 
pavyzdžiais Įrodinėja, kad 
biurokratizmo net aukšto
siose mokyklose moko...

„Prireikė“, sako, „studen- 
i tui knygos iš fakulteto skai
tyklos. Pirmiausia iš jo pa
prašė skaitytojo pažymėji
mo. Deja, studentas besku- 

j bedamas paliko jj namuose, 
į Jis siūlo Įskaitų knygutę — 
neima. Studento pažymėji
mą — netinka, leidimą j 
bendrabuti — irgi ne! Nė 
vienu pažymėjimu netiki. 
Jam pataria nueiti i abonen
tų skyrių, sužinoti bilieto nu
meri. Studentas nueina, o 
ten — didžiausia eilė. Pasto
vėjo. pagalvojo, grižo, pasa
kė kažkokį numerį ir gavo 
kelias valandas pasiskaity
ti reikalingą knygą“.

(ELTA)

Savo kalbomis pagarsėjęs Kochesterio vyskupas Fulton 
Sheen, 74 m. amž. (dešinėje), atsisakė ik savo pareigę. 
Jo vieton paskirtas Joseph Hogan (kairėje).

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI
Atsiminimus visuomet į-

iki šiai dienai tebeslepia nuo vių žaidynes New Yorke 
žmonių tuos dokumentus ir 1960 m. Žaidė G. Šveikaus- 
parašus, nors kitur jie se- kas, J. Vilkas, K. Merkis, dr. 
niai, deja. pervėlai, betgi Bullokas, L. Šveikauskas, 
vistiek išėjo aikštėn, ir da-,
bar visas pasaulis jau žino, Bostoniškiai taip pat yra]
kas Kremliuje buvo susi-; laimėję triskart Rytų apy- domu skaityti, todėl siūlome 
šnibždėta ana rugpiūčio; gardos lietuvių pirmeny- įsigyti šias mūsų žinomų
naktį prieš 30 metų.

(E)
bes, įveikdami nuolatinį sa- žmonių gyvai pai ašvtas at- 
vo varžovą Brooklyno LAK siminimų knygas:

Italu medalis E. Laucevičiui£
Su dideliu malonumu te

ko skaityti iškilmingą Bo- 
logna (Italija) Mokslo Aka
demijos ir universiteto raš
tą, kuriuo pranešama, kad 
Edmundui Laucevičiui yra 
skiriamas Bologna Prekybos 
Rūmų vardo aukso medalis 
už jo parašytą 2-jų tomų vei
kalą „Popierius Lietuvoje 
XV-XVIII a.“/Vilnius, Min
tis, 1967.

Senesnės kartos šiaulie
čiams yra gerai žinoma Lau- i 
cevičių šeima, kuri buvo pla- Į 
čiai išsišakojusi po dvarus ir, 
dvarelius Kuršėnų apylinkė-) 
se. Pagal išlikusią tradiciją.; 
Laucevičių pro-protėviai e-- 
są atkeliavę Į Lietuvą iš Dal- 
macijos XIII a., ir jų pavar
dė buvusi Lovocevič (Nar-į 
sus vyras?). — buvęs net 
kažkoks ryšis su kryžiuo
čiais, kurie, kaip žinoma, at
sikėlė Į Paprūsę iš Vengri
jos. Ši istorija yra panaši Į 
Oskar Lubič Milašiaus kil-j 
mės versiją, anot kurios, ir 
jo protėviai esą kilę iš Bal
kanų, turkams Į Europą be
siveržiant.

Vienas iš Laucevičių, re
tu Taci jono vardu, dar XIX 
a. pabaigoje nebesiėmė ūki
ninkauti pagal seną dvari
ninkų paprotį, bet, baigęs 
farmaciją, įkūrė Šiauliuose 
vaistinę. Vedęs Gabrielę 
Petkevičiūtę (prof. Tado 
Petkevičiaus seserį!), susi
laukė keturių vaikų, kurie 
visi įsijungė į nepriklauso
mos Lietuvos kūrybinį dar
bą. Vyriausioji, Sofija (vė
liau Gedvilienė), baigusi 
Šveicarijoje garsiąją Šen 
Gallen Aukštąją Prekybos 
Mokyklą, kaip diplomuota 
ekonomistė mokytojavo Lie
tuvoje. buvo Vilniaus preky-) 
bos mokyklos vicedirektorė) 
ir direktorė, pasižymėjo 
kaip pavyzdinga mokytoja 
(Švietimo Ministerijos atžy-į 
mėta Gedimino ordinu) ir 
visuomenininke; sūnus Bag
donas baigė aukštuosius 
jnokslus Vokietijoje ir dirbo

Kaune, kaip diplomuotas in

žinierius ; antroji duktė, Ma

rija, baigusi Vytauto Didž. 

universitete eoknomiją, bu

vo ištekėjusi už inž. Aukšti- 

kalnio ir 1941 m. ištremta 

į Sibirą; jauniausias sūnus— 

Edmundas, minėtos mono

grafijos autorius (todėl apie 

jį čia tenka kiek daugiau pa

sakyti) gimė 1906 m. Šiau

liuose, ten pat baigė gimna

ziją, vėliau Vytauto Didžio

jo universitetą ir kaip eko

nomistas kuri laiką dirbo fi- ’ 

nansų ministerijoje, o nuo 

1935 m. užsienio reikalų mi-) 

nisterijoje, nuo 1938 iki 

1940 m. buvo Lietuvos at

stovybės sekretorius Londo

ne.
Per antrojo pasaulinio ka

ro audrą Sofija ir Bagdonas 

atsidūrė tremtyje. JAV, o 

Edmundas liko Lietuvoje. 

Ten jis tyliai gyveno, moky

tojavo. tęsė studijas, baigė 

Vilniaus universitete anglų 

kalbą ir literatūrą, po to dės

tė anglų kalbą Vilniaus uni

versitete ir muzikos konser

vatorijoje. Maža kas apie jį 

tegirdėjo, o jis laisvą laiką 

praleisdavo užsidaręs, savo 

mažą namuką Vilniuje pa

vertęs muziejum: didelis se

nienų ir meno žinovas, jis 

rinko, kur tik galėdamas, 

meno paveikslus, graviūras, 

senus žemėlapius, įvairius 

antikus. Laikas nuo laiko 

spaudoj pasirodydavo jo 

straipsniai — čia iš popie

riaus istorijos, čia apie pini
gų kalyklas ir auksakalius 

Lietuvoje. Taip siaurų spe

cialybių temos tepatrauk

davo istorikų dėmesį.

Ir štai jis visus nustebino, 

kai 1968 m. JAV pasiekė jo 

monumentalus darbas — 2 

tomai in folio, 285 ir 577 

puslapiu „Popierius Lietu

voje XV-XVIII a.“! Toks di

delis veikalas, tiek archyvi

nės retos medžiagos, per iš

tisus 25 metus rinktos Lie

tuvoje, Lenkijoje. Rusijoje, 

gaunant informacijų i- Va

KAS LIETUVON ATNEŠĖ

TARYBŲ VALDŽIĄ? j

Komunistai ir šiandien ' 
tebedrįsta skelbti, kad 1919 • 
metais Lietuvos gyventojai I 
įkūrė tarybinę valdžią, nors; 
gerai žino, kad tai neteisy
bė.

Man visai atsitiktinai pa
kliuvo į rankas komunistų 
Maskvoje leisto žurnalo Ko- 
munaras 1922 metų keli nu
meriai. Ten užtikau Z. An- 
gariečio ir V. Kapsuko po
lemikos straipsnius, štai ką 
tada tenai rašė Z. Angarie- 
tis-Aleksa, kuris 1938 m. bu
vo suimtas ir 1940 m. gegu
žės 22 d. Stalino nugalabin
tas, vėliau realibituotas ir 
šiandien gerbiamas, kaip ir 
V. Kapsukas:

„Sovietų valdžia Lietuvoj 
buvo užkariauta ne vietos 
darbininkų sukilimu, suju
dimu ir revoliucinių žygių 
(Vilnius, Šiauliai ir kitos 
vietos) — sovietų valdžią j 
Lietuvą nešė Raudonoji Ar
mija“ (mano pabraukta).

Kitoj vietoj paradyta:
„Reikia pasakyti, kad 

1919 m. pradžioje Lietuvos 
kaime darbininkuose sovie
tų valdžios vardas labai že
mai stovėjo“.

Panašiai rašė tada ir V. 
Kapsukas:

„Raudonoji Armija ėjo 
pirmyn ir liuosavo nuo vo-

karų specialistų. Tą darbą 
dirbti autorių paskatino ir. 
reikia manyti, padėjo pir
mus žingsnius statyti prof. 
Kastantinas Jablonskis.

Pirmojo tomo straipsniai, 
kaip jau buvo pranešta 
spaudoje, duoda popieriaus j 
gamybos būdų, dirbtuvių 
aprašymą, o taip pat ir in
formuoja apie tu dirbtuvių 
kūrimą, jo savininkus, duo
da ištraukų iš retų dokumen
tų, vaizdingą žemėlapį, iš i 
kurio sužinome, kur popie
riaus dirbtuvių būta Didžio
sios kunigaikštijos teritori
joje.. Ypač daug dėmesio 
kreipiama į popieriaus van- 
denžeklius (2-me tome — 
albume — duota 4276 van
denženklių atvaizdai), aiš
kinama jų reikšmė, kaip pa
gal juos galima nustatyti do
kumento laikotarpį ir net 
falsifikatus ir kt.

Gausios rodyklės, vanden
ženkliu sąrašai, vietovar
džiu ir kt. rodyklės, gausios 
bibliografijos žinios tekste 
pakelia ir taip to labai svar
baus veikalo reikšmę. Jis iš
kelia Lietuvos vardą į platų-! 
ji pasauli, dėl savo rimto at
likimo iškelia labai gražiai.- 
nes jau visa eilė lenkų, vo
kiečių. anglų, olandų, italų 
ir kt. specialistų yra davę 
nepaprastai aukštai verti-; 
nančių tą darba recenzijų. 
Jas visas vainikuoja seno į 
Bologna Universiteto pre-; 
mija.

V. Sruogienė

kiečių okupantų vis naujus; 
valsčius ir apskrieius. Jokios > 
revoliucinės valdžios, jokių 
sovietų didelėj daugumoj, 
vietų da nebuvo. Reikėjo ji] 
tuoj sutverti.

