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Turkijos teismas nutarė 
Braziliški) neišimti

JAV greitieji bombonešiai daužė komunistų karo 
puolimui.

Lapkričio 21 d. Turkijos 
teismas pagaliau nusprendė, 
kad Pranas ir Algirdas Bra
žinskai, spalio 15 d. pabėgę 
iš Sovietų S-gos lėktuvu į 
Trebizondą, nušovę lėktuvo 
patarnautoją ir kitus du as
menis sužeidę per susirėmi
mą, šiuos veiksmus įvykdė 
politiniais motyvais ir dėl to 
negali būti išduoti sovietam.

Pranas Bražinskas, 46 m. 
amžiaus, ir jo sūnus Algir
das. 15 m. amžiaus, jau po 
pirmojo tardymo buvo pa
leisti, nes ir tada žemesnysis 
teismas pripažino juos poli
tiniais pabėgėliais ir kad jų 
šaudymas lėktuve buvęs po
litinio pobūdžio, siekiant iš
siveržti į laisvę. Bet rusai 
labai spaudė turku3, įrodinė
dami, kad Bražinskai yra 
kriminalistai ir reikalauda
mi juos išduoti. Tada turkų 
teisingumo ministerija tac- 
dytną atnaujino, ir aūkštes- 
nysis teismas, susipažinęs 
su sovietų pateikta Kaltina
mąja medžiaga, padarė jau 
minėtą nutarimą ir vėl pri
pažino Bražinskus politi
niais ir dėl to negrąžintinais 
pabėgėliais.

Bet Turkijos teisipgumo 
ministerijos atstovas šia pro
ga pareiškė, kad Bražinskų 
kaltintojas turi teisę reika
lauti apeliacijos, pastebėda
mas: "Net jeigu šitie du lie
tuviai negali būti grąžinami 
į Sovietų Sąjungą, tai dar 
nereiškia, kad jie negali bū
ti ar nebus teisiami pačių 
turkų teismo už nužudymą ir
sužeidimą.“

• • '
Aprašydamas šį Turkijos 

teismo sprendimą ir buvusį 
Bražinskų pabėgimą, New 
York Timef reiškia nuomo
nę, kad sovietai,, norėdami 
išgauti Bražinskus, uždelsė 
ir amerikiečių dviejų gene
rolų bei turko palydovo, nu
tūpusių su lėktuvu Sovieti
jos teritorijoje, paleidimą.

Be to, šis dviejų lietuvių 
pabėgimas privertė ir sovie
tus susirūpinti lėktuvų už
puolimų tramdymu, į ką jie 
ligi šiol žiūrėjo gana šaltai, 
nes dauguma tokių lėktuvų 
pagrobėjų vis būdavo jų ša
lininkai ar simpatikai. nes 
jie tik amerikiečių lėktuvus 
užgrobdavo ir juos nuskrai- 
dydavo į komunistinę Kubą. 
Kai dabar dėl to jau teko pa
tiems sovietams atsiriaųgėti, 
jie staiga irgi ėmė ir susirū
pino tarptautinio ir vidaus 
oro susisiekimo saugumą

Sakoma, kad sovietai da
bar organizuoja viešą teis-i 
mą žydams, kurie birželio 151 
dieną bandė užgrobti lėktu
vą Leningrado aerodrome ir 
pabėgti į užsienį.

Kaip ten bebūtų, Bražins
kų pabėgimas pgritamavo

prof. 1. Končius
Labai sunkiai serga prof. 

Ignas Končius, gyvenantis 
Bristol, Conn.. Velionis šią 
vasarą įžengė į 85-sius me
tus.

Mirė pedagogas

J.Gobig
Clevelande mirė Juozas 

Gobis, gimęs 1895 m. Velio
nis nepriklausomoje Lietu
voje mokytojavo Rokiškio ir 
Ukmergės gimnazijose, yra 
parašęs bene kelioliką ne 
kažin kokios vertės vadovė
lių ir kitų leidinių. Politiniu 
požiūriu paskutiniu metų bu
vo gerokai pasimetęs.

FBI direktorius ir
vahtgbės ggnėjas«

Ilgametis FBI direktorius 
Hooveris labai nepalankiai 
atsiliepia apie Johnsono lai
kais buvusį savo viršininką 
Ramsay Ciarką. šis buvęs 
pats blogiausias valstybės 
gynėjas, net blogesnis už 
Robertą Kennedį. Jis buvęs 
kaip medūza (Jellyfish) 
minkštas nusikaltėliams. x

Žinoma, Clark neliko sko
lingas. Jis Hooverį laiko 
sergančiu haliucinacijomis, 
kuris matąs pavojų ten, kur 
jo visai nėra.

JAV-bių vyriausybė

nekeičia nusistatymo
Latvijos nepriklausomy

bės šventės proga valstybės 
sekretorius Rogers atsiuntė 
latviams raštą, kuriame tarp 
kitko rašo:

”Aš noriu Jus užtikrinti, 
kad Jungtinės Valstybės 
reiškia tokį pat respektą ir 
supratimą ir toliau rems lat
vių tautos teisę į laisvą ir 
nepriklausomą valstybinį 
gyvenimą“.

Apkarpė pašalpas
žemės ūkiui

Senatas priėmė įstatymą, 
kuris neleis vienam žemės 
ūkio savininkui išmokėti pa
šalpos už dirvonuojančius 
laukus daugiau nei $55,000.

Pagal dabar veikiantį į- 
statymą kaikurie didelių plo-

nus dolerių.

mbtoa 
nėra abejonės, kad

Pakistaao srities vaizdelis, laioaiy auką tikras skaičius dar neiiaoatas, bet 
ją iuvo keli šlaitai tikstaa iių, o gal ir ritas nUttaaas.

Amerikiečiai včl bombarduoja 
Šiaurės Vietnamu

Aukštesnysis Turkijos 
duoti Sovietų Sąjungai. Bet jie dar gali būti teisiami Ti 
kijos apeliacinio

Praeitą sekmadienio rytątia, bombardavimo atnauji

Šteinus ftooo be šulo
n z - > - ,

galvoje
Nikita Chruščiovas savo 

atsiminimuose, kurie pa
skelbti užsienyje, rašo. kad 
Stalinas buvos "laukinis“ ir 
kad jo galvoje "trūkę vieno 
šulo“. Paskutiniais metais 
jis buvęs vienišas, baimės 
apimtas ir kartais girtas ti
ronas. Girdi, jis turėjęs ir 
žavingų bruožų, bet jeigu, 
esą, Stalinas šiandien būtų 
gyvas, jis, Nikita Chruščio
vas, balsuotų už tai, kad 
Staliną r eikia teisti už jo 
kraštui padarytus nusikalti
mus.

Pats Nikita dabar gyvenąs 
lyg tas termitas Maskvos 
priemiesty h* bendraująs tik
tai su tais, kurie jį saugoja 
nuo kitų ir kitus nuo jo. Jis 
išlikęs gyvas Stalino laikais 
tiktai dėl to. kad jį rėmusi 
Stalino antroji žmona Alli- 
liujeva, kuri vėliau nepa- 
kęsdama vyro vykdomų 
žiaurumų, nusižudė. Stali
nas pasitikėjęs Nikita, bet 
dažnai jį ir įžeidinėjęs.

Chruščiovas paskelbė, kad 
tie jo atsiminimai yra su
klastoti. ne jo rašyti, bet lei
dėjai tvirtina, kad tai paties 
Chruščiovo įkalbėti. Daag 
kas spėja, kad juos į užsie
nį paleido slaptoji policija, 
kurioje dabar yra daug anti- 
stalinistinio elemento.

ne tik Lietuvos laisvės bylos 
propagandai, bet gali turėti 
ir nemažos reikšmės, ap- 
tramdant kobinius oro pira
tus.

Suvaržys prekių - 

importą
Jungtinėse Tautose kas- Atstovų rūmai 215 balsų 

met svarstomas Raudonosios i prieš 165 priėmė įstatymą, 
Kinijos priėmimo klausimas, kuris prezidentui duoda tei- 
bet vis atmetamas, nes ne- sę nustatyti, kiek galima įr 
surenkama dviejų trečdalių vežti tokių prekių, kuri

Raud. Kinija beveik 
patekoį J. Tautas

reikalingų balsų. Šiemet už 
jos priėmimą balsavo 51 
valstybė, prieš 49 ir 25 susi
laikė. (Pernai už balsavo 48, 
prieš 56).

Manoma, kad kitais me
tais bus dar daigiau balsuo
jančių už priėmimą. Yra ša
lininkų priimti abi Kmijas, 
bet jos pačios tam yra prie
šingos.

Sunkiai serga 
Naujas darbo
apsaugos įstatymas

Darbo nelaimėse Ameri
koje per metus žūsta 14,500 
darbininkų ir apie 2 milionai 
sužeidžiami. Tiek nelaimių 
nebūtų, jei būtų geresnė ap
sauga. Darbo unijos spaudė 
vyriausybę sugriežtinti ap
saugos taisykles. Tuoj išlei
simas įstatymas tai ir numa
to ir įmonių priežiūrą pave
da darbo departamentui.

ų įve
žimas kenkia vietos pramo
nei. Galvoje ypač turimi a- 
valynės ir tekstilės gaminiai, 
nes dėl jų didelio importo 
daug vietinių įmonių užsi
darė ir darbininkai palijo 
be darbo. ° ? 1 »'v

Tas įstatymas dar bus 
svarstomas senate.

Darbininkai atmetė 

Maskvos pašalpą
Sovietų Sąjungos unijų 

vadovybė, kuri iš tikrųjų tė
ra tik valdžios pareigūnų į- 
staiga, atsiuntė streikuojan
tiems automobilių darbinin
kams $50,000. JAV unijos 
tą "almužną“ atmetė.

visus nustebino per radiją ir 
spaudoje pasklidusi žinia, 
kad JAV atnaujino Šiaurės 
Vietnamo bombardavimą.

Tą žinią patvirtino ir JAV 
krašto apsaugos sekretorius 
Melvin R. Laird.

JAV greitieji bombone
šiai bombardavo taikinius vi 
sai netoli Hanojaus, o taip 
ir prie Haiphongo uosto.

Amerikiečių žinių šalti
niai praneša, kad Šiaurės 
Vietnamo bombardavimas 
atnaujintas, keršijant komu
nistams už neginkluotų ame
rikiečių lėktuvų apšaudymą. 
Bet kiti karo strategijos ži
novai aiškina, kad tai daro
ma dėl rimtesnių priežasčių.

Esą. Šiaurės Vietnamas, 
naudodamasis ilga bombar
davimo pertrauka ir kovų
tam tikrose vSloae didžiu

lius karo medžiagos kiekius, 
kurią bando gabenti Ho 
Chi Minh keliu į Laosą ir 
Kambodiją, ir taip ruošiasi 
dideliam puolimui visame 
Indokinijos fronte, ypačiai 
tada, kai amerikiečiai dar 
daugiau savo kariuomenės 
atitrauks iš Vietnamo.

Sakoma, kad šis bombar
davimas truksiąs tik ribotą 
laiką. Atseit, kol sudaužys 
numatytus karo arsenalus.

Bombardavimų padariai 
dar tikrinami, bet jau žino
ma, kad jie palietė komunis
tų svarbius punktus. Be to, 
sakoma, yra žuvę ir daug ci
vilinių žmonių.

Kaip ir galima buvo tikė-

nimas stipriai supykdė šiau
rės Vietnamo delegaciją Pa
ryžiaus taikos derybose, ir 
manoma, kad ji kurį laiką 
tas derybas visai boikotuos.

Žinia apie š. Vietnamo 
bombardavimą labai sujau
dino ir kaikuriuos senato
rių? . ypač vadinamuosius 
"laikas balandžius“. Mat, 
tokio karo vadovybės ar pre
zidento nutarimo ir žygio jie 
iš ankgto nežinoję, niekas su 
senatoriais ar kongresme
nais dėl to nesitaręa...

Aišku, dabar dėl tokio Jur
gio bus daug šnektų ir bar* 
nių, gal net demonstracijų, 
bet, matyt, karo vadovybės 
apskaičiavimu, tokio bom
bardavimo reikėjo strategi
niais sumetimais.

Tai esą ir įspėjimas šiu
ris Vietnamu! kad ir ame
rikiečiams pasitraukus iš In- 
dokinijoė, komunistai nega
li tikėtis nei laimėjimo, nei 
saugumo.

Komunistai skelbia, kad 
numušę penkis amerikiečių 
lėktuvus ir hehkopte’.

Automobilių

jau pradėjo derybas su For
du. Jei 
7 d.

Į Pakistane dei milžiniška 

viesulo pakilo kelių dešim
čių pėdų jūros lmnf os ir žu
vo daugybė žinomų. Liku
sieji gyvų nesulaukę pagal
bon, miršta badu ar eina | 
sostinę ieškoti maisto.

.Gvinėja (Afrikos šiaurės 
vakaruose, 4 mil. gyventojų) 
pasiskundė Saugumo Tary
bai, kad ją užpuolė Portuga
lijos samdoma
iš gretimos kolonijos, 
gurno Taryba vienu balsu 
pareikalavo, kad Portugali-

Prez. NizonUe prašo padi-1 ja savo karius tuojau iš Gvi- 
dinti vienu MKonu dolerių ne jos pašalintų. Kuo tai pa- 
pašalpą uJrtNtft valstybėm, sibaigs, dar neaišku.

MŪSŲ SKAITYTOJAMS

Nors ir lakui nemalonu, bet, rimtų priežasčių verčia
mi, turime pranešti Jums, mieli skaitytojai, kad nuo 1971 
matų Keleivio metinė prenumerata yra pakeliama iki 7 
dolerių, o pusei metų — iki 4 doL

Ne paslaptie, kad paskutiniais metais medžiagų, 
imu pataisymų, važmos ir visos kitos kainos be 
taip pakilę ir via dar kyla, kad senom prenumeratos kai
nom jau ftebeįstengiame visų skylių užkaišioti.

Mes tikime, kad Jūs suprasite šią padėtį ir dėl vieno 
pakelto dolerio neststumsite savo seno bičiulio Keleivio 
nuo savo durų ir nsnutrauksite su juo draugiškų ryšių.

Keleivio administracija

Jersey valstija —

sukčių rojus
Neseniai už visokias suk

tybes į kalėjimą pateko Ne- 
warko majoras su savo drau
gais. Dabar į teisiamųjų suo
lą sėsis Jersey City majoras, 
apskrities policijos viršinin
kas ir eilė kitų aukštų parei
gūnų. Jersey City gyvento
jai jau kelis dešimtmečius 
kalba, kad be kyšio nė iš to
lo neik prie to ar kito aukš
to pareigūno. Todėl ten ne 
naujiena, kad jie dabar pa
kliuvo į teisingumo rankas.

St. Louis valdo

gengsteriai
Teisingumo departamen

tas sako, kad šį didelį St. 
Louis miestą pasidalijo du 
organizuotų nusikaltėlių sin
dikatai, ir miesto valdinin
kams bei biznieriams neįma
noma veikti, pirmiausia ne
susitarus su tais sindika
tais dėl privalomos "duok
lės“.

Naujasis Britanijos amt 
rius Washingtoue Cromcr, bu
vęs Britanijos baubo direkto- 
rias.

Dr. Albert Hofmaną, 
chemikas. Jis 1940 m.
LSD. kuriuo šiandien nuodijusi 
narkotikus vartojantieji. Tas 
vaistas labai reikalingas psicho
terapijai, bet jis labai pavojia- 
gas, jeigu juo naudojasi neišma
nėliai narkomanai. Tai tas paL 
kaip mėgėjui duoti naudotis a- 
temine bomba. Taip sako dr. 
Hofmanu.

i
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fo me pžveUim j Bilft
Toli dar nenubėgo tie laikai, kada daugeliui tautie

čių Bendrasis Amerikos Lietuvių Fondas buvo paguoda 
ir vtttis?Paguoda tiems, kurie pajėgė tą Fondą suorgani
zuoti, po jo sparnu sutelkė nemenkas sumas lėšų ir stam
bius’ kiekius}vairių gėrybių; viltis gi jis buvo tiems, kurie 
gyveno netikrume, buvo patekę į nepriteklius ir vargą, 
buvo prislėgti tigųar kitokių nelaimių, stokojo net ir pa
prasti ausiu kasdieniškų dalykų.

Sunkės ir ūkanoti buvo anie pokario metai. Tuomet 
ir buvo ištiesta dosni Balfo ranka. Ir ji pasiekė beveik 
kiekvieną skurdu patekusį lietuvį, kurį tik pajėgė surasti. 
Visų pirma buvo suteikta pagalba sergantiems ir vyresnio 
amžiaus tautiečiams, gausioms šeimoms ir kiekvienam ki
tam, kuris tik buvo paramos reikalingas. Nemenkas būrys 
studentų gaudavo Balfo stipendijas, buvo paremiamos 
pradinės ir aukštesniosios tremtinių mokyklos, net rašyto
jams <buve skir iama metinė premija už iškilesnį kūrybinį 
datbą. Iš tikro, mūsų vargas anom dienom būtų buvęs 
daug skaudesnis, mūsų rytojus dar ūkanotesnis, jeigu A- 
merikoje nębūtų atsiradę lietuvių, pasiryžusių savo tautie
čiui

Ar šiandien mūsų tautos padangė ju yra absoliučiai 
giedri? Ar visi mūsų tautiečiai jau gali džiaugtis patogių 
ir ištaigių namų šilima, ar jau mūsų tautoj nebeliko tokių, 
kurie akis akin susiduria su vargo ir skurdo šmėklom?

Deja pagalbos reikalingų lietuvių yra -beveik visame 
pasaulyje, tiek Vakarų Europos ar ir Amerikos senelių 
prieglaudose, tiek varge Lietuvoje ir dar Sibire.

Balio adresu dažnokai pasigirsta lietuvių tautos prie
šų grūmojimai, um Balfas yra tiesioginis genocido truk

ti laiką iitUai-
kfti

Jia, netoli savo 
Prancūzijos

&£LBVI< $01 BOSTON

SPAUDĄ BEVARTANT

Ku lntor rašoma
KOKIŲ NEPAKANČIŲ 

ŽMONIŲ ESAMA
“Netrukus po pasirody

mo mano straipsnio Naujie
nose vienas iš prof. A. Vol- 

1 demaro gerbėju, kuris pa- 
‘ ‘ ir balsoNe koks pliuškis, bet rim- .

tas žmogus, senas visuome- vardes nepas.sake 
nininkas, vienas iš liaudi-, nepažinau, telefonu mane 
ninku įžymiųjų veikėjų agr.1 įspėjo, kad aš savo straipe- 
Jonas Bertašius neseniai Pmu užsitarnavę kulkos kak- 

idalino savo““’?;*’ *W<Shi} redakcija

Bostono lietuvių gyvenime nekasdieninis ir net ir 
nekasmetinis įvykis—BALFoSsimas.kurioparuošiamų-
jų darbų našta gula ant Pr. ^tiuriudm pinnininkaujamos Naujienose pasidalino 
vietinio skyriaus pečių. Kaip žinome, arimas įvyks lapkri-1 turimomis žaliomis apie į•bombos.

musų įžymių žmonių.

čio 28-29 d. Tas seimas tai itin gera proga 
viams pro save pažvelgti į Balfo veiklą, 
jo kilmę ir garbingą darbą. Taip pat tai proga atsigrįžti 
ir į tuos mūsų brolius ir seseris, kuriems Balfo teikiama,
pagalba, be abejonės, yra išsilaikymo bei išlikimo sąlyga. I, ^aisv.0J?. . e.tuĮ^ apie 

j , kurią spiečiasi A. Volderaa-
’ ro gerbėjai, piktai atsikirto

otas“ be reikalu; pasitraukė 
Lietuvos/ nes ten* tikraiiš

garbes dalykas,

Neišleistom Balfo Centro Valdybos iš Bostono tuš
čiom ar apytuštėm rankom. padNome jam įveikti sunkius; 
ir kilnius šalpos darbus.

būtų radęs kam tą 
kaktos Suvaryti ir’ kur tą 

Bertašiui. Į tai J. Berta-1 bombą panaudoti prof. A. 
sius vėl atsiliepė Naujienų Voldemaro garbei apginti, 
lapkričio 10-12 dienų laido-j „p0 kelių diėVify vėf kitas 

paskambino. Nbrs pavardės
Čia neatpasakosime, ką 

i J. Bertašius dar apie A. Vol- 
‘ demarą parašė, bet duoda-

Lapkričio 28 <L vakare So. Boetono LieturiąAmeri- JSd^^SjShj "kių 
kos Piliečių d-jos m a. salėje yra rengiamas pokylis, kunn 
pažadėjo atsilankyti naujasis Bostono arkivyskupas Me- 
deiros. Ir tame pokyly turėtų suskambėti lietuvių jėga, 

lir

nuomonės žmonių esama. 
Štai ką rašo J. Bertašius:

sveikindama Balfo seimą, jo 
Centro valdybą ir risis tos kilnios organizacijos veikėjus, 
Seimui linki sėkmės, gi pačiam Bendrajam Amerikos Lie
tuvių Fopdui stiprybės ir atkaklumo sunkiame šalpos 
darbe. .

»•
toruos

Bendras Amerikos Lietu-iminėtą komitetą, 
vių Fondas (sutrumpintai į Balfas gavo pirmąją pa- 
Batfas) lietuviams šelpti į- šalpą iš Karo fondo $350, 
steigtas Amerikos Lietuvių 000, bet buvo reikalaujama 
Tarybos sumanymu 1044 ją Lietuvos žmonėms pasiųs- 

I ti per rusų fondą. Per jį Bal
tas buvo priverstas pasiųsti 
ir drabužių bei vaistų $75, 
000 vertės. Ar tų gėrybių 
bent Įdėk teko Lietuvos žmo*
nėms, Baltas žinių negavo.: 

« • *

e
metais. Karo meta 
organizacijos turėjo 
leidimą iš 
Šalpos komiteto, 
nuomet vadovavo 
palankus J. Durias. Ju 
rė visokių kliūčių,
daug kartų važinėti į Wa- Pagal statutą Balfo vado- 
shingtoną, klebinti įvairių vybę sudarė 21 direktorius, 
aukštų pei lėgūuų duris, kol kuriuos skyrė 3 politinės sro- 

gale Būtim bove įro- vės. Socialdemokratams pir- 
mąjnme direktoriate Meto- 

šfcuą tako Vargti, kol Rakį***® L Bacevičius, adv. F 
faa bure priimtai į Tautui N. Gugienė, T

jes liečia Lietuvą. Išnagri
nėja, kodėl tokia, rodos, di
delė ir galinga valstybė kaip 
Lietuva - Lenkija (Ržečpos- 
polita) ėmė ir susilpo 16-me 
šimtmetyje. Pasveria ir dr. 
Basanavičiaus įnašų lietuvių 
tautiniam atgimimui 19-jo 
šimtmečio gale.“

• • •
M. Lazauskas ir A. Mar

DR. P. OAURVARDŽIUI 
75 METAI *

Lapkričio 16 d. Lietuvos 
generaliniam konsului Chi- 
eigoje -dr. Petrai Daužvar- 
džiui sukako 75 metai. Sų- 
ValdnviiuiilcAn ura JbaSoaa 
teisės mokslus Washingtp- 
ne, diplomatinėj* tarnyboj 
darbuojasi nuo 1925 metų,

celis suredagavo Vilniuje pradžioje užribio reikalu 
• 1969 m. išleistą 46 bendra- i.—..ministerijoje, vėliau konsu-
darbių knygą “Už soeializ-; ju New Yorke, o nuo 19Žt 
mo sukūrimą Lietuvoje“»metų Chicagoje, kur prieš 
(660 psl., 1,000 egz.). Apie kelerius metus buvo pakel
ia sakoma: tas generaliniu konsulu. ’

’Čia rinkinys 46 paskaitų Sukaktuvininkas ne tiktai
Ui

konferencijai, kun 1968 m.! stropiai atlieką savp tiesio- 
sruodvje buvo sukviesta ginęs konsule pareigas, bet 
Vilniuje Lietuvos komunis- ^jp pat nnKai dalyvauja 
tų parti jos 50 metų sukakčiai lietuvių visuomeninėje veik- 
paminėti. Paskaitų pateikė foją, palaiko Ubai tamprius 
beveik visi įžymesnieji da- ryšius įvairių organižaci- J 
bartinės Lietuvos istorikai. ’ jy veikėjais ir aplamai su 
Jos apima daug 1917-1967 plačiąja lietuviu visuomene. ( 
metų laikotarpio temų. Vie- Jis yra didelės pakantos , 
na nušviečia bolševikų veik- žmogus, todėl jribka. prieiti*‘ 
lą Lietuvoje prieš 1917 m. prie visaip galvojančių įr sū . 
spalio mėnesį. Ji meta nau- jais palaikyti gerus sarity- 
jos šviesos, pavaizduodama kius. j
pastangas sukelti bolševikl- • Generatoriam konsului dr. I 
nę revoliuciją Lietuvoje, ku- petruj Daužvardžiui tinkime 
ri šiaip praleidžiama tylo- Afrikatos ir a-'
mis ir prisimena™ tikitada. į* į. tolino palu-
kai dėstomos bolševikų po- kiltus santykius su Ke- • Utinės klaidos žemės refor- % visuomet ir sulaukti (

Škotijos universiteto lei
džiamas Glasgove Rytų Eu
ropos ir Sovietijos spaudos. #
straipsnių santraukų anglų! mos ir tautybės klausimais, visų bendro idealo pnk(bu
kai ha leidinys Abstracts j Viena paskaita nušviečia jimo. L
(arba ABSEES) kaikada Į partijos sudėtį 1917-19561
parecenzuoja Vilniuje rusų'metų laikotarpy, kita 1940! 
ir lietuvių kalbomis išlei- metais. Tačiau 1940 metų į- j 
džiamas knygas. Spalio nu- vykiai aplamai menkai te- į
mery, pav., kalbama apie ‘ nušviečiami. Tik viena pa-t ,____,_____
Minties leidyklos Vilniuje .skaito aiškina tometųvisuo- vidęo.dūraščią “EI Paia‘\ 
4969 nfc išrietą V. Merkio I™?’*’ sudėtį. Tų metą že-} (įpjrp. jft. 26),,kritikuo<to-i 
rusų kalba rimąėptą mės reforma pavaizduojama mąs mažų politinių grupių <

i forsii-1 tik pagal pranešimus tuo* 
rovamje pretotąnata Lifcvy taikiniuos .laikraščiuos. Ta- 
(Prąmonės ir proletariato čiau kolchozų prądžia nu- 
susikūrimas Lietuvoje). Ta šviečiama daugeliu faktų ir 
knygų 447 peL, išleista 800 informacijų. Viena paakai- 

kulką egz. Receioentas pasakoja: ta išdėsto 1967 visuomenės 
* * • į sudėtį žemės ūkyje, pasire-

“Čia mokslo raštas apie miant tuo metu surinkta sta-

PRIMENA MOLOTOVO 
SKELBTĄ šffiLĄ

Vienas rimčiausių Monte-.

pastangas sudaryti bendrą 
rinkiminį frontą su komu-1 
nistais ir kitais marksistais, 1 
konkrečiais pavyzdžiais at- q 

meta prielaidą, kad komiu 4 
nizmas galįs būti nacionalis- 
tinis ir demokratinis.

Vedamojo autorius pbk 
Lietuvos ekonomiją 4795 tistiko trijuose kolchozuose. iUrUmfogpa

džios $839,725, iš Amerikos 
katalikų vyskupato $126.450 
ir pačių lietuvių suaukota 
$1,999.245.

Be to, Balfas gavo maisto, 
draubužių ir kitų gėrybių, 
kurių vertė $4,885,119. Vi
sa tai buvo išdalinta pašal
pos reikalingiems žmonėms.

• • »

ir nepasakė, bet iš balso pa
žinau. Jis griežtai pareikala
vo rašinį atšaukti...“

J. Bertašius gavęs ir ano
niminį grasinanti laišką, ku
rį pasirašiusi kažkokia “Ra
mybės - Teisybės Mylėtojų 
Draugija“.

Taigi, visokių “pištalieti- 
r.inkų“ mūsų: tarpe vis dar{ 
netrūksta. Matyt, ’yra žmo
nių, kurie pakeičia tik savo 
nuomonę, o.jyi gųprantąma 
vienybė — tai viena galva, 
viena mintis' gi kitaip jnąs- 
tantiems — viena kulka ir 
viena r? r<:..
DAR PASAKOS 

BETRŪKO!Balfo skyrių yra užregist
ruota 140, bet veikiančių nė-
ra nė pusės Bostono sltyrius lap)friiio 10 d.
įteigtas 1944 nt rusėjo 7 raio kad 
d. Jo pirmąj* valdybą suda-| p,nizuotas Emer«ncy Con- 
ra dr. R. Jakimavičius, adv. ?erence c 'renka

metais — 19-jo šimtmečio n-t aiškinama tik tai kas 
pabaigos laikotarpy. Atrem- X-medži.a«»-?a;.sžtos apžvel^'i^rinte 
tistikos leidimais ir krūva , .... . monografinių tfudijų. Auto- ?,
nūs smulkmeniškai pavaiz-

lotovo tvirtinžmss 2939 me- i 
tais apie Lietuvos. Latvijos 
ir Estijos nepriklausomybės* 
užtikrinimą iš SSSR pusės, 
taip pat IMdžiosios Sovietų 
Enciklop edįjos ištrauką 
pie komunistinę tautybės są
voką, klausdamas, ar liau
dies fronto organizatoriai 
Urugvajuje žino. ar npri B- 
noti, ,ką tikrovėje boviėtai 
padarė Baltijos kndlūūse, 
Čekoslovakijoje, Vengrijo
je b* kitur? Ką Urugvajaus 
katalikams pasakytų, jeigu 
galėtų, putintas lietuvis 
arkivyskupas Bteponavidus. 

KAIPGA(B«AMI

ir darbo klasės sąjūdį Lietu
voje“. •!*

Kitataučiai škotai, aišku, 
nežino mūsų padėties taip, 
kaip mes ją žinome. Būtų 
istorijai naudinga, jeigu kas 
iš mūsiškiu kritikos šukomis 
iššukuotų “žymesniųjų“ mū
sų Vilniaus istorikų raštus.

duoja visokių pramonių at
siradimą įvairiose Lietuvos 
vietovėse ir nušviečia Lietu
vos pramonės kelius nuo 
dvarininkiškų užmojų iki 
miestelėnų, viską pagrįsda- 
n|Įs statistikos lentelėmis, 
jis nagrinėja Rusijos rinkų 
artumo poveikį ir kitų Rusi
jos imperijos miestų (Rygos 
ir Lenkijos) varžybas. Duo* 
da nemaža medžiagos Lie
tuvos pramonės tradicinių 
ryšių su Vakarais (ypač Len
kija) išsivystymui pavaiz
duoti. {rodo, kad Rusijos vy
ravimas visgi nebuvo visuo
tinis. Be to, autorius išnag
rinėja Lietuvos proletaria 
to sudėtį- Knygą baigia 
Lietuvos darbo klasės sąjū
džio apybraiža“.

GALDIKO PAVEIKSLŲ
; SAVININKAMS

DaiL Adomo Galdiko 
anglų kalba leidžiama mo
nografija apims galiniai vi
są jo kūrybą tiek iš Lietu
vos, tiek iš tremties laikotar-, 
pio. Tuo tikslu kreipiamasi 
i visus asmenis, kurie turi 
dait A. Galdiko paveikslų,

t^ueens kolegijos prof. Z. 
Grasas, iki 1968 m. profeso
riavęs Slask© ir Katovicų 
(abu Lenkijoje) universite
tuose, Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo leidžiamame 

nuoširdžiai prašant atsiųsti Actu 14ews išspausdinoCotyjpjt 
parašus peticijai Jungtinėm 
Tautom. Norinus surinkti 
milioną parašų. Sako:

• « •K. Kalinauskas, dr. A. Ka
počius. P. O’Hallaran, F. 
Grendalytė, K. Mereškevi- 
aus, S. Mockus, A. Ivaška, 
S. Micheteonas. adv. čunys. 
J. Tumavičienė ir Pr. Razva- 
dauskas.

Per 25 metus skyrius su
rinko apie $35,000 ir per 
100,000 svarų (Įrabužių.

Skyriaus pirmininkai: dr. 
P. Jakimavičius, K. Namak- 
sienė, J. Romanas, Pr. Raz- 
vadauskas, A. Matjoška. A. 
Andriulionis (bene 13 metų)
ir dabar yra Pr. Mučinskas.

• • •
. Balfo centro direktoriais 

yra buvę šie bostoniečiai: 
M. Michelsonienė, J. Kas- 
mauritas. J. Tuinila, J. San
dą ir dabar yra A. Andriu
lionis.

ABSEES apžvelgia ir prof. 
I J. Jurginio Vilniuje 1969 m. 

•• — > > ! išėjusią knygą "Istorija ir
“Peticijoj -reikalaujama,, poezija“ (344 psl., 8,000 

kad Jungtinės Jautos pa-' e^z.). Sako:
trauktų Jungtinas; Valstijas1
atsakomybėn uą tokį naiki
nimą juodųjų Žmonių. Ko

kčia rinkinys eiliniam 
skaitytojui skirtų straipsnių

ių nuotraukas (kokios kam straipsnį "Universitetas ko-
įmanomos), pažymint pa- n maistų valdžioje“, kuriame

tarp kftko rašo:
"Yra žinomi faktai, kad

koanatistų (Lenkijoje) vaL 
dlipje pravMjų ar rajonų 

* Iri- 5

veikslo dydį. pavadinimą, 
pobūdį (kokiais dažais, alie
jaus ar temperos, ant popie
riaus ar ant drobės), kada 
ir kur pirktas, savininko var- 
dą, pavardę, adresą. Taip džia MS sudaryti sąrašus' as-

kuriems tari būti už-pat monografijoje boamitetes sako, kol jungtiniu 
Valstiją vaMSailtikoai to-!

rikai paskelbtas ekonominisir politinis boikotas“. rio Lwtav<* “ūkiams su

Negalima prilėkti, kad tie 
žmonės, kurie šftĄ peticiją 
sugalvojo, nežinotų tikro
sios padėties, karf JAV jo
kio negrų naikinimo (geno
cido) nėra. Bet jb Šį melą 
skelbia dėl to, kad už jų pe
čių stovi tie, kurie kitur tik

skelbte visą Adomo OaOdk •*«*<»< SĮMrtną knditei 
ko paveikslus įsigijusių as

bejosMę; 
laOię jridų

f mokyklų ir
nų. Kak 

Letikijog provinci
jom komitetų nariai yra gu- 
vų dipUaras apgaulės bft- 
dąis, untaerritatų praaidsn- 

ėr dalumams sotin-

menų pavardės, kaip kofek 
cionierių.

Nuoširdžiausiai prašome 
į šį reikalą atkreipti dėmesį 
ir atsiliepti iki Kalėdų. Mo
nografijos išleidimas 
skubu* Informacijas 
adresu:

slo
Lenkija 1850-1460 metą lai
kotarpiu. Ima dėmesin len
kų isterines kronikas, Įdek

Matas.-P. Mileris, A. Žimon- 
tis ir V. Količienė. Pirmi
ninku buvo išrinktas prel. Jr 
Končius. Dabar pirminin
kauja kun. V. Martinkus. - 

• • e
Balfas per 25 metus tunė- 

protestą ir MŪŠU° pajam,) vfao tobo *2-966

Kara fondą, iš kurio gulima 
bure tikėtis gauti dėių 
kmUjurieme nuo karo i 
ti. čia taip pat labai prieši
nto* Berietu Rurijee šaipau

*

bara priimtas į 420, li jų gauta iš JAV val-

rai vykdo tautų naikinimą ir 
nori nuo to fakto 
pasaulio akis tisai į 
šingą pusę.

110
N. Y. 11

-*w



Nr. 46,1970 m. lapkričio 24 /Ojayis. so. Bjorai
res

Pį^hpa treČLj 
■ 17

T—■— V- w. ^sesbsht >i »;r*

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
te DETROITO NAU j£N05

kum Arbaitės
$ m

Boeteutom ¥Wri» 
naikiai ilftiiMnB -

forn^ęto, *u
| trauky 28 
riame kad* ■■■■■■v
suotąj sutofcfeti
25-riu metu v “

BIUV

Spalio 21 (L Keleivy užsi-^ Ąpie čUapskąi- skeltas ?py»*nftp rodo
miniau apie būrimą Rasos tės - Balčiūnienė?, Detoo^e 
Arbritčs paveikslų parodą nuo kūdikystės dienų augu- 
ir pažadėjau parašyti dau- siųs, o dabar Bostone su vy- 
gigu. Žiūriu, k>d parašyti ru įtikųrurio*, dainų >ečito- 
jau pats laikas, nes paroda Ū PtoSau parariau i Naujįe- 
Lietuvių namuose b.us ati- pas. Tad čia tik keletą io- 
daryta šį savaitgalj. i džių.

Rasa Arbaitė, kuri prieš* Rečitalis įvyko spalio 24 
nepilnus 16 metų gimė Dėt-j d- Lietuviu namuose. Bęies 
raito apylinkėje ir kuri jau’Ą^hjtęomb akomponuojaat. 
11 metų gyvena Kalifomi-J soĘ^ė dainavo 8 lietuvių 
joje, piešti pradėjo, turbūt, i kompojytorių dainas ir visą 
kai tik pieštukus rankoje eilę svetimųjų dainų bei a- 
nulaikė. jos tėvai mergaitės rift: J. Bratunao, G.Roesi- 
toįęntą pastebėjo, kai jį Jai- nio, G. Puccinio ir P. "Ma** 
vo ketyęrių, jai.būnant a^- cagnio. Kiekvieno kompom- 
tuonęrių, .jau bųyp aurąpgta, tariaus kūrinius atliko origi- 
nirmop jqs kūriniųparčdč-. nalia kalba.
Tč. Tuo laiku ji uyopįešinž-1 Soliatč vidutinio stiprumo, 
bais ėmė reikštis Draugo malonaus tembro sopranas 

gyriuje- (vietomis dainavo kolorstū- 
Nuo ,.*6? ’Jf> į9®Į.B1*t>l J08 ra), pasirodė kaip labai kai- 
kūrimų individualios paro- tįvwta, gerų manierų ir sko- 
dęs buvo suruoštos kiekvie- nj0 '• "
neis metais arba Los Augę- čia dainavo
les lietuviškų organizacijų, metų. dar buvo 
arba amerikiečių meno puo- brendusi ir stokoj 
selėtojų. Visur j ją buvo at- mokyklos. Dabar, 
kreiptas ypatingas dėme-

*4tas

klubą? per 2$ 
mW
aukomis) arti 4$ 
dolenu ir 
pie 8įT tūkstančius 

idtai redagavo
Gari

ardas ♦ R*ė7-
Sandūras

ketas lapferi >I d. bd™
Vytauto Kųtkaus vado

vaujamas Lietuvių Fon<įo 
vajaus komitetas Detroite] 
po sėkmingo vajaus baliaus programos rilikė,
ankstyvą pavasarį veikimą! damuūnkėnm Anitoi K
vėįiav buvo pristąbdęs. Pir-1 
maa rudeninis komiteto po-! tWUI5ą daimi 
aftfeJvylto lapkričio 15 £l*k0B*WS^ ' W Sį! 
Lietuvių namuose. Svarbiau- ^5_^?un,a,

ypatįng#

Alf<mnm Mbkas

1LGAJ iSĮJENANTI Ht ATMINTINA DOVANA KALSDOMS
Zįm ENCYCLOPED1A UTJJANICA

’gS 3,1 W- BR0ADWAY’ 8°- BOSTON, MASS. S2127, TEL.: (S17) 2*&-77te, VAKARE — 282-273*

jo.visai nebus, 
dįenų nėra-
jeigu reikės: LQWSLL, MASS. j

__  LDD jHisuinkunas Kuopoj 40 Wti<
Lapkričio 1 d. LL.K. Vy-' įP^čio 15 d. Lietimų jipmę. aprinkime įstoji, 

i“1* titiri minėjo Darbininku dr-jos susirinki-, Žmrliai.

Mes dėk 
menei už

tei Milrąd
...'.Jm

įr Yčj surengti v«jaųs puM*-' į.«t« ai 
.yį, WjįUdinti visuomenę, pą-‘ąųįjsų

mas pęsędžio tikslas — 
sttartį, kaip metų p

V. $ęiąaž- 
tovo ętt*

nepilnai su- prasyti ją, kad vėl L Fūn- taa bųvo gSųnii 
>kojo geros Ji ui ąufeotų. fysądzįio metu T Kuopos j>u 
ir, po nenu- vienbaUiai nuspręstą, jog - .

i..K^t**»n5Sa<» Robūviui tiaff- ■*

FHomr, betoną, nuo Pat jos įsisteigi- _ _
tam. Jonas Šuromskas ir a- .Vim hllVA _;ai *uka*tia

klubo narių ir avė- /-užrinkime buvo pnsi- j Stuko vedama ra- '
ketui vadovavo Al- pa^®*( dijo valandėlė Lietuvos at*?

anuBtią. ^!uvuįs ^°.vie!yS'JQB riminimai jau veikia 30me-*
cmnizainriAi hu- i ®ra3Un8^CAI , tų. Ruošiamasi tą sukaktį
™”T —s

J. BJązjio* Tąm reikalui nutarta skirti 
P. Voveris |Į6.

JB SJ^Ū bėra Buvo išeitas ir minimųjų
• palikimo Lietuvoje gyve-'yrą gabi^buvo mStatS^ nactiems klausimas. Dabar $0 3 d-

galima paliktus pinigus per- ruosųs namą ne- vegti Uetuvon> 
o. <iamT?“?1 minės jų gauna, nėra aišku.5K« -te,-’ ***,!&%.’ijajer

trūkstamų studijų ItaUjojė

ten, ku, joe paveikiai p»- SZS^vydiZ ’R*ni'W
gųoįė į grupines parodas. Bostonui, paviliojusiam ’ ®a surengti Jųpdite
Anie ios =kūn*a oalankiai ?T’--.v,™j9a ;kūqd4 palankiai 
yra rašę eilė Les Angeles ą- f_27 
pylinkės laikraščių, kaip n*'

“"H TivTT rinkimai^į gruodžio U i.1duk.^#mi««l P"°4« O« tik dai- *5ffFr3Žg:
[liniukas sutiks, bes dar ne-
[buvo prieš posėdį jo atsi

E. KepeleHv — slndptevŽ *
Riešą Kepalaitė, buvusi 

išraiškos šokio šokėja, dabar 
r- - ^^įįąorė. Lapkri- 

>eniz galerijoje 
X®39 Mądifon Avė., prie 74 
St) yra atidaryta jos kūri
mą parpda. Ją galima lan
kytį W 11 Ori 5 vai. p.p., 
išskynus sekmadienius įr 
pirmadienjus.

J.V.

... . » 1 įminga * sovietu ’ advokatai.Klubas per time 60 metų p^rt.vim. p.yi-
• j86*YUMwt*rSsir vi- ma įki 40% paliktos gumos.

?£*" NeSma, nei kiek sovietų 
valdžia atakuto mokesčių, 

savo «»«k<»W. feu, utm ^tį
tos W?W»4u9ėtonfra (p- 

«^Uk^ ^oo, W ' " f

kasmet aukojo po
minint yaaario 16 ęu- ' —

4KOMCESIER. MASS

Koncertą* Laisvės Vi
•: k!

jos

Laisvės Varpo lietuvišką 
programą RWi wtWi 
daugėti* Rotorių, gyvenan
čių Bretone, bet ji mariai 
klaueoma ir girdima ir toliau 
gyvenančių

Jo programa gerai girdi
ma tyorcėstery Ir jo apylin-i 
kėse, ir rwėtome, kad ur to^, 
liau ją gą&štume girdėti. Ją 
mėgsta pasiklausyti ne tik 
vyresnieji, bet ir jaunimas, 
Jr risi nqri daugiau kultūri
nių dfdykų įr mažiau skelbi-
/ y • • '

B?t programos pobūdi* 
prikląuąo ne tik nuo gerų 
norų. MX«.uoW

turi
dviem sa$u 

jų gėrimų baru.
* -ir svaigių-;jWū m. lap. 4u manoma, kaip ir pernai, vaųti.

* namuo- pariteįkti vieną iš mūsų so-i 
-• “ lia&ų. Dietų metu vėl būtų

atipriad pajudintas LF jrel-, P/^r kfdlmi

kėlė 1908 m. gej
ijiditddių^ paroda * adimingįj p^į

fc ?' ®' rių metų ovavimo sukaktį.
CĮdĮAOM kai tos parodos puatt^o totofc i • 1%---^, Jįjį' ’ . Lapkričio 8 d. buvo JO.L

muziejaus direktonus K. mų pne baltai dengtų y ftmp Lietuvių fąnciaę ąp- Kąsta, kad BMttyių pu- jamp nutaria
Donahue ir eilė kitų meno valgiais apkrautų statų kėlė Ūmai ir l^p jo t^kala pą- _^ngomi, ir Ufcuuis jrsag- .
«nov» Ir kita parotu,
rengta lygiai už metų, 1969 skaudus antausis to klubo
metais, Santa Monica bib- tiečfųiUbfetMrt J#*#"- 
Botekoje-

Kada ir kur Detroite?
Rasos Arbaitės paveikslai' turiškąi

tiek ir programos pertraukiu baimė* vadinamos Xitbųa- i 
metu paveikslus bus galimai man ypke, Jriąkvįeną Mk-1 
apžiūrėti* Bet; pficialus ati
darymas ivyką^sękmadienį, 
lapkričio 29 12 vai. vidu-
,dieių. Iš LA. ątskridmdž 
jauna menininkę ėia pririž- 
tvs Mingailė Zotovienė. Sio- 
feuudeniąm parodą nebus a- 
4įdarn, Imt vėl bus galimą 
apžiūrėti kitą ą*vaitg»lį, 
ęroodgo 6 > A dienomis.
'Gruodžio 6 pavakary bu* o- 
/fcjalus uždarymą*.

Čia rašančiam Baso* Ar
baitė* kūryba yra gerokai 

mą. Nenoriu apie 
- <Ww,pHečp»ro . 
nuonrdžiai riohu, kad 

rifll .žetroitirčini ją passaty- 
tų. Nededu galvos, kad Jtą-

U radijo tramdmcųa. be- Ritančius

iriai nariai.W m. -Detroite 
LF pilnateisiai

baimė* vadinamo? 44tbva-I —* *—*”• “ I JKlub*
ųiąn Moks, jtiąkvieną «k-i General Motors streikas, parrių. 
ma<M«nio jytą.aųod VaL riti užtri*^ du mėnesius, jyd ir ąkelbfnm 
9 vaL RęrdM<?damos M baigėsi, nes trejų metų dar- rąžytį, be 
WQRg - ,JW Jaįjo )Įtot)e9,ji»0 Įntįffp fJĄSĮf *KY« nAtoiami. ia

sūdė-
btp išvyta lietuvių 

jie ir to klubo nebū-

<al05£
Sųkaktm^nėms v?džėms 

avęyiettas ii rądijo 
redaktorių Jr pre-

apie sunku
mos ir sėkmes, posakė ilga
metis vykd. vicėpirminfrikas 
ir paskutinius penkerius 
tre pirmininkas Vacy* Ur
bonas.
buvo

(Toronto, Clevelan
do, vietinės Litkuanian Me- 
lodim), rilė patriotinių

Sveikintojų tarpe

čtoįa mum aužjuie. Bet
ĮyWw>_

Iuos teturi 
reta jos amžiaus mergaitė, 
retas jaunuoHa. Nežinau ka-

Parodą rengia MidUgaap 

Metuvių gydytojų s-gos mo-

DftriCBBVtAf*.1 t
Tuo tarpu

ratilo
metų vąldybon iš-, 

pirm. X?. Bandzevi- 
vicepirm. A. Kmučiū-Į 

m, W- J. Samaųsk**, ižd.
. Miksa, fin. sekr. D. Ša

ltos. direktoriai — J. 
Ruja, J. Bara

28 d. 7 vai. vi .
Parke, 52 Šo. Ountigąmond 
A,ve.. 8hrewsbury. Mass., ' 
rengia vakarienę*- koncertą. 
KoScerto programą attiks / 
sofistas - smuikininkas kun.

___ _ V. Valkavičius iš Brocktono
Vln* į*™1’ kuom,. MMtao juho, N.l ir DatauaįančįoB Bato, 9

* W ’’ *"* * f*
1 ia* vi tai atiraiaMM. W«eott «aūtų orkestrą*, kun* dau- „ (M . Murksa fator Pp pinigai aJ ««Kw yra girdėtos ir visų 

yy . ... y ra reikalingi. I mėgiamas.
’ Visi maloniai kviečiami

tos Amti'pfeft
dnskaš. L.
Ji Bagdonas;

rbvedėiag —
lapkričio Ji j; tai netruko* 

tarpų vyksU ątsMrųto- ir
darbininkų odriuite 7jti(uąnįau 
kuriu meto Kmtti pąge- Įų^ p 

_ yre diskutuojami ir Jteifeštil 
jama už ar prieš nau- 4iatoWl sW»bs Kritoda 

ją jKto>& Batitia jnanyti. bos siopfctt 
kad sutartis bu* priimta, nes 
ko ląbįaųąai nortj

makete nuotaika -fauTO

loreio i ui 
gų), tai ir gavo. Gai

<?jto bangą, pja
šauk? remto? atore ąriadre. 
k jąip riša autokrato. Bd 
d<Ms parirs pato į pm. 
cūzų franką, taM Jtolų fecą.

Pubar ataka silė Fordo 
įr ASbryslerio kompretikres. 
FoįriMRltknfitoreū jau 
vo: arba susitarsim iki gruo
džio 7 d., arba streikas. Su 
jOhryrieriu dar delsia. Gal 
todėl, kad .Ghcyrieris 

jtūfctJRė riėfe

SAM* W«V£Ą. 
fMU, jm**9

1W?ę-

re poetas
Kai modernaus'jDFv'eniino'

tempas Ar vis rauto kaadlsni- 
tori ritoreriai atotikdo jr ri-

3SnwX
4tii JMfltabžti,
JLHRWMtoAetilū* nadri Jr^ųsaaseui s- ■>

B.vįsgMmmago

J jį Tltir Strakalu, kad advtimtęs 
/•Jė- rreėtirijaaiMi MIMO. MsL 
’tiVn 1W® *• **alu“ 11

tarepagalbfatis vienetas. BUfatas puošnus, didelio nierių, tarnautojų),
buvo1 UAW narių

atsilankvti ir paremti liętu- 
! višką radijo programą.

£HKĄOD. IU_

kiaa narkotikas, ir js0ja kiti 
Taitnieaėi—
grettiaa jan a^ąti, f jęl sętjy 

pajėgia ta padaryti, tai
kreipti* pagalboa į kitan.

Dr. J.
Dr. Jonas Valaitis, dėstęs 

patologiją Illinois univerti- 
toto pakeltos į tikruosius 
pip&toriu*.

Dr. J. Valaitis yra ne tik 
mokslininkas, bet ir uolus 
visuomenininkas. Jis veik
liai dalyvauja įvairiose or
ganizacijose, yrą ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos valdy
boje, ten atstovaudamas A- 
merikos Lietuvių Socialde
mokratų Sąjungai.

f f
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Rusai okupantai, ialin ii Lietuvos!

sukakti
kad mokyklose merginos 
lenkia vaikinus: jos esan
čios kruopštesnės, pareigin- 
gesnės, ir todėl mergaičių 
tarpe pastebima daugiau 
mokslo pirmūnių, taip pat 
ir komjaunimo ar pionierių 
aktyvisčių. Mergaitės daug 
atkakliau siekia ne tik vidu
rio, bet ir aukštojo mokslo.

Tos teisių lygybės atžvil
giu įdomiausia apraiška — 
tai lietuvaičių moterų vyrau
jantis vaidmuo švietimo sis
temoje ir medicinoje. Tų ko
lektyvų narių tarpe — keturi

Lietuviškos operos gimi
mą rengiamasi š. m. gruo
džio mėn. paminėti šiapus ir 
anapus geležinės uždangos.
Vilniaus operos ir baleto te
atro direktorius V. Lauru
kas paskelbė, kad vilniškis 
teatras gruodžio mėn. numa
tęs surengti festivalį, paro
dyti geriausius to teatro pa
statymus. Be Klovos "Pilė
nų“, Indros baleto "Audro
nės“, bus vėl parodyta Lau-

pabėgėlius^ Sy£ Penktadaliai reoteny 

paukščiai“, o iš užsienio o- nuadnmHn
perų — tradicinė "Travia
ta“ ir kitos operos. Teatro 
fojė numatyta parodėlė a- 
pie operos kelią, be to. ruo
šiamas spaudai iliustruotas 
leidinys "Operai — 50 me
tų“

Naujas teatro sezonas, 
kaip ir Kaune, buvo atidary
tas Verdi "Traviatos“ spek
takliu. šį sezoną numatyta 
dar pastatyti naują A. Re
kašiaus baletą "Aistrą“, 
Gounod "Faustą“, atnaujin
ti Čaikovskio "Eugenijų O- 
nieginą“, Borodino "Igorį“, 
Glazunovo baletą "Raimon
dą“ ir pirmą kartą Vilniuje 
pastatyti Donizetti operą 
"Lucia di Lammermoor“.

(E)

Merginos pralenki*

Vis dėlto nusiskundžiama 
ir mokslelivių tarpe paste
bimu moraliniu palaidumu 
ar jausmų nepastovumu. 
Mados? Dėl jų perdaug ne- 
sisielojama, nes. esą, anot 
Rimeikos, "daugelis pedago
gų įsitikino, kad madas ko
reguoti nėra jau taip lengva. 
Nieko nepadarysi, kad vie
na pagrindinių šiuolaikinės 
mados tendencijų — sunive
liuoti vyrą ir moterį. Pana
šios šukuosenos, tos pačios

VLIKO ATSIŠAUKIMAS

Lietuviai,

Ęrazinskų pabėgimas iš 
bolševikinių tautų kalėjimo 
yra dalis didžiosios lietuvių 
laisvės kovos. Jų žygis yra 
įrodymas, kad pavergtųjų 
sovietų tautų laisvės kova 
įgyja naujas formas. Bra
žinskai yra tos kovos pirmū
nai. Tačiau jų likimas dar 
nėra išspręstas.

Sovietų Sąjunga, nelaimė
jusi Bražinskų sugrąžinimo 
politiniu spaudimu į Turki
jos vyriausybę, dabar bando 
paveikti jos teisiną, prista
tydama neva juos inkrimi
nuojančius įrodymus.

Vyriausias Liėtuvos Iš
laisvinimo Komitetas jau y- 
ra susitaręs su Turkijos ad
vokatais ir pavedęs jiems 
Bražinskų bylą ginti. Jei bus 
reikalo, vėl bus pasiųstas į 
Turkiją lietuvis ryšininkas.

Lietuviai! Bražinskų by
la mums įsakmiai primena, 
kad turime būti pasiruošę 
didesniems ir nenumaty
tiems įvykiams. Todėl visi 
laisvojo pasaulio lietuviai 
turi sutelkti jėgas ir be svy
ravimų moraliai ir materia
liai remti VLIKo darbus. 
Turime labai skubiai sutelk 
ti Bražinskų laisvei ginti

Piety Vietnamo viceprezidentas Nguyen Cao Ky su savo 

žmona New Yorke išlipa iš lėktuvo. Ky atvyko į JAV pa

dėkoti už P. Vietnamui teikiamą pagalbą.

NEMAŽI PASIKEITIMAI 
A. L. TARYBOJE

Dėmesys moterų ir vyrų 
lygybei kreipiamas ir Lietu
voje. Būdingi kaikurie Č.

bitlovkės', tik gal merginų: *a.mbi» pinigų sumų. O ir 
kelnės kitokių raštų“. Paga- į fatiems ateities Įvykiams tu. 
liau — moterys kviečiamos
ugdyti tikrą moteriškumą.

LABAI JDOMŪS 
ATSIMINIMAI

K4 LAUMES leme 
(apie Salomėją Nėr D, Pet-

Atsiminimus visuomet į* 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

GRĮŽIMAS I LAISVĘ,
Stefanijos Rūkienės atsimi
nimų II-sis tomas, kaina 
minkštais viršeliais $5.000, 
kietais $6.000.

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

LIETUVOS VYČIO PED- 
SAKAIS, Juozo Strolios įdo
mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

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

TU VOJE, Jono Budrio at- 
siminimai, 224 psl., kaina 
$2.50.

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

Orintaitės, 234 pat, 
taina «...........................88.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, R. Skipičio atsimi
nimų U tomas, 476 psl., kai
na $7.00.

Tiesiant kelią Lietuvos 
nepriklausomybei, Vaižgan
to straipsniai, 40 psi.. Kai
na $1.00.

10 knygų už $2
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl.. kaina 25 centai.
Materialistiškas istorijos 

supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psĮ., 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė ar. 
Daugirdaitė • (Sruogienė, Ž4 
psl., kaina 50 centų.

Socializmas ir religija, E. 
Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

Demokratinio socializipo
pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl., kaina 50 centų.

Tavo kelias į socializmą,
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

Socir'izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

naziją, 1941 m. medicinos 
; studijas pradėjo Vytauto 
i Didžiojo universitete Kau-

Lapkričio 14-15 dienom?*.' > GraLe <Austrf- 
Chicagoje buvo susirinkusi I^vykTI
Buvo aptarti’laisvinimo dar-: ‘ 2 a rst * 9^9
kferz &
Midi reik didi. įsunkta nauja <▼—i* • • •• . _
valdvba i kuria iėio nauiu tljoje‘ Vehau *SlgljO urono“
žmok’ Ur%e yra Ą * *

! tiką. bet uoliai dalyvauja ir.®}*?’ ^aina įebjifc
- lietuviu visuomeninei veik-i Viršeliais .......................  $3.75,

PER GIEDRA IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsirime būti pasiruošę.

Tad šiuo rimtu momentu 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas prašo visus 
lietuvius specialiai Brazius- 

Prancūzijoj Chanon mies-' kų laisvei ginti tuojau pat 
te vykusioje tarptautinėje paaukoti bent vienos dienos 
meninės fotografijos paro- uždarbį, arba atsisakyti ka-’— J. Skorubskas ir dr. J 
doje dalyvavo ir trys lietu- ledinių sveikinimų laiškelių, Valaitis, A.L. Tautinės s-gos 
viai. Vienam iš j. , Mariui ir jiems numatytas išlaidas [ T. Blinstrubas ir V. Ma- 
Baranauskui, už darbą "Ka- skirti šiam tikslui. Visi gi/žeika. Sandaros — J. Ziuris 
reiviai grįžta namo“ paskir- kas tik gali, yra kviečiami.ir M. Vaidyla (jį pavaduoja 

fotografijos aukoti ir stambesnėmis su-[dr. K. Šidlauskas), Lietuvių

Apdovanojo lietuvį 
fotografą

Remeikos Komj. Tiesoj pa-i tas prancūzų

asmenys:
Amerikos Lietuvių Kata- j lietuvių visuomeninėj veik 

likų federacijos atstovai — j loj. Jis tvirtai reiškėsi ir lie-
dr. K. Bobelis ir K. Kleiva, 
A. L Socialdemokratų s-gos

skelbti duomenys. Pasirodo,' federacijos diplomas. * momis. VLIKas taip pat Kataliku Susivienijimo —

APIE LIETUVOS 
FAŠIZMĄ

"The Slavonic and East 
European Review“ 1970 m. 
sausio mėn. nr. 110 paskel
bė Romualdo J. Misiūno,
baigusio Yale universitetą 
JAV. straipsnį "Fašizmo 
tendencijos Lietuvoje“. Pa
gal autorių, Lietuvoje "fa
šizmas“ buvęs nacionalizmo 
padariniu, gruodžio 16-17
d. perversmas buvusi pra
džia fašistinėms tendenci
joms patekti į viešumą. Tas 
fašizmas buvęs įžiūrimas 
Jaunosios Lietuvos ir Gele
žinio Vilko organizacijose, 
gi iš Geležinio Vilko išau
gusi Lietuvos Aktyvistų Są
junga (Klaipėdoje), vėliau 
pasivadinusi Lietuvos Naci
onalistų partija.

Autorius panaudojo daug 
literatūros, išleistos šiapus 
ir anapus geležinės uždan
gas. Jis jos ieškojo ir Vilniu
je ir Londone. Vis dėlto, kai 
autorius savo darbe panau
doja A. Sliesoraičio ir pulk. 
B. Štencelio neva parody
mus NKVD tardytojams, jau 
tenka abejoti rašinio patiki
mumu ir objektyvumu.

NEPRIKLAUSOMYBES 
tuvių kovoje dėl kazimieri-, SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus^ Atskirai sudėjus, jų kaina 
nių kapinių su katalikų baž- atsiminimų (1918-1940) V {$3.05, bet visos kartu par- 

x:~, tav tomas,<295 psl., kįętais vir-į duodamos už $2.nyčios vadovybe, yra JAV 
LB Taryboje. i

SVARBU NUO NACIŲ 
NUKENTEJUSIEMS

Papildomai gauta žinių, 
jog tam tikrais atvejais pa

šėltais kaina $3.75.
To paties autoriaus tomas 

VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

LIETUVA BUDO, Stepo-
; prašo kolonijose sudaryti i dr. V. Šimaitis. SLA — P. i s^niTiš Pabėgėliu Komisaro ”° Kairio ateiminimat 416 

oninmo Dargis ir šviesos-Santaros psl., kaina.................... $2.001šioms aukoms rinkti komite-
"Staria Contemporanea“, ’tus*

Bolognoje išleidžiamas žur-! Visas aukas siųsti betar- 
nalas, š. m. birželio mėn. piškai Tautos
laidoje įdėjo platesnį straip- 
snį — Misiūno darbo verti-, 5®th Kd*’ Ma>Peth» «•
nimą.

(ELTA)

NENUILSK1ME!

111378.

1 Lietuviai! Pasaulio viešo- 
] ji nuomonė seka Bražinskų 
bylos eigą. Jie savo šuoliu 
mus suartino su pavergta ir 
laisvės siekiančia tauta. Au
kokime skubiai ir gausiai jų 
laisvės žygiui sėkmingai už
baigti.

Vyriausia* Lietuvos

Išlaisvinimo Komitetas

New Yorkas,
1970 m. lapkričio 8 d.

Visų laisvojo pasaulio lie
tuvių pareiga dirbti Lietu
vos laisvės rytojui. Aukoda
mi Tautos Fondui, remsime 
šio darbo vykdytoją Vliką.

Tautos Fondo rėmėjai 
gauna šį trijų spalvų stili
zuotą Tautos ženklą (214x3 
colių), kurį galima lipdyti 
ant automobilio lango ar 
bet kurio kito lygaus pavir- 

i šiauš. Aukas prašome siųsti:
PaIyko analizė nelabai: LithuaniM, National Fund 

gili, faktu panaudojama 
apsčiai, todėl vaizdas susi
daro apypilnis. Darbo aka
deminis lygis išlaikytas.

64-14 56th Rd. 
Maspeth, N.Y. 11378

Misiūno straipsnis’ "Fac- 
cist Tendencies in Lithua
nia“ atkreipė ir Vakarų Eu-1 išsirašyti Keleivį. Jo kai

Paragink savo pažįstamos

DIEMUI GRĄŽINA 
GARBĘ

Atsimename, kaip prieš 
septynerius metus P. Viet
name buvo nužudytas prezi
dentas Ngo Dinh Diem. Bu
vo sakoma, kad jis buvo dik
tatorius ir kad nebus galima 
laimėti karo, jeigu jis pasi
liks prezidentu. Taip tvirti
no ir Vietname esantieji 
JAV patarėjai.

Po Diemo atėjo generolas 
Duong Van Minh, vėliau ge
nerolas Nguyen Khan. pa
galiau 1966 m. buvo steigia
masis susirinkimas ir prezi
dento kėdėn buvo pasodin
tas gen. Thieu, kuris ten ir 
dabar tebesėdi.

Diem laikais Vietname te
buvo 50,000 amerikiečių ka
rių, o vėliau po kelerių me
tų, tas skaičius jau buvo pa
kilęs iki 500,000. Šiandien

atstovas bus tas, kuris vėliau ?aujo fondo f3'- "•
bus paskirtas. j ?e akmenys ktunų vyras ar,

__ . .. . v • ! žmona deportuoti prievartos
i, 64-14 Kaip matome, valdyboje Į <jarbams dėl nelaimingų į-1 

nebėra kelerius metus jai vykių tapo invalidais ir vė- 
vadovavusio inž. Eugenijaus Hau mirė Taip pat ir tie, 
Bartkaus. Jo vieton naujoji jęU1 je nepadavė prašymų 
valdyba pirmininku išsirin- pašalpoms iš pirmojo fondo 
ko dr. Kazį Bobelį. Nebėra aj. jau yra iš jo gavę.
J. Jasaičio, J. Talalos ir Ja-! .
r0 Į Žinoma, nukentėjusiems

. . 'reikia įrodyti dokumentais,
haujų veidų yra ir tary-( o neturint galima remtis 

boję, kurioje 4 politinės or- dvieju patikimų notarinių 
ganizacijos tun po 7 asme-, ĮjUf]ininkų parodymais ir 
nis, abu Susivienijimai ir ke- pridėti gydytojo pažymėji- 
lios kitos organizacijos po ma apje nustojimą bent 80 
3 atstovus. ! procentų darbingumo.

Tikime, kad nauji žmonės Platesnes informacijas tei- 
įneš ir naujų minčių. Į kja įr formuliarus užpildo

Linkime naujajai ALT LB Soc. Klubo valdyba, — 
vadovybei našaus ir vienin-' „
co darbo 3548 So. Emerold Ave.,

• • • į'Chicago, III., tel. LA 3-1387
Naujasis Amerikos Lietu- (P° vį* vaM arba 4436 

vių Tarybos valdybos pirmi- So. Washtenaw, Chicago, 
ninkas dr. Kazys Bobelis y- ^1.. CL 4-7965 (rytais), 
ra gimęs 1923 m. kovę 4 d.
Kaune. Baigęs Aušros gim-

LB Soc. KL Inf.

ropos spaudos dėmesį. metam* $7.00.

Geri žodynai

tūkstančių amerikiečių ka 
rių, ir karas nebaigtas. 

Skųstasi dėl infliacijos

KIEKVIENAS SAVAIP 
VERTINA

Po garsaus britų rašytojo 
Dickenso mirties (gimęs 
1812 m., mirė 1870 m.) vie

Diemo laikais, bet nuo tada1 naf. britas, kalbėdamasis su 
ji pakilo 400%. Dabar žmo- yeIl0nl° Pmtinea smuklimn- 
nės prisimena tuos laikus ^u'
kaip labai gerus.

Šiomis dienomis buvo Die* 
mo mirties sukaktis. Daug 
žmonių susirinko prie jo ka-..., ...
po. Prezidentas Thieu pą-įt,k Pas mane Pykdavo, 
siuntė į tos sukakties iškil
mes delegacija su informa
cijos ministru priešaky.

TAU, LIETUVA, Stepo* 
no Kairio, 480 psl., kai- 
na ............ . ................ $2.00

DIENOJANT, Kipro Bio* 
anio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip* 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ....................... $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN* 
TYS, Kario Griniaus, I to
mas, 300 psl., kaina.......$2

ATSIMINIMAI IR MIN 
TYS, dr. Kario Griniaus,
II tomas, 336 psl. kaina $5

NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
TUVĄ ATSTATANT, Ra* 

polo Skipičio, 440 puslapių 
kaina —. ....................$5

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juoza« švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše 
liais $2.50. kietais $3.76.

ŽVILGSNIS I PRAEITI. 
K* Žako, 476 psl., kai
na . • —•.... ........ •. $5

VYSKUPO P. BOČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas
320 psl., kaina $3.50, II to 
mas 282 psL, kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS 
1844-1960

Anglų - lietuvių kalbų žo*
dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

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

Lietuviškai angliška* žo*
dvftas, Viliaus Peteraičio, ii 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

Introduction to modern 
Lithuanian, parašė Damb* 
riūnab, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

tojo Dickenso mirtis yra di
delis nuostolis. činskas, 273 posL kaina $3

SIAURUOJU TAKELIU 
K. B. Kriaučiūno. 178 pst 
kaina • ••••••• ••••••••••>< • • $2

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė 
lis Liūdi Irisais, 88 pst

Turime Lietuvos žemėla-'kaina • • •••••••* o o • • eeeeeoeo • • ŠL

— Taip, taip, — pritarė 
smuklininkas. — Velionis

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Ar neskaitytos?
Kritusieji už laisvę, II to

mas. parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $4.00.

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

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras Man- 
deikis, 273 psl.. kaina $5.00.

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

Vincas Krėvė savo laiš
kuose, parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psi., kaina $1.00.

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

i jis mažinamas, bet vis dar reikalu, o dabar jis prisime 
•Vietname tebėra keli šimtai namas kaip tragedija

. Asmenų, dievybių ir dia* 
GYVENIMO VINGIAIS.! vyrių VARDYNAS, surinko 

1 (sulankstomas) ir už $3.50 dr. P. Kalvaityftėa-Karveli* Anis Rūkas, 89 psl., kaina

Vadinasi, Diemo nuverti- . ,
mas tuomet laikytas būtinu1 Plų uz 50 centų, už $2.50

I (sieninis). 360 psl., kaina . .$3.50. $3.00.

v t i
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio so Tėvo

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

krašto baltieji atėjūnai.
— Nu, o kaip tu rokuoji. 

Maiki, kaip būtų, jeigu da- 
. bar čia būtų indėnų daugu- 
J ma? Ar ne jie čia ponautų, { 
i o baltieji mirtų badu? I

— Aš nemanau, tėve, kad 
taip būtų.

' — Kodėl tu nemanai?
— Todėl, kad jų būdas y- 

ra daug žmoniškesnis. Jie 
daugiau žmogų atjaučia, at
sižymi dosnumu ir, jei ką tu
ri, dalijasi su kitais, kurie 
neturi.; Pavyzdžiui, dabar 
kas rudenį Amerikoje yra 
švenčiama ”Thanksgiving“ 
diena. Tai yra tradicija in
dėnų svetingumui prisimin
ti. Pilgrimaras pavaišinti in
dėnai tą istorinę dieną pri 
rinko spalgenų uogų, sume
džiojo laukinių kalakutų ir 
dalijosi tomis gėrybėmis su 
pilgrimais. Todėl spalgenos 
ir kalakutiena liko tradici
nis "Thanksgiving“ šventės 
maistas..

— O kas buvo tie pilgri- 
mai?

— Tai buvo pirmoji atei
vių grupė, kuri 1620 metais 
atvyko iš Anglijos "Mayflo- 
wer“ laivu ir išlipo Massa
chusetts pakrašty, ties ta 
vieta, kur dabar yra Ply-j 
moutho miestelis. Jie yra va

žmogus negali žinoti, kur tavęs laukia nelaimė, štai šita šeima (viršuje) važiavo automobiliu pro 
dujų įmonę Hadsone, Ohio, tuo metu, kai ten įvy ko sprogimas. Ugnis apsiautė automobilį, sudegė 
vairuotojo žmona ir du vaikai, o jis pats buvo sužeistas, žuvo ir vienas įmonės tarnautojas.

Ką tik gavome:

— Sveikas, tėve! Ar ne 
šalta?

— Jes. Maiki, jau šaltoka. 
Nu, ale ką tu žmogus pada-

SVARSTYS GYVYBĖS 
SUKŪRIMO KLAUSIMĄ

Artimiausiu laiku Londo-

tiečiai, kurie atsiuntė už tai 
padėkas.

Pažymėtina, kad buvo de- 
Antrojo pasaulinio karo j damos pastangos gauti at*

JAV PILIEČIAMS 
ATLYGINO

1 dinami ir puritonais. Dėl sa- ne susirenka žymiausieji pa-i metu JAV-bių vyriausybė, < lyginimus ir vėliau tapusiem 
1 vo fanatiško tikėjimo jie bu- šaulio biologai diskutuoti ty-1 apsaugodama savo piliečių! JAV piliečiais, bet tai neda- 
I vo Anglijoje persekiojami, rimų, susijusių su gyvybės interesus, nacionalizavo Vo- vė teigiamų rezultatų.
! todėl persikėlė Amerikon, sukūrimo bandymais, jau su-j kietijos piliečių turtus. Nese-* rv* _ l_ - -ir l___  •  lzoliicioie vnrkVclrt noeonlvin! O^.4-4-1^

A.Č.
kisielius Ir laisvė suvaržyta ' Ta® P^ėgMių buvo ir se- kėlusiais mokslo pasaulyje, niai Foreign Claims Settle- t . M . ment Commission,-Washing-!

— As tau pasakysiu, Mai- šią tarptautinę konferenTodėl yra nepasitenkinimo,
ir nevienas pasitraukia į už- .. , , . „ v- -v .
sienį. Vis dėlto maistas ir bu- J“’ kad..lrI?s Pabėgėlis As Ciją sušaukti paskatino jau 

rysi? Agrymento su Dievu tai Lietuvoje atpinga, kai begau Is Lle™vos leskoda- pneš kiek laiko spaudoje pa- 
nepasirašęs, negali protes- i tuo tarpu Amerikoje viskas mas &eresnes uonos-
« a • XI 111* ii a T *1* • • »*■tuoti. Ir bus dar blogiau: ne-1 brangsta. Ir milionai zmo- 
trukus susilauksime sniego, nių čia neturi darbo. Milio- į
o mano padnackai jau pra
kiurę... Ale geriau apie tai 
nekalbėt

— O aš, tėve, kitaip ma
nau. Aš manau, kad kalbėti 
reikia. Juk Amerika turtin
giausias kraštas pasauly, tai 
kodėl tėvas negalėtum turė
ti geresnių batų?

į laisvę, Sibiro
(tremtinės Stefanijos Rūkie- 
• nės atsiminimų II-sis tomas, 
526 psl., kaira minkštais vir
šeliais $5.00, kietais $6.00.

Laumė Daumė, eiliuota 
pasaka vaikams, gausiai i- 
liustruota. parašė Stasė Pe
tersonienė, 63 psl., kai
na $4.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga, 130 psl., kaina $4.00.

Versmes ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl., kai
na $5.00.

Bažnyčia ir pasaulis, Baž
nytinio gyvenimo kaita po II 
Vatikano susirinkimo, para
šė Antanas Maceina, 155 
psl., kaina $2.00.

Geroji vasara, romanas,
parašė Česlovas Grincevi- 
čius, 261 psl., kaina $5.00.

Nuo krivūlės iki raketes,
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.

tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50

Mūsų mažoji sesuo, Anta-ton, D.C., iš War Claims fon- GERA PROGA _ ______ ___
do išdalino pmigus. gautusi papiginta kaina no Vaičiulaičio apysaka, 104
uz parduotą Vokietijos tur- J p !ngi vaina minkštai* virfo.
tą, ir paskelbė savo darbo galite įsigyti įdomius prd.
rezultatus. J. K. Končiaus atsiminimus, . ,

Kompensacijas gavo iš toj Į**1”: Anto?o
nrln tik ho aamonvs Iruno ka ir dovanoms, gražiai lž» t__ _____ ,_____ j « . _

skelbta žinia, kad britų 
mokslininkui prof. James 

, Danielli pavyko iš kitų me- 
i džiagos celių sukurti gyvą 

, ‘ celę, kuri gali daugintis.
Keleiviui paremti aukojo: Prof. Danielli savo barrdy-* 
N. Jonuška, Roslindale, mams naudojo pačią primi- 

Mass. $10. >■
J. Valiukonis. Baltimore

M d., $5. našus į pasta rigas iš trijų su-
p0 $4 — A. Balčiūnas, ardytų automobilio dalių

West Brookfield,' Mass., sustatyti naują veikiantį au- 
V. Grinkevičius, Norwood, (tomobilį.

gazietos daug rašo apie sun-, Mass., E. Dietrich. Eliza- Konferencija truks tris 
kų nigerių gyvenimą, ale a- * beth, N .J., J. Valiukonis, So. dienas, ir šie pasaulinio gar-S 
pie indijonus nei žodžio. Ne-, Boston, Mass., J. Ališaus-I biologai svarstys ir morą- r* 
jaugi ir indijonai turėtų pra-’ kas. Worcester, Mass., N.Įijnius bei kitus su gyvybės! 
dėti daužyti langus, kad a- Nogės, Halifax, N.S., Cana- j dirbtiniu kūrimu susijusius

nai skursta. Ai- tai gera san
tvarka? Į

— Aš, Maiki, gavau gra- 
matą iš Montanos šteito, ku
rios rašytojas prašo almuž- 
nos indijonų vaikams. Jis 
sakosi negalįs tikrai supras
ti, ar jis sapnuoja, ar iš tik-' 
rųjų indijonai kenčia tokį

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS fondo tik tie asmenys, kurie “ kas tekstas su Nado Rašte-

nukentėjimo metu buvo leisto, daug paveikslų, 404 „j,, anglišku vertimu ir Juo- 
JAV piliečiai. Su LB Sočiai.! psl., kietais viršeliais kaina Tininio įvadu, 61 psU 
klubo pagalba gavo atlygi- $4 (buvo $6), minkštais $3 kaina $3.00.

tyviausią gyvį amebą. Sako-; rimus ir kaikurie mūsų tau- (buvo $5). 
ma, kad tas jcrbandymas pa-!

— Batai pašėlusiai bran- skurdą, kokį jis mato. Sako,
gūs, Maiki. Tokie kaip ma- “*”*
no, su gerais aulais, su pat-
kavom, generoliški, būtų a- 
pie 40 dolerių. Ai bečiu!

— Reikia ir apie tai kalbė
ti, tėve. Reikia protestuoti P*e juos parašytų? 
prieš kainų kėlimą.

— O kas čia kaltas? Prieš 
ką gali protestuoti?

— Kalta yra kapitalistinė 
tvarka, tėve. Reikia protes
tuoti prieš tuos, kurie tokią 
tvarką gina.

— Ale kažin, Maiki. ar 
čia kapitalizmas kaltas? Juk 
Rusijoj kapitalizmo jau se
niai nėra, o ar tenai geriau?
Turbūt — ne. Jei būtų ge
riau, tai niekas iš tenai ne
bėgtų.

— Yra žmonių, tėve, ku
riems niekur nėra gerai. To
kie ir bėga. Bėga ir iš Ame
rikos, ypač kareiviai. Švedi
joj iš tokių bėglių susidarė 
net ir kolonija. Priglaudžia 
tokius ir Kanada. Dabar jau 
ir Anglijos parlamente 
svarstomas sumanymas į-
steigti Amerikos dezerty
rams užuovėją. O vis dėlto 
Amerikoj daugumos gyveni
mas yra geresnis, negu kur 
nors kitur. Taigi žmonių bė
gimas dar nėra įrodymas, 
kad kitur jie randa geresnį 
ir sotesnį gyvenimą. Rusija, 
žinoma, dar negali su Ame
rika lygintis. Prieš revoliu
ciją ji buvo labai atsilikusi, 
o du pasauliniai karai ir 
paskui vidaus karas dar 
daugiau ja išplėtė. Dėl vi
daus karo kilo baisus badas, 
išmirė milionai žmonių. Tai
gi negalima norėti, kad da
bar Rusijos upėmis tekėtų

JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 1971 METŲ

da.
Po $3.50 — R. Buches, 

Colorado, A. Pakšys, W. 
Palm Beach. Fla.

J. Grigulis, Chicago. III.

— Žinau, tėve, gavau ir 
aš tokį laišką iš Montanos.
Rašo kunigas, kuris veda in
dijonų vaikų mokyklėlę 
Ashlande. ir jis prašo tiems $3; A. Bitaut, Miami, Fla
vaikams paramos. Atrodytų, 
kad valstybė, kuri barstė į- 
vairiems pasaulio diktato
riams milionus dolerių, indė
nų mokyklai neturi pinigų. 
Tai skandalas.

— O gal jie nemoka val
džiai taksų, kad jais nesirū
pina?

— Mokesčių jie nemoka 
tėve, nes neturi už ką ir iš 
ko mokėti. Žemę iš jų atėmė 
ir nugrūdo jus į tuščias dy
kumas, kur jie gyvena pur
vinose lindynėse ir miršta 
badu.

— Bet prezidentas gal ne
žino, kad jie tokie nelaimin
gi-

— Žino, tėve, nes dar šią 
vasarą vienoj savo kalboje 
jis pasakė, kad indėnai yra 
pirmieji amerikiečiai, bet 
daugiausia nuskriausta ir i- 
zoliuota tautinė mūsų kraš
to mažuma. Jie yra tikrieji 
šio krašto gyventojai. Žemė. 
ant kurios mes dabar gyve
nam. ant kurios stovi didžiu
liai miestai, po kurią išve
džioti geležinkeliai, iš kurios 
kasama anglis, iš kurios yra 
siurbiamas žibalas ir kasa-

$2.50.
Po $2 — J. Zitke, Brock

ton. Mass., K. Ancerevičius, 
E. Balčiūnienė ir L. Bub- 
liauskas — visi iš Chicagos, 
III.. V. Bendorius, Toronto. 
Ont., V. Paliulis, Nauga- 
tuck, Conn., K. Stankevi
čius. Coddy. Pa., J. ir P. Mit
chell, Waukegan, III., J. 
Dvareckas, Worcester, Ma.. 
J. Bacevičius, Baltimore. 
Md., J. Baliūnas, Woodha- 
ven, N.Y.

A. Leonas. Ellicott. $1.50.
Po $1 — S. Mikelionis, 

Du Bois, Pa., V. Pitkelis. So. 
Boston, Mass., M. Kriščiū
nas. Aok Lawn, III., S. Sus- 
lovich, Salem, N.H., V. Ože
lis, Malartic, Que., D. Raš- 
kevičius. Lynwood. N.Y., 
Ch. Vitkauskas. Waterbury, 
Conn., J. Paškevičius, Simp- 
son, Pa.. G. Stukas, So. Bos
ton. Mass., A. Kovaleski, 
Summerdale, Ala., F. Jan- 
čaras, Baltimore, Md., A. 
Zazas. Lake Worth. Fla., C. 
Denis. Sūmmerland, B.C., 
Canada.

Po $0.50 — A. Bitauskas,

klausimus.
Prof. Danielli sako, kad 

po 10 ar 20 metų žmogus gal 
galės laboratorijose sukurti 
ne tik naujų rūšių gyvulius, 
bet net ir "naują“ žmogų.

Kiti mokslininkai į tą rei
kalą žiūri su dideliu atsargu- į 
gumu. Jeigu tokie bandymai 
ir pavyktų, tai dar būtų tik 
praskleista gyvybės atsiradi
mo paslaptis, o tai dar labai 
toli ligi kokiam praktiškam 
reikalui naujų gyvybės for
mų kūrimo. Be to, dar klau
simas, ar galima esą sukurti. 
protingą gyvį? _ |

Tokie bandymai iš dalies' 
paliečia ir religinę sferą, tai' Joje kalbama apie tai, kas yra to juodojo pasaulio rasė,

Jį redagavo Stasys Michelsonas
Kalendoriaus kaina $1.50

(Jei kas mokestį siųs pašto ženklais, tai ne stambes
niais kaip 10 centų vertės)

Visuomet "Keleivio“ kalendorius buvo tikra enciklo
pedija — visokių naudingų žinių šaltinis. Toks bus ir šis 
kalendorius. Nesivėlinkite jį išsirašyti šiuo adiesu:

KELEIVIS __
636 E. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS '

Ką tik išleista knyga, kurią parašė St. Michelsonas.

Lietuvių pasakos, parašė 
Herman Sudermann, išver
tė V. Volertas, 132 psL, kai
na $3.00.

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudąs romanas iš partiza
nų veiklos, 254 pst, kaina 
$4.50.

Dialogas sn laužtu, Aki
mirksnių kronikos, antri 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl., įrišta, kaina $7.0v.

Poezijos pilnatis, Bernar
do Brazdžionio poezijos 
rinktinė, kurioje sutalpinti 
visų jo poezijos knygų ge
riausieji kūriniai. Knyga iš
leista labai puošniai, 592 
psl., kaina $10.00.

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

ražai, Jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 127 
psl., kaina $2.00.

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

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

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

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

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

kada ir kokiu būdu ji buvo pavergta, kodėl ji ilgai tylėjo, 
kodėl sukilo ir t.t. Visi šitie ir kiti susiję su juodąja rase 
klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. Jos 
kaina tik $2.00.

Apie ją "Europos Lietuvis“ tarp kitko rašo:
”...S. Michelsonas duoda mums ir po žiupsnį geogra

fijos ir istorijos, pakalba apie senovės karus ir kultūrą, 
papročius ir religijas, pavergimus ir sukilimus. Dėl to jo 
knyga, tiesa, nors ir nedidelė, išvirsta į enciklopedijėlę, 
kurios su įdomumu pasigaus norįs su Afrika susipažinti, 
bet šiaip su knygomis neapsikrovęs. Svarbiausia, kad 

Konferencijoje dalyvaus! skaitytojas tuose aprašymuose užtiks visokių vaizdingų 
ir prof. James Watson, pir-į jr įsįmenamų pavyzdėlių. Pavyzdžiui, labai įdomus Etio

pijos aprašymas — visos karaliaus tuštybės, kurios kai
nuoja milionus. ir baisus įžeidimas, jei tą kraštą norima 
laikyti juodųjų. Apie negrų tautas, jų gyvenimo būdą ir 
papročius taip pat surinkta nemaža įdomybių.

Apie trečdalis knygos paskirta nušviesti Amerikos 
negrų gyvenimo praeičiai ir dabarčiai.

Knygoje aprašytos ir žymiausios negrų riaušės.“

kaikurie mokslininkai neno
rėtų į juos kišti savo pirštus. 
Bet Londono universiteto 
profesorius dr. John Russel. 
kalbėdamas katalikų vardu, 
pareiškė, nematąs jokios 
priežasties, kodėl mokslas 
turėtų nuo tokių bandymų 
susilaikyti. Kodėl - pabijoti 
gyvybę sukurti, jeigu nebi
jome ją dirbtinom priemo
nėm naikinti, žudyti?

masis išaiškinęs pagrindinės 
genetinės medžiagos D.N.A. 
struktūrą, prof. dr. Robert 
Edwards, tiriąs dirbtinio ap
vaisinimo galimybes, kad ir

mas auksas. — visa šita že-i Chicago. Ilk. J. Grabauskas,' nevaisinga moteris galėtų 
mė yra atimta iš indėnų. Jie Teaneck, N J. i pasigimdyti kūdikį, dr. Jon
čia gvveno laisvi ir medžio- Visiems aukotojams ta- Beckwith, kursai izoliavo 
jo stirnas per ištisus šimt- riame nuošird; ačiū. genus, ir daug kitų mokslo

pienas, o krantuose kvepėtų mečius, kol neužplūdo jų Keleivio adminUtracije garsenybių

los niekintojai, parašė Ksa- 
-jveras Kaunas, 52 psl., kai

na $1,00.

> i
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(Tęsipys)

— O kaip gyvena mūsų senelė? Sveika* Vis tokia 
pat pikta įr griežta?

— Pasakė, tokia pat ! Aukščiau nųre prie mamos ma
nęs nemušdavo, o dabar mažiausia kas savaitę, reikia ar 
pp. ir už k<? Jeigu ant ko nors pikta, tai klius man. Su-4 
8KUė, kad šiandien lups, tai ir lups. Ąpęąukai — gausi 
pylos, neapsMuka — irgi gausi. Anądien jai pasakiau mo
kykloj girdėtą mįslę: kas yra danguj su uodega?

— Ir už tai davė diržų?

— O manei, kad ęukierkų? Kad šoko, pagriebė sam
tį jr man per gal^ę. "Tu, pądlęęas, užsimanysi čią bliųz- 
nyti! Gal dar sakysi, kad,ir ąu kanopom danguj kas dau-' 
žos? Danguj nėra velnių. Žiūrėk^ kad man rytoj pat eitum 
spaviednės. Drigantas neraliuotas!“ Aš jai aiškinu, kad 
tai Šventoji Dvasia karvelio pavidale, kaip parašyta ka
tekizme, o karvelis gi paukštis, ne uzbonas. Kas gi matė 
paukštį be uodegos? Višta, jau toks menkas sutvėrimas, 
tik per tvorą moka persiristi, rėkįa baisiausiai, ir tai turi 
uodegą. Bet ji neklausė.

Arba vėl: sykį bobutė vaiko ir vaiko musę. o ta į akis 
jąi. Niekaip negali nuvyti. "Matai, kaip velnias moka net 
muse pavirsti, kai nori ką supykdyti, kad tas nusikeiktų. 
Jąda musės nei pagausi, nei užmuši.“ Mane juokas paė
mė. Ji tada tik griebė už petelnės ir man vėl per galvą, 
fier.galvą. "Pądla nematytas, dar jis šaipysis iš mano šven
tų žodžių!“ Vakare paskui sako: ”0 viatik velnias savo 
padarė. supykau. Bet ir tu kaitąs. Žiūrėk man, kad eitum į 
apaviednės.“ x

Kliuvo sykį ir už tai, kad rištos ne pągal jos norą • 
įš vakaro sutūpė daržinėj ant karties — vienų galvos, 
kitų uodegos. "Kad nėr parėdko,“ kaip ji sako, vis aš
M“- i

Kitą vasarą bus geriau. Žadėjo mane leisti kur nors 
Pf*samoU«S gpnyti- Visą dieną būsiu lauke ar miške, galė
siu švilpauti. Dabar ir to negaliu, švilpaudamas, sako, 
velnią į .namus šaukiu. Velnių jau ir taip pas mus pilna ‘ 
visur pakampiuose. Bobutė nespėja jų vaikyti, švęstu vąn-f 
deniu šlakstyti. Paskui, kai užeina pąykūm ją, jąį bus kur i 
anas ant aukšto pasislėpęs, tai trenks, sudegins namus. į 
Kai sėdžiu aukščiau ir supu kojas, irgi negerai — velnią ) 
supu, gaunu mušti. Pasirąžau — dar blogiau, velnią ku- j 
tenu. Tas paskui supykęs į namus prileidžia pelių. Ir taip j 
per dienas. Aš net nežinau, kas namuose galima ir kas ne. j

LEMS. SOL BOSTON

gfitsąt** Naša., gyventojai stebi bangy ii jūros iimestą 30 pėdą ilgio ir 15-20 toną svorio pabūk*, 
fyri gsaaėi į kupranugarį, bet be kojy, turi mažą galvą ir ilgą kakly.

Petrai Vaiiiūnai

<*
V O $ J L K £ L 1 A I

Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų...
Aš ėjau per lauką. — Labas, mergužėle! —
Net rugiai suinaro, giruže sužėlę...

Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų...
Saulė varpom braidė. Skraidė plaštakėlės.
Jis ant kelių klaupės, vėl kaip beržas kėlės...

Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų...
Rankos laimėn tiesės... Varpos sūkuriavo...
Jis prabilo: miela... Aš tariau jam: tavo!-

Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotu...
—Ak, brangioji mano! —Ak, brangusis mano!.

Kai vosilkai žydi, širdys daug išmano...
Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų...

r

Kur dukrai gimus, tėvui 
reiškia užuojautą

prastai jis 19, o ji 15. Bet es
ti ir jaunesnių porų. Kada 
jautųjų tėvai susitaria ir 
jaunosios giminės gauna iš
pirką pinigais ir dovanomis 
(pavyzdžiui, keliasdešimt 
apklotų), o jaunoji jau ap
dovanota visokios rūšies pa
puošalais, jaunasis perka 
vestuvinius apdarus ir ruo
šia puotą.

Alžiriečiai vyrai yra ne
apsakomai pavydūs. Kiek
viename žmonos žingsnyje 
įžibri neištikimybę. Užtenka 
persimesti ketais žodžiais 
su kftuvyr&kiu, ir praside
da žodžiais neapsakoma pa
vydo scena. Turbūt, Alžiro 
moterys yra ir savaip lai
mingos, patenkintos savo 
gyvenimu. Tačiau jas lydi 
nuolatinė baimė būti pasiųs
toms kartu su vaikais pas 
savo tėvus. Vyrams skyry
bos — nepaprastai lengvas 
reikalas. O moteriai neįma
nomą gauti ištuokos.

Kovoje dėl nepriklauso
mybės (Alėtas priklausė 
Prancūsijai. nepriklausomas 
tapo 1962 m.) dalyvavo ir 
motąryg. Tada nebuvo kal
boj apie jų tūnojimą na- 
muose. pertą laiką daug vy
rų išmoko kitaip moterį ver
tinti, bet vis dėlto lygiatei
siškumas Alžire skamba sa
votišką!.

"T.

BROOjCLYN, JLY.

Lapkričio 8 d. aąvo vasar
namy New Yorko kalnuose 
mirė Ona Blažienė. Ji yra 
gimusi Suvalkų krašte, bet

ROMANAI
Birutė Pūkelevičiūtė, —

rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

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

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

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

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

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psL, 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75. <

Vincas Ramonas: MIG- 
OTAS RYTAS. 166pu«U 

Kaina $2.50. Gaunama Ke* 
*»ivio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis, LO
BIAI, 301 psl.. kaina $3.00

Andrius Valuekas, NE
MUNO SŪNŪS. romanas ii 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psi.. kaina $3.00.

Andrius Valuekas, NE-

Vestuvės tęsiasi
dienas. Moterys linksminasi ♦ n^x_ Ūronk
atskirai nuo vyrų. Jaunieji <ta«ų praleido Brook-
tik vieną kaitą gyvenime gė- Velionė nriklausė ivai- MUFO S0N0S- n tomas, 
di už bendro stalo — po ves- . pri*ĮĄuse jvai-»ssft&V ąasss

šias dienas ir naktis trunka 
vestuvių puota ir linksmy
bės: šokiai, žaidimai ir Lt.
Saldumynai ^.razinų ir rie
šutu ypatingame saldžiame 
padaže, kepti ėriukai ir ža
lia arbata — pagrindiniai ^ė^d^o 
šios puotos skanėstai. praaeisaavo

| Šeimos Alžire labai gau
sios. Ypąč kaime. Aštūoni.

tėRėjė, «na Keleivio
’tytoja, darbšti Lietuvių 
binwkų dr-jos 7-sios 
poa juta*

Mm“
k ebėjusi su visais

ėnfS. Vasaras ji 
New Yorko 

’ kalnuose, ten uogaudama, 
grybaudama, gamindama 
sūrius, o grįžta{Brooklyną

428 psl. kaina $4.00.
Šalty Salminen, KATRY

NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją* 
29’ psl., kaina $5.00.

1 tr. Tarutis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minicžtais viršeliais $3.16. 
kietais viršeliais $3.75,

Jurgi* Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50 

Albinasdešimt vaiku — tai norma. tomis gėrybėmis vaisindavo KARKLUPENUOSE,

Afrikos šiaurėje yra Aiži- pajunta tas privilegijas, ku- 
Noriu iš ęia kuo toliausia. Čia reikia visų bijoti, ne vien! ro valstybė su 13 mil. gyven- riomis naudojasi jos brolis, 
tik Dievo. Bijok velnio, žydų (kad nepagautų Velykų ma- x-“* T'
ęoms), čigonų, klebono, 
tu — bobutės.

žydu (k
), policijos, o labiau nei visų kar

nesėdėkime oą ant tvoros, ba kai pamatys, vėl 
Werąi. įako, jei ant kiemo tvoros kas sėdi, to kiemo 

J&tą vanagas pagaus. Eiklią į vidų. Tik tu, jeigu nori 
({NU kiek jai įtikti, nesiginčyk dėl pasaulio pabaigos ir 
kitų šventų dalykų. Ji žino daugiau ne tik už vargonininką 
ir kį«boną, bet ir už pačius angelus.

- ' Senelės troba buvo nedidelė, beveik visa paskendusi 
peraugusiose gėlėse ir krūmuose, o sodelis atrodė kaip 
neperžengiamas miškas. Krūmuose ir šakose čežėjo ma
žyčiai paukščiai, po žiedus rausėsi, lyg ką pajudėjusios^
Ieškojo bitės, virs daržo lysvių kadrilius šoko pląštakės.

Gal ji negirdėjo beldimo, nes niekas iš vidaus neatsi
liepė. Andrius pravėrė duris.

gatvės. Alžyro motervs ga
vo lygias teises, bet kokios 
skirtingos tos lygios teisės!

Kai alžiriežiu šeimoje 
gimsta duktė, tėvą visi už-

.tfidelis išaugęs. Tik kodėl toks plonas ir išdžiūvęs? Ari dž’au?»mo, j°*
n.hwi k„ viJmiti? „irft,! k.!„ ta« uveikirimą. Pacai musui-

tojų ir su vienos partijos Iš motinos išgirsta apie ne- 
vąldžia. Iš pirmo žvilgsnio nusakomą vyrų "vertę“, 
gali atrodyti, kad čia kraš- Greitai išmoksta iš motinos 
tas visai europietiškas. Vi- vengti bet kokių diskusijų 
dutinė temperatūra liepos su vyru. Visada prisimena, 
mėnesį 24-26 laipsniai pa- kad revalia vyro nervinti, 
gal Celzijaus termometrą.! gadinti jo nuotaikos. Na- 
Čia nepamatysi nei dramb-' muose svarbiausias asmuo 
lio. nei žirafos, nei stručio,! po tėvo yra vyriausias sū- 
kurie jau seniai išnyko. Ir į nūs. Kiti šeimos nariai jam 
nat pūlinės auga tik botani- yra nuolaidūs ir pagarbūs.

Koranas leidžia vyrui tu-' 
Reprezenta- rėti keturias žmonas, tačiau 

I praktiškai tai retas reiški-

kos sode ir keliose didžiųjų 
miestų gatvėse• J ‘S”cijai

Ląbutdiepė tuo metutriysė apie žibalinę lempą. Lem
pos stiklą laikė rankoj ir jo išpūstą, sunkiai pasiekiamą 
vidų valė sudžįūvusios katės koja.

— Q kad tave kur, ką aš matau ! Mano anūkas. Koks

neturi ko valgyti? Rankytės baltos, pirštai delikatni kaip 
ponaičiuko, žinoma, būsi ponąą, sunkiai Jurtai. O ąuss 
čia dirbam, procevojam, vargstam jr nįeįto gero neturim.

Kad b1“8 svečių, nujautimas neapgavo. .Vis sako, bur
tai, netikėk, o šarka ant stogo rėkė: "Čia, čia“. Ir ausį 
niežėjo, ir katė prausės.

(Bus daugiau)

O vis tik skirtumas di-; nvs. Perbrangiai kainuoja, 
džiulis. Svarbiausia, čia vis-į Dažniausiai alžiriečiai turi 
kas priklauso vyrams. Kavi-j no viena ar po dvi žmonas, 
nės, restoranai, parduotuvės,; Daugnatvstė tebėra ir. ma- 

tvti. dar kuri laika bus, bet 
dau? žmonų turėti darosi 
nemadinga. Miestuose inte- 
b^entiios tarno j toki vyra’ 
žiūri kaip į labai atsilikusi. J 

Vedvbas vis dar planuoja 
ir antaria jatmuūi tėvai.
Jaunikis savo išrinktąją pa
mato tik no vestuvių cere-, 
moniios. bet iŠ nasakoiimu; 
žino. kad ii graži, protinga j 
ir gera šeimininkė. Tačiau; 
skoniai nevienodi. Atsitin
ka. kad, pamatęs savo iš
rinktąją, jaunikis atsisako 
su ia gyventi.. Atsitinka, Nuveržto 
kad. pasidairęs aplinkui, vėl 
grįžta prie atstumtosios Ir H*** 
tuokiasi iš naujo. Alžire tik u *r
ai a i* ‘ u ji 4 _

monu religiją, dukros ne
skaičiuojamos.

Vienas užsienietis gydy
tojas pasakojo: į jo kabine
tą įėjo moteris su būreliu 
vaikų. Gydytojas paklausė, 
kiek ji turinti vaikų. "Du“, 
atsakė moteriškė. "O kiti

Rekordas—šešiolika, aštuo- Ą.imm 
niolika. Taigi, ąlžirietės M . ma ..
gimdo kas metai. B gimdy- b,t amozaiką priežiūrą įainti- vSah įdt&tevS

. ŽSfSŽdS S*-palaidota Ever-

Netci .sunkiai sirgdama, np> P««n iąpnįfee greta savo 
teris klausia jo **kelerius

pas gydytoją ar į ligonius. 4 nariai
fiūdi drauge ai velionės šei
mos .nariais ir lota gimine.

Laidojimo išvakarėse ša- 
Jiikslrienčs laidojimo įstaigo
je stlsiziziko JJM> 7-^sios kuo- 
poę nariai ir kiti velionė^ 

Jr pažįstami. Čia 
pirmininkė Bronė 

Bpūdįenč tarė jautru atsi- 
sygtirinimo žodį. prie kanto 
kuopa padėjo vainiką iri be 
to, lapkričio 15 d. susirinki
me jos ątminimą pagerbė 
tylps ir susikaupimo minute.

' tu ar- 
draugė. Ji 

vadindavo draugute. 
a* aš tariu Tau. drau- 

ilsčkis tarp 
gilių, didelių medžių, 

palikusi savo Suvalkijos 
gražu kraštą ir radusi šioje 
šalyje antrą tėvynę.

?«a«wiwi 

ANA

(ši ištrauka paimta iš neseniai Lietuviškos Knygos1?e "J?8!6?0-
Klubo išleisto Česlovo Grineevičiaus mozaikinio romano*! įJJ, Mano, bet tai mergai- 
"įGeroji vasara“, kuriame apsto nepaprastai įdomių beT* ėmimas yra šven-
pakito tatao gyvenimo vaizdų ir spalvingo a>m^. Tėvas mato sūnuje 3 kartu, galima tuokti, au
charakterio jo žmoM Knjva 212 jnralaph), kaina |6J». bAtim* draugą ir paveldito- į ta načia moterimi. | »W.
Ji gaunama ir Keleivio adminfcncijoje.). ją. Mergaitė jau nuo mažens | Tuokiasi labai jauni. Pa-, b«Ui

i pn-
■ mijuotas romanas, 224 peik. 
kaina" $2.50.

Kazv» Almenas. UPR | 
RYVUS. UPE | ŠIAURE,
romanas I dalis. 325 psl., U 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3 00.

Alė Rūta. KELIAS *| 
KAIRE, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartot 
lietuviu evvenimo, 248 pst, 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas. GY
VENIMAS YRA DAILUS, 
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo. 242 psl.. kai
na $2.50

Vvtantss Volertas. UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas
339 n«|. kaina $3.50.

Vpcvt Kavaliūnas. KAL*
NU GlESMfc. premijuotas 
romanas 201 psL

Karvs PlačenL, PULKIM 
ANT KELIU.... romanas iŠ 
kun. Strazdelio cvvenimo,
I tomas 200 ps.. kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

.hMrra« Xralikattslras. TF1-
NAGO UGNIS, premiiuotąe
romanas, 205 pusi., kaina

.................... ’ "
AIovzsb Ramrma* LIEP

TAI IR BEDUGNES. MP- 
mijuotas romanas. 279 pfįl^ 
•slna 23.00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMŲ 462 
-msl kaina $4.60 
MINDAUGO NTT2UPY- 
MAS. Jnoro Kralikansko

premijuotas romanas. 246 
k»?n» $3

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

Janas Rasistas: BIOS- 
•IAI Kaukia, ranuma
9 ImvcmNo kim. M. ~ *

t aeeeiMilfayičbiis gyvenimo. 288 priL, 
— kaina 22.60.
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I Antanui Andriulioniui 65 m. lietuvių renginių lankyto
jas ir labai dosnus visiems 

lapkričio 19 d. Antanas geriesiems lietuviškiems rei- 
Andriulionis užbaigė 65j kalama. '
matus, bet vis tebėra toks Linkime sukaktuvininkui 
pat judrus, koks buvo prieš į dar ilgų ir darbingų metų. 
29 metų. Jo pilna visur. Jis

Buvo gražu* našlių 
banketas

ną kandidatą — A. Druzdis 
ir E. Ketvirtis.

» o i i maršalkas J. Markelio-
Lapkricio 1 d. buvo San- gavo 119 t o j. Jonaitis 

daros moterų kuopos ban- 35 j ^eterius A.

mm ją -B,
r, P. Mū-
Keturakis

j revizijos komisiją 
Kontrim gavo 107, 
činskas 105 ir A. Ketural 
76 balsus.

e
a<a
9M9<9te

Paminėjo Petrą Vaičiūną {Grašiai
Šiemet sukako 80 metų

nuo jžymaus lietuvių poeto 
ir dramaturgo Petro Vaičiū
no gimimo. Jis mirė 1959 
m. Vilniuje. Ta proga pra
eito Kultūrinio subatvakario 
programoje buvo prisimin
tas ir šis kūrėjas ir jo kūry
ba.

Minėjimo programą atliko 
Bostono Lietuvių Dramos 
sambūrio nariai. Tautinės 
S-gos namų pirmojo aukšto 
salėje rašyt. Antanas Gus
taitis suglaustu žodžiu pa
vaizdavo Petrą Vaičiūną 
poetą ir dramaturgą, at
kreipdamas klausytojų dė-. 
mesį f būdingesnius Vaičiū
no kūrybos ir jo asmens 
bruožus. Žodis apie autorių 
buvo įrėmintas pianino mu
zika, o salės tamsoje tešvie- 
tė tik Vaičiūno antkapio ba
reljefas, ir ta fvadinė pro
gramos dalis praėjo atitin
kamai sukauptoje 'nuotaiko
je- /

Improvizuotoje scenoje 
Dramos sambūrio nariai su
vaidino P. Vaičiūno kūrybos 
iliustracijai porą ištraukų 
iš jo „Naujųjų žmonių“ ir 
"Tuščių pastangų“. „Naujų
jų žmonių“ scenoje grafą 
vaidino Jonas Valiukonis, o 
sūnėną Butautą — Algis 
Antanavičius, abu gerai per
teikdami aštrų dialogą. Gi 
linksma „Tuščių pastangų“ 
grupė buvo: ūkininkas Dau
ba — Jonas Valiukonis. 
jo žmona — Birutė Vaičjur- 
gytė, augintinė — Laima 
Antnanavičiūtė. Tamošius—
Jurgis Jašinskas, šj vaidme
nį mukiai vaidinęs ir seniau 
čia? buvusiame „Tuščių pa
stangų pastatyme. Tiesa, J. 
Jašinskas ir pirmojoje iš
traukoje atliko ir bežodin 
Sargelio vaidmenį. Nors šio
se iliustracijose vaidinta be 
grimo, tik su parinktais ati 
tinkamais rūbais, garsų ir

L. V. S. Ramovės įkyrius 
lapkričio 22 d. surengė Lie
tuvos kariuomenės 52 metų 
sukakties minėjimą, j kurį 
susirinko gana gausus vie
tos ir iš kitur lietuvių būrys. 
Jis pradėtas vėliavų įneši
mu, himnais, invokacija, 
trumpu taikliu skyriaus pir
mininko Br. Bajerčiaus žo
džiu, žuvusiųjų pagerbimu 
ir vainiko padėjimu prie Žu- 
vugiems už Lietuvos laisvę 
pamirkto. stovėjusio Karo 
muziejaus sodelyje, medfe-

, (Padėjo Ramunė Cibai 
tė ir Andrius Ambraziejus).

Iš New Yorko. ratvykęs 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
oirm. Vadovas Siddkaaricas 
uwo kalboje apžvelgė da 
martinę politinę padėti ir pa
tarė išvadą, kad nors tuo 
arpu ir niūrus politinis dan
gus, bet jis pragiedrės. Law- 
zės sąjūdis gyvas rišame 
pasaulyje, jis eina ir iš Afri
kos, nesustos ir Europoj, jis 
bręsta ir pačioje Sovietų Są
jungoje. Kalbėtojas ragino 

epslūžti, vieningai tęsti ko
vą dėl Lietuvos laisvės ir sa-l 
vo kalbą baigė šūkiu — Te
gyvuoja laisva ir nepriktoMP 
soma Lietuvai 07 J.;

vadovavo vietos Balfui, 
tebėra ir dabar jo valdybo
je ir centro direktorius.. Jis 
yra vienas iš stipriųjų Lais
vės Varpo rėmėjų. Jis So.

Ti
turiškų

Bostono Lietuvių Pik d-jos »v< 
direktorius. Jis vienos SLA; W ■Tamnnraų m 
kuopos pirmininkas, Altos ryšulėli* kaštuoja 1 dolerį, 
skyriaus narys, nuolatinis

ŠVENČIŲ KORTELĖS

Naujasis Čilės prezidentas Salvador Allende (vidury) 
skelbia atnaujinąs diplomatinius ryšius su Kuba. Tuo 
būdu Čile ir Meksika bus vienintelės Pietų Amerikos 
valstybės, kurios tokius santykius su Kubu turi.

ketas, kuriame buvo renka
ma kitų metų našlių karalie
nė. Publikos buvo pilna sa
lė. Stalai buvo papuošti gra
žiomis gėlėmis ir apkrauti 
gardžiais valgiais.

Kuopos pirmininkė Ona 
Leščinskienė, svečiams pa
sivaišinus, pakvietė žodį tar
ti Jadvygą Tumavičienę. Ši 
metė-žvilgsni j praeiti. Prieš 
50 metų ir seniau čia atvykę 
vyrai kūrė draugijas, bet | 
jas nepriėmė moterų. Vyrai 
tada sakydavo, kad moterys 
turi būti namuose ir vaikus 
auginti, o ne visuomeniniais 
reikalais rūpintis. Ir Sanda 
rOs 7 kuopai pirma tik vyrai 
tepriklausė. Vėliau moterys 
ikūrė savo klubą. Tas klu
bas pradėjo ir našlių kara
lienes rinkti.

• Dar sveikinimo kalbą pa
sakė Juozas Lekys.

Pirmininkė pristatė daly
viam už garbės stalo sėdėju
sias senesnių metų karalie
nes ir jų karalius.

Čaplikas gavo 99, o A. Mat- į 
joška. 58 balsus.

Į direktorius buvo 16 kan-'į 
didatų. Surašome juos pa
gal gautų balsų skaičių: jJ 
Grigalus, J. Lubinas, J. Ši- 
lalis, A. Andriulionis,... A. 
Baika, J. Casper, J. Owirka. 
H. Čepas, J. švelnia, O. Ivaš- 
kienė, R. Leščinskas, A. Ja
kaitis, J. Starinskas, A. Ma
kaitis. S. Lencevičius ir J. 
Laučka. Balsuotojai dar są
rašą papildė, bet tie gavo 
dar mažiau balsų

lostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS* .
- Lapkričio, 28-29 dienom 
Balfo seimas So. Bostono L.
Piliečių dr-jos salėse.

• • «
Gruodžio 6 d. šv. Petro 

bažnyčios salėje po kiekvie
nų mišių bus Bostono Skau
čių Židinio kalėdinių papuo
šalų, dovanų ir pyragų iš
pardavimas.

ĮSIGYKITE „ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠUS“!

. Ką tik išėjo iš spaudos JONO JANUŠKĮP .ątsimim-

mĄi „ATSITIKTINIO KAREIVIO: UŽRAŠĄ^“, 127 peL
kn^rga, iįhistruote, kaine $2.00.

' J. Janužiu* buvo viena* mūsų įžymiųjų žurnalistų. Ji* 
ilgu* matu* redagavo ir Keleivį. Savo užrašuose ji* įdo-

gyvenimą II pasaulinio karo metu ar to karo nuotaika* 
J. Januškio biogra-

nė dalis, kurios programą ųĮ". 
liko buvę VHmaus operos! 
solistai Juzė KriMolritytiUj 
Daugėlienė ir Stasys Liepas,J 
jiems akomponavo Jeronf-j 
mas Kačinskas. Abu drini-i 
ninkai čia seniai begirdėti, Į 
ai publikos buvo iHlįi nuo
širdžiai sutikti. Mostome-, 
jiams naujiena buvo viešnia 
š Clevelando Juzė Krištolai- 
įytė, — malonaus balso, sim
patingos išvaizdos aukštos 
klasės menininkė. Ji nepa
šykštėjo ir kebų programoj 
nenumatytų dainų.

šios programos dalies pra- 
šviesų efektais, bet senesnio-; nešėjas buvo Juozas Vizba

ras.

Ekskursijos j Lietuva 
1971

- 1 ' a

vyksta: birželio 3, liepos 14, rugpiūčio 26 

Lietuvoje šios grupė* praleis po 11 Jienų.
. . s

Registruotis jau galima dabar l

Trans-Atlantk Travel Service
390 We*t Broadvray,

’ South Boston, Mam. 62127

Telefonas: 266-8764

Greičiausias, taupiausias ir paprasčiausias kelias siųsti

ji ir jaunesnieji vaidintoju 
lygia dalimi parodė gražaus 
talento ir puikiai paryškinę 
P. Vaičiūno prisiminimą.

Ištraukas režisavo akt. J patiekalais. 
Aleksandra Gustaitienė.

Vėliau, kas norėjo, galėjo 
pašokti ir pasivaišinti šeimi
ninkių suneštais gardžiais

Šia proga tenka ypatingai 
dėkoti už nuoširdžią tech
niškąją pagalbą filmininkuiįflĮ*B^8 
Romui Šležui, d taip 
dail. Viktorui Vizgirdai ir 
Gediminui Margaičiui.

Kalbėtojai ir vaidintojai 
buvo palydėti publikos gau-;

Lapkričio 19 «L mirt Si- 
Bkubsuskas. Velio

nis, kol jėgos laido, buvo ® 
vienas įžymiųjų ristos aan- 
dariečių vadovaujamųjų as
menų.

Palaidotas Ūv. Mykolo ka

.savo giminėms į Lietuvą ir USSR
yra nupirkti jiems ____ • •

PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTOTCATES 
— SPECIALIUS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS — 

kuriuos galima pakeisti j pirmos rūšies prekes specialiose 
Vneshposyltorg’o užsienių valiutos krautuvėse 

KOKYBE YRA AUKŠTA 
KAINOS ŽEMOS

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės j bet 
kuria mūsų prisijungusių firmų:

PACAGE EXPRESS dk TRAVEL AGENCY, INC 
1776 Broedvmp, Neer York, N.Y. 10019

TeL 212—681-7729 
GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC

1971 metų našlių karalie- r .
ne išrinkta Adelė Paškevi-I .,to’ , e . • •
čienė. kuri karalium pasirin-į ^,Ja’ Šveikausko, St Kaino ar Ant Gustaičio rašimai.
ko Kazimierą Gladėną iš Į Naujienų bendradarbi* Jurgi* Jašinskas rugsėjo 2 d- 
So. Bostono. Palydovės — laidoje apie tą knygą šitaip rako:
Emilija Sakarienė ir. Millie "Jono Januškio ’Ataitiktmio kareivio užrašai* yra 
Abčiūnienė, abi iš Cam- vertinga* įnašas mūeų rašytojų ir žurnalistų me-

nT1^.e* .. 1 muarinėj literatūroje. Knyga gerame popieriuje ir aiškiu
j o/aP K^uSkienė’g So. *-“•«<** l«i™i g““"!"! **“: *"”»»** 

I Bostono. ■ nnta P*"“ •riūnaus, jo lovų, giminių ir jo bendradarbių
Buvo linksmas pobūvis, nuotraukoml*.“ ...

Kad daugiau tokių būtų! i 
Buvę* |

1
Mažuma valdo daugumą •

I

Lapkričio 19 d. didžiausia
Bostono lietuvių draugija—
So. Bostono Lietuvių Pilie
čiui dr-ja, kuri turi apie 
1,300 nariu, nominavo kan
didatus | valdybą. Viso labo < 
balsavo tik 160 narių. (Šė
riau ir nominacijose daug 
dauriau dalyvaudavo. Pav.,
1967 ra. — 219. o 1964 m.— 
net 405). š

Į pirmininkus tebuvo vie-; 
nas kandidatas St. Drevins-; 

j kas, | vicepirm. L švelnis 
; gavo 108, o S. Urbonas 47 į 
; balsus. I finansų sekretorius 
ir iždininkus tebuvo po vie-j

SAVAITRAŠTIS

įvykinę, M* dug’ lr pbeUų eeeiraeką Ir atvirai pasisakė 
apie viem mūeų ,vlnBMn*aŪ*in* bei Inmūrinius klausimas. 
Jame rasite {domių skaitytoją lattkų skyrių, kerkime teškia
me abipusių pasisakymų te momonių kiekvieno risienm 
svarbia prašiem*.
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA- yra dinamiškas mūsų iš- 
eivijos laikrašti*, tešku* naejų bendradarbio bei idėjų, vi
suomet atvira* kiekvieno nuomauti, kuris kovoja ir dirba ai

Metinė prenemerata JAV-se $8.00 
Adreeae:

7722 George Street, LaSaKe-Mentreal, 690, Ouebec. CANADA

siais aplodismentais, o rėži- pinėse. Palike liūdinčius
sierei įteikta gėlių.

Tenka pasigėrėti, kad ši 
subatvakario programa bu
vo kondensuota, pravesta1 
sklandžiai ir |vairi.

J. V-ga*

Nelaimė ištiko Mauku*
Praeitą šeštadieni girto 

vairuojamas automobilis at
sitrenkė | Valentinos ir Ste
pono Minkų automobili ir 
juos abu sužeidė. Nuvežus | 
ligoninę, Minktri buvo su
teikta pagalba, ir jis paleis
tas namo, o Minkienė pa
siliko ligoninėje dėl sunega
lavusios širdies.

Linkime abiem ko grei
čiau pasveikti.

žmoną Emiliją, 2 
4 dukteris su šeimomis.

ir

Mirė U. Čepienė
Brocktone senelių namuo

se lapkričio 18 d. mirė Ur
šulė KubHiūtė-Čepienė, se
na Keleivio skaitytąja, se
niau priklausiusi ąamlistų 
ir darbininkų ritmas kuo
poms, didelė dainos mėgėja, 
auolatiaė kartu su skvo prieš 
kelerius matus mirusiu vyru 
Petru koncertų lankytoja.

Veikmė palaidoto Bel
monto kapinėse gretą žuvo 
vyro Petro.

Tet. 215 WA 54486 
COSMOS PARCELS £XPRESS CORP.
45 We»t 45 St., New York, N.Y. 16099

ToL 212 CI 5-7905
ar j jų skyrius, ar tiesiogini j:

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

’ ToL 212—226-9647
ĮSPĖJIMAS!
Jei norite būti saugūs ir kad užsakymai būtų greitai at
likti, užsakykite TIKTAI per viršuje išvardintas 
firmas ar jų skyrius, kurios ym oficialiai pi balinto* 
atstovauti Fbdarogtrte, Ine.

fcąBALFoi
ftrikti ir Keleivio 

riko*
• i

J

iriekbi
Kitą ęekniadient, gruo- 

<Me66.8:30 vai. po pietų 
Av. Priro Rotorių parapijoo 
choru rengia koncertų ir

Plačiau —vėliau.

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo

Valanda
Sek amdiąaieia 11-12 vaL 

AM 1320 KC te FM ML9NC 

Vedšjue PKTRA8 VMM9 

Man*, nm. TA SM-Tlff

NORI SUSIPAŽINTI
Connectirat valstijos našlys, 

54 m. amžiam, vidutinio ūgio ir 
evorte, normalios sveikatos, ta
rto nuosavybės, norėtų susipa 
žinti ra moterimi maždaug to 
paties amžiaus, gtaiesios Lieta-

. voje ar Amerikoje. Rašyti lie
tuviškai ar amriiškai Keleivio 
adreso, pažymėjus: ”Atiduoti 
LJ.“

8USIV1EN1J1MA8 
LIETUVIU ;.:i, 
ĄmtKOlUii JtJ

i

NENUSIMINKI1E!
Galima pagetoėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpime, jaučiant nen 
vargj.
REE-LEEF RUB mostis dau- 

iai pagelbsU. Uštikrfana pa<

Siųskite $5, gausite vatotv

ROYAL PRODUCTS 
Nortk SUu PA). Bos 9112 

Nemariu NJ. 07106

RADUO PROGRAMAį *
8onisreto Lietuvių Badijt 

Ptograma Naujoj Anglijo 
iš ototioa WLYN, 1360 U 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die | 
ną Perduodama: Vėlisuriųj 
pasaulinių Mulų aantrauka * 
r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka.

Btealo roikalaio kreiptis I 
Baltic Ptortoto gėlių ir dora 
nų kpaųtoro* 502 E. Broad 
my, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-6489. Ton gauna
mas Ir CoIoMk

SBTYKIS MILIONUS dolerių

SLA—dMHueala Beturiu firatornaSnė organteaci.1* — 
deada fj vykia apdraųdą te Hgoje pašalpų, kuri yra 
pigi, naa8UmVB9OJIMA8 neieško pelne, o teikto 
patarnavimus mviterpin-to pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi dengiau, kaip tfto ea 
kepjt«li. ted Jo mdruad 
Matovtodia gaH gauti įvairių klasių reikaUngtoi 

$100.00 iki $10.000.00. 
tonpemųjų

kad jaunuolis gautų pinigus
aukštoje makato .atoiHjmni te gyvenimo pradžiai. 

SLA—duoda VAIKAMS te jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraodą: et<1,SIMO apAaaite* tik $8.001 
No metama.

8IA—AKCIDENTALf APDRAUDA
amžiaus asmenima rakoraendnojama 
klubų Ir draeųljų nariam*. UI $1.000.00 
H* apdraustos mokeetto $2.00 į metus

SLA—kuopos yra dnugmnoto Beturiu kolonijų. Krripldtie 
’ kuopų veikėjus, te jie plačiau paaiškins opia

•07 Waot90tk Street, New York, N T. lOOOl

ų !
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Vietines žinios
BALFO SEIMAS

Balfo 15-sis seimas bus; 
Bostone ateinantį šeštadie- į 
nį ir sekmadienį, lapkričio; 
28-29 dienomis. So. Bostono j 
Lietuvių Piliečių dr-jos sa-; 
Įėję. 368 Broadway, So. Bos
tone.

šeštadienį 9 vai. ryto at
stovų registracija, o 10 vai. 
seimo atidarymas.

I
Seimo posėdži ai vieši, to-' 

dėl kviečiami visi, kas tikį 
gali ir domisi Balfo veikla, t 
juose dalyvauti.

šeštadienio vakare bus į 
ten pat banketas. Jis prade- i 
damas 7:30 vai. vak. kon-'

certu, kurio programą atliks
solistai Daiva Mongirdaitė, 
Stasys Liepas ir Benediktas
Povilavičius. Jiems akompo- j 
nuos komp. Jeronimas Ka-; 
činskas.

Bankete dalyvaus ir nau- į 
jasis Bostono arkivyskupas į 
Medeiros ir kiti aukšti val
džios pareigūnai.

Bilietus i banketą reikėjo 
įsigyti iki praeito pirmadie
nio, todės. kas to nepadarė, 
negalės bankete dalyvauti.

Sekmadieni 10 vai. ryto 
pamaldos Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje.

Šis Balfo seimas yra ant
rasis Bostone. Pirmasis bu

vo 1953 m. Anuomet seimo 
atstovai Bostoną apleido pa
tenkinti, kupini gerų atsimi
nimų. Visi stenkimės, kad ir 
šio seimo atstovai grįžtų na
mo kupini tokių pat gerų į- 
spūdžių. O taip bus, jei mes 
juos maloniai priimsime, jei 
seime gausiai dalyvausime 
ir nebūsime pagailėję sudėti 
Balfui didesnės aukų sumos.

Kas dar savo aukos neati
davė, gali ją atiduoti, atėjęs 
į seimą.

Pamaldos evangelikams
Lapkričio 29 d. 1:30 vai. 

popiet First Lutheran baž
nyčioje , 299 Berkeley St., 
Boston, bus Bostone ir jo a- 
pylinkėse gyvenantiems lie
tuviams evangelikams pa
maldos su šv. Vakariene.

Pamaldas laikys kun. AJ 
Jurėnas.

Po pamaldų numatoma 
arbatėlė.

Valdyba

Buvo pajamų, bet dar
iilaidų

Lapkričio 19 d. buvo So.} 
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos mėnesinis susirinki
mas, kuiiame priimti 8 nau
ji nariai, bet po paskutinio- ( 
jo susirinkimo draugija ne
teko keturių narių.

Iš fin. sekr. A. Druzdžio- 
susirinkusieji sužinojo, kad; 
praeitą mėnesį turėta paja-! 
mų daugiau, negu bet kada 
— $16.832, bet ir išlaidų bū- Į 
ta dar daugiau, nes vien mo- ; 
kesčių sumokėta $7.156, to-Į 
dėl mėnuo baigtas su $3,715 
nuostolio.

t
Keltuvui vis dai- renkama.; 

Iki šiol tam reikalui suauko
ta $16,778.

Pranešta, kad ir šiemet 
draugija rengs Naujųjų Me
tų sutikimą.

Dorchesterio Liet. klubo 
valdyba praneša, kad klubo 
r ariu susirinkimas bus ant
radienį, gruodžio 1 d. 8 vai. 
vak. A. Čapliko namuose 
(788 E. Broadvvay, So. Bos
tone). Jame bus renkama 
1971 metų klubo valdyba.

Visi nariai prašomi daly-1 
vauti ir atsinešti ne pigesnę Į 
kaip $1 vertės dovanėlę, su-! 
vyniotą, bet be užrašo, nes jiĮ 
bus naudojama kaip ”Sur- 
prise grab“.

Ar Vyčiui čia tinkama vieta?
šiomis dienomis So. Bos

tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
namuose koridoriuje prie į- 
jimo į keltuvą pakabintas 
Vytis. Ar namų administra
cija nesupranta, kad Vyčiui 
čia nėra tinkama vieta?

Kas dalyvausite ** 
pilnaties“ pristatyme?

Visi, kurie norėtų sau ga
rantuoti vietą ankštokoje 
Tautininkų namų salėje, 
malonėkite iš anksto rezer
vuoti sau vietą pas Antaną 
Vilėniškį tel.

Kaip rašyta, šitame rengi
nyje dalyvaus pats rinkti
nės autorius Bernardas 
Brazdžionis, akt Henrikas 
Kačinskas, rašytojas Pranas 
Naujokaitis ir kt.

Visa tai bus gruodžio 13 
dieną S vaL popiet.

Geras pavyzdys

Pensininkas Juozas Mati- 
jošaitis, gyvenantis Santa 
Monica, Cal., užsakė savo 
pažįstamiems septynis Ke
leivio kalendorius.

Mirė K. Treinavičius

Lapkričio 21 d. ilgai sir
gęs senelių prieblaudoje mi
rė Kristupas Treinavičius. 
Velionis buvo ilgametis Ke
leivio skaitytojas, Lietuvių 
Darbininkų dr-jos narys.

Antradienį palaidotas Fo- 
rest Hills kapinėse.

Pataisomos klaidos
Praeitame numery pa- 

skelbdame Balfui aukojusių 
sąraše įsibrovė šios klaidos:

Ne A. Baltrušūnas aukojo 
$10. bet A. Bartašiūnas. Po 
$5 aukojo ne J. Gudai ir 
Morta, bet J. Gudaitis ir 
Morta Iljinas.

Už klaidas atsiprašau.
Kas dar iki šiol savo au- 

: kos Balfui neatidavė, mielai 
; priimsime ją bet kada.

J. Valiukonis,
iždininkas

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

169 Milbury St
worcester9 mass. 

TeL SW 8*2868 
yra vienintele oficiali jsta> 
ga W«ceetcry, Mūri siunčia 
siuntimus tiesiog iš VVorcea- 
torio į Lietuvą ir kitas Kusi* 
jos valdomas sritis- Čia kai*

E. KARDEL1ENES DAINŲ 
PLOKŠTELE

greitai ir sąžiningai.

Ci» galima gauti įvairiais . 
šių importimtų to "-d-m-ėJ

ir lotų
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai Žemorais

Vedėja B.

Peter Maksvytis

49 Charch Street 
E. Miltoa, Misa

I

Atiteka . .
to ir projektavimo darbut ii lan
ko ir viduje, gyvenamu aama ir . 
Uznio pastatą, parai Jflmj reika* į

lenkite viaadee iki 1 va- į 
vakam. j

Telefonas: 898-8875 J

Telefoną.-: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

I P g D 1 N 1 S 
OPTOMETRISTAS 

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

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

Snatb Boston. Maaa

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOM ETRISTt 

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiad.eniaia—uždara 
445 BR0ADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

M********************************

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimaatai

Papuošalai
Elektros Prietaisai • 

R&peatingai taisome laitui Si to
tiedna. papootelua

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4849

Knyga yra gerinsiąs žmogaus drangas

Ę The Apothecary

UETUVISKA TIKRA VAISTINE
Parduodama tiktai vatotua, išpildome gydytoją ra 

esptus lr turima visus gatavus vaistus.

M rate vaistą — eikit j lietuvišką vatottoų.
Sav. Emanuel L. Rooengard. B. S., Reg. Pharm.

W » W. Braadnay, tarp B Ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Tatofamm AN 8-8829

Nas 9 vaL ryto tel 8 vaL v„ išskyrus šveatadienias ir sekau

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mase. 02127

r~ *T -

Krosnies aptarnavimas
■

□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvray, South Boston, Mase. 02127 

Skambinkite 268-2500

už 90 dieną įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

. ’ » • k J - ' '
Nuo įdėjimo dienon — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Baskas veikia 105-toosias metas. Nuoši mčiai yra surašomi nūs Mase. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto ly 3:30 vat popiet. ito banko direktorių 
taryboje yra Lietuves garbės konsuląs adv. A. O. Shallna ir ady. J. Grigaiaa. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

viri 210,000,000

.................................................. a

Dažau ir Taisau J
Namus ii lauko ir viduje. 4 

» Lipdau popierius ir taisau 
t vintą, ką pataisyti reikia. į

Naudoju tik geriausią

JONAS STARINSKAS 
229 Savia HiD Ava.

TaL CO 5-5854' „MOVI

Flood Sųuare 
Hardware Co.

K. J. ALBUI 
•» EAST S*OADWA1 
SOUTH BOSTON, MASO. 
TELEFONAS AN S-414B

Baajarate Moore Dalai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių riMą

Kreiptto asas 

BRONIS KONTRIM

TaL AN
92127 

8-1781

Gana
nereikalingai eikvati karai alyvą

Alyva kūrenamos

Savybės:
Produktingumns

Greito
Ekonomija

šiko oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Pilnas įrengimas, įskaitant aly

vos burnerj, pūtėją, ore filtrų, 
termostatą, kontrolę ir darbą su

jungti rūsy su vamzdžiais^

10 metų garantija.

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymą specialistai 

470 Adams Street, Oaincy, Mass. 02189
i| Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai.
’■ Skambinti telefonu: 436*1204

A. J. NAMAKSY
Reni Insurance

321 Country Club Rd.
Neartom Centre, Mase. 82159). 

TeL 332-2645

į| ATLAS PARCELS CO.

Worceeter, Mase. 01604 
Tet. 798-3347

Tiestai Ii Worcesterie 
1

vų ir kitas Rasijes 
plotus! Siuntiniai 
vietinis gsmyl 
ava, matote ir 
šių. Tarime vietoje įvairių vie 
tįsis, gamybas ir importaotų 
prekių ii kitų kraštų visai ia* 
momis kainomis. Be to, stenėto* 
me amistą, pinigaa ir galite ai* 
sakyti jų gamybas prekes. Cto

tea vietoje galia pasirinkti ni- 
ikrtaa prekes.
Taipogi tarpininkaajame pav 

tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia paa sava į svečias 
ar nuotoliniam

tai ir sąžiningai. Atatemkę įriti- 
Vedčjas A.

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

&FUFL CHIEF

1 q,i Mc ,t .r

Keleivio
galima gauti Lietuvos 
ros solistės Ebbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir arą 
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO 1 LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

garantuotai 
Prekės perduodamos• 9 _ •

k^d skarelių kainos

8 ved. ry to iki 2 vnL p.p.

389 W.Broadway 
Boston, Mnas. 02127 
Tri. 269-0068

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvisa. 
ti į svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiant — be jokie pdplldeme 
m e k e ič i e.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbe

980 W. Broadvray . 
Se. Boston, Mnas. 62127

Telefonas: 2698764 
Visų skyrių vedėja AMsaa

toraamnswiMMiNamawaNar«asi«M«amM«mMMas

T
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