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Artimuose Rytuos atgyja 
prigesusi karo liepsna
Jau apsišaudyta raketomis. Numuštas Izraelio lėktu

vas. Suezo kanalo zonoje įtempimas labai didelis, ir ara

bų ir žydų karinės pajėgos pasiruošusios galimiems dide- , 

lio masto susirėmimams. Jungtinių Tautų gen. sekretorius 1

U Thant pranašauja liūdną ateitį.B
Palyginamai ilgai truku- tempimu laukiama pavojin- 

sios Jungtinių Tautų Įgalio- giausio momento, 
tinio Gunnar Jarring ir JAV Atgyjančio karo baimę 
pastangos kaip nors suvesti! ypač didina Egipto prezi- 
Izraeli ir arabus prie taikos i dento Sadat nedviprasmiški 
derybų stalo ir rasti taikai!
grąžinti abiem šalim priim
tiną formulę, artodo, baigė
si nesėkme. Tarpininkams 
nepasisekė pasiekti net ir 
dalinu nuolaidų, leidžian
čių atidaryti susisiekimui 
Suezo kanalą. Besitikint tai
kos, abu priešininkai tik dar 
labiau Įsitvirtino savo pozi
cijose, Egiptas apsiginkluo
damas sovietiniais, o Izrae
lis amerikiečių ginklais. Su 
apsiginklavimo didėjimu ė- 
mė stiprėti ir žodiniai grasi 
nimai
pabūklų garsais, vis daž 
niau tai vienur, tai kitur su- į 
griaudžiančiais 105 mylių i 
ilgumo Suezo kanalo lini
joje.

Izraelio ir arabų apsišau
dymai pirmiausia atgijo Le- 
banono pasienyje, kur žy
dai, sakoma, apšaudę apie 
pustrečios mylios nuo sienos 
esanti arabų Rmaič kaimą.
Po to egiptiečių raketos nu
mukusios Izraelio lėktuvą 15 
mylių Į rytus nuo Suezo ka
nalo. Žydai ėmę keršyti, vi
soje Suezo zonoje abiejų ! 
priešų kariuomenės pasiruo- 
šusios puolimui ar gynimui- 
si, ir dabar, pavieniam šū
viam sutratant, su dideliu i-

grasinimai ir Izraelio nenuo- 
laidumas, nes už abieju pe
čių stovi galingi rėmėjai — 
Sovietų S-ga ir JAV

akivaiz-
l
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Atticos. N.Y., kalėjimo kiemas po riaušių. Kairėje stovi New Yorko valstijos kalėjimų viršininkas Russei G. Oswald. Čia daugiau 
nei tūkstantis kalinių 5 dienas tęsė riaušes, pagrobę 36 Įkaitus, grasindami visusi nužudyti, jeigu nebus priimti riaušininkų reL 

Žuvo
Tokio pavojam ______

doje gana pesimistiškai nu-! kalavimai. Kai paaiškėjo, kad su riaušininkais negalima geruoju susitarti, jie buvo kareivių ir policijos jėga numalšinti, 
kalbėjo ir Jungt. Tautu gen. Į 10 įkaitų ir 31 kalinys, o dar daugiau yra sužeistu. Dabar tik aiškinama, ar Įkaitai buvo paplauti, ar nušauti per malšinimą, 
sekr. U Thant, siūlydamas
ginčą perkelti i Saugumo ta
rybą.

Jis pripažino, kad iki šiol Primine Nixonui Nesiims priemonių 
Thieu nuverstinei JT atstovui ambasado-į c /»»./«

riui Jarring, nei JAV dipio-i Kudirkos bylą
matams žydų ir arabų šutai-! Rugsėjo 12 d. prezidentas; Kaip žinoma, spalio pra- 

j11 knV kymo misiJ"a nepasisekė. Jo ‘ r. Nixonas priėmė Baltuok džioje P- Vietnamas rinks
klu 4rsais vis daž-* nU°^°ne’«Čia M1** Iz> į si-vse rūmuose Washingto- prezidentą. Kandidatų ten

raelis, kuris nesileidžia i di
desnes nuolaidas ir. atrodo, 
visiškai nėra linkęs grąžinti 
arabams užimtų teritorijų.

ne tautybių respublikonų at tik vienas dabartinis prezi
dentas Thieu. nes abu kj£istovus. Priėmime dalyvavo

ir Amerikos Lietuvių Tarv-' kandidatai, iš anksto numa-
, bos Įgaliotinis ir respubliko-Į tydami, kad rinkimai nebus 

Nepavykusios pastangos ati- • ny tautybių valdybos parei-' laisvi, savo kandidatūras at
daryti ir Suezo kanalą susi-j gūnas dr. Jonas Genys. i šaukė. Todėl kaikas čia jau 
siekimui, nuo kurio krantų j fe pr j Genys turėjo pro-: siūlo nutraukti Vietnamui 
buvo siūloma žydams pasi-į gOg prez Nixonui iš naujo paramą, nes jis einąs ne de- 
traukti. Taigi, tokiai pade-j Simo Kudirkos reika-' niokratiniu keliu,
čiai esant, karo veiksmai ve- j ją p- paprašyti pagalbos. Prez. Nixonas koreapon- 
liau ar anksčiau turėsią at- j Prezidentas davė sugesti- dentams pareiškė, kad toks 
sinaujinti. Bet tas atsinauji-' jUj kajp reikėtu šiuo klausi-i siūlymas negali būti priim- 

' nęs žydų-arabų karas dabar Į mu veikti. ALT a tuo reika-' tas, nes tada JAV-bės turė- 
galis būti žymiai didesnis irj lu jau pradėjo daryti žygius.

Brandt patenkintas 
kalba su Brežnevu

V. Vokietijos kancleris 
Willy Brandt Kryme pasi-•7 VA
matė su Sovietų S-gos komu
nistu vadu Brežnevu. Grižęs

u

Bimbai Chruščiovas
dar gyvas

Chruščiovas mirė rugsėjo 
11 d., o A. Bimbos redaguo
jama „Laisvė“ net rugsėjo 
17 d. laidoje dar nė žodžio

Kalėjime žuvo 
41 žmogus

Attica, N.Y., nepaprastai 
stipriai saugojamame kalė
jime rugsėjo 9 d. prasidėjo 
kalinių riaušės, kurias be- 

j veik jau būtų galima vadin- 
į ti sukilimu. Čia yra uždary
ta apie 2.000 kalinių, dau
giausia Įvairių kriminalinių 
nusikaltėlių. Jų dauguma 
yra iš Nevv Yorko miesto sri
ties negrai ir portorikiečiai. 
Visi kalėjimo sargai baltieji.

Atrodo, kad dėl kalėjimo 
tvarkos klaidų, be to, ir dėl 
išaugusios rasinės neapy
kantos bei agitacijos iš ša
lies taip išbujojo sukiliminė 
nuotaika, kad ji pasireiškė 
tokiais kruvinais padari
niais. kurie sukrėtė visą ša
lį. Sukilę kaliniai pagrobė 
Įkaitais 10 kalėjimo tarnau
tojų ir, grasindami juos nu
žudyti. ėmė statyti savo są
lygas. tarp kitko reikalauda
mi amnestijos.

Derybos su sukilėliais tę
sėsi iki rugsėjo 13 d. Buvo 
pažadėta Įvykdyti net 28 ka
linių reikalavimai, bet jie 
kietai reikalavo ir amnesti- 

[ jos ir pasimatymo su guber- 
I natorium Rockefelleriu. Gu-

Į Bonną, jis koresponden- i nepranešė apie Nikitos mil
tams pareiškė, kad kelione ti.
ir tuo pasimatymu esąs pa- į Kitaip elgiasi „Vilnies“ . 
tenkintas. Brežnevas, esą,! redakcija. Ji rugsėjo 14 d. bernatorius vykti j derybas 
labai realiai žiūrįs i Europos ' išspausdino žinutę, pavadin-
ir santykių su Vakarais pro-Į tą „Plačiai nuaidėjo Chruš

čiovo mirtis“.

“Raudonosiom Kinijos premje
ras Chou En lai (viršuje) yra 
klastingiausias žmogus pasauly 
ir profesionalas melagis“. Taip 
Tautinės Kinijos kardinolas Yu 
Pin Paul (apačioje) pasakė pre
zidentui Nixonui.

pavojingesnis pasaulio tai
kai, nes jis galis neapsiribo
ti vien Artimųjų Rytų sriti
mis.

Tai kalbėdamas, U Thant 
turėjo galvoje JAV ir Sovie
tu S-ga. kurios, remdamos 
savo globotinius, gali ir be-Į 
tarpiškai susikauti.

Tas Įtempimas ypač pa-

Be to, dr. Genys Kudirkos 
reikalu kalbėjo ir su trans
porto sekretorium John Vol- 
pe. kuris pažadėjo reikalą! 
paremti.

Priėmime iš lietuvių daly
vavo dr. J. Genys, K. Oksas 
ir John Burgys. Ten taip pat 
dalyvavo teisingumo sekre
torius J. Mitchel. iždo

tų nutraukti pašalpą 61 vals
tybei. kur demokratinės san
tvarkos dar mažiau, negu P. 
Vietname.

Mes norėtume ir darome 
pastangų, sakė prezidentas, 
kad P. Vietnamas sparčiau 
žengtų demokratijos keliu, 
bet ir JAV-se demokratija, 
kokia ji yra šiandien, ne per

sekr? kelerius metus pasiekta. Tai bės, turi
didėjo praeitą savaitgali, kai j Connallv, Richardson ir i negalima norėti, kad ir P.Įvietais.

blemas.
Į korespondentų klausi

mą. ar jis nestumiąs V. Vo
kietijos Į Sovietų Sąjungos 
glėbi, Brandt atsakė, kad 
Vokietija ne viena kalba su 
rusais, bet kaip dviejų sąjun
gų atstovė — Atlanto pakto 
ir Bendrosios rinkos. Ji vei-, 
kia taip pat aidimai bendra-, 
darbiaudama su JAV. Vo
kietija netapusi nei sovietų,! tuo 
nei jų santvarkos išskirtina' 
draugė, bet greičiau tiktaij 
bizniškos sutarties dalyvė,: 
kaip ir kitos Vakarų valsty-

turinčios sutaitis.su so--. ! ' 1

Konfiskavo $40 
vertes heroino

mil.

Nevv Yorko policija kon
fiskavo 200 svarų .$40 mil. 
vertės aukštos kokybės hero
ino. paslėpto importuotame 
automobilyje. Ryšium su 

uimti 5 asmenys.

su kaliniais atsisakė, o šiem 
nenusileidžiant, buvo duo
tas Įsakymas policijai ir tau
tinės gvardijos kariams jė
ga riaušes numalšinti. To 
kruvino malšinimo rezulta
te — 10 Įkaitų ir 31 kalinys 
žuvo.

Dabar, po riaušių numal
šinimo, iškilo dar daugiau 
neaikumų. aiškinant to Įvy- 

; kio priežastis ir padarinius. 
Tam reikalui buvo sudary
tos net penkios specialios

Tai antras pagal dydi tos. komisijos, kurių tyrimų ži- 
rūšies laimikis. 1968 m. taip nios kartais labai prieštarau-
pat Nevv Yorke buvo konfis
kuota 246 svarai heroino.

prasidėjo žydu Naujieji — 
5732-rieji — metai. Jeruza
lėje prie Raudų sienos buvo 
ta proga susirinkę apie 10. 
000 žydų. Čia arabų teroris
tas metė bombą, kuri, be ki
tų. sužeidusi 17 amerikiečių 
maldininkų. Teroro veiks
mai atsinaujino ir kitur, ir ” 
Artimųjų Rytų oras dar la
biau pakvipo paraku.

dar daug kitų aukštų parei-j Vietname jau būtų tokia ftaucĮonojį Kinija

Saugumo Taryboje
gurių. I mokratija. kaip JAV-se.

Respublikonų tautybių ta- j pažanga daroma. Buvo
ryba yra sudalyta iš 35 tau
tu atstovu.

Kas bus po 90 dienų
užšaldymo“?

dar nėraVyriausybė dar nėra pa 
ruošusi plano, ką darys, kai! 

j lapkričio 13 d. pasibaigs 
’ „užšaldytų“ atlyginimų, kai

nų ir nuomų 90 dienų termi
nas. Pre. Nixonas laikrašti- 

Komunistai išsprogdino njnkams pasakė, kad, minė
tam terminui pasibaigus,

Kambodiįoj uždegė
alyvos tankus

Komunistai išs 
Kambodijos sostinės naftos 
tankus, kurie aprūpino naf-j^g suvaržyti 
ta civilinius gyventojus. į pramonės

Tankai pr:Klausė Esso ir. algas ir gaminių kainas, o 
Shell bendrovėms.. Tankai, j tam reikalui smulkus planas 
kuriuose vra kariuomenei, būsiąs paskelbtas apie spa-

pa-
daryta klaida, pašalinant 
prezidentą Diemą. Nuvertus 
Thieu. prasidėtų vėl pervers
mas po perversmo, ir būtų 
atviras kelias komunizmui. 
Antros tokios klaidos nepa
darykime.

Taip galvoja prezidentas.