„Gal atsimins d. Z. An-j 
garietis. kiek iš viso mes tu-: 
rėjome prieš Raudonajai į 
Armijai a&inant kuopelių i 
Trakų, Ukmergės, Ežerėnų.i 
Švenčionių apskrityse? Ar 
daugely valsčių mes ten tu
rėjome bent po vieną kuo
pelę? Deja, didelėj daugu
moj valsčių nič nieko netu
rėjom“.

Taip tada rašė dabar ger
biami Lietuvos komunistų 
vadai. Jie gerai žinojo ano' 
meto Lietuvos padėtį, todėl 
aiškiai sako, kad ta valdžia 
Lietuvos žmonėms buvo jė
ga primesta, o šių dienų į- 
vairūs komunistų „istorikai“; 
stengiasi visiems įkalti į gal-' 
vą, kad sovietinę tvarką pa
tys Lietuvos gyventojai įsi
vedė 1919 metais, tik vė
liau buržujai ją nuvertė, bet 
1940 m. ji vėl atstatyta, ir, 
todėl minėta tos valdžios; 
50 metų sukaktis. j

V. J-kas

PRIMINE, KAIP DALINOS 

EUROPĄ

Rugsėjo mėnesio itališko
ji ELET-PRESS daugiausia 
yra paskirta Hitlerio-Stalino 
1939 metų sątnokslo doku
mentacijai. Pirmame pusla
py nuotrauka, kurios nė vie
nas Sovietijoj leidžiamas 
žurnalas ar laikraštis nega
lėtų parodyti skaitytojams 
su parašu „įdomiausia nuo
trauka iš mūsų albumo“, 
kaip, pav., Vilniaus Švytury 
esti atspausdinama kokio 
bolševiko sena nuotrauka. 
Šioj nuotraukoj šypsosi ką 
tik pasirašę sandėrį Europai 
dalintis ne kas kitas, kaip 
Ribbentropas, Schulenbur- 
gas, Stalinas ir Molotovas. 
O po nuotrauka vietoj para
šo parodytas sandėrio pas
kutinis sakinys iš vokiškojo 
žurnalo, būtent: ”4) Dieses 
Protokoll wird von beiden 
Seiten streng geheim behan- 
delt werden“. Tai yra, — 
„šis protokolas abiejų šalių 
bus laikomas griežtoje pa
slaptyje“. Po to data — 
Maskva, į-ugpiūčio 23,1939. 
Po to — stora plunksna ir su 
išdidžiu galybės pajutimu 
paspaudžiant nubrėžti Rib- 
bentropo ir Molotovo para
šai. Įdomu, kad Ribbentro
pas kaip vokiškame, taip ir 
rusiškame originale yra pa
sirašęs vienodai, lotyniško
mis raidėmis, o Molotovas 
vokiškame sandėrio origina
le pasirašė ’’W. Molotov“. 
lotyniškom raidėm, vokiška 
rašyba (vartojo dviguba 
W).

Iš visų tų sąmokslininkų 
vienas Molotovas tebėra gy
vas, bet ir tas į „užpeckj“ 
nukištas. O tačiau Kremliu
je tebesėdintieji ių įpėdiniai

JAU VĖL KITA 1STORUA

Sovietų Sąjungoje net ko
munistų partijos istorijos 
kiekviena nauja laida jau 
kitaip parašyta: apie ką se
nesnėj laidoj buvo teigia
mai rašoma, naujoje jau tas 
peikiama.

Netrukus išeis nauja tos 
istorijos laida. Spauda jau 
kaiką iš tos istorijos skelbia.

Dabar jau daugiau kalti
namas Chruščiovas ir balti
namas Stalinas. Stalinas ne
buvęs kaltas dėl milžiniškų 
valymų ir teroro. Dėl to esą 
daugiausia kaltas slaptosios 
policijos viršininkas Berija, 
kuris buvo nužudytas 1953 
metais. « A

ir nugriebdami New Yorko 
inžinierių skiltas . dovanas. 
Lietuvių II 1967 m. sudoro
jo Worcesterio Maironio 
parko komandą 4t/»-1/>. Čia 
pasižymėjo jaunuoliai Sau
lius Girnius, Kęstutis Ma- 
kaitis ir Alg. Leonavičius.

Individualinėse Bostono 
pirmenybėse čempniono ti
tulas penkis kartus atiteko 
lietuviams: 1949 — Tautvai- 
šui, 1950 ir 1951 — B. Škė
mai, 1959 ir 1964 — Ged. 
Šveikauskui. Bostono B kl. 
nugalėtojais buvo: 1950 — 
P. Kontautas. 1951 — J. 
Starinskas, 1957 ir 1958 — 
keturiolikmetis Ged. Kuo 
dis, o 1960 — penkiolikme-

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

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75.
KONTRŽVALGYBA LIE

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

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

DU MEDINIAI IR TRYS 
tis Algis Makaitis laimėjo]GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
~ * * Antano Šukio atsiminimai iš

Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psi. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi

Bostono ir Massachusetts 
moksleivių pirmenybes ir, 
be to, Naujosios Anglijos B 
kl. pirmenybes Hartforde.

Taigi, kai Stalinas buvo; Ąjgis Makaitis vėliau yra 
viršūnėje, istorija jį į padan-1 paklojęs visą eilę meisteriu: 
ges kėlė. Kai į Maskvos sos-j J. Gurdo. A. Keyes. dr. J. 
tą atsisėdo Chruščiovas, jis piatz jr kt. Jaunuolis J. Vil- 
nuvanikavo Staliną ir liepė kas 1960 laimėjo dr. Putz- 
save garbinti. Nuvertus(mano atminimo tumvrą Bos- cAur^?1 
Chruščiovą, dabartiniam va- tone. o Gediminas Šveikaus-’ rurn* V
dam nebetinga Chruščiovą kas tais pat metais USCF atsiminimIl (1,1'_1, V 
garbinanti istorija, todėl turnyrą New Yorke. 
rašoma kita. Ir kas žino.!
kiek dar bus parašyta to-' Korespondenciniam šach-iVT ^u}°,1.ia.us 1?^
kių istorijų, kol pagaliau ten matų žaidime (Chess by! 21? 551?^ 5?.eAiaiS ’ 
bus galima parašyti tokią is- Mail) š. klubo vadovas Ka- minkstaib $~°°- 
toriją, kuri pavaizduotų, zvs Merkis įkopė į Ameri-! LIETUVA BUDO, Stepo- 
kaip iš tikrųjų viskas buvo. kos žaidėjų viršūnę. 1957 m. no Kairio atsiminimai, 416

! buvo laikomas pirmuoju ir Psk. kaina...................$2.00
: 1965 m. antruoju JAV „Pos-’ TAU, LIETUVA, Stepo- 
' tai meisteriu“. Du kartu bu- no Ka>rio, 480 ?sl., kai- 
! vo įkeltas į JAV komandą, - na ........... ................. $2.00

O „ v [dalyvavusį pasaulio korės- DIENOJANT, Kipro Bie-
So Bostono LPD šachma- pondencinese pirmenybėse. | ,Inio- 464 , kaina....S2.00

tinmkai dalyvauja Bostono IV olimpiados pogrupyje jis orMirTI1,„
MET lygos varžybose nuo laimėjo I vietą 3-čioje len- Mc.TAI, Kip-
1949 metų. Dabar pradeda toje. laimėjęs 75 G ir atlikęs ro Bielinio, 592 puslapiai,
21-jį sezoną. Mūsų šachma- tarptautinio meisterio nor- ( kaina ..................... $2.00
tininkai per 20 metų įdėjo ! ATSIMINIMAI IR MIN-
daug ryžto ir energijos, gar, TYS, Kazio Griniaus, I to
lindami LITHUANIAN var-Į LPD šachmatų klubas su- mas, 300 psl.. kaina ...... $2.
dą Bostono šachmatų varžy- darė sąlygas pasirodyti Bos- ATSIMINIMAI IR MIN-
bose I tono varžvbose Kanados tvc j * k • ♦ •• ’ - „ • . V l . . I i S, dr. Kazio Griniaus.. čempionui Povilui Vaitoniui, TT + , i • e-' • • tv m x II tomas, 336 psl. kaina $o.Mūsų vyrai nuo pat pra-, Chicagos čempionui P. Taut-,
džios yra įžengę į Bostono] vaišui ir Montrealio ir Que- VYSKUPO P. BŪČIO 
stipriųjų eiles. Lietuvių ko-i beco čempionui Ignui Ža- ATSIMINIMAI, I tomas, 
manda (Tautvaišas, Merkis. Hui.

ICctupakis Stak* ]
nvs. Kubilius) 1949-1950 m. i So. Bostono LPD šachma- SIAUBINGOS DIENOS MET lygoje laimėjo antrą j klubas atstovauja šach- 1944.4950 netu atsimink

minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais .................. $3.75,

NEPRIKLAUSOMYBĖS

tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

ŠACHMATININKŲ
DVIDEŠIMTMETIS

vietą, pakeliui įveikusi nau
jąjį ir buvusį lygos meiste
rius — Harvardo universi
tetą ir Boylstono klubą. Tuo-

320 psl., kaina $3.50, II to- 
• mas 282 psl., kaina $3.50.

matų varžybose ne vien Iie- ži juo2aJ K
tuviams, bet ir pačiam So. čin,ki,, 273 pusi. kain. $3. 
Bostonui, nes kito šachmatų
klubo So. Bostone nėra. i GYVENIMO VINGIAIS,

kart MET lvgos laimėtojai! Šachmatininkai renkasi pa- dr- P- Kalvaitytes-Karvelie- Kart misi ivgos laimėtojai, __ r . ,
rikiavosi šitaip:

Harvard 6-2 26-14 
lithuanian 5rt>-2rt» 26-14 
Boylston 5’/»-2rt> 26-14

Lietuvių I-mai triskart a- 
titąko antroji vieta (1950, 
1956 ir 1958) ir penkis kar
tus trečioji. Buvo metas, kai 
trys lietuvių komandos run
gėsi lygoje. Pav., 1955-1956 
m. Lietuvių I (Klinovas, 
Merkis, Kontautas, Starins
kas, Keturakis, G. Šveikaus
kas) baigė antroje vietoje; 
Lietuvių II (R. Karosas, G. 
Šveikauskas, L. Šveikaus
kas, S. Kazlauskas, A. Gied
raitis) užbaigė lentelės vidų

žaisti į So. Bostono LPD-jos nė»> 360 P&L kaina • .$3.50. 
klubą ketvirtadieniais nuo KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
7 vai. vak. Ten visada gali-)(apie Salomėją Nėrį), Pet- 
ma rasti klubo vadovą, užsi- -onėlės Orintaitės, 234 psl., 
ėmusį su jaunimu ar besido- kaina . .. $3
minčiau karališku šachma- pAkIK ASARAS MASK-

VOJE, Barboroj Armonie- 
nės, 253 psl., kaina .... $3.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 
kaina .............................$2.

ATSIMINIMAI APIE
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė.

tų žaidimu. Durys atidaros 
visiems.

So. Bostono LPD šachma
tų klubui nuo pat pradžios 
jo įsikūrimo vadovauja Ka
zys Merkis, pasiekiamas 
tel. 268-1282. Šachmatų klu
bo garbės pirmininkas yra j lįs Liūdžiuvienės, 88 psl., 
dr. A. Kapochy. (kaina .....................................$1.

.. , , NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
RluheĮ njVĄ ATSTATANT, Ra- 

Jis Skipičio, 440 puslapių,
Spalio 24 d. LPD 

žaidė Harvardo klubas 
susitiko su Lietuvių II, ku-

___ , j riai vadovauja Bronius
ry. O Lietuvių III, sudaryta iš Į Skrabulis 0 spaIio 31 d. at. 
jaunuoliu S. Vaičaičio. G.’ , . V
Kuodžio,' E. Spirausko. pa-| vyksta MEf Iygo" ce.mP,°- 
stiprinta Dikiniu. Naginio-! nas Harvardo universitetas, 
niu ir Alg. Ivaška, iškovojo] kuris rungsis su Lietuvių I, 
savo klasės Bostono meiste- pastiprinta Algiu Makaičiu. 
rystę.. I grįžusiu iš kariuomenės. Šių . ,

Šo. Bostono LPD koman- rungtynių pradžia 8 vai. va-'psk» kaina minkštais virsą- 
da vra laimėjusi Š.A, lietu- karo. _ _____į. į liais $2.50, kietais $3.75.

i ' ' I

kaina ................................$5.
NEPRIKLAUSOMA LIE

TUVA, R. Skipičio atsimi
nimų II tomas, 476 psl., kai
na $7.00.

DANGUS DEBESYSE,-- 
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juoza« Švaistas, 325
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LEIVIS, sa BOSTON

Pasikalbėjimas S: 
Maikio sn Tėvu

ŠVIESIOS SIELOS ŽMOGAUS ŽODINIS PALIKIMAS

* (Piano Lemberto „Tau, sesute j

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Vot, Maiki, aš ir vėl 
ateinu pas tave pasiginčyt.

— Gerai, tėve, galim pa
sikalbėti.

— Nu, tai išvirozyk man. 
kas ten pasidarė Airijoj. Va, 
gazietos rašo, kad airiai mu
šasi su airiais. Ale čia. Ame
rikoj, jie nesimuša taip sa
vęs. Nu, tai kokio bieso jiem 
trūksta savo tėvynėj?

— Žinai, tėve, kad Airijoj 
mušasi ne airiai su airiais, 
bet katalikai su protestan
tais.

— Ar tai jie ne airiai?
— Taip, tėve, jie airiai; 

bet jie mušasi ne dėl savo 
tautybės, bet dėl religijos.

— Bet religija mokina 
žmones mylėti vienas kitą.

— Taip, tėve, mokina, bet 
žmonės to mokymo neklau 
so. Juk tėvas ir pats daužy 
davai socialistų langus. Ii 
sykį sukėlei salėj triukšmą, 
kai tautinis kunigas pradėjo 
kritikuoti popiežių; paleidai 
plytgalį.

— Maiki, apie tai nekal 
bėkim, ba tai buvo jau se 
niai. Tai buvo Kapucino lai
kai, kai gaspadinės vydavo 
socialistus iš burdo ir dažnai 
su kočerga palydėdavo. Ale 
dabar pas mus tokių dzivu- 
liongų jau nėra. Tai kodėl 
dabar airišiai pradėjo fai- 
tuotis? Juk jie turėtų žinoti, 
kad šventose knygose yra 
parašyta: „Mylėk savo arti
mą. kaip pats save“.

— Knygose, tėve, yra pa
rašyta daug gerų pamokų, 
bet knygos negali pakeisti 
žmogaus prigimties

— O kas ta prigimtis?

mirties. Bet kiekviena reli
gija vaizduojasi tą laimę ki
taip. Katalikybė skelbia, 
Kao tik jos rodomas kelias 
veda tiesiai į dangų. Bet pro
testantai sako, kad katalikų 
kelias klaidingas. Tik vien. 
protestantai žiną t ikrą j. 
rieškelį į dangaus karalys
tę. h- kai vieni kitų negali į- 
akinti. tėve, tai praded 
muštis. Taip dabar yra Ai
rijoj, tėve.

— Ale pasakyk, kaip ta 
galėjo atsitikti, kad viena 

tauta turi dvi religijas?

— Atsakymo šitam klau

simui reikia ieškoti A iri jot 
istorijoje, tėve. Bet sausi fe 

torijos faktai tėvui gali bū. 
nuobodus dalykas

— Koman. koman neiš
sisukinėk. Mano pypkė yfe 
dek jau užgeso

— Ne visa istorija vra 
rašyta. tėve Pavvzdžiin bu 
vo akmens amžins kėliau 
buvo žalvario amžins kadž. 
žmogus žemėje jau gyveno, 
oet rašto dar neturėjo Anie 
tuos laikus kalba tiktai »an 
darni žomėie išsib'kp p-nę-ųį 
žmogaus dirbiniai lr ijo na- 

sako, kaip seniai tas žmogus 
gyveno.

— Maik, jau tu nuklyda 
i šonus. Kalbėk apie Airiją

— Na, ar aš nesakiau kac 
istorija tėvui uurib-s"*

— Bet čia ne istorija 
Maik

— Tėve, taip prasideda 
Airijos istorija. Darant te 
nai senovės kapinių kasinė
jimus, randama tokių dirbi
nių. kurie parodo, kad Airi
jos sala buvo apgyventa pei

; Visi mirusieji ilgiau ar 
{trumpiau gyvena mūsų at
iminime, nes visi išeidami 
ką nors mums palieka šioje 
žemėje. Viepi palieka me
džiagines gėrybes, kiti di
džių žygių ar skaddfių ken
tėjimų pavyzdžius, treti — 
gal tiktai antkapių akmenis, 

įkurie, niekieno nelankomi, 
po kelerių metų nuskęsta 
laukinių žolių glėbyje.

Poetas Pranas Lembertas 
paliko mums žodį. Žmogaus 
žodįj be didelių įmantrumų 
sueiliuotą, bet šiltą, nuo
širdų. švelnų ir kiek melan
cholišką, savojo laiko būdu 
tartą, kaip jį u* mūsų tarpe 
gyvendamas kalbėjo. Ir ta
me žodyje jis mums paliko 
ir tokį pat save — draugiš
ką, toierantingą, nerūstau
jantį, gerą patriotą ir senti
mentalų seimos tėvą ir drau
gą, kokį mes jį pažinome.

Tokį jį mums atskleidžia 
neseniai iš spaudos išėjusi 
jo kūrybos ir atsiminimų 
xnyga Tau, sesute“, ir toki 
jį liudija tą rinkinį redaga
vę ar jame pasisakę velio- 
nies bičiuliai Alė Rūta, Ber
nardas Brazdžionis, Bronys 
Raila, kan. Mykolas Vait
kus, Juozas Švaistas, Alena 
ir Mykolas Deveniai, Ed
mundas Albas ir ilga eilė 
kitų.

Žinant mūsų tautiečių pa
lyginamai taupiai saikuoja
mą jausmą ir spygliuotą pa
viršių, toks daugelio skir
tingų žmonių sutartinai bi
čiuliškas žodis retai pasitai
ko. Bet Pranas Lembertas 
to nusipelnė.

Vieno ar kito meno mū
zos fleita reto jauno žmo
gaus nevilioja. Ji būrė ir 
rtraną Lembertą. šaukė į te-

šviesą. Tad ir šiandien iš at
verstų minėtos knygos lapų 
jis kalba mums apie žvaigž
dėtą naktį, saulėtekį, jūrą, 
sidabfo bures, žydintį gegu- j 
žį, dangaus mėlynę, meilę,T 
vėją, rudenį, ilgesį ir net a- 
pie mirtį su tokiu pat švel-į 
niu nusilenkimu šiam neiš
vengiamumui.

Tenka nepamiršti, jog tai 
paminklinis leidinys, tarsi 
žodinis muziejėlis, kuriame 
sudėta viskas, kas velioniui 
ir jo artimiesiems buvo ir y- 
ra brangu. Dėl to ėia telpa 
ir Piano Lemberto eiliuoti 
sveikinimai draugams,, pro
giniai linkėjimai, dedikaci
jos. O tų nepamirštų draugų 
begalinė daugybė: Elena ii 
Jeronimas Kačinskai. Pet
ras Viščinis, kan. Mykolas 
Vaitkus, Aldona ir Bernar
das Brazdžioniai, Alė ir Sta
sys Santvarai, Reda ir Ro
mas Veitai, Antanas ir Alek 
sandra Gustaičiai, dr. Stasys 
ir Laima Jasaičiai, dr. Ed
vardas ir Marija Jansonai, 
Tatjana ir Jonas Vasiliaus
kai, dr. Genė ir Antanas Sta- 
pulioniai ir eilė kitų, nes čia 
tepaminėjom tik kaikuriuos 
bostoniečius.

Žinoma, būtų liūdnoka, 
jeigu tie Prano Lemberto 
žodžiai šiandien nuaidėtų 
į tamsią tuštumą, jeigu jo 
prisiminti seni bičiuliai net 
neįsigytų ir nepaskaitytų šio 
rinkinio „Tau, sesute“. Juk 
tai skirta tiems, kurie auto 
riaus pastogėje praleido šim
tus smagių valandų, kurie 
kadaise spaudė jam ranką, 
šypsojosi, dėkojo ar reikale 
prašė pagalbos ir ja naudo
josi,

„Tau. sesute“ — tai Pra
no Lemberto gyvenimas,

Šen. Ed. Kennedy automobily nuskendusius Mary Jo 
Kopechne tėvas su Margaret CaroU. kuri Washingtone 
gyveno viename kambary su jo dukterim.

Nuskendusias Kennedžio auto
mobily Mary Jo Kopechne mo
tina eina į teismą, kur spren. 
džiama, daryti ar ne jos dukters 
lavono skrodimą.

atrą. konservatoriją, poezi-1 kūryba ir prisiminimai. Ei- 
ją. Nors likimas jį vėliau lėraščiai sudėti iš dviejų
nuvedė visai kitu keliu, bet 
širdis visada liko atsigrįžusi 
į meno pasaulio pasakiškąją

ankstyvesnių jo rinkinių — 
„Saulėtekiai“, „Baltija šau
kia“ — ir paskutipieji, dar

Visas į..s (įlotas užima 1171-maisiais metais buvo 
apie 32.600 keturkampiu paskelbtas „Airijos Lordu“, 
mvlifi fsvp Bet šita teritori-į Airiai pradėjo reikalauti au- 
ja dibar vrn padalyta į dvi Į tonomijog. Prasidėjo suki- 
dalis šiaurinė jos dalis, kur' Ii m ai. O anglai ėmė sukilė- 
gyvr nn daugiau protestantų,' liūs bausti. Pradėjo konfis-

— Tai yra prigimtas žmo- daugelį tūkstančių metų dar 
gaus būdas. tėve. Kai tik ’ prieš krikščionybės erą. Tas 
žmogus šioje planetoje atsi-. laikotarpis istorijoje yra va- 
rado, jis buvo plikas, nuo- } dinamas galų (Gaelic) civi- 
gas ir alkanas. Ir niekas jam | lizaci ja, kurf suskilo į 5 ka- 
valgyti nepasiūlė, niekas jojralystes. ir nuo tada Airiją 
neaprengė. Ir reikėjo saugo- pradėjo valdyti penki karu
tis, reikėjo kovoti, kad kiti. ifej.
jo nesuėstų. Jei pavykdavo. į _L Nu, be karalių bebūtu 
jis kitus sudorodavo. Ir jisįparėdko, Maiki. Aš žinau, 
kovojo iki šiol. Jis kovoja ^ad karalius seniau skirda- 
ne tik dėl maisto, ne tik dėl; vo popiežiai.
pastogės, bet ir dėl idėjų. • — Bet popiežių dar nebu-

— O kas yra idėjos? ; Vo, tėve. kai Airijoj atsirado
— Idėja, tėve, nėra ap-’ karaliai. šventas Patrikas 

čiuopiamas dalykas. Tai yra pradėjo skelbti Airijoje 
įsivaizduotas, siekiamas tik- krikščionybę tiktai 432 me
siąs. Todėl ir religija yra 
tam tikra idėja, kuri žada 
laimingesnį gyvenimą po

tais po Kristaus.
— 0 kaip didelė airių že

mė? 1
K

priklauso Anglijai, o pieti
ni kur yra daugiau katali
kų. tai jau nepriklausoma 
Airiu respublika

Nu. tai kaip tu rokuoji, 
kuri būtų didesnė: Airija ar 
Lietuva*’

— Tikslus palyginimas 
nebbai lengvas, tėve. Ma
tai, Airija yra sala, kurios 
plotas visada tas pats: gi 
Lietu \ į »s bien< »s nepastovios: 
seniau ji buvo gana didelė 
valstybė, bet mūsų laikais 
jau sumažėjusi. Stipresni 
kaimynai dažnai ją apiplės- 
davo. Lietuvos Respublikos 
plotas siekė jau tik 25,174 
keturkampių mylių. Taigi 
Airijos plotas būtų maždaug 
7.000 ket. milių didesnis.

— Taigi ne ką didesnis už 
Lietuvą.

— Ne, nedaug didesnis.
— Nu, tai pasakyk, kaip 

ten galėjo ištitekti penki ka
raliai?

— Jie nuolat mušėsi, tėve. 
Mušėsi tarp savęs ir karia
vo su svetimais, nes aštunta
me šimtmety Airijon pradė
jo veržtis skandinavai, o 
paskui ir anglai. Kovos su 
tais užpuolikais tąsėsi 800 
metų. Pagaliau lŠ-tajame 
šbatmėty ptfpieėhtaJ’ atida?! 
visa Airiją Anglijai, ir Ang- 
lijos karaliui Henrikas II-sis 

- tlUi (ifc * *•*

Mieli „Keleivio“ 
i skaitytojai!

Jau metų metai skelbiam, 
kad, keisdami adresus, pra
neštumėte ir senąjį adresą,

} 1 et iki šiol dar nevisi paiso 
j musų prašymo. Neturėdami 
1 sero adreso, visada rizikuo- 
I jam pakeisti ne to, kuris pra
šo,, nes visada gali būti 
berdrapavardžių. Tokiu at
veju tenka klausti raštu se
nojo adreso, kas vėl gaišina 
laiką ir didina išlaidas.

Dalis skaitytojų iš viso 
nepraneša mums pakeisto 
adreso. Tada dažniausiai 
mums patarnauja paštas, 
bet už tai ima iš mūsų po 10 
centų už kiekvieną tokį pra
nešimą. Tokių pašto laiškų 
gaunam vidutiniškai po du 
kasdien, kas sudaro 1 dol. 
išlaidų per savaitę, arba 52 
dol. per metus. Taigi 10 pre
numeratorių mokesčio.

Bet visų labiausiai mus 
vargina paraginimai sumo
kėti prenumeratą. Tokių pa
raginimų vidutiniškai išsiun
čiame apie 50 kas savaitė,

! kurie kaštuoja 3 dolerius 
t i •. • i •, į », I’ vien pašto ženklam. Pridė- IniKlte IT SKiltylDK • ’ j*18 vokus, popierių, neskai- 

* į tant darbo, susidaro kiti 3 
LIETUVIŲ LITERATO- d®!. 312 dol. per me-

RA SVETUR 697 psl. Joje ‘“i kune P™™3 net 62 " 
rašo A. Vaičiulaiti* apie po- "r?um "?<*“>» P™“?1“?- 
eziją, K. Kably. apie roii ton« moke,st<: ,°. Kelcl™ 
nąR.Silbajori. apie novelę. Pr®numerata >r taip jau la- 
S. Santvara* apie dramatur- b“ P1^
giją, V. Kulbokas apie kriti- -. . . .ką J. Girnių, meta žvilga- ,. Įia Proga tenka pastebt-
nj į vis, tą literatūrą apta- * ka? 'laz®'.^1a, raginami 

* ' tie patys skaitytojai kiekvie
nais metais kiti net po dumai ir šio kūrybos laikotar

pio problemas, Č. Gricevi- 
čius duoda išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10.

PAULIUS AUGIUS, 284 
dideli puslapiai, šio įžymaus “ 1‘ 
dailininko paveikslai ir A?
Kurausko bei T. Valiaus' 
straipsniai, puošniausia kny-,
iSakkeXoji17Ži*J,ė, M-!** skaityų« pagalbos ne- 

' do. išleistas literatūros met-! suKebam ir nesugebesim jųfiSTŠ bent 8umažinti- Tod*'

kartus. Atrodo, nesunku bū
tų gavus pirmą paraginimą 
pasižymėti laiką ir ir ateity

Šiaip ar taip, visos išlai
dos yra bergždžios ir niekam 
nenaudingos, bet mes vieni

nebuvę spausdinti. Ir tie, 
kuriems rašė muziką kom
pozitoriai Julius Gaidelis, 
Jeronimas Kačinskas, Anta
nas Budriūnas, Vladas Ja- 
kubėnas ir kiti.

Atsiminimų pluoštas —
kuoti jų žemes, atiduodami 

jas protestantams škotams. A 
kuriuos atgabendavo iš Sko-| auV()n^us vaikyste n kelių 
tijos. Taip katalikiškoj Ai-I Lietuvos nepnklau-

rijoj priviso protestantų. y-_ 
pač daug jų Įsikūrė šiaurėje,
Ulsterio provincijoj, kur 
tarp katalikų ir protestantų 
dabar eina muštynės. Kata
likai sako. kad protestantai 
juos skriaudžia, nepripažįs
ta jiems pilietinių teisių, 
neleidžia balsuoti ir taip to
liau. 0 protestantai kaltina 

i katalikus, esą, jie savo res
publikoj smaugia protestan
tus. Vienu žodžiu, mušasi 
dėl religijos skirtumų.

— O kiek iš viso airiu yra.
Maiki?

— Devynioliktame šimt
mety, tėve, kai jie kovojo už 
Airijos nepriklausomybę, jų 
Airijoj buvo 8,250,000. Bet 
1845 metais Airiją ištiko 
bulvių badas, ir apie pusė 
jos gyventojų išmirė. O kai 
įsikūrė nepriklausoma airių 
respublika, jie būriais pra
dėjo važiuoti Amerikon. Da
bar Airijoj priskaitoma jau 
tik 2,900,000 gyventojų.

— Nu. tai ant to galim ir)

omybės metų dar neįsišak 
nijusių menininkų dienos.
Laikas, kada dideli dalykai 
buvo kuriami iš nieko, kai 
maži pasisekimai žavėjo, o 
didelės nesėkmės'kartais at
rodė tik juokingos., čia y- 
pač įdomus satyrinio teatro 
„Vilkolakio“ laikų atsimini
mų fragmentas.

Tebūnie Pranas Lember
tas ilgai šviesus ir gyvas mū
sų atminty, nors lapkričio 29 
dieną sukanka jau dveji me
tai, kai jis iš mūsų tarpo iš
keliavo Anapus.

Jo „Tau. sesute“ galima 
gauti Keleivio administra
cijoje. Knyga 269 puslapių. na $6.00.
vinjetės Pauliaus Jurkaus, 
kaina: kietais viršeliais — 
$4.00, minkštais — $3.00.

RADO 25.000 METŲ 
KAUKOLĘ

K
Meksikoje darant kasinė-užbaigti, Maiki. Dabar tu Į 

gali sau eiti. kur tau reikia., jimus rasta kaukolė, kuri. 
o aš eisiu paieškoti makor- archeologų nuomone, yra 
kos savo pypkei. ne mažiau kaip 25.000 metų

sęnumo.
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muo. Kietais viršeliais kai
na $3.75, minkštais $3.15.

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10 
minkštais — $8 

BALADES, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i* 
iiustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina............... $6.00

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši 
toje 238 psl. knygoje yra S 
dramos: Baisusis Birželis 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė 
Parašė Pranas Naumiestii-
kis. Kaina.................$3 5<

LIETUVOS ISTORIJA 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė, 
414 psl., daug paveikslų, ke 
Ii žemėlapiai, tvirtai Įrišta 
Knyga ne tik geras vadovė 
lis mokiniams, bet ją su ido 
mumu skaitys ir suaugusieji
Kaina ............................ $6

IŠ SUTEMŲ 1 AUŠRĄ, 
parašė prof. d r. Antanas 
P. Ramūnas, 453 psl., kai-

didžiausias mūsų prašymas:

1. Keičiant adresus, pra
nešti ir senąjį adresą;

2. Pakeitus adresą, pra- 
’i nešti jį ne tik paštui, bet ir

mums, ir

3. Mokėti prenumeratą, 
nelaukiant raginimų. Ge
riausia mokėti kiekvienais 
metais vis tuo pačiu laiku.

Laukiame Jūsų paramos.

Keleivio administracija

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

Nardžio pulkas, Balės 
1 Vaivorykštės, kaina $2.

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

ŽVILGSNIS J PRAEITI 
K- Žuko, 476 psl., kai
na ................................... $5

Knygos
jaunimui

MEŠKIUKAS RUDNOSHJ- 
KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si didelį pasisekimą. Kny
gos kaina ...............$3.00.

BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaškienė, 
133 psl., kaina $3.60.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ............................  $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na- 
rūnės eilėraščiai, daug iliur 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.

«
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A. SOiŽENIUaCAZ

Stabai turgaus aikštėje
Vertė dr. Dsaas Jasaitis

(Tęsinys)

Senas žmogus pažiūrėjo į jį įžambiniu, svilinančiu 
žvilgsniu.

Kas buvo tie žmonės, kurie tikėjo? — jis paklausė.
— Nagi, aš. Iki karo su Suomija.
(Tas karas, vykęs 1939-1940 žiemą, parodė išimtiną 

Raudonosios armijos nepasiruošimą karui. Tai sukėlė nu
sivylimą Stalinu. Vert). -

— Tačiau, kiek yra tokių, kurie tikęjo. ar tokių, ku
rie nesuprato? Aš žinau, kad negalima perdaug reikalauti 
iš vaiko. Bet aš tikrai negaliu prileisti, kad visi žmonės ta
po staiga silpnapročiai. Aš negaliu tai tikėti. Aš nenoriu!
Senais laikais dvaro ponas, stovėdamas rūmų prieangyje, 
kalbėjo visokius niekus, bet baudžiauninkai tyliai šypso
josi j savo barzdas. Dvarponis ir šalia stovintys anstoliai 
tai matė. O laikui atėjus nusilenkti, visi, iš tikrųjų, kaip 
vienas žmogus nusilenkdavo. Ar tai įrodo, kad ūkininkai 
tikėjo ponu? Kokios rūšies asmuo jūs turite būti, kad tuo 
tikėtumėte?

šulubinas širdo vis labiau. Jis turėjo veidą, kurį stip
ins susijaudinimas smarkiai iškreipdavo ir pakeisdavo, 
nepalikdamas nė vieno ramaus bruožo.

— Apie kokią žmonių rūšį mudu kalbame? — jis 
tęsė. — Staiga visi profesoriai ir visi inžinieriai pasiverčia 
kenkėjais. Ir tuo tikima. Pilietinio karo meto geriausi divi
zijų komandieriai tampa vokiečių ir japonų šnipais. Ir 
tuo tikima? Lenino visa senoji gvardija parodoma, kaip 
niekšiškos išgamos. Ir tuo tikima! Jo paties draugai ir pa
žįstami nukankinami kaip liaudies priešai. Ir tuo tikima.
Milionai rusų karių išduoda savo kraštą. Ir tuo tikima. Iš
tisos tautos, seniai ir kūdikiai, sunaikinamos. Ir vis jis tuo 
tiki! Tai kas per žmogus jis yra, aš noriu paklausti? Jis' 
yra beprotis. Bet ar gali visa tauta būti bepročiai? Ne. 
jūs turite man atleisti. Žmonės yra pakankamai protingi. J 
Yra daug paprasčiau. Žmonės norėjo gyventi. Sakoma,! 
didelės tautos turi dėsnį — ištesėti ir išlikti gyvomis. Kai | 
kiekvienas iš mūsų numirs ir istorija, atsistojus prie kapo, . 
paklaus „Kas jie buvo?“, bus tik vieninteliai galimas Puš
kino atsakymas: „Mūsų niekšiškais laikais... žmogus bu
vo tironas, išdavikas ar kalinys“ i

Olegas krūptelėjo. Jis nežinojo eilėraščio, kuris buvo 
perveriančiai teisingas. Poetas ir teisybė beveik fiziškai 
sutapo, šulubinas, mojuodamas atkišktu pirštu, prabilo: į

— Poetas nesurado eilėraštyje vietos žodžiui „kvai- • 
ias“, nors jis žinojo, kad jų yra pasaulyje. Ne, faktiškai 
yra tik trys galimi atvejai. Kadangi aš neatsimenu buvęs 
kalėjime, kadangi tikrai žinau, nesu buvęs tironu... tokiu, 
atveju, reiškia... — šulubinas nusišypsojo. Paskui prade- ’ 
jo kosėti. i

— Tai reiškia... —bekosėdamas jis suposi ant savo i 
šlaunų tai į priekį, tai į užpakalį. — Ar jūs galvojate, kad1 
toksai gyvenimas buvo lengvesnis, negu jūsų? Visą gyve-' 
nimą aš skendėjau baimėje. Tačiau aš dabar noriu pasi-j 
keisti vietomis su jumos.

Kaip ir šulubinas, Kostaglotovas linksėjo pirmyn ir! 
atgal, pliumptelėjęs ant siauro suolo, kaip skiauterėtas 
paukštis ant laktos. j

Jų juodi nuožulniai pasvirę šešėliai gulėjo sustyrę’ 
priešais juodu ant žemės. i

— Ne, Aleksiejau Filipovičiau, jūs klystate. Tai per- yra nesveikos, išsiplėtusios.
daug urminis pasmerkimas, perdaug grubus. Mano supra- Kodėl taip yra? Ką daryti, 

kad venos neišsiplėstų arba 
išsiplėtimas nedidėtų?

Wateh iš BrMkKue, Mas*. MritaaM maUfefo<FNM,kari turi SMttaria 
ir 48 vaikaičius. Dešinėj susituokusieji, kairije O*NW valkai.

ir Aristotle Onassiai sa 
rungtynėse Sbea

Joks F. 
stadione New

RUDENS SAPNAI

Neklausk, nemaldauk 
Ir 
Ai

Svajonėse gojai žaliuoja.

Artyn, vis artyn 
Supa liepsnos nume 
Nuo skardžių aukštų ir nuo girių. 
Paskęsta buitis šviesos vulkane,
Ir pasakų bokštai išnyra.

Neklausk, nemaldauk 
Ir nebausk,
Jei širdin kažin kas įsiprašo... 
Svajojimus tuos ir sapnus 
į nuostolius laikas nurašo...

(Iš autorės eilėraščių rinkinio „Rudens sapnai“, 
kuris už $2 gaunamas Keleivio administracijoj.)

timu, išdavikai buvo tie, kurie rašė įskundimus arba buvo 
liudininkai. Tokių yra milionai. Galima skaičiuoti. Gali
ma skaičiuoti, kad kiekvenam įskundėjui atitenka vienas,

lodei plečiasi koji) tok?
Beveik kas penkto suau-j didina sunkus fizinis darbas 

gūsio žmogaus kojų venos stovint ir pan,

Žmogaus kojų veninė sis-

Turi reikšmės ir įgimtas 
venų ir viso organizmo jun
giamojo audinio silpnumas. 
Dažnai to paties ligonio 
silpnos ne tik venos, jų išsi-

MkyBim. du ar traliniai, ar n«T O tai įrodo, kad jų yra tema netobula, nepa- plėtim, lydi išvaržė hemo-
milionai. Bet kiekvieną iš jų užrašyti išdaviku tai pergro
tas sprendimas. Ir Puškinas pasiskubino. Audra nulaužia 
medžius, bet žolę tik sulenkia. Ar tai reiškia, kad žolė iš
davė medį? Kiekvienas turi savo gyvenimą. Jūs pats pa
sakėte, kad tautos įstatymas yra išlikti gyvai.

Šulubinas taip susiraukė, kad dingo jo akys ir tik li
kutis jo burnos buvo matomas. Trumpą akimirką buvo 
matomos jo didelės apvalainos akys, bet tuoj jos dingda
vo, palikdamos tik raukšlėtą aklą odą.

Jis leido veidui atsigauti. Tada jo aky*e vėl buvo to- į r l-===' eh ~ =a±—aw—ė—, 
klos pačios tabokiniai rudos lėliukės, tokie patys paraudo- Į
nėję akių baltymai. Bet dabar jų žvilgsnis buvo drumstas.1 nelinkę gyventi grynu pažinimu. Todėl jiems yra taip 
Staiga jis pasakė: i lengva užteršti mokslą prietarais. Prietarai yra įvairūs

—Gerai, bandykime išreikšti tai švelnesne forma — stabai... „Padermių stabai“. Bakenas juos vadina "Urvų 
minios iimtinlrtii, baime palikti vienam už bendruomenės stabais“ 
ribų. da Bėra nieko nauja Francis Bekonas sugalvojo!
dar XVI amžiuje stabų doktriną. Jis teigė, kad žmonės - (Bus daugiau)

rojus, pilnapadystė arba stu
buro iškrypimas.

Labai kenkia ir nepalan
kios darbo sąlygos, sunkus 

takos turi paveldėtas venų į fizinis darbas stovint, ypač 
sienelių ir jų vožtuvų silp-i jei patalpa yra karšta ir 
numas. Venų kraujospūdį drėgna. Venų plėtimąsi ska-

kankamai pritaikyta stačiai 
kūno padėčiai ir darbinei 
veikiat

Yra žinoma, kad daug į-

Nr.44. 1969 m. spalio 29 d.
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ROMANAI
Jurgis Gliaudą, LIEPS

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

Alė Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 265 psL 
kaina $3.50.

Šeinininkėms
FARŠIRUOTI PIPIRAI 

DIETIŠKAI

Keturiems asmenims: 10 
ankštinių pipirų, pusė svaro __
*yžhį 3 uncijos sviesto, “aiCurt, AIDAS TARP
ziMiabna 1 onulzatno omuMzin ’_ _____  _ _ ____druskos. 1 šaukštas smulkin
to svogūno, 14 uncijų sulti
nio, 1 šaukštas smulkiai su
pjaustytų petražolių, trupu
tis sūrio, 2 kiaušiniai, 1 
kvorta pomidorų sulčių.

Iš ankštinių pipirų išvaly
ti sėklas ir apšiltinti juos 
karštu, sūdytu vandeniu. 
Taip pat apšiltintus ryžius, 
pridėjus sviesto, pakepinti 

tina nepatogi ankšta avaly-f geltonumo,
Bė, labai akėtai, kulneliai! ’SS1.“*!? *r.°'*al-

batukai, nesaikingas spor
tas.. Venų išsiplėtimu sirgti 
yra linkę aptukę, nejudrūs, 
o taip pat aukštaūgiai žmo
nės.

tėję traškinti 35 minutes. 
Patroškinus 25 minutes, su
dėti petražoles, ištroškinus*

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

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

Aloyza* Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.
Alė Rūta, ŽEMES ŠAUKS

MAS, 305 psl., kaina $4.00. 
Vincą* Mamona*: MIG- 

OTAS PYTAS. 16Sdur1., 
Kaina $2.50. Gaunama Ke* 
’eivio administr&ciioie. 

Jeronimą* lgnatoni*, L0-
pabarstyti trintu sūriu ir su-Į ŽIAI, 301 psl.. kaina $3.00
dėti nevirtus kiaušinius.
Šiuo mišiniu užpildyti pipi
rus ir apipilti pomidorų sul
tiniu. Virti, kol pipirai pa
sidažys -minkšti. Vasoje su- P&L. kaina $3.00. 
šildyti 1 unciją sviesto, l! Andriu* Valučiu*. NE- 
šaukštą smulkiai supiausty- MUNO SŪNŪS. II tomas, 
tų petražolių lapų, užpilti; 428 psl, kaina $4.00. 
karštą pomidorų padažą ir Sally Salminen, KATRY- 
sudėti farširuotus pipirus. NA, romanas, laimėjęs Šve

dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarutis, VILNIAUS 
RŪBAS. 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais $3.15.

____ _______________ r t kietais viršeliais $3.75,
> negimdžiusioms'pūm jj gamindama t Jurgi* Gliaudą, DELFINO
Reikšminga ir tai,lmaistą, skalbdama, tvarky- ŽENKLE, premijuotas ro- 

kad vyrai venų išsiplėtimu j dama butą ir eidama kitą'manas, 234 psl.. kaina $2.50 
serga beveik tiek pat, kaip ir į namų apyvoką. I Albina* Baranauskas,

“ *

Labai svarbi šio susirgi- terš namų ruoša trunka nuo 
mo profilaktika. Pirmiausia 6 valandų bevaikėse šeimo- 
būtina šalinti visas kliūtis, se iki 9 valandų tose šeimo- 
trukdančias veninio kraujo se, kur yra 5 ar daugiau vai- 
nutekėjimui iš kojų. Neimu- kų. Jeigu jauniausias vaikas 
doti timpų, gumų ir kitokių yra mažiau nei vienerių me- 
koją bei jos venas suveržian- tų amžiaus, tai namų šeimi- 
čių raiščių. Avalynė turi bū- ninkei tenka dirbti viduti- 
ti patogi, nevarginanti, ne- niškai 9.3 vai. per dieną. Gi,, . „
spausti kojų, nepritrinti nuo- ten. kur moteris turi pilno - ,,
spaudų. Žalinga dėvėti labai laiko tarnybą ar darbą užĮ e n*Al.
siaurus aukštais kulniukais namų, ji šeimos reikalams! VEW,MA.?1/J* . PA;LUS» 
batus, kurie deformuoja ir sugaišta dar 5 valandas. | romanas is netuyiy emigran- 
vargina pėdą, nusilpnina Tai turėtų įsidėmėti vyrai J 242
hbmzdoa rann-iPTua pato- kurie, grįžę iš darbo, spokso na

Daugelis moterų mano, 
kad svarbiausia venų išsi
plėtimo priežastis — nėštu
mas ir gimdymas. Tiesa, 
nėštumo metu neretai pasi
rodo smulkaus tinklo pavi
dalo venų išsiplėtimai kojo
se, tačiau po gimdymo jie 
paprastai išnyksta. Yra dau
gybė moterų, kurios augina

3-4 vaikus, o jų kojos tė
ra gražios, be kojų venų 

išsiplėtimo. Ir priešingai — 
venos neretai išsiplečia ir 
nė karto
moterims.

MOTERS DARBO DIENA

Čia turime galvoje moters 
darbo valandas namie, ku-

blauzdos raumenis, 
giausia yra pusaukštė, 3-5 f į televiziją, geria alų ar stip- 
centimetrų aukščio kulniu- resnį skystimėlį ir dar bur
kų. avalynė. Padas turi būti ba, kad žmona nesuskuba 
kietas, atitinkąs kojos for- jUma paimanti, 
mą. Minkštais padais avaly
nė netinkama, nes ilgainiui 
nuo jos rali issivystyt plokš- 
čiapėdiškumas, kuris savo 
ruožtu vargina kojas ir gali 
prisidėti prie venų išsiplėti
mo.

Reikia vangti iko ranku sp?ud? 'TLJ?
tfnvinf Pr.lrm«.K« sytoJ° &T- VydfljlO

monografiją. Jau pasisekė

VYDŪNO

MONOGRAFIJOS

REIKALU

Andriu* Vahacka*. NE
MUNO SŪNŪS. romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280

kaina $2.50.
Kazy* Almeną*. UPE f

RY1US. UPE f ŠIAURE,
romanas T dalis. 325 pel., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $34)0.

Ale Rūta. KELIAS { 
KAIRE, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuviu cvvenimo, 248 pet,

GY-

darbo stovint Prekystalio 
darbuotojoms ir kitoms, ku
rios dirba stovėdamos, pa
tartina avėti specialius pato
gius neaukštais kulniukais 
kietu padu ir aukštu, iki 
blauzdos vidurio suvarsto
mu ir blauzdą lengvai su
veržiančiu miliuku batus. 
Taip pat naudinga dėvėti 
specialias, koją lengvai 
spaudžiančias elastines ko

jo visų raštų rinkinį sudary
ti. Taip pat pasisekė surink
ti per 200 jo nuotraukų. Ma
loniai prašmi tautiečius. Vy
dūno bičiulius, man ateiti 
talkon ir atsiųsti laikraščių 
iškarpų apie Vydūną, atsi
minimų, jo laiškų atspaudus 
ar originalus bei kitokią me
džiagą. liečiančią minimą 
rašytoją. Pasidaręs atsiųs- 

. tos medžiagos atspaudus, o- 
daryti trumpas 5 minučių' riginalus tuoj grąžinsiu. Me- 
mankštos pertraukas, kurių džlagą siųsti adresu: 
metu keletą kartų reikia pa
sistiepti ant pirštų, pritūpti, 
daryti pėdų ir blauzdų ma
sažą kelio kryptimi. Jei ga
lima, labai naudinga g-10 
minučių pagulėti, daryti ko
jomis judesius, kaip važiuo
jant dviračiu. Visa tai išva
rinėja iš kojų venų susitven- 
kusi kraują, pagerina indi-' —L*a

jines.
Vertėtų kas 1-2 valandas

(Pkbaiga kitame numery).

Via, M2,

Vytautas Volerta*. UPE 
rEKA VINGIAIS, remana*
’32 psl.. kaina $3.50.

Vacy* Kavaliūnas. KALr
MŲ GIESME, premijuotas 
omanas, 201 psl.. kaina 

$2.50.
Kazy* Plačenb, PULKIM 

ANT KELIŲ..., romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo, 
II laida, 160 psl. kaina $2.00

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
uotas romanas iš politinių 

/migrantų gyvenimo, 268 
«1.. kaina $250. _

Juozas Nralikauska*, TIT
NAGO UGNIS, premijuotai 
omanas, 205 pusi., kaina 

$2.50.
Aloyzas Baronas: LIEP- 

TAJ IR BEDUGNES, pru- 
nijuotas romanas, 279 pSt, 
<aina $3,00.

Vytautas Alanta*: TARF 
JVIEJŲ GYVENIMŲ, 482 
»usL, kaina $450.

Juozą* švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
š knygnešio kun. M. SkJo- 
avičiaus gyvenimo, 233 psL, 
raina $2.50.

Aloyza* &*n>aa«: VlENI-’ 
$1 MEDŽIAI, 117 psL kau
na $150.

Pranas NaujokaMot U- 
PEL1AI NEGRĮŽTA f 
4ALNUS, 509 p«L, kaina 
fROO
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kratikmako 

premijuotas romanas, 248
psl., kaina $8.

X
*
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SIŪLOME IŠRINKTI

Loftus
I MOKYKLŲ KOMITETĄ!

Norman Alekna
1632 Columbia Road 

So. Boston. Mass.

Steve Kiarsie
27 Gordon Street 
Brighton, Mass.

Buvęs senatorius
Vito Piga*a

Worcester, Mass.

KĄ LOFTUS ŽADA? ( Inžinierių susirinkimas

Kandidatas į Mokyklų ko
mitetą Loftus rūpinsis suma
žinti narkotikų, nusikaltimų, 
smurto plitimą, nauja mo
kyklų statyba, vakariniais 
kursais tiems, kurie nori go
riau išmokti savo dirbamų 
darbą. įsteigti visą eilę vai-į 
kų darželių, kad norinčios 
dirbti motinos galėtų juose 
savo vaikus palikti, išplėsti 
patarimų biurus, sumoder
ninti profesines mokyklas, 
į tą darbą įtraukti pramoni
ninkus ir prekybininkus, į- 
vesti šiltus pusryčius moki
niams. Žodžiu, — Loftus tu
ri daug labai naudingų su
manymų Bostono mokyk
loms pagerinti, todėl jis ge
riausias kandidatas į Mo
kyklų tarybą.

(Sk.)

Nepamirškime !
Lapkričio 8 d. 7 vai. vak. 

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos III aukšto salėje 
Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas rengia metinį po
būvį — vakarienę su įdomia 
programa.

Maloniai kviečiame visus 
tame pobūvyje dalyvauti ir 
tuo paremti savąją mokyklą*.

Tėvų komitetas

ALIAS Bostono skyriaus 
narių su poniom susirinki
mas - susipažinimo kava į- 
vyks 1969 m. lapkričio 1 d. 
7:30 vai. vak. Lietuvių Tau
tinės Sąjungos namuose. 484 
4th Street. So. Boston, Mass.

Paskaitą "Inžinieriai ir jų 
profesiniai rūpesčiai“ skai 
tys inž. E. Manomaitis. Po 
to bus trumpa meninė dalis, 
vėliau kava ir laisvi pašne 
kesiai.

Pagal naujus sąjungos į 
status nariais gali būti lietu
viai inžinieriai, architektai 
ir kiti tiksliųjų mokslų aka
demikai (matematikai, fizi
kai, chemikai, ttc.), turį ba
kalauro ar aukštesnius laips
nius arba lygias kvalifikaci
jas.

Minėtų profesijų asmenys 
su poniom maloniai kviečia
mi dalyvauti. Tai bus gera 
proga susipažinti su sky
riaus veikla bei nariais, o 
taip pat pasvarstyti apie įsi
jungimą į skyrių.

Tolimesniu informacijų 
orašome kreiptis į inž. J. A 
Rasį, tel. 491-0840.
ALIAS Bostono Skyriaus 

Valdyba

Svarba SLA 306 kuopos

Pranešama kuopos na
riams. kad šeštadienį, lap
kričio 1 d. 7 vai. vak. Sanda
ros salėje bus laimėjimų 
traukimas ir dividendų, ku
riuos atsiuntė centro valdy
ba. išdalinimas. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, nes ta-

Gauta Balfui aukų:
B. ir I. Veitai —$25.
Po $20: E. ir I. Manomai-

čiai, St. Augonis ir J. Sta- 
rinskas.

P. ir O. Vaičaičiai ■-— $10. 
Po $5: A. ir E. Griauzdės,

P. Pauliukonis, E. Juciūtė, 
O. Margaitienė, I. Sirutavi- 
čienė ir L.H .

T. Stankūnaitė — $3.75. 
Iš viso gauta $123.75.

poetas Vytautas Mačernis Rinksime naują karalienę !!
SANDAROS MOTERŲ KLUBAS 

sekmadienį, lapkričio 2 4 2 vaL popiet

Sgu. Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos U aukšto salėje 
368 Broadway, So. Bflften*

J jau dvidešimt pirmąjį jjjfeą rinka

Našliu karalienę

Praeitą šeštadienį įvyko 
pirmas šį sezoną LB Bosto
no Kultūros Klubo susirin- 

į kimas, kuris buvo skirtas 
karo dienomis jauno 
šio talentingo poetOrVjHButo 
Mačernio 25 m. miros su
kakčiai pamini

Pagrindinį žo^j apie. vy 
tauto Mačernio" asmenį ir 
kūrybą tarė svečias iš Mont
realio poetas dr. Henrikas 
Nagys. šis malonus ir rimtas 
prelegentas ir kūrėjas bos
toniečių yra dažnai pasi
kviečiamas ir visada sutrau
kia gausų būrį publikos ir 
palieka mums geriausius į 
pūdžius ir atsiminimus.

Henrikas Nagys ir šį kar
tą pilnutėlei Tarptautinio 
Instituto salei vyresniosios 
ir jaunesniosios kartos atsto
vų taikliu žodžiu pateikė V. 
Mačernio poetinės, kūrybos 
apžvalgą, bei tos . kūrybos 
vertinimą, savo atsiminimais 
pavaizduodamas ir išryš
kindamas ir patį jo asmenį.

V. Mačernio šeštąją vizi
ją su įsijautimu paskaitė 
Bostono Dramos Sambūrio 
narys Norbertas Lingertai- 
tis. Klubo pirmininkas dr. B. 
Mikonis valdybos vardu šios 
programos dalyviams nuo
širdžiai padėkojo ir įteikė 
po knygą dovanų.

Reikia pabrėžti, kad šis 
pirmasis susirinkimas buvo 
tikrai vertas kultūrinio po-j 
kalbio vardo, ir linkėtina,; 
kad klubo programa ir atei-, 
ty nenusmukty. Iš kitos pip
sės, tenka apgailestauti, kad

B DTAI U.S.S.R. ir Lietuvoje
eiF
į

Bus skanūs pietūs as 

Gros Micky Haberuk orkestras

Pirmininkė Ona Leščinskienė su banketo šeimininkėmis 
kviečia visus atvykti ir dalyvauti karalienės rinkimuose 

Visi linksmai praleisite laiką!

A, B. JįRealty
įstaiga,

atidara kaaMun aso 9 raL ryto iki 6 raL po pietą.'

Klientų patogumui ji atidara ir sekmadieniais 
nuo 1 vai. iki 5 vaL po pietų arba pagal susitarimą.

Norintieji skubotai parduoti, pirkti namus arba išnuo
moti butus prašomi pranešti mūsų įstaigai, 
esame gavę nemaža paklausimų ir turime pasiūlymų.

A. ir B. UTENIAI 
Teief. 269-6198

ti 507 E. Broadvray, South Boetoa,

Mes džiaugiamės, galėdami pranešti savo klientams, kad 
mes vėl galime pasiūlyti butus didesniuose Sovietų Sąjun
gas ir Lietuvos miestuose tų miestų gyventojams.
Tuos butus gali nupirkti giminės ir draugai, gyvenamieji 
Amerikoje. — Kas pirmas ateina — tas 
bus pirmas aptarnaujamas;
Smulkesnių informacijų kreiptis j sekančias į Podarogifts, 
line., prisijungusias firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 Walaut Street, Philadelphia, Pa. 19106 
TeL: 215 WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th SU New York, N.Y. 10036

Tel. 212 CI 5-7905

PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY. INC.
1776 Uroadway, Room 1201, New York, N.Y. 10019. 

Tek: 212-561-6590 
arba į bet kurį jų skyrių.

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. South, New York, N.Y. 10003.

Tel.: (212) 228-9547

J. I. B. vaistai, patentuoti Šveicarijoje Nr. 458628, 
registruoti JAV ir Europoje, ATAUGINA PLAUKUS, 
išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų 
slinkimą^ grąžina natūralią plaukų spalvą MOTERIMS 
IR VYRAMS. 100 procentų garantuotai, J.I.B. varto
damas, nebūsi nei plikas, nei žilas.

J.I.B. LABORATORIJA, 1437 So. 49th AVENUE 
CICERO. ILLINOIS 60650

6

A. Mockienė minėjo 
75 metų sukaktį

Senai Keleivio skaitytojai 
Antaninai Mockienei spalio 

tą pat dieną ir valandą buvo 26 d. sukakto 75 metai am 
Bostone surengtas ir kitas žiaus. Tos sukakties proga 
parengimas — balius. Rei- j°s duktė savo namuose 
ketų tokio "pertekliaus“ vis Braintree iškėlė šaunią .puo
delio vengti, nes Bostono tą» kurioje dalyvavo, nema- 
lietuvių kolonija nėra neiš
semiamai didelė, o be to, de
rėtų visada teikti pirmenybę 
lietuviškos kultūros reikalui 
prieš pramogą.

Aleknos išvažiavo į Floridą
Mūsų artimi kaimynai E- 

milija ir Antanas Aleknos 
išvažiavo į Floridą ir prašė 
visiems bostoniškiams pasa

žas sukaktuvininkės artimų
jų būrys.

Linkime A. Mockienei dar 
daug laimingų metų.

Bostono
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

Lapkričio 2 d. Sandaros 
kyti: "Iki pasimatymo kitą1 Moterų Klubo našlių ban- 
pavasarį!“ Į ketas So. Bostono Lietuvių

J. Kasmauskas su A. Moc
kiene iškėlė jiems gražias iš
leistuves, kuriose tarp kiti 
dalyvavo Namaksiai, Stra
vinskienė, Nedvinienė, Jo- 
kūbėnienė, Kamėnienė (ji 
atvežė ir skanų tortą).

Piliečių Dr-jos salėje.
« • •

Lapkričio 8 d. Bostono li
tuanistinei mokyklai parem
ti banketas So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Dr-jos trečiojo 
aukšto salėje.• * •

Lietuvių H laimėjo
So. Bostono Lietuyių Pi-

!• TV A - - ji — v —1-liečiu Dr-jos Antroji šach
matų komanda, kuriai vado
vauja Bronius Skrabulis, 
spalio 24 d. laimėjo pirmą 
sias MET lygos rungtynes su 
Harvard Chess Club santy-

Lap
cock sa 
tinių šo
dinėlės“ vakaras, kurį 
gia Putnamo seselės Nerin
gos jaunimo stovyklai pa
remti.

Piliečių Dr-jos salėje LB i 
Bostono apylinkės valdyba 
ir Bostono ateitininkai sen
draugiai rengia prezidento 
Aleksandro Stulginskio mi
nėjimą.

• ♦ •
Tradicinis So. Bostono 

Lietuvių Piliečių Drjos Nau
jųjų Metų sutikimo banke
tas įvyks gruodžio 31 d. va
kare draugijos patalpose.

• « •
Vasario 15 d. Alto rengia

mas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi
mo sukakties minėjimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos III aukšto salėje.

NENUSIMINKI1E!
Galina pagelbėti sergantiems 

reumatu, rauką ar koją skaus
mais. nutirpinu, jaučiant no©-

RB&LEEF RUB mostfe dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa* 
sėkmes, arba grąžiname pinigas.

Siąskite 95, gausite vaistus 
su nurodomais.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Bok 9112 

Nevrark. NJ. 67105

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jau 8* mst| tarnauja lietuvių visuomenei ir išmoki- 
jo daugiaa kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Betuvią fratemalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS neieško pelną, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindo.

SLA— jau tori daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis Čia gali gauti įvairiu klasių
apdraudas nuo $100.06 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją
dovrment Insurance, kad jaunuolis gautą pinigu 
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 metame.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Betvriiką 
klubą ir draugiją nariams. Už 91.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis 92.00 i metu

SLA—kuopos yra daugumoje Betuvią koloniją. Kreipkitės 
• kuopą veikėju, ir Jie plačiau paaiškins apie

Už aukas Balfui nuošir-
me susirinkime bus renka-! dus ačiū. Balfo vajus tęsia- _
ma ir nauja valdyba. Atoki-' mas ir toliau. Aukas prašo-' kju3?52-L5?čia "pasižymi

me siųsti arba įteikti Bosto-, jo Kę^tig Makaitis, pakĮo- 
no Balfo skyriaus valdybai.. jęg gavo varžovą per 22 ėji-

Valdyba

rų kvietimų nebus.
A. Andriulionis,

pirmininkas mus.
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Keleivio* prenumerata • gera 
dovana visokiomis progomis!

* * «

So. Bostono Lietuvių Pi-

F
Programa Naujoj Anglijo 1 stoties WLYN, 1860 V 
locikių ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die

Gausite spausdintu informacijas, jeigu 
parašysite:
Uthuaaian AMnnee ef America
307 West 30tk Street, New York, N.Y. 10001

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rištą

Kreiptis mnu adrisut 
BRONIS KONTRIM '

Sa. Bastos,
ToL AN

92127 
8-1791

A. J. NAMAKSY
Rosi Estete A Insuramaa 

371 County Club Rd. 
Nevrtea Cortra. Mm. 12189

ToL

liečiu Dr-jos šurum-burumi Perduodama: Vėliausi!, 
įvyks lapkričio 16 d. draugi- ^ulinių žinių santrauka 
jos patalpose. r kom«nt*nd. muzika, dai

*• • » mb ir Magdutėa pateka.
Biznio reikalais kreiptis 

Baltie Floriata gėlių ir dovs 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauns 

ir KeMvte

Lapkričio 23 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
salėje Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo sukakties minėji
mas, kurį rengia L.S. Vete
ranų S-gos Ramovės skyrius.

Gruodžio 6 d. 8:30 vai. 
tilt Jordan Hali Izidoriaus 
ir Vytenio Vasyliūnų kon
certas.

* * B
Gruodžio 7 d. 5 vai. po 

pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečiu Dr-jos didžiojoje 
salėje Benedikto Povilari- 
čiaus dainų ir arijų rečitalis.

• • •

PIGI, BET VERTINGA 

DOVANA
Tai H. Tautvaišienės iš

gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba "The Cemetery of Na- 
tions in the Siberian Tund
ra**, 112 psl., kaina $1.75.

Lietuvių kalba ta knyga 
jau išparduota. Ji labai tin-

SAVAITRAŠTIS

Nepriklauso:

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykins, deda daug ir įdomią nuotrauka ir atvirai pasisako 
apie visus mūsą visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytoją laišką skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsą iš- 
eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 98.00 
Adresas:

7722 George Street, I^Salk-Montreai, 690, Quebec, CANADA
Gruodžio 14 d. 4 vai. po

-------------- -—---------------- -rrrrjfjnjjfjjjj pietų So. Bostono Lietuvių ka dovanoti kitataučiam*.



Poslapis aftanfM < j LEIVIS, SO. BOSTON Nr.44, 1969 m. spalio 29 d.

•*•****•****•**•*•*»»•*•**••#•#*♦*♦*#**•#**♦♦♦*♦**♦**♦♦#♦#*♦###♦*•-

Vietines žinios

J

EDUARDAS KANIAVA

komp. V. Klovos naujus kūri
nius — šienapiūtės dainas.

******••••••••••*•*♦♦♦♦*♦♦**♦*♦♦#*♦*♦#♦♦♦**#♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦#♦♦*♦♦#*♦♦♦♦**♦*#♦♦♦♦♦♦♦**♦***♦****♦♦**-»***»*#♦♦♦■

VILNIAUS OPEROS SOLISTO

i koncertavęs Pabaltijo sostinėse 
I ir {vairiuose Sovietų S-gos mies* i 

tuose. Lenkijoje, Suomijoje, Če
koslovakijoje, Vokietijoje, Ang* 
lijoje. Kanadoje.

"Tėviškės Žiburiai“ .apie E. 
Kaniavą, jam dalyvavus ten Vil
niaus filharmonijos kamerinio 
orkestro programoje 1968 metų 
vasarą, šitaip rašė:

"Kaniava apdovanotas pa_ į 

trauklia išvaizda ir stipriu bal-; 
su, atrodo daug žadančia operos į 
pajėga. Išėjęs gerą vaidybos mo- Į 

#kyklą. jis itin gerai užsireko
mendavo pirmoje koncerto da-' 
lyje, kurioje atliko B. Leonca- 
vallo Pajacų. G. Rossini Sevili
jos kirpėjo ir (ypač efektingai) 
G. Meyerbeer Afrikietės arijas“.

i r

Vilniaus konservatorijos auklė
tinis. tobulinosi Sofijos operoj,
Vilniaus operos solistas (bari-į 
tonas) nuo 1958 m., savo reper-- Lapkričio 2 d. koncerte Bosto- 
tuare turi per 30 vaidmenų, yra' ne jis dainuos operų arijas ir

BARBORA KANIAVIENĖ

Vilniaus televizijos aktorė, bai
gusi 1965 metais Vilniaus kon
servatoriją. sukūrusi daug ve-i 
damųjų vaidmenų eilėje televi
zijos spektaklių. Lapkričio 2 d. 
So. Bostone ji skaitys Maironio, 
baladę "Jūratė ir Kastytis“ ir 

■ J. Degutytės, V. Palčiauskaitčs, 
V. Karaliaus ir J. Marcinkevi
čiaus eilėraščius.

VILNIAUS TELEVIZIJOS Ž V A IG Ž D Ė S^ooooooaa^

Barboros Abramavičiūtės - Kaniavienės

dainos ir žodžio KONCERTAS
ĮVYKSTA 1969 M. LAPKRIČIO 2 D., SEKMADIENĮ, 3 VALANDĄ POPIET 
SOUTH BOSTONO HIGH SCH09L AUDITORIJOJE, THOMAS PARKE

BILIETAI gaunami salėje prieš koncertą ir pas:

Trans-Atlantie Travel Service, tel. 268-8764
Vytautą Eikiną, tel. S61-3S23
Ričardą Lizdeni, tel. 731-0188
Praną Šimkų, tel. 471-3929
Helmutą ir Norbertą Lingertaičius, tel. 288-7906

Po koncerto Milton Hill restorane įvyks menininkų pagerbimas. Vietai rezervuo 
ti prašom* kreiptis į Vytautą Eikiną, telefonas 961-3523

RENGIMO KOMITETAS
f fr •
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SLA 328 kp. susirinkimas

SL A328 kuopos narių su
sirinkimas bus sekmadieni, 
lapkričio 2 d. 5 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos patalpose. Visi 
nariai kviečiami dalyvautu

Čia visi gaus pinigų.
Valdyba

Užtiko 500,000 svarų 
sugedusios mėsos

Jau buvo rašyta, kad 
Mass. valstijoj uždaryta ke
liolika skerdyklų ir mėsos 
apdirbimo įmonių dėl nesi
laikymo sanitarinių taisyk
lių.

Dabar paaiškėjo, kad per 
18 mėnesių Mass. valstijoje 
mėsos priežiūros inspekto
riai sunaikino 500,000 svarų 
sugedurios mėsos. Jeigu ne 
jie. vartotojai būtų tą mėsą 
suvalgę, ir kas žino, kokios 
būtų to pasekmės.

Nėra abejonės, kad nema
žas kiekis netinkamos varto
ti mėsos patenka j rinką in
spektorių nepastebėtos.

Telefonai: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS 

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

447 BR0ADWAY 
South Boston. Mam

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
• 3OITH BOSTON, MASS.

ši—

Ketvirtis & Co.
—JEWELEfiS_ 

Laikrodžiai-Deimantal

Prietaisai
> <<apMtinįrai taisome laikrodžio* 

žiedžia, papnožalua

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Td AN 8-4649

, Išnuomoja
Išnuomojamas 5 kamba

riu butas 641 E. Seventb SL, 
So. Bostone. III aukite. Bu
tas gražiai įrengtas, gazu

t
apšildomas.________________ Į

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison StreeL 

Worcester, Mass. 01604 
TeL 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun- 
čiam {vairius siuntinius j Lieta, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap- 
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų' 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia- ? 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia; 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už-,

i
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti' 
gimines čia pas save į svečius 

1 ar nuolatiniam apsigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

t
460 West Broadvray, South Boston, Masa. 02127 

Skambinkite 268-2500

I „

už visus indelius I O
moka F u

%

%

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

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

▼iri $173,000,000
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Trans-Atlantie Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus TransAtlantic Travel Service. Čia visų 
lėktuvų bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
tapildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Z?
Darbo valandos: Kasdien 9 -5

Ketvirtadieniais 9—1
šeštadieniais 8—12

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų m 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

' Jei reik vaistų — eikit į lietovišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

882 a W. Braadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir

Tai veltui

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

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

Skambinkite

390 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL 

VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868 

yra yienintelė oficiali įstos-

268 - 4662;

Nums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
r

Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa- 
kehftJ7 O gal norėsite jūsų bumerį pagerinti Texaco’s Flame 

nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku-
rnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes

tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUELCo.
487 Washlngton Street 
Dorchester, Mass. 02124.
24 valandų patarnavimas

GE 61204

ga VVorcestery, kuri 
siuntinius tiesiog m W 
terio j Lietuvą ir kitas R 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningaL 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitą 
daiktą, tinkamą Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. SvOdienė

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

kuriam vadovavo velionis 
J. Vaičaitis, veikia ir toliau

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
siunčia beterpiikai 

U BOSTONO į LIETUVĄ 

ir kitus Rusijos okupuotus

Pristatymas greitas Ir 
garantuotas 

Atidaryta darbo dienomis

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 2884068

Fuel Chief
i

Knyga yra gcriaasiig žnsgani draagaa

1