Vietname opozicija
demonstruoja.

P. Vietname opozici ja da
bartiniam rrezidentui ren- 

? stambiųjų protestodemonstracijas,

Prez. Nixonas spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad 
JAV-bės balsuos už komu
nistinės Kinijos priėmimą Į 
Jungtines Tautas ir Saugu
mo Tarybą, bet darys viską, 
kad Tautinė Kinija nebūtų 
išmesta iš J. Tautų.

Jungtinių Tautų sesija 
prasidėjo antradieni. Kini
jos priėmimo klausimas, sa
koma. nebus sprendžiamas 
anksčiau, kaip spalio vidury.

darbininkij ^tojo ėįęS L00k

skirtos nafto 
nukentėjo.

atsargos, ne- lio mėnesio vidun.

mą savo priešininkus. Pa
skutiniuoju metu Saigone 
suimta 400 asmenų.

Britanijos karalienės Elz
bietos II vyras Pilypas pir-

žurnalas Buvęs Atticos kalėjimo įkaitas 
Elmer Huehn laiko apsikabinęs 
savo žmoną, kai jis buvo gyvas 
išlaisvintas. Jis sako. kad
nys. kuris buvo prie jo priskir

Nuo spalio 19 d. sustab
domas Look žurnalas, ėjęs 
34 metus. Jo spausdinama 6 
su puse miliono egzemplio-

ja. Pradžioje buvo skelbia
ma, kad Įkaitus papiovė ka
liniai, o vėliau ėmė aiškėti,’ 
kad jie nušauti. O nušauti 
galėję būti tik malšinimo 
metu netyčia, nes Įkaitai bu
vę perrengti kalinių drabu
žiais ir sukilėliai juos pa
naudoję priedangai per ap
šaudymą.

Kongresmano Pepperio 
vadovaujama komisija, esą. 
gavusi davinių, kad kaliniai 
jau buvo beatsisaką amnes
tijos reikalavimo ir. turint 
dar kiek kantrybės, būtų bu
vę galima kraujo praliejimo 
išvengti. Kiti kaltina gub. 
Rockefelleri, kad tas nėjęs 

į su kaliniais derėtis ir davęs 
Į Įsakymą šaudyti. Gi Rocke- 
i felleris aiškinasi, kad, dery- 
i bose dalyvaujant jo atsto- 
’ vams, nebuvę prasmės dar ir 
jam pačiam su pagal Įstaty
mus teisėtai nubaustais nusi
kaltėliais kalbėtis, nes kitą 
kartą jie reikalausią pasima- 

kali- tymo su pačiu prezidentu.

Kalbama, kad prez. Nixo- 
nas numatęs vykti į Kiniją 
ir pasimatyti su Ma oTse- 
tungu d ar šiais metais.

Skelbiama, kad bus ati- mą kartą apsilankė komunis- rių, bet dėl pakeltų pašto ta- tas ir turėjo jį papjauti, reng- 
traukta visa JAV kariuome- tinėje šalyje — Vengrijoje, rifų ir sumažėjusių skelbi- damasis tai padaryti pirma taip 
nė iš Vietnamo igi 1972 m. Nuo Rusijos caro nužudymo mų atsirado didelių nuosto- smarkiai jam smogė, kad jis nu- 
gegužės mėn. jei komunistai joks karališkos šeimos narys lių, ir žurnalas turi būti su- ' irto į žemę ir apsimetė esąs ne
paleis JAV belaisvius. nėra buvęs sovietu sferoj, stabdytas. Į gyvas. Tun būdu jis išsigelbėjo.

Dabar kaltinama ir šalies 
kalėjimų sįrtema, kalinių 
perblogas ar ir pergeras 
traktavimas, ir prisibijoma, 
kad tokių pat kruvinų riau
šių nekiltų ir kitur.

sutaitis.su


Puslapis «nfra3

Žmoniškumo ir pažangos 
vardu

Negalima sakyti, kad šis kraštas rūpinasi tik automo
bilių gamyba ir kalakutų auginimu Padėkos už pelnų 
dienai. Ne. čia lygiai rūpinamasi ir pačiu žmogum, žili, 
ilgaplaukiai ir pliki mokslininkai spaudo prie rašomųjų 
stalų savo galvas ir plunksnele braižo baltame popieriuje 
žodžius ir schemas, kaip padidinti žmogaus gabumus, su
stiprinti ir pagausinti jo dorybes, sumažinti kriminalinius 
polinkius ir aplamai — pagerinti jo veislę.

Ir popieriuje visos problemos gražiai išsprendžiamos. 
Bevaikis viengungis išaišk' a, kaip reikia auklėti vaikus, 
impotentas — kaip išna...auti paleistuvystę, blaivinin
kas — girtuoklystę, o šventasis — atverčia į sielos skais
tybę visus galvažudžius.

Ir visa tai daroma žmoniškumo ir pažangos vardu.

Tik kažkodėl realiame gyvenime visi tie moksliški 
apskaičiavimai atneša vis ne tokių vaisių, kokių laukėme? 
Bene geriausias to vis nepa vykstančio žmogaus sužmoni- 
nimo pavyzdys yra pastaruoju metu plačiu mastu pasikar
tojančios kruvinos kalinių riaušės, nors kriminalistams 
grąžinti i visuomenę padaryta Įdomiausių bandymų ir vis 
pagal „specialistų“ sociologų ir psichologų patarimus.

Antai, Kalifornijoje kalėjimai buvo pavadinti „per
auklėjimo Įstaigomis“, kad kalėjimo vardas nepažemintų 
žudiko
„auklėtiniais 
nebūtų
apsilankyti

kieno rankų duoną 
to dūdą ir pūti...— 

~etgi negalima tą juodą arba bent tyli. nors ir norė- 
smalą tepti visai mūsų tau- tum kitaip pasakyti. Leptel
ia! ant veido. si ką prieš — ir pavojus ne-

Juk naciu tarnų okupaci- beturėti duonos. Arba viso-
Savaitgaliais išleidžiamus kalinius pasiekė vadina

mieji „revoliuciniai“ agitatoriai, i kalėjimą buvo prinešta 
ginklų, kilo riaušių ir per 19 mėnesių toje „perauklėjimo jos metu atsirado ir tokiose i kie perspėjimai. Tokia ypač 
Įstaigoje“ 26 žmonės buvo užmušti
buvo prigabenta narkotikų, degtinės 
bių. ir nepastebėta, kad užkietėję 
tų patogumų sudorėję.

ir padėjėjų pilna taurioji raschijos ir klebonų malonę, ravęs sužinojęs, kad vysku- 
Čekoslovakija, tokia pati Iškilus konfliktui, vienuoli- i pija leidimą atšaukė, gavusi 
Vengrija, o išdidieji vokie- jos linksta i hierarchijos pu-i lietuvių jėzuitų provincijo

lo (Kijausko) raštą, kuria 
me provincijolas pranešęs.

Pridėkime da,, kad ”už gerą elgesį“ pasigailėtų ir ^Š^iS/iHupFnį! 

prieš terminą paleistų nusikaltėlių apie 90 procentų grįžta gyviesiems panages. Jie <ri
atgal i kalėjimus, pakartotinai apsivogę, ką nors išžaginę nei tų baudžiavų, nei sveti- lumausAu parenymu Kai^!čiai jėzuitai davė leidimą
ar nužudę, bet tiktai ne „persiauklėję“. ‘ mų okupacijų nėra tiek ken-' tik prasižengiau,,, parašyda-: savo amerikiečiui kunigui §'iausia tenka iškiliam asmeniui, inteligentui. Tik manau.

. tėję. Bet mes tų tautų iki šiol | mas an3 straipsni. Ir po to; įuvus; jėzuitą" kun. Sabaitį nereikėtų lygiagrečiai statyti ir lygiomis sverti intelektua-
1__ ______ - __ noriuvv’foc nvin K •- r ’ * i • __ r _ ___ i_  _ 1_ x • __ j.’—• __

Dar baisesni padariniai praeitą savaitę vykusių Nevv 
Yorko valstijoj Attica kalėjimo riaušių, kuriose žuvo net 
41 žmogus — 10 kalėjimo sargų ir 31 kalinys.

Pastaruoju metu kalėjimuose riaušių vis gausėja, j nevadinome ir gal nevadin- man buvo padarytas prie- 
nes vadinamas „revoliucinis sąjūdis“ ir kriminalinius nu- ■ sime vergų charakterio tau- kaistas, kad pasielgiau sa- 
sikaltėlius bando paversti „politiniais kankiniais“, nors i tomis. Tad kodėl lietuvių, vavališkai. Jei būčiau vie- 
tie „kankiniai“ užpuldinėjo gatvėse moteris, apvaginėjo ! tauta dabar jau tokia nieko nuoliškai. klausęs, ano pla- 
piliečius, žudė savo aukas, plėšė bankus. „Teisiu gynėju“ i neverta, jeigu joje ir atsira-i ciai įvertinto atviro žodžio 

‘ Į do vienas kitas okupantų pa- į nebūtų buvę.“
i taikūnas ar išdavikas? j
; Jei iš 12 Kristaus apašta-’ toliau, keldamas kitą,

. , -i - ... ..... | lų atsirado vienas išdavikas kausimą, kun. K. Trimakas|
neneigiame, kad nusikaltėlių ar kaip kitaip pa- Į jp{fjas tai-

ar agitatorių akyse jie visi yra tik „nekaltai nukentėję“ 
„netikusios santvarkos aukos“, „rasiniai nužeminti“.

Mes
šlijusių žmonių nereikia stengtis perauklėti, kad nereikia 
jiems duoti galimybių pasitaisyti, grįžti i visuomenę. Bet 
tai reikia daryti žvelgiant atviromis akimis i realybę, o, ne
tik patrauklias teorijas iš; - įaujant prie stalo £fbninkšta- j proporciją, jeigu’is 12 yra 
me fotelyje. Nors ir kaip kiekvieną žmogų mylėtume, bet 
užkietėję kriminalistai vistiek turi būti izoliuoti ir už savo 
savanoriškus nusikaltimus turi prievarta atkentėti, nes 
gal tik tada visuomenė pradės regimiau apsivalyti nuo šio 
padugnių dumblo. Kokia nors tvarka ir griežtumas kar
tais taip pat reikalinga žmoniškumo vardu.

sų jų niekin 
buvo dar labai padorus 
11 švebtųjų būrelis. Pagal

Ką kiti rašo?
BE PAGRINDO KALTINA 

TIKTAI SAVUS

„Tėviškės Žiburių“ rug
sėjo 2 d. vedamajame Pi*. 
G., paminėjęs senovinės ku
nigaikščių valdomos Lietu
vos rodytą toleranciją užim
tiems kraštams ir lietuvio 
kilnumą, atkreipia dėmesį Į 
vėliau Įvairių okupacijų pa
darytą lietuvio charakteriui 
žalą ir. tarp kitko, taip rašo:

„Nelemtas lietuvio vergiš
kumas. nespėjęs išdilti ne
priklausomybės laikotarpy
je, nežiūrint rezistencinių 
grupių veiklos, gana plačiai 
pasireiškė per abi okupaci

jas — naciniu vokiečiu ir so- 
vietinių rusų. Tiek viršūnė
se. tiek apačioje atsirado 
gana daug (net ir perdaug) 
lietuvių, atskubėjusių Į tal
ką okupantams. Ypač daug 
pataikūnų.’susilaukė sovieti
nė okupacija. Net ir tie, ku
rie nepriklausomybės laikais
atrodė esą patriotai, akty
vūs visuomeniniame gyveni-j

Gi rimtai kalbant, trėmi
mų akcijoj tedalyvavo tik 
komunistų partijos nariai, 
kurie patys būkštavo dėl 
<avo likimo. Be to, kaip ži
nome. tų Lietuvos komunis
tų tada nebuvo nė tūkstan
čio, o dar didžiausią jų da
li sudarė kitataučiai.

Ne vien tik Judošiai gy
vena Lietuvoje ir dabar.: 
Juk ne iš vergų tautos iški-J 
lo ir Simas Kudirka, savoj 
drąsą ir šviesia asmenvbe su-J 
žavėjęs net Yakam pasauli.

Tad nejuodinkime patys 
savęs be reikalo!

DRĄSUS VIENUOLIS Mes, medikai, galime džiaugtis ir didžiuotis, kad 
daugelis mūsų konfratrų buvo lietuvių tautos kovojančio 
avangardo pirmosiose eilėse. Trumpame pranešime neį- 

! manoma suminėti visų mūsų gydytojų profesijos žmonių, 
Tauta — didžiulė šeima, kuri gyvena savitą gyveni- Įdėjusių svarų Įnašą i plačiašakį lietuvių tautos gyvenimą, 

mą. Tautos gyvenimą tvarko jos pačios sukurtos tradicijos ypač jos kovoje už laisvę ir tautinę egzistenciją. Paminė- 
tautę, varyti į kalėjimus, ma- kataliku kovos dėl kazimie-: ir tos didžiulfe šeimos ižralgfe ir valingi atskiri asmenys 'siu- tik mažą būreli ryškesnių vardų. Ribosiuos tik tais. 
aiškai deportuoti Sibiran, — riniu kapiniu reikalu. Tai ar tok,l-> asmenų grupes, .okių asmenybių vaidmenį tau-1 kulių jau nebėra gyvųjų tarpe.
tai darė au gauaia pačiu lie- buvo vienintelis atviras ir. įsiyskina laikas. Tie įskilus asmenys įssiskiria savo; (Bus daugiau)

me, atėjus sovietinei msų 
valdžiai, metėsi jos glėbin ir Jau esame seniau savo 
tapo jos Įrankiais. Skau-' skaitytojus supažindinę su 
džiausią buvo tai, kad tie Į- jauno lietuvio jėzuito kuni- j 
rankiai buvo akli. Kai oku- go Kęstučio Trimako pasi- 
pantas rusas ėmė naikinti sakymu Chicagos lietuviu

KELEIVIS, SO. d'joiuh

San I'mncisco įpieste ir kiniečiai boikotuoja auto busu>. kuriais vežioja vaikus i tolimas nuo namu 
mok\kias tik dėl to, kad jose būtu išlygintas ra siu santykis. Kaip matome, autobuse sėdi tiktai 
nori nei baltieji, nei daugelis juodųjų ir kitų. viena mokinė. Tokio dirbtinio vaikų piaišymp ne.

-*= . s,j jį Epi.
X XX X X X X XXX XXX XXXXXX XX>X X-"K XXX?7rXXX XXX X XXX xx»:-Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^x-^<x-^x>^xxxxxxxxxxx_^ xxxxxxx:;xxxxxr^.‘<xxxxxxiįx^5ę<x^ĮK«;x» * jęjgu jo darbas, jo kūrybines pastangos baigsis ųz jo pro-
tuviu taika K.).Vfiesus kunigo žodis, drąsiai niška dvasia tu,«uwį-įsiGesi!“° kab»«° sIe"ka«°' —taa“Įe ^ruo-
Pastarųjų aklumas buvo'ginantis lietuvišką reikalą, ti savo elgesį su kitais žmo- meneje neiškils ausčiau uz bet kui į kitą išmokslintą
coks nežmoniškas, kad ji ga- Gal buvo ir daugiau jėzuitui nėmis. Deja. senų pažiūrų 
Įima išaiškinti tiktai jų ver- Kęstučiui Trimakui prita- katalikų dar pilna ir tarp 
aiškumu — tradiciniu noru riančių lietuvių kunigu, bet dvasiškių.

jie tylėjo. Kodėl? Minėtastarnauti ponui .
„Tėviškės Žiburių“ re- kunigas savo straipsnyje j Kun. K. Trimakas 

daktorius yra patyręs ir at
sargus žurnalistas, bet šį

„Ne sienas ramstyti, bet iš-; straipsnyje pasakoja, 
tiesti ranką“, rugsėjo 10 d

kad jis leidimo neduodąs
„ A , .. , dėl aukščiau minėtos prie-Su tokiu vienuolyno dip-; žasties t0 amerikiey

lomatisku parėdymu kaip

sutuokti. i 1° n’ inteligento sąvokų. Intelektualas — tai protinio, ne
• fizinio darbo asmuo. Deja, šiandien intelektualo sąvoka 

Kun. K. Trimakas mano,’ vis dažniau vartojama pašaipia prasme ir taikoma pa-
„kad būtų buvę daug žmo- prastai tokiems asmenims, kurie, atitrūkdami nuo savo 
niškiau ir net krikščionis-: profesinio intelektualinio darbo, dar mėgsta veržliai kiš
kiai! nepabūgti nusistebėji-i tis Į tokias kitas gyvenimo sritis, kur trūksta jiems papras- 
mų‘, paremtu senom pažiū-! to supratimo. Pavyzdžiui, paimkime tuos šių dienų inte- 
rom, ir nepeisiunti atstūmi-i je^tualus. kurie apie bolševizmą teturi labai miglotą, daž-

ar negalima vi- Pastebi, kad katalikų bažny-į mo dvasia arba nesudaryti I nai net giubiai iškraipytą vaizdą, tačiau be jokios atodai- 
ti Vis dėlto tai čioje yra aiškus posūkis i atstūmimo vaizdo >„hir leisti į ros stoja skersai kelio tiems, kurie nuosekliai kovoja su 

žmoniškesni ir krikščionis- lietuviui sutudkti/lietuvi bUįl'ftisiškai-aziatiško bolševizmo užmačiomis. Ir tie tariamų- 
kesnį nusistatymą visų at- vūsi kunigąg išitddūonao btfa Hįf intelektualu-veiksmai esti aitliekami nefe "humaniškumo 
žvilgiu. „Net stengiamasi at- c-ialiai ir teisėtai?pasitraūkiFięrt.i;zi!i.r.owet rUio

1 niekšas. — tai Lietuvoje dvasioj diskutuoti su si.
galėjo būti 250,000 Judošių, atelstais ir juos suprasti. La- 
ir tai dar mūsų tauta būtu bm stipriai pabrėžiama pa-,

t, C l.’t_ __ *_~ _ •
pakankamai šventa..

šis kun. Trimako.straips- 
garba kito sąžinės laisvam nis rodo, kad lietuvių jėzui- 
apsisprendimui“..., bet „se- tų vadovybė yra daug „se
nų pažiūrų katalikui gali i noviškesnių“ pažiūrų, negu 
kilti 'skandalas4, jei katali- amerikiečių jėzuitų vadovy- 
kai, ir net pats popiežius, bė. šia proga tenka pabrėž-^ 
meldžiasi kartu su protes- ti ir kun. K. Trimako, viešai 
taniais“... išėjusio „prieš srvovę“ drą-

! są ir jo aukštą lietuviškų rei- 
Tokia žmoniška, krikščio- kalų vertinimą.

Lietuvis gydytojas kovoje 
už savąją kultūrą ir laisvę

(Dr. Balio Matulionio paskaita, skaityta 

VIII-tame Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 

suvažiavime New Yorke 1971. IX. 4.)

T2 oįįąsSru ui nol '98 JN

išmone, ryžtu, stipria valia, patvara ir nesužalota dorove. 
Ir lietuvių gydytojų šeima yra davusi ir tebeduoda tautai 

j vadovaujančio tipo asmenybių; gydytojas, santykiauda- 
i mas su žmonėmis, tampa jų patarėju, dažnai net vadovau-
: jančiu asmeniu.
!BT,I . . "
i Kalbėdamas apie lietuvį gydytoją, neliesiu jo profe
sinių pareigų tautinėje visuomenėjė/nesprofesiniame dar
be tautiniai momentai nedaug tesveria: čia nusveria pro
fesinis pajėgumas. Svarbu, ne kurios tautybės gydytojas 
atliks medicinišką veiksmą, bet daug svarbiau, kaip gerai 
tas veiksmas, pavyzdžiui, operacija, bus atliktas. Neretais 
atvejais, žinoma, gera, kai medicinišką patarimą žmogus 
gauna iš savo tautiečio: taip geriau Įmanoma susikalbėti 
ir būti suprastam. Tačiau savo tautiečio gydytojo profesi
nė paslauga labai aprėžta tiek vietos, tiek laiko, tiek as
menų skaičiaus atžvilgiu; ji lieka be efekto platesnei ir 
tolimesnei tautinei bendruomenei. Plačiajai lietuviškajai 
visuomenei savas tautietis gydytojas gali būti labai svar
bus veiksnys, o kartais gali būti ir visai bereikšmis. Tai 
priklauso nuo paties gydytojo, kuo jis pats save laiko, 
kaip žiūri Į savo darbą, i savo pareigas. Jei gydytojas 
reiškiasi tik kaip siauras medicinos darbininkas, nors bū- 

Įi- .labai aukštų kvilifikacijų bei didelės patirties, bet
, jęigu jo darbas, jo kūrybinės pastangos baigsis ųž jo pro-

■amato žmogų.

savo
kad

Čia jau ir prieiname prie pilnutinio žmogaus, prie at
skiro individo pareigų problemos. Beveik kiekvienas dar
bingas žmogus turi pats apsiėmęs ar turi net uždėtų vi- 

. suomeninių pareigų, o tų pareigų našta individuali ir 
jis buvęs sutikęs . atlaikyti; nevienoda. Žmogus turi pareigų sau. savo artimiesiems, 

eimai. Tai paprasčiausios, pagrindines žmogaus pa- 
eigos. Pareigų supratimas ir joms atsidavimas priklauso 

individo dvasinio ar moralinio subrendimo. Ne uni-
■siteto baigimo diplomai nustato žmogaus moralinę 

vines apeigas atlikti bet vert§: diplomas tėra pažymėjimas, kad asmuo buvo Įsi- 
staiga, pora savaičių prieš savinęs techniškų žinių ir patyrimų reikalingą minimumą, 
sutuoktuvių dieną, leidimas bet diplomas nėra veidrodis, kuriame atsispindėtų diplo- 
buvęs atšauktas, nes kun. K. mo savininko dvasinis bei moralinis pajėgumas. ► • •> 
Trimako dalyvavimas tose ’ 1
vestuvių apeigose „gali su- Mes, gydytojai, norėdami pasiekti pirmąją gydytojo 
kelti tam tikrų sunkumų pakopą, turime išeiti ilgu metų mokyklą. Toje ilgametėje

dentais visam amžiui. Berods, neperdeda tie, kurie teigia, 
jog medikas priklauso šviesuomenės elitinei grupei. Bet 
kartu nepamirštinas ir kitas dėsnis: kam daugiau duota, 
iš to daugiau ir reikalaujama. Ir ne tik reikalaujama: toks 
žmogus turi pats jausti moralinę pareigą savo intelektua
liniu turiu dalytis su savo didžiąja šeima — tauta.

Čia ir prieiname dar prie vienos žmogaus pareigų 
srities — prie visuomeninių pareigų. Šios pareigos dau-

‘pasitraūkiFĮipYjac|panis apsaugoti. Panašių „intelektualų“, deja, ima 
rastis ir mūsų lietuvių tarpe. Jie. niekindami kitokią negu 
jų pačių nuomonę, mėgina laužyti mūsų rezistencinės ko
vos vieningą frontą. Tokių mūsų rezistencinės kovos pa
matus griaunančių „intelektualų“ sutinkame ir mūsų 
bendruomenėje.

Mes. lietuviai, turime amžių išugdytą savo tautinę 
kultūrą, gilias tautines tradicijas, papročius. Gyvename 
sudėtingą socialinį gyvenimą, perpintą nesuskaitomais Į- 
vairiais tarpusavio ryšiais, šiuo metu mūsų tautos kamie
nas pergyvena Maskvos genocidinę vergiją, o mūsų gau
singa išeivija tirpsta ir ieško stiprios moralinės atramos, 
kad tautiškai ištvertų. Šių dienų kultūringos tautos gyve
nimą tvarko ir palaiko ne kieno nors paskirti pareigūnai— 
tatai daro pati tauta per savo kultūrines, politines, moks
lines, profesines ir kitokias orąaiiizacijas. Tą sudėtingą 
socialini gyvenimą judina, jam- impulsą ir krypti duoda 
iškilesnieji, labiau gyvenime patyrę, platesnio akiračio 
ir daugiau iniciatyvos turintieji tautos nariai.
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KAI KAITO RAMI

SAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA* 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

KANADOS NAUJIENOS
SEPTYNIOLIKTOJI KANADOS LIETUVIŲ DIENA 

ir

PROTESTO DEMONSTRACIJA

TRYS ŠIMTAI JAUNIMO ATLIKS PROGRAMĄ

Ruoškitės iš anksto dalyvauti Septynioliktoje Kana
dos Lietuvių dienoje spalio 9-10 dienomis St. Catharines 
mieste.

( Kaip jau žinoma, rugsėjis, 
} yra Lietuvių Bendruomenės.
j I
mėnuo. Kiekvienas yra pra-J

somas atlikti savo pareigą!
i • •!
* Bendruomenei — sumokėti ’

solidarumo įnašą.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Nelaimės ir mirtys | Jau ketvirti metai, kai tą 

. programą išlaiko Rudžiai. 
Laimingai praėjo Ketvir- Jie daug rūpinasi ir kitais 

toji dainų šventė. Vis ja lietuviškais reikalais, 
džiaugėmės, buvome links- j * * •
mi, bet štai, vasarai įpusė-j Margutis suruošė dvynu-j 
jus, jau pasigirdo liūdni ai-' kų Šalčių muzikos ir dainų) 
dai ir atsisveikinimo gies-l * * *
mės su artimais tautiečiais: i koncertą rugsėjo 19 d, 
mirė judrusis inž. Vytautas} Sofijos Barkuvienės radi-; 
Galvydis, 49 metų amžiaus, juje vasarą mokėsi progra-j 
inž. A. Ralis, teisininkas mą vesti Kazė Brazdžionvtė. i 
Peters, majoras Žygas, sau- * * ♦ į
lė Markuzienė, ir visa eilė
kitų gerų lietuvių nukeliavo 
į kapus.

Netoli Chicagos Western 
Springs gyvenusi Elzbieta 
Virkuvienė su 14 metų duk
ra žuvo automobilio nelai
mėje. Marųuette Parko vei
kėjas Norius užsimušė neto-

I
Šia proga noriu atsakyti j:

klausimus, gautus iš tolimes-)
nių vietų. j•

Prašoma patarti, kaip bū
tų galima girdėti Chicagos 
radijo programas Floridoje.

To negalima. Trumpomis 
bangomis (19, 25, 29) gali-

li savo namų. O kiek dar i-j ma girdėti Amerikos Balso
vairių hitų nelaimių! 

Pergyvenę gen. konsulo
lietuviškąją programą, Chi
cagoje jis girdimas 10:30

sūnaus žuvimą, netekę ka-; vaJ- Į'yto, o Floridoj 9:30 
nauninko Kapočiaus, dabar j va*. Kur nėra lietuvių radijo 
būkštaujame dėl gen. kon-J porintieji lietu
šulo dr. Petro Daužvardžio 
likimo.

višką žodį girdėti išsirašyki
te lietuviškų plokštelių- ir 
juostų.

Jauna išradėja .
Chorai ir opera

Džiugu, kai sužinome apie'
lietuvių mokslininkų, inži- atostogų darbą pradė-
nierių, daktarų ar kitų pro- J° ir įvairūs meno sambū

riai. ' •
Aldutės, kurioms vado

vauja žinoma muzikė A. i 
Stephens, pirmą koncertą;

fesijų asmenų laimėjimus.
Čia noriu sveikinti Viktori
ją Paukštytę. 16 metų moks
leivę, suradusią pigų būdą 
atpažinti A tipo kraują, nau-j turėjo rugpiučio 18 d. Jau- 
dojant pupų ekstraktą. Dak-J nimo centre.
tarai tvirtina, kad jos išradi-1 GyvHokit; Aldutės, dar 
mas gali gražiai patarnauti i sti )i:iau, Jūsų skambūs bal-

sai daugeli džiugina.
Dainavos sambūris, mu

ziko P. Armono vadovauja-: 
mas, pradėjo ruošti Br. Bud
riūno operetę „Sidabrinė

vadinamiesiems kraujo ban
kams. Ji jau ištyrė 250 pa
vyzdžių su 100% tikslumu 
ir jau už tai gavo kelias pre
mijas.

Dr. Romualdas Zalubas, 
dirbąs Argonne atominėj la
boratorijoje, pasiekė įvairių 
laimėjimų, tirdamas žvaigž
džių spektrą. Teko ir man 
toje laboratorijoje būti ir 
stebėti jos didžiulį darbą.

Ten sėkmingai dirba ir 
daugiau lietuvių.

Žurnalistai ir radijo 
programos

Sveikiname naują Lietu
vių Žurnalistų s-gos valdy
bą, kuri dabar bus Chicago
je. Vytautas Kasniūnas, Vla
das Butėnas, Algirdas Pu
žauskas ir Jurgis Janušai- 
tis — geri žurnalistai ir or
ganizatoriai. Tikėsime, kad 
jie dar plačiau išjudins žur
nalistų šeimą.

Detroito vyrai, su Vytau 
tu Alantu priešaky, labai 
daug padarė. Padėka ir pa
garba jiems.

Chicago'j žinomas Rudžių 
vadovaujamas Radio Foru
mas dvi savaites turėjo spe-

diena“.

F. Strolios vadovaujamas 
Lietuvos vyčių choras ren
giasi savo koncertui.

Opera rengiasi pastatyti' 
K. V. Banaičio „Jūratę ir 
Kastyti“. Šios operos kla- 
vyras su libretu lietuvių ir 
anglu kalbomis yra labai 
puošiai išleistas ir pardavi-j 
nė jamas po 15 dolerių. Už; 
šios operos orkestraciją dar; 
reikia sumokėti 8,000 dole-’ 
rių, ir komitetas tam reikalui 
renka pinigus.

Kas jį pakeis? i
Kas nežino energingo au-J 

kų rinkėjo kun. B. Suginto?? 
Jis per ilgus metus yra surin-j 
kęs $213.095 Vasario 16. sa- 
laziečių ir Punsko lietuvių 
gimnazijoms ir net $2,000 
Lietuvių Fondui. Bet ir jis 
jau pavargo ir savo misiją 
baigė. Kas ji dabar pakeis? i 
O jei tokio kito neatsiras, tai

DETROIT, MICH.

SLA 200 kuopos sukaktis

Spalio 3 d. (sekmadienį)
1 vai. popiet įvyks SLA 200 
kuopos 50 metų ir viso Susi-i 
vienijimo 85 metų sukakties! 
minėjimas. Taigi dvigubas 
jubiliejus. Minėjimas su me
nine programa ir banketas 
įvyks Lietuvių namuose, 
3009 Tillman St.

Programoje: minėjimo a- 
tidarymas, Amerikos ir Lie
tuvos himnai, atliks čikagie- 
tės solistės Jonė Bobinienė, 
Genovaitė Mažeikienė ir j 
Margarita Monkienė, vado-; 
vė — Alice Stephens. Toliau 
bus mirusiųjų SLA narių pa
gerbimas.

Jubiliejiniame minėjime 
dalyvaus SLA prezidentas 
Povilas Dargis ir pasakys 
pagrindinę kalbą apie Susi
vienijimo veiklą ir apie jos 
ateities gaires. Po to bus į- 
teikta SLA prezidentui Lie
tuvos ir Amerikos vėliavos. 
Toliau — meninė dalis, ku
rią atliks dar niekad negir
dėtas Chicagos moterų trio. 
Po meninės dalies — vaišės 
ir organizacijų sveikinimai.

Reikia pažymėti, kad 
SLA prezidentas P. P. Dar
gis atvyks į Detroitą vieną 
dieną anksčiau ir su SLA 
200 ir 352 kuopų veikėjais 
šeštadienį po pietų turės pa
sitarimą. To pasitarimo vie
ta ir laikas bus pranešta vė
liau.

J minėjimą ir banketą su 
menine dalimi bei vaišes ju
biliejaus komitetas maloniai 
kviečia SLA narius ir Det
roito visuomenę gausiai da
lyvauti. Komitetas taip pat 
pageidauja, kad svečiai vie
tas į banketą užsisakytų iš 
anksto pas SLA 200 kuopos 
pirm. A. Sukauska (telefo-1 
nas TA 6-5678) arba ”Ne-| 
ringoje“ pas V. Paužą iki; 
spalio 1 d. Auka tik $6.00? 
Jeigu iš banketo liktų kieki 
pelno, komitetas jį paskirs 
S. Kudirkos ir Bražinskų 
gelbėjimo reikalui.
SLA 200 kuopos jubiliejaus 

komitetas

IŠ LIETUVIŲ BUITIES 

KATALIKYBĖJE

Dideliam rūkui esant, netoli Liverpoolio (Anglijoje) įvyko baisi eismo nelaimė — vienas i kitą 
Įvažiavo net 200 automobiliu. Buvo daug užmuš tų ir sužeistų. Daug mašinų užsidegė.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Gydytojų suvažiavimas

Rugsėjo 4-5 dienomis Įvy
ko Pasaulio Lietuviu Gvdv-

Posėdžiavo Vliko taryba

Rugsėjo 10 d. buvo eilinis 
Vliko tarybos posėdis, ku-

tojų s-gos aštuntasis suva-'riam pirmininkavo valstie- 
žiavimas, kuriame dalyvavo' čių liaudininkų atstovas 
gydytojų net iš Europos.} Pranas Dulevičius. sekreto

riavo tautininkų atstovas dr. 
Bronius Nemickas.

Pirmininkavo dr. Domas Ja
saitis.

Suvažiavime paskaitas 
skaitė dr. B. Matulionis — 
Lietuvio gydytojo vaidmuo 
tautos kovoje už savąją kul
tūrą ir laisvę. Ramūnas 
Kondratas — Vilniaus Me
dicinos draugijos vystyma
sis 19-me amžiuje. Be šių 
paskaitų, dar buvo kelios 
medicinos temomis: dr. Pet
ro Radvilos, dr. R. Nemicko, 
dr. E. Kaminsko ir dr. I. 
Giedrikienės ir dr. V. Dami
jonaičio.

Pažymėtina, kad paskai
tos buvo skaitytos taisyklin
ga lietuvių kalba ir gera tar
timi.

Senoji valdyba — pirm. 
dr. V. Paprockas. vicepirm. 
dr. V. Avižonis ir sckr. dr. 
B. Radzivanas — užbaigė 
savo dviejų metų ratą ir pa
sitraukė. Jų vieton buvo iš
rinkta nauja valdyba iš Chi
cagoje gyvenančių daktarų: 
pirm. F. Kauno, vicepirm. 
G. Baluko ir V. Šaulio ir 
dviejų vicepirmininkų—Zo- 
tovo iš Michigano ir Kriau
čiūno iš Ohio valstijų.

Į garbės teismą išrinkti 
dr. V. Avižonis, dr. H. Bra
zaitis ir dr. B. Matulionis.

Nutarta Panevėžy 1941 
metais nužudytų gydytojų 
A. Gudonio, S. Mačiulio ir 
J. Žemgulio atminimui pa
gaminti paminklinę lentą.

Kitą suvažiavimą nutarta 
šaukti 1973 metais Chica
goje.

Apie Vliko veiklą per pa
skutiniuosius du mėnesius 
painformavo vicepirm. Juo
zas Audėnas, kuris, Vliko 
pirm. dr. J. K. Valiūnui iš-i 
vykus į Afriką, laikinai eina 
pirmininko pareigas. t

Susirenka pavergtųjų 

atstovai

Rugsėjo 21 d. 6 vai. vak. 
Carnegie International Cent
re salėje, 345 E 46th St., su
sirenka Europos Pavergtųjų 
Tautų organizacijos atsto
vai. Susirinkime bus pami
nėta 4,253 lenkų karininkų 
nužudymo Katyne 30 m. su
kaktis, Lietuvos atstovas 
Vaclovas Sidzikauskas ap
žvelgs tarptautinius įvykius 
ir pavergtųjų tautų padėtį, 
o Čekoslovakijos atstovas} 
Martin Kvetko pasiūlys re-} 
zoliuciją sovietų įsiveržimo' 
į Čekoslovakiją 3 metų su-; 
kakties proga.

Hgts ligoninėn, ir ten rug
piūčio 24 d. padaryta jam 
operacija.

Linkime Mykolui greičiau 
pasveikti.

P.P.

VOKIETIJA

Jaunimas kuria savo 

organizacijų

Lietuvių Bendruomenė tu
rėjo savo jaunimo sekciją. 
Liepos mėnesį ji Bad Pyr- 
monte suruošė jaunimo są
skrydį, į kurį susirinko apie 
40 jaunuolių. Ten beveik 
vienu balsu nutarta kurti sa
vo nepriklausomą organiza
ciją — Vokietijos Lietuvių 
Jaunimo sąjungą. Šios są
jungos steigiamasis susirin
kimas bus spalio 9 d. Bad 
Godesberge. Ji bus įregist
ruota teisme ir remsis tiktai 
nariais. Pasak vieno jauni
mo veikėjo Romo Šilerio, 
Vokietijoje yra apie 400 re
gistruoto lietuvių jaunimo ir 
gal dar tiek ar net daugiau 
neregistruoto. Sąjungos stei
gėjai tikisi didelę jo dalį į- 
traukti į lietuvišką sąjūdį. 
Sėkmės!

LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS. Juozo Strolios įdo
mūs 1940-1915 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

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

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

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

i

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais .................. $3.75.

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

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

SIAUBINGOS DIENOS,
1944 1S50 .netų atsimini
mai. parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3.

DIENOJANT, Kipro B lė
tinio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip-
ro Bielinio, 592 puslapiai,

; kaina ..................... $2.00
)
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cialias programas, kuriose minėtos organizacijos ir į-

Tokio pavadinimo 32 psl. 
knygelę paruošė Kolumbijo
je gyvenantis Jonas Kaše- 
liūnas (Apart. Aerio 37-19, 
Medeline. Columbia, S.A.) 
ir norintiems pasiųs nemo
kamai.

Joje yra ištraukų iš laik
raščiuose spausdintų straips
nių Chicagos Šv. Kazimiero 
kapų reikalu. Duota ištrau-Į 
kų ir iš kun. M. Valadkos' 
knygos „Už laisvą lietuvį“? 
Joje rašoma apie vienuoly-j 
nus ir koplyčias.

Suvažiavimo dalyviams 
ir svečiams suruošto banke
to programą atliko pianistė 
J. Rajauskaitė - Petrauskie-
ne.

«coooQooK»xoooQoooeeQoe
Išnuomoju kambarį su bai

dais. Patogus kambarys. Duodu 
privilegiją pasigaminti valgį. 
Gyvenu vienas. Dėl daugiau in
formacijų prašau skambinti te
lefonu: 384-3555.

Petras Lileikis, 118 So 3rd St.

BROOKLYN, N.Y.

R. Kezio kelionių agentūra
Į

Romas Kezys perėmė ke-j 
lionių agentūrą — The Tra-į 
veler’s Village, 2129 Knapp 
St., Brooklyn, N.Y. 11229,! 
tel. 769-3300.

R. Kezio namu adresas: 
62-15 69th PI., Midlle Vii-} 
lage. N.Y., 11379. telefonas 
894-1288. }

I
Agentūra sąžiningai pa

tarnauja visuose kelionių 
reikaluose. į

M. Buika vėl ligoninėj
I

Ilgametis Keleivio skaity
tojas Mykolas Bulko. grįžęs 
iš ligoninės, 6 mėnesius jau
tėsi sveikas, bet rupiūčio 16 
d. vėl paguldytas Wyckoff

PIGI. BET VERTINGA 

DOVANA
Tai H. Tautvaišienės iš

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

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMA)

MES VALDYSIM PA
SAULI, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,
Stefanijos Rūkienės atsimi
nimų II-sis tomas, kaina 
kietais viršeliais $6.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMTNTMAI, parašė Juo

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

žmonės galėjo klausinėti, ko 
tik norėjo, ir pateikti įvairių 
sumanymų.

staigos skaudžiai pajus tą,' 
nuostolį.

Bal. Brazdžionis

_t . , • « i i spt. 30, Bronklvn, N.Y. 11211.
Netvarka akis bado, bet

nuo jos dar niekas neapako. (38)

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvaro įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5.

Plokštelę neseniai išleido „Lietuvių Dienos“.

LIETUVA BT7D0, Stepo
no Kairio atsiminimai. 416 
psl., kaina...................$2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psk, kai
na ................ ...........  $2.00

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Ka!vaitytės-Karvelie-
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

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

ATSIMINIMAI APIE 
IIUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina .............................$1.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

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

NEPRIKLAUSOMA LIE-
■ TUVA. R. Skipičio atsimi- 
• nimų II tomas, 476 psl., kai- 
} na $7.00.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
! SAULĖJ. Mykolo Vaitkaus
atsiminimu (1918-1940) V

I tomas, 295 psk. kietais vir- 
' šeliais kaina $3.75.

To paties autoriaus tomas
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

- ANTANAS SMETONA 
TR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $2.50.

į KĄ LAUMĖS LEME 
'(apie Salomėją Nėrį), Pet- 
Į Onelės Orintaitės, 234 psl.I

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATS.’MINIMAI, I tomas,
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psk. kaina $3.50.

DANGUS DEBESYSE,—
} 1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 
psk, kaina minkštais virše 
liais $2.50, kietais $3.75.
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JURGIS JAŠINSKAS

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
Ar dar esame gyvi?

Nubudau... Jokio susirinkimo... Tai būta tik sapno, LIETUVIAIS ESAME MES 
ir dėl to toks skausmingas graudulys sugėlė širdį, kad iš GIMĘ, lietuvių dainynas, 

; jos išsiveržė klausimas: j IM dainų su gaidom dai-
”AR MES DAR GYVI, ar tik sapnuojame esą gyvi: j navimui ir pianinui, suda-

? į rė Juozas Žilevičius, kai-
i na 54.50.i ir aš, ir tu, ir jis-ji. ir mes visi

Kamerinės muzikos šventė

Pradedant rugsėjo 11 d. 
devynias dienas tęsėsi Lie* 
tuvoje Sovietų Sąjungos ka* 
merinių orkestrų šventė. Tai 
trečioji tokia šventė. Anks
tyvesnėse buvo atliekami 
Bacho ir Beethoveno kūri
niai, o šioje šventės progra
moje daugiau vietos skirta 
Mozarto kūriniams.

Šventę pradėjo Lietuvos 
kamerinis orkestras, kuriam 
vadovauja Saulius Sondec
kis. Šis orkestras, dar šven
tei nepasibaigus (rugsėjo 18 
d.), išvyko į Varšuvą daly-

Čiurlionio paveikslai 

pavojuje

Jau buvo rašyta, kad mū- 
sųsų genialaus dailininko M. 
K. Čiurlionio paveikslai gen
da, o štai „Literatūros ir 
Meno“ žurnale rugsėjo 11 
d. viešai apie tai prabilo ir 
Lietuvoje tuo susirūpinę 
kompetentingi žmonės ir 
šaukiasi pagalbos. Tai Čiur
lionio seserys Valerija Ka
ružienė, menotyros daktarė 
Jadvyga Čiurlionytė. Įžymus 
kompozitorius E. Balsys, 
Dailininkų s-gos pirminin
kas J. Kuzminskis, Sovietų

rauti Varšuvos rudens šven- g_gos mokshj akademįjos
teje
. . Koncertai buvo ne tiktai 
Vilniuje, bet ir kituose Lie
tuvos miestuose — Kaune, 
Klaipėdoje ir kt.

Vaisiai uždera ir supūva

narys korespondentas A. Si 
dorovas ir literatas E. Rozi- 
neris.

Jie rašo, kad „Čiurlionio 
paveikslams kenkia spalvų 
ir popieriaus, ant kurių jie 
nutapyti, kokybė. Spalvas

(Tęsinys)

Aš sapnavau...

Simo Kudirkos drama prasidėjo 1970 metų lapkričio 
23 dieną. Visai arti arti tos dramos pradžios metinės.

Įvyko stebuklas! Bostonas atsibudo!
Koks gausus ir Įvairus susirinkimas. Panašiai, kaip 

1970 m. lapkričio 25 (Padėkos Dieną) Enciklopedijos 
patalpose. Tik ši kartą susirinkimas keleriopai gausesnis, 
nes visos organizacijos ir sambūriai atsiuntė savo atsto
vus, o ir pavienių lietuvių nemažiau esama.

Matote?
„Concerned Citizens“, AItos, P.L. Vendruomenės, 

Vliko, šaulių S-gos, Karių Ramovės, Inžinierių-Architek- 
tų S-gos, Lietuvių Gydytojų D-jos, Respublikonų Partijos. 
Studentų S-gos. Skautų, Ateitininkų, Chorų Įgaliotinių, 
Dramos Sambūrio, spaudos, radijo valandėlių, tautinių šo
kių ir daugybės kitokių lietuviškų organizuotų vienetų 
atstovai.

Užtat ir nuomonių, planų, pasiūlymų, kaip prasmin
giau, plačiau ir Įvairiau atžymėti Simo Kudirkos dramos 
metines, daugybė.

Smulki to susirinkimo sudaryta, aptarta ir priimta

NEATLEIDŽIA NIKITAI 

NET IR MIRUSIAM

I... .. . . „ .ANGLŲ KALBOS GRA-išimtimis viso pasaulio spau- 215 psL> kieti vir.

a* šeiiai, kaina..............$3.50
~ x ,. . . , . Kaip iau buvo skelbta.
Patys svarbiausi sovietų1 „ . iou.,:. < ■ i -j • • tz apie Chruščiovo mirtį labaipareigūnai laidojami Krem- 1mažai terašė Sovietų S-gos 

laikraščiai. Panašiai darė ir 
nuo sovietų priklausančių

Sovietų Sąjungos diktatorius; pelitinių valstybių spauda.
ir komunUtu partijos vadas.! "?a> » P“*

. •, o. v ‘ goslaviios ir Italuos komu-Bet jis nuvainikavo Staliną, s. , . 4,.® . .• ,, - i v „ nistai. Tito ir Italijos komu-
įr dėl to jam dabartiniai va- J
dai negali dovanoti. Todėl' nistų vadas Longo atsiuntė 
ir mirusiam jam nėra vietos Chruščiovo našlei užuojau-
TZ .... i tos telegramas. Gražiai pa-Kremhuje. ir palaidotas tik . _. ? n ., .. , 1, J / , • ____ mmeio ir Britanijos komu-
an i ose paga ^ai _ m& mą Spauda. o komunistinė
Novodevices kapinėse, kur TZ. ...1 7 • kimiu i n vn r\\rc\ mirtioc

liuje. Tokiu be abejonės lai
kytinas ir Chmščiovas, nes 
ir jis juk dešimtmetį buvo'

palaidota daug žymių žmo
nių, bet ne pačių žymiausių.

Kinija Chruščiovo mirties 
visai „nepastebėjo“...

ŠIRDIS IR RŪKYMAS

^ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, 
K- Žuko, 476 ps!., kai-
na $5

POPULAR LITHUAM- 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužvardienė, kaina $2.50.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernarda* 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
auskas, 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

PATARIAMA ĮSIGYTI

šias K. Barėno knygas:
Tūboto gaidžio metai,

Netvarka sodininkystėje 
tebekelia rūpesti okup. Lie
tuvoje. Tiesoje nusiskun
džiama, kad kokie bepasi
taikytų metai — dosnūs ar 
šykštūs savo sodų derliumi. 
— Lietuvoje visvien atsiran
dančios aštrios problemos, 
kaip nuimti vaisius, o dar la
biau, kaip juos sudoroti. E- 

kol lietuviškas obuolys’

vykdymui programa nutarta paskelbti ne tik Keleivyje, 
naikinamai veikia popierių- bet ir kituose lietuviškuose laikraščiuose; taip pat prašyti 
je esanti mediena ir kanifo-| lietuviškų radijo valandėlių vedėjai pagarsinti jas radijo

bangomis.
Šio rašinio autoriaus atmintyje liko tos 

pagrindiniai punktai:

Į Chruščiovo laidotuves 
nelengva buvo patekti, nes „
kapinės buvo policininkų ir ..kad rūkymas sukelia ne 
slaptosios žvalgybos agentų tiktai vėžį, bet didina ir sir-
apsuptos. ir i jas Įleido tik S.ies k^as’Jau seniai V151em 
su specialiais leidimais. i žinoma. Pastaruoju metu 

i Amerikos Širdies draugija

Prisirinko apie 300 žmo- paskelbė, kad rūkymas ypač 
nių, bet jų tarpe nebuvo da- pavojingas tiems, kurie jau1 . •
bartinių vadų. Tebuvo 4 vai- vieną širdies priepuoli ture-j I?sL;9a“ mmk' S

nmmmnc ni.kai: šeimos’ draugų gru- j0. Statistika rodo, kad to-i *
b pės, centro komiteto — vy- kių su širdies priepuoliu rū- į - - -................ ,

riausybes ir asmeniškas Mi- kančių ligonių penkerių me-<

premijuotas romanas, 438 
psl., kaina minkštais virše
liais $3.15, kietais $3.75.

Atsitiktiniai susitikimai,

są,

lijos klijai. Keičiasi pa
veikslų koloritas, jie blunka, 
ir daug kas jau nebepataiso
ma.

„Ką dar galima padalyti? 
„Pirmas ir neatidėliotinas! 

dalykas — dabartinės pa-‘ 
veikslų būklės užfiksavimas, 
padarant faksimilines kopi-

pasiekia vartotoją, „tenka Į- jas. Paskui būtina kai ku- 
veikti nemaža kliūčių“. Pa- riuos paveikslus konservuoti 
sak laikraščio, dėl pieno,; ir restauruoti.
glūdų, mėsos supirkimo .. T. A
žemdirbiai beveik nesiskun- . Tačiau Lietuvoje neiy 
džia. bet užtenka tik užsi-!specialistų, neijam rei
minti apie vaisius, uogas ar 
daržoves — „dangus iš kar
to apsiniaukia“.

Vaisiai pūva, šeriami gy
vuliams, paliekami po obe

Geri žodynai
reikalais (Raudonasis Kryžius, prie UNO esančios žmo- ’ ų! dy^V. £

gaus teisių komisijos ii kitos, tuiinčios taiptautinį po-j - ! pat laikotarpį miršta tik 18! apie 30,000 žodžių kaina $6.
kūdį). » Prie duobės trumpą žodi procentų. į

2. Prieš priešrinkiminius metus, kada politikai, siekią tarė tik veiionies sūnus Ser-1 ' Lietuvių-anglų kalbų žo-
ivairių valdžios postų, yra ypatingai „minkštaširdžiai“1 gejus ! i i • • « • i • I i dynas, redagavo Karsavi-
įinkikams. spausti tuos politikus savo pareiškimuose pa- j ' Imkit lf SKH1 tV Klt I ! Iiaitė * šlaPoberskis’ aPie

gejus.

2 sakyti savo nuomones ir apie Simo Kudirkos bylą ir Ku- ! As, sakė jis. kalbėsiu apie w €J € • 27,000 žodžių, 511 psl., kai-
I kalingų įrengimų  ̂Tad lal^i | dirkos gelbėjimą iš bolševikinės koncentracijos stovyklos. «vą, kaip žmogų. Daugelis' ”a ~ ?O°°-
norėtųsi kad ir TSRS Kui-1 3. Metines Simo Kudirkos dramos sukaktuves nutar- L1 mylėjo, daugelis neapken- LIETUVOS ISTORIJA,!
norėtųsi, Kau ir įono ivui i , . . .. - , . , tė, bet nė v enas negalėjo: Vl-ji laida, parašė dr. Van- Lietuviškai angliška* zo-turos ministerija ir musų ta s.ę t. tiwis dalimis n „jose vietose. 1 pro js abejingi. jĮj' da Daugirdaitė-Sruogienė, i dvnar, Viliaus Peteraičio. U

i a-i ? šiemet ldl,k,lu» -H1 J‘a daibo diena, nekalbėsiu apie Wva kaip: 414 psj daugpaveikslų, ke-ilaida. daugiau Kaip 30,000
todėl tos dienos pnesisvakannę dieną - lapkričio 21 - djdeli - valstybininką, li žemėlapiai, tvirtai įrišta.! žodžių, 586 psl.. kaina S7.00.
Bostono centrinėmis gatvėmis praeiti gedulo ženk- nes apie tai rašė su mažomis Kaina ........................ . $6.!________________________
I u išryškinta eisena, vaizduojančia Kudirkos išdavimą : i
komunistams ir Kudirkos gyvenimo eigą. pargabenus jį ;^******************************************************************** 1̂ IYlCntO.i

t

meninės organizacijos išstu
dijuotų šią problemą. Rei
kėtų surinkti visas žinias a-limi, daržovės genda, vėžio-, ... . ... , ,

iamos dargi šimtus kilomeb! zmomus analopska tech-
ru, ypač sunkiai sudoroja- n“? P1^ Pav.elksl« faks1' 
mos tokios, kurių priaugina-' ra,Iini° k°l»Javimo. konser-

i vavimo ir restauravimo bū
dus, pasinaudojant ir užsie
nio patyrimu“.

Tas atsišaukimas buvo iš
spausdintas ir Maskvoje lei- 

prekystalio pasirodo geri ir’ džiamame laikraštyje „Lite- 
gražūs vaisiai, šviežios uo-j raturnaja Gazeta“. 
gosai daržovės... Tokių daž-Į Reikalas didelis,
nal trūksta. .... šiusiuju norai labai

A. Kezys Tiesoje teigia. ‘ ”

ma daugiau, negu numato 
planas.

Gal esama daržovių per
tekliaus? Ne. nes pirkėjų ei
lutės susidaro, kai tik ant

pasira- 
kuklūs

. . .. x - — „norėtųsi, kad ir TSRS
kad smo metu Lietuvoje ua. j(ujtūios ministerija išstudi-

^?’i juotų šią problemą“. Bet ai
dų, iš kurių 1 gOOO ha. tenka ~ taj ministerijai bus Įdomi,
visuomeniniam ūkiui (kol
chozams).

Bendras sodų derlius per
nai visų kategorijų ūkiuose 
sudarė 130,000 tonų. Tuo 
tarpu vaisių tebuvo supirkta 
ūkiuose 56.4 tūkst. tonų. 
Juos superka net kelios mi
nisterijos. gi tokia Prekybos 
ministerija savo metini pla
ną teįvykdė vos 33 proc. 
Nėra supirkimo plano, trūks
ta vaisiams sandėlių, ne vie-

o jeigu ja ir susidomėtų, ar 
bus noro išstudijavus ir pa
dėti. — parodys ateitis.

šeši automobiliai 

1000 gyventojų

1970 m. pabaigoje Lietu
voje buvo apie 30,000 priva
čių automobilių ir apie 160, 
000 motociklų. Taigi tūks
tančiui gyventojų tenko 10

nas ūkis iš anksto nežino, 
kas paims jų vaisius ar dar
žoves, ne visi sodininkai 
nuvokia, kaip paruošti vai
sius linkai. Ir kokios pasek
mės? Vaisių, daržovių Lie
tuvoje netrūksta, bet., jų be
veik nemato vartotojai.

(E)
Mirė

Rugsėjo 7 d. Vilniuje po 
ilgos ligos mirė operos ir ba
leto teatro režisierius Alek
sandras Rudaitis, gimęs 
1929 m. Kaune.

Rugsėjo 6 d. Vilniuje mi
rė universiteto teisės fakul
teto docentas Alfonsas Žiur-

automobilių. Gi Estijoj—23, 
Latvijoj — 14. Graži jo j — 
11. o visoj Sovietų Sąjungo
je — 6 automobiliai.

Vadinasi, Lietuvoj paly 
ginti automobilių yra daug 
daugiau negu plačiojoj Ru
sijoj, bet vis dėlto labai ma
žai, palyginus su Vakarų 
Europos ar Amerikos šali
mis.

* * »

Peniai Lietuvoje nusken
do 460 žmonių. Iš jų 83 G 
buvo neblaivūs.

į Lietuvą, o iš ten patalpinus i kiečiausio režimo koncent
racijos stovyklą;

b) pasistengti gauti atitinkamą laiką didžiosiose Bos
tono radijo stotyse ir televizijos kanaluose Kudirkos bylai «: 
priminti ir tos bylos reikalu parašyti daugybę laiškų vi
siems didiesiems Bostono laikraščiams;

c) pagrindinė vieša programos dalis pravedama lap
kričio 25 — Padėkos Dieną. Tos dienos rytinėmis valan
domis ar vidurdieni fNevv Bedfordą iš Bostono ir Įvairių 
jo apylinkių mašinomis ir autobusais susirenka lietuviai 
ir artimiausioje pakrantėje, kur Įvyko Kudirkos išdavi
mas, atlieka Kudirkos pagerbimą; jūrų skautų grupė, va
dovaujama patyrusio lietuvio jūreivio, iš anksto pasirū
pintu laivu nuplaukia ton vieton, kur buvo Įvykdytas iš
davimas. padaro priesaiką kasmet ši pagerbimą vykdyti, 
paleidžia jūron vainiką su lietuviškų vėliavos spalvų kas
pinu, kuriame Įrašytas sveikinimas kankiniui ir herojui 
Simui Kudirkai. Išrinkta lietuvių delegacija aplanko Ne\v 
Bedfordo radijo stoti WBSM. kuri pirmoji viešumai pra-

į nešė (lapkričio 23 d. 8-9 vai. vakare) apie Vigilant laive 
vykdomą išdavimą, ir padėkoja tos stoties vadovybei ir 
kruopščiajam korespondentui Bill Brennan už budrumą; 
delegacija taip pat aplanko Nevv Bedford burmistrą ir, 
padėkojusi per ji visiems to miesto gyventojams už paro
dytą tomis dienomis dėmesį ir rūpesti Kudirkos byla. pa
teikia burmistrui planą, kuriuo numatoma Kudirkos var
dą atžymėti arčiausiai prie išdavimo vietos esančiame 
punkte, ir prašo jo talkininkavimo šiame reikale; po to, 
kuriems Įmanoma, vyksta i Bostoną ir čia dalyvauja Ku
dirkai prisiminti ir jam pagerbti programoje, kurią atlie
ka J. Kačinsko ir J. Gaidelio vadovaujami dainų vienetai, 
Bostono dramos sambūrio nariai (inscenizacfj'a, dekla
macijos ir kt.), jūrų skautai ir O. Ivaškienės vadovauja
mas tautinių šokių ansamblis.

Pabrėžtina: jokių verksmingų, ilgų ir nuobodžių kal
bų ar paskaitų. Įžangos žodis turi tęstis ne ilgiau 5 minu
čių, o visa programa — ne ilgiau poros valandų.

Po programos — žiūrovams ir dalyviams kuklūs už-. 
kandžiai. '

Visos gautos pajamos (aukos ar Įžangos mokesčio) jj! 
skiriamos Simo Kudirkos ir jo šeimos gelbėjimo fondui.

Tokią programą priėmę, to gausaus susirinkimo da-Pajuokos bijo net tas, ku- . .................................. ......... ....... $ * im,.-. .-.„j. voni į.
Ivs. gimęs 1911 m. Kupiškio ris jau nieko nebijo pasauly.! IYviai skll^esi pasiryžę ir toliau veikti taip. kad toji pro- .. VINELAND. N..T. 08360. 
valsčiuje - Gogeli. ' grama būtų sėkmingai įvykdyta.

S IU N TI NI AI—D 0 V A NO S
Į LIETUVĄ IR USSR !

SENA P A TIKIMA F I K M A
toliau aptarnauja nuolatos didėjanti klientų skaičių 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.
Jeigu ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir 
Jūs būsite dėkingi mums.

SIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
716 YYALNl T STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455 
DĖMESIO- NAUJAS ADRESAS 

CENTRINĖS ĮSTAGOS NEW YORKE:

240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

ar i bet kuri mūsų skyrių ir atstovus: 
PHILADELPHIA, Pa. 19123,* 1013 N.Marshall S. WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadvvay AN 8,8764 
CHICAGO, 111., 60632, 4102 Archer Avė. 254-4144
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th St. 486-1836 
DETROIT. Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7560 
ELIZABETH. N.J.. 07201. 956a Elizabeth Avė. 354-7608 
HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11415 Jos. Campau A. 365-6350 
HARTFORD. Conn.. 11 Charter Oak Avė, 203-249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset B*lvd. 382-1568 
MIAMI, Fla. 33138. 64-05 Biscavne Blvd. FR 9-8712
MINNEAPOLIS. Minn.55418, 2422 Central Av. NE. 788-2545 
NEW BRITAIN. Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow 224-0829 
OMAHA. Nebr. 68107. 5524 So. 32nd St. 731.8577
PARMA. Ohio 41134. 5432 State Road 749-3033
PITTSBURGH. Pa. 15222. 346 Third Avė. GR 1-3712
ROCHESTER. N.Y. 14621, 683 Hudson Avė. BA 5-5923
NEW YORK. N.Y. 10003. 101 First Avė. OR 4-3930
SAN FRANCISCO. Cal. 94122. 1236_9th Avė. L0 4-7981
SEATTLE. Wash. 98103. 1512 N. 39th St. ME 3 1853
SOT’TH RTVER. N.J. 08882. 168 Whitehe«ad Avė. 257 2113 
V’ORCFSTER. Mass. 01604. 82 Harrison St. 798-3347 
TRENTON. N.J. 08611. 730 Libertv St. LY 9-9163

Paiish Hali. W. Landis A. 691-8423

Įsigykite teisininko P. Šulo 
parengtą leidinį „Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 

| . knygelė norintiems sudary- 
ti testamentą. Ten yra ir tes- 

j tamentų pavyzdžių. Jos kai-
! na — $3.00.

Imkit ir skaitykir 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 cpntai.

Įsigykite
ką tik išėjusią

Jurgio Glaudos 
knygą

Simas
Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos 

I
' tragedija Vigilant laive. Tos 
knygos kaina 3.00. Ją gali
te gauti ir Keleivio administ
racijoje.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

nę revoliuciją. Sovietų Są
junga turėjusi sunaikinti im
perializmą visose šalyse ir 

' sukomunistinti pasauli. To
kio tikslo siekė ir Kinija.
Bet Chruščiovas Įtikino 20-ji 
komunistų kongresą, kad 
komunizmo idėjai platinti 
ne visada reikalinga jėga. 
nes tai galima padaryti ir k priežastis 
demokratijos keliu, kur jau

Rusų milžinas prieš kiniečių 
milžiną

Gal ir tiesą kaikurie isto- jos atominė galybė 
ikai sako. kad pagrindinė dienomis ir mėnesiais.

yra ne tau- Katra šalis galėtu

auga

toki

Chruščiovas nebūtų gimęs. 
Lietuvos likimą visada dik
tavo istorija ir geografija.

— Maiki, aš ant to neso- 
glasnas. Čia ne istorija kal
ta, o bolševikai. Juk carą 
nuveltus buvo susidariusi

— Maiki, sušukim tris
kart ura!

— O kam?
— Nu, Chruščiovas užver

tė kojas. Ar nežinai?
— Žinau, tėve. Bet ar dėl 

to turėtume šaukti ura?
— Jes, Maiki. ‘juk čia ge- Kerenskio valdžia, kuri pa

ra mums žinia, kad vienas, skelbė visiems laisvę. Ir jei- 
Lietuvos priešas jau kaput, gu bolševikai nebūtų Ke- 
Gal turėtume net balių su-įrenskio nuvertę. Lietuva 
rengti ir linksmai pašokti. į šiandien būtų laisva. Tai ką

— Nekalbėk niekų, tėve. tu ant to pasakyti, a?
— Bet pasidžiaugti ne 

griekas. Maiki. Žinai, jeigu storai klysti, 
tu numirtum, tai visos manoj — Kodėl?
davatkos šoktų I Todėl kad Kerenskio

— O kų jos darytų, jeiguį 1]žia kelbė t;k demo.
\’oo mirm vtnm r > A

kratiją. bet nepripažino pa

— Pasakysiu, kad tėvas

tėvas numirtum?
— Jos kalbėtų

už mano dūšią.
— Ar žinai, tėve,

pasakysiu?

rožančių

ka aš
kiaščių tautoms teisės nuo 
Rusijos skirtis ir nepriklau
somas valstybes kurti. Buvo 
griežtai skelbiama "Nedalo- 

Pasakyk, tai žinosiu, j moji Rossija“, tai yra. vie-
— Kai žmogus numiršta. į ninga, neskaidomoji Rusija.

tai nerimta būtų šokti ir ne 
prasminga rožančių kalbėti.

Nepriklausomai Lietuvai 
prie Kerenskio nebuvo vie-

Verčiau atsižvelgti, ko ver-itos. Atėjusi po jo komunis
tas buvo jo gyvenimas, kaitų valdžia pasirodė demo- 
jis sukūrė ir ką paliko ki-j kratiškesnė. nes 1920 metais 
tiems, ko pirma nebuvo. j pasirašė su Lietuva sutarti 

— Bet Chruščiovas, Mai-j pripažindama nepnklauso- 
ki, nieko nesukūrė, o daUg! Lietuvos Respublikų vi- 
ka sunaikino. Jis prarijo ir laikams . Tiesa, ve-
mūsu Lietuvą, užtai ir toki >“»įtarti Maskva sulau- 
dideli pilvą turėjo. ze ,lr okupavo visų Lietuva.

-Nesąmonė, tėve. Lietu- ka,P buvo seniau - atdarai
va nėra "praryta“. Ji tik pra-l Pne. L. Panasl.al
rado savo nepriklausomybę. but« buv« lr Prle Kerenskio. 
Bet ji buvo praradus ją ke-j — Nu, tai ką turim daryt? 
lėta kartu ir anksčiau, kai — Aš, tėve, nematau, ką
nebuvo dar jokio Chruščio-

veikia žmonių renkami par
lamentai. Todėl jis patarė 
atmesti revoliucini pasaulio 
užkariavimą, o siekti tai
kaus sugyvenimo su kapita
listinėmis valstybėmis. Ir ko
munistų kongresas šitą prin
cipą užgyrė. Kinija šitą prin
cipą pasmerkė, ir todėl Įvy
ko skilimas.

— Kažin, Maiki. ar tu čia 
neklysti. Juk ne kas kitas, o 
Chruščiovas atvažiavęs A- 
merikon i svečius pasakė: 
"Mes jus palaidosim“. Ir So
vietų Rusija dabar ginkluo
jasi. Ji pirmutinė paleido 
sputniką i padanges. Gazie
tos rašo, kad sovietai gal
votrūkčiais ginkluojasi ir 
ginkluoja savo šalininkus.

tų rasių, tikėjimų ar ideolo- karą pradėti? To Tarptauti- 
gijų skirtumai, o vienų troš- nio Strateginio instituto spe- 
kimas užgrobti svetimas te- cialistai mano, kad yra daug 

kaimynus daugiau galimybių, jog 
pasiryži- pirmoji pulsianti Kiniją So

vietų Sąjunga. Ji nelauk
sianti. kol Kinijos atominis 
pajėgumas padidės iki tokio

ntonjas ir savo 
pavergti, gi kitu
mas priešintis ir atsiimti tai, 
kas prarasta. Tą faktą bene 
geriausiai šiandien liudija 
Sovietų Sąjungos ir Kinijos laipsnio, kada nebus galima 
Įtempti santykiai, kur be-. jos lengvai Įveikti. Manoma, 

kad sovietai, kol dar kinai 
nepajėgūs ofensyviniam ka
rui, vieną dieną savo atomi
nėm bombom gali sudaužyti 
visą šiaurės Kinijoj sukon
centruotą kinų atominę pra
monę ir užsitikrinti dar il-

trūksta tik pirmo 
šūvio ir didesnio nesusipra
timo pasienyje.

Pagal Tarptautinio Stra
teginių Studijų Instituto ži
nias ir jų analizę, nebojant 
visų kitų Įvairiausiuose pa

garsesmo

Puslapis penktai

šitaip atrodė Atticos kalėjimo vidus po penkių dienu 
riaušių, kuriu metu žuvo 10 įkaitu ir 31 kalinvs.

glemš metams saugumą. Tai
, .. A .. , , nujaučia ir kinai ir jau da-nubąlančių konfhkų, pik- ban(,0

šaulio kampuose kylančių ir!
" L--i

čiausi dabartinio meto prie 
šininkai vistiek vra komu-

Su Egiptu ir su Indija pada-’ Sovietų Sąjunga ir
rė kariškus agrymentus. Tai; 
kaip tu rokuoji. ar visa tai. 
daroma gražiam sugyveni- J , bet savo ginklus lai- 
mui su kapitalistais- ‘ į kančios vistiek atkreipusios 

' viena kitai i kiūtinę.

Kinija. Nors jos viena aki
mi su pagieža žiūrinčios ir i

pramonę įs- 
skirstyti ir ruošiasi savo 

■ šiaurinę krašto dali stipriau- 
: šiai ginti.

Neabejojama, kad šie du 
komunistiniai milžinai gali 

, taip "broliškai“ susiremti,

Vyčių gegužine nikaičiu ’Point Rock“

Tiesa, tėve, Sovietų Są- 
| junga ginkluojasi, nes tą pa
ti daro ir Amerika. Bet pa
kalbėsime apie tai kitą kar
tą.

— Okei. Maik, turėsi pa- Kinijos pasienin yra sutrau- 
sakyti man daugiau apie kusi daugybę savo geriausiu 
Chruščiovą. Juk jis norėjo ir divizijų, eskadronus aviaci- 
Kuboje pastatyti rusišką jos, priešlėktuvinių raketų ir 
krepastį prieš Ameriką. O atominių ginklų. Bet ką ap- 
Jungtiniu Tautų seime jis sigynimui ar puolimui turi 
nusiavęs kamašą stalą dau- komunistinė Kinija? 
že ir Filipinų atstovą chalu- Minėto instituto rugsėjo 
jum išvadino. Apsakysi man 3 dienos raportas sako, kad 
viską. O dabar gudbai. Kinija šiuo metu turinti 2.9 

milionus paruoštos kariuo
menės. Prie to reikia dar 
pridėti vadinamąją "liaudies 
karinę pajėgą“. — kariniai 
apmokytus milionus žmo
nių, nuo vaikų ligi senyvo 

So. Boston, amžiaus, kurie skirti parti
zaniniam karui ir krašto gy- 
nybai. jeigu priešas Įsiverž- 

į tų i šalies vidų. Bet, žinoma, 
• ta "civilinė armija“ visiškai

P. Venciūnas, Cargaiy. netinka puolimui.
Alberta, $4.50. , Raudonoji Kinija šiandie

‘ savo pačios fabrikuose jau
C. Šadeika, Farmington, gamina didelius kiekius tan- 

Mich. $4. ; kų, priešlėktuvinių pabūklų
J. Mikaitis, Elizabeth, N. j vairuojamotn raketom gink- 

J $3 50 i luotų laiveliu ir net povan-
: deninių laivų. Ji smarkiu

Po $3: A. A uškus, Florai tempu ruošiasi pasitikti ir a- 
Park, N.AL. Januškienė.; tominj kaią. Šiuo metu ji 
Phila, Pa., A. Bernotas, Nevv jau turinti pasigaminus 30

kaip istorijoj piovės monar-j tuvos 
chi jos su monarchijom, de-Į

Sovietų karinis pajėgumas mokratijos su demokrati-į bUV aziax 0 
jau yra gerai žinomas ir dar jom, katalikai su katalikais;1110

par
ke buvo darbininkų gegu- 

Rugsėjo 12 d. Maironio žinė. i kuria atsilankė ir gu-
parke buvo N. Anglijos Lie- bernatorius Francis Sargent. 

vyčių gegužinė. Į ją Lietuvė Teresė Baliukonie- 
jauni- nė> geros nuotaikos pagau-nemazai

ir senimo. Vyčiai turėjo ta, glostydama gubernato- 
nekartą pasvertas. Galima ir protestantai su protestan- ivairiu lietuvišku dirbiniu liaus veidą, jam kalbėjo:
tik pažymėti, kad ji dabar tais. parodą, šoko ir dainavo. "You’re Good Boy, Gover-

I

mes galėtume daryti. Pir-
vo. Ar žinai, kas dėl to kai- mieji Sovietų Sąjungos ku
tas? ; rėjai jau išmirė. Leninas

— Nu, o kas? Į Stalinas ir kiti nuėjo po že-
— Kalta, tėve, istorija irime. Dabar ir Chruščiovai

geografija. : mirė. Pirma jis tarnavo Sta-
— Apie kokią istoriją tu į linui — buvo pirmoji jo ran• A • T 1 1 1 • • • • •ka. Bet Stalinui 

‘ pasakė 20-tame
kalbi? Ka. Bet Stalinui mirus, jis

— Kalbu apie lietuvių zv-u.,.,e Komunistų
tautos istorija, kun atvedė Pa«'J°? Kongi-ese didelę

. , J ■ NT___ • kalba ir prakeikė buvusimusu tauta prie Nemuno ir, , - . 1 . .. ..*
4- Ti L * 'diktatorių; liepe išmesti irpatupdė kitoms tautoms po . . * .kojų! Kada tik tos tautos su-; .Iavon? r^mno m?uz°- 

siniaudavo tarp savęs. Lietu- 5Ya'
va visada būdavo sutremp- <U'ąujanttas kongresas zy- 
ta. Be to, Rusija visada no- mlai Pakelte Sovlet'i 
rejo prieiti prie Baltijos jū
ros, o Lietuva, kaip ir kiti 
Pabaltijo kraštai, buvo jai kios permainos.

gos politiką.
— Aš. Maiki. nematau jo-

WORCESTER, MASS.

Klubas paskyrė $3,000 

stipendijoms

; nor“. To momento nuotrau- 
Patiko toks gubernatoriaus ką Sunday Telegram iš- 

pagyrimas i spausdino pirmame pusla-
Į pyje.

Rugsėjo 11 d. lietuvių Rei- J. Krasinskas

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

N. Jonuška. Roslindale. 
Mass. $13.

A. Alekna,
Mass. $10.

S. Sakys, London, Onta- 
rio, $5.

Hampshire. T. Palionis, Det
roit. Mich., S. Kidikis, Hart- 
ville, Ohio,, P. Alinau.skas.
Rockford, Ilk, Ch. A eroch. j skristi 1,500 mylių. Tokių 
( hieago. Iii., A. \ itkauskas, Į bombonešiu pagaminama 5 
Cicero, III., P. Yauniškis, i kas mėnuo. ’
AVinnipeg. Manitoba, K. Mi
laševičius, Hamilton. Ont..
A. Chesnausky, Hollyuood,

sovietinio tipo TL’-16 di
džiųjų bombonešių, galinčių 
su atominėm bombom nu-

Fla., J. Rimavičius. A 00d- 
haven, N.Y., M. Leščinskas, 
Calgary, Alberta. A. Nevie- 
ra, So. Boston, Mass., A. 
Andriušienė, Easton. Pa.. F. 
Petrušonis. Detroit, Mich.,
M. Terecevičius, 
Que.

Rosemont.

ypač susirupinusi 
savo šiaurinės teritorijos da
lies gynymu, nes ten yra su
koncentruota jos auganti a- 
tominė ginklavimosi pramo
nė. Manoma, kad ten jau yra 
pastatyta 20 atominių rake
tų, galinčių nunešti savo 
krovini 1.000 mylių. Čia sto-

| vi ir 33 kiniečių divizijos 
i prieš 41 sovietų diviziją.

Po $2: J. Ramonis, Holly-' Tuo tarpu Kinijos silpny- 
\vood, Cal., P. Teleiša. Ozo-jbė yra dar nepakankamas 
ne Park, N.Y., P. Skurkis,' apsiginklavimas, ypač dide- 
Chicago, Ilk. J. Krasinskas,1 lio tikslumo ir toli siekian- 
Worcester, Mass. * čių raketų stoka. Be to, ir

! pačių atominių bombų kie- 
fenarp. t ta.,. kis yra dar mažas, palyginusį 

’ su sovietų ar JAV šių ginklų'
J. Hermanas 

$1.50.
Po A,: J- LSkti!\9,w- miSitai“' arsenalais. To- 

rence. Mass., VV v\ asiliaus- 
kas, Watertown, Conn., J.
Stankus, Hot Springs, Ark.. 
J. Kvietkus, Cocoa, Fla., Z.

ant kelio. Todėl ji buvo juos! —Daug kasto nemato.' jankauska« Phila Pa E 
pasiglemžus jau praeitame tačiau permaina gan žymi.'yajjujjs j'-'j
šimtmety. Per revoliuciją ji Dėl tos permainos tarp Ru-' Vi<ipm< Miikotoiamą taria . *—v buemb aimotojams tai ia- komunistiniu fanatizmuir jie išsilaisvino, bet vėliau sijos ir Kinijos pasidarė ski 
ir vėl tos laisvės neteko, limas, tėve. Iki 1924 metų 
Taip pat būtų buvę. kad ir Stalinas dar skelhp pasauli

me nuoširdų ačiū.

Keleivio administracija

Lietuvių Piliečių klubo 
komisija, pirmininkaujant 
klubo pirmininkui Juozui 
Tribandžiui, paskyrė $3,000 Į 
moksleivių stipendijoms.

Stipendijas gauna šie 
moksleiviai:

aukštesniųjų mokyklų: J
M. Valatka, D. Baltruko-! 

nytė. P. Zaleskis, W. Libe- 
ris, F. Zaleskytė ir D. Matu
levičiūtė ;

kolegijų studentai:
P. Benderytė, B. Gode-į 

kaitė. C. A. Otis, Onušaitis, į 
P. Parulis, S. Kvederis. O. į 
Karpavičiūtė. J. Galčiūtė, j 
l). Simulevičiūtė, W. Gru-Į 
dzinskas, J. Parajeckaitė, M.! 
Kvederis, K. Tomkutė, E. 
Butkevičius, R. Walentas ir 
Alb. Grudzinskas.

Mirė
šiomis dienomis mirė A- 

dolfas Šilalė, 63 m., Kazi
mieras Statula, 67 m., Onai 
Sinkevičienė ir Adomas Bal
sys.

Olimpia Park nupirko 

italai

N. Anglijos lietuvių ko
munistų buvusi tvirtovė par
duota italams už $85,000.
Ji vadinosi Apšvietos Bendri 
rovė Olympia Park. Seniau 
čia Bimbos "vaiskas“ dary
davo Įvairius "pratimus“ A- 
merikos kapitalistams sunai
kinti.

Stalino vieros sekėjai jau 
baigia Worcesteiyje išnykti. 
Jų bėra tik keli seniai, kurie 
dar vis tiki. kad Amerikoje 
bus komunistų žadėtas ro
jus.

Kunigų pakeitimai

kiu pa'jėgumu ji dar negalė- Mirusio Šv. Kazimiero 
tų Įvykdyti didesnio masto paiapijos Klebono kun. Jo- 
puolamųjų operacijų toliau no. Jutke\ičiau> vieton pa- 
ruo savo sienų. Bet gynybai (skirtas kun. Albinas Jan- 
ji turinti neišsemiamą žmo-'kauskas, jo padėjėju kun. 
nių rezervuarą su Įdiegtu 'Jonas Bakanas.

ar
sukaustytų grėsmingos dis
ciplinos. Sv^rbinusiH, Kini'

JAU SPAUSDINAMAS

"KELEIVIO“ 1 9 7 2 METŲ

Kalendorius
JĮ redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių, Įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1972 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
ji užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS

636 E. Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

BUVO $4, DABAR I IK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

Kun. Justinas Steponaitis] 
paskirtas Atholio lietuvių 
parapijos administratorium,

4

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

I
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MOTERŲ SKYRIUS
>.

AUGUSTINAS GRICIUS

Teisino sprendimas
(Tęsinys)

Žlega, išgirdęs tokius Jackaus žodžius, net pašoko.

—Niekas, broleli, netikės! Kai pasakysiu, kad aš pats

pas Petrutę lankiausi, tai teisme ir mane gali prišukuoti. 
Dėl to, kad visi žino, kaip Petrutės tėvas mane su grėblia
kočiu apkūlė už lindimą prie jų piemenės. O Petrutė, kiek 
kartų mane pamato, tiek kartų snarglium vadina. Kas čia 
tikės... , ,

— Būk žmogus su protu, — sako Jackus, padėk 
išsikasti iš nelaimės. O paskui, kai bus reikalas, ir aš tau 
padėsiu. Juk žmogus begyvendamas visko gali susilaukti...

O Šlėga atsako:

— Nebus man tokių nelaimių. Dėl to, kad visos mer
gos sako. kad aš i vyrą nepanašus.

Ilgai Jackus su šlėga derėjosi, bet susiderėjo. Suside
rėjo. kad Šlėga teisme viską išdėstys kaip iš rašto...

O kaimas trata nuo liežuvių. Petrutė užsidarė net 
langus, viena pati su kūdikiu kamaroje rūgsta. Tik sute
mus i kiemą teišeina.

Jackus tuo tarpu pradėjo sukinėtis apie Žiogo Magdę, 
ją ėmė savo gabumais vilioti.

O vieną naktį Jackus šliaužia patvoriu prie Žiogo ka
maros. žiūri — iš Varkalos daržo perlipo per tvorą kaž
koks žmogus su maišu ant pečių ir drožia į pakluones.

Jackus kiukt — žmogų pasivijo, už pečių; vadinasi, 
kaip, kas ir ką neša.

O neša... Varkalos Stasys kviečių puspūrį. Ir neša pa
dėti pakluonėse į dilgėles. Vadinasi, kurią dieną važiuos 
į miesteli, puspūrį žydui nuneš. Tau ir yra vienas kitas 
litas visokioms panaberijoms valyti.

Varkala senis —titnagas, o Stasiui reikia grašio. Tai 
jis ir lanko naktimis tėvo aruodus.

Na, kai šitaip, Jackus Varkalą Stasį ir paguldė.
— Aš dabar tave galiu per kokią minutę amžinai su

ėsti, — sako Jackus, — su visais plaukais galiu sugromu- 
liuoti. Šnipštelėsiu tėvui: taip ir taip, Stasius kviečių pre
kybą naktimis varo. O gal ir avį. kur pernai dingo, pats 
Stasius nudangino.

Varkaliukas tuoj ir praskydo. Keliais apie Jackų 
vaikščioja.

— Nesakyk! Imk ką nori, tik nesakyk.
Jackus ir sako: t v*** \
— Gerai. Galiu nesakyti. Tik tu teisme turėsi porą 

žodžių pareikšti. Vadinasi, kad esi žnybęs Petrutei į šlau
nį ir kad pas ją ant šalinės laipiojai. Nieko tau už tai ne
bus. o mane išgelbėsi. Dėl to, kad jei pas kurią mergą visi 
lando, tai įrodyk, kuris tas vaiko tėvas.

Varkala paverkšleno, paverkšlenęs pažadėjo viską 
aiškiai išdėstyti ir apie šalinę, ir apie viską.

Atėjo teismo diena.
Sėdi net trys Petrutės žnabytojai kiek kauštelėję.
Ir kaltinamasis Jackus, ir liudininkai Šlėga su Var

kala pasakoja teisėjui: girdi, tiesa, — žnybta ir ant šali
nės laipiota visų.

— Prisiekite, — sako teisėjas.
— Prisiekiame, — sako žnaibytojai. — Šalinė lan

kyta.
Teisėjas pažvelgė pro akinius į vieną knygą, pažvel

gė į kitą ir sako:

— Kadangi jūs, vyrai, visi prie to prisidėjote, tai ir 
mokėkite jai. vadinasi, Petrutei Matikaitei. po 40 litų kas 
mėnuo, iki vaikui sukaks 16 metų amžiaus... Dėl to. kad 
trijų tėvų vaikas nevalgęs negali būti.

Žodžiu, vyrai paspirginti.
Dabar tie vyrukai šalinasi nuo visų žmonių. Dėl to, 

kad liaudis juos ant dantų laiko. O Jackus dėl tos prie
žasties toliau savo kiemo vengia išeiti, nes jam ir šlėga 
su Varkala grasina.

Oaklando (Kalifornijoje) zoologijos sode esant 100 
laipsnių karščio. Linda Clark mėgina nors'kiek atvėsinti 
mažą hipopotamą, tokio karščio nemėgstantį.

.vr - < •••«: ';mni!<i!UHmmnmmaannna

Albinas Žukauskas

GERVĖS

Braido atoluose karvės,
Straksi ir mykia veršėkas.
Klega, baran atpuškojus, 
Šienpiovė, verčiasi šėkas. 
Skamba padangėje gervės. 
Gervės! Tai kur jūs? Tai ko jūs? 
Argi jau jums negerai čia?
Argi jau jums čia nelinksma?

Raistuose spanguolės bręsta, 
Ežeras ūkanas skleidžia,
3renda švendrynai ir klimpsta. 
Grybai tarpumiškėm dera...
Kur jūs surasite kraštą 
Tokį, kaip šitas, gerą?

Gervės, apsukusios ratą,
Leidžias iš lėto į liekną.
Matot, žiemot čia žada!
Ak, kaip gerai! Pasilieka!

ilHMM '■BMBBOMBK
Kodėl sunku kovoti su 

blogais įpročiais
Štai viena motina, vary

dama vištas. sakydavo: 
”Tiš. gyvatės!“ Paskui tėvai 
’abai nustebo ir pasipiktino, 
kai jų dviejų su puse metų 
sūnelis svečių akivaizdoje, 
zaikvdamas vištas, šūkavo: 
’’Pute, vate, pute. vate. Tiš, 
vate!“ žinoma, yra daug 
bjauresnių ir blogesnių įpro
čių už minėtąjį. Kad vaikai 
ių neįsisavintu, suaugusieji 
turi labai sekti patys savo 
poelgius.

Kai įpročiai yra įsisavinti 
nesąmoningai, pamėgdžio
jant kitų veiksmus, kovoti 
su jais kartais padeda paaiš
kinimas, kad taip elgtis ne
gražu, nedera. Kai vaikui 
dažniau tai primenamaą jis 
priverčiamas kontroliuoti 
savo poelgius, tikrinti juos.j 
Tuo būdu gali pavykti šia 
negerove atsikratyti. Tačiau 
yra ir tokių įpročių, su ku
riais kovoti vien tik žodžiais 
labai sunku. Pavyzdžiui, 
vaiką, šiuklinant. kambarį, 
galima pratinti nereikalin
gas atliekas mesti į krepšį

Įpročių susidarymą atitin-Į 
ka naujų nervinių ryšių sme-' 
genyse susidarymas ir jų į- 
Lvirtinimas. Be abejo, leng
viau sudalyti naujus įpro
čius, negu kovoti su senais? 
Kova su senais įpročiais yra
ne kas kita. kaip smegenų 

į žievėje jau įsitvirtinusių 
į nervinių ryšių nuslopinimas, 
tų ryšių panaikinimas. Pa
naikinus vienus ryšius, jų 
vietoje galima sudaryti, už
megzti naujus. Bet lengviau 
iš siūlų pluošto nupinti nau
ją pynę. negu išardyti seną 
ir iš tų pačių siūlų pinti nau
ją.

MIAMI, FLA.

Po atostogų pradedame...

Prasideda draugijų susi
rinkimai. Spalio 10 d. 3 vai. 
popiet Miamio Lietuvių kiu-, 
bo patalpose bus net du su-j 
sirinkimai: Sandaros 53 
kuopos ir SLA 44 kuopos.

Darbotvarkėse yra daug 
įvairių svarbių reikalų, to
dėl visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Ruošiamės SLA seimui

SLA seimas bus 1972 m. 
birželio mėn. Jam jau pa
samdyta salė Di Lido vieš
butyje, kuris yra prie pat 
vandenyno kranto Miami 
Beach (Collins St. ir Lin
coln Rd.), turi visus patogu- 

į mus. Kambariai vienam as
meniui $13. dviem po $11. 

Kaulakienė sveiksta

Ilgus metus buvusi SLA 
44 kuopos fin. sekretorė Ona 
Kaulakienė buvo sunkiai su
žeista eismo nelaimėje. Jos 
sveikata jau žymiai pagerė
jo. Dabar ji sveiksta namie.»

Kuopos valdyba ir nariai 
linki jai greičiau atgauti jė
gas ir grįžti į visuomeninį 
darbą. į

Mirė

Veronika Valaitienė išva
žiavo atostogų į Philadelphi
ją ir ten rugpiūčio mėnesį 
mirė. Ten ir palaidota.

Anastazija Rutkienė išva
žiavo i Nevv Jersey dukters 
aplankyti ir rugsėjo 4 d. mi- 
’ė. Rugsėjo 8 d. palaidota 
Miami, Fla.

Jadvyga ir Vincas Jankai 
velionių šeimoms reiškia gi
lią užuojautą.

J. Jankienė

(Tęsinys)
arba kitą šiukšlėms skirtą 
vietą. Čia vieną vaiko poel
gį pakeis .kitas — teigiamas. 
Tačiau daug yra tokių blogų 
įpročių, kurių kitais veiks
mais pakeisti negalima, nes 
jie iš viso nereikalingi. Pa
vyzdžiui, 'jei vaikas susijau
dinęs kramto nagus, tai su 
tokiu įpročiu labai sunku 
kovoti todėl, kad nagų 
kramtymo negalima pakeis
ti jokiais panašiais, tik, ži
noma. teigiamais judesiais. 
Kova su tokiais įpročiais yra 
ilga. ji turi būti vedama sis- 

7 i temingai, kantriai, ir baus
mės čia mažai tegali padėti.
Visai mažiems vaikams ga
lima sudaryti tokias sąlygas, 
kuriose jie negalėtų atlikti 
su blogais įpročiais susijusių 
veiksmų. Pavyzdžiui, vaiko, 
čiulpiančio pirštelius, ran
kos kartais apmaunamos 
specialiomis pirštinaitėmis. 
Didesniems vaikams tokių' 
specialių sąlygų sudalyti ne-j 
Įmanoma, o. be to, jos pa
žemintų vaiką kitų akivaiz
doje.

GERA PROGA
Žymiai papiginta kaina 

rnlite isigyti įdomius prel. 
T. K. Končiaus atsiminimus 
iš Balfo veiklos. Knygra tin
ka ir dovanoms, gražiai iš- 
'eista. daug paveikslu, 404 
nsl., kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo $6). minkštais $3 
''buvo $5).

M*#***#**##**^' «»#**»*«»***+

ROM ANA Į
Birutė Kemėžaitė, SU

DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
psl., kaina $4.50.

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas. kaina $5.00.

Birutė Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 
psl., kaina $5.00.
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Alė Rūta, VIENIŠI PA-! 
SAULIAI, romanas, 265 psl. 
kaina $3.50. i

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

Vincas Ramonas: MIG 
LOTAS RYTAS, 166pusl 
Kaina $2.50. Gaunama Ke 
’eivio administracijoje.

Andrius Valuckas, NE 
MUNO SŪNŪS, romanas i« 
suvalkiečių ūkininkų sukili 
mo 1935 m., I tomas, 28- 
psl., kaina $3,00.

Andrius Valuckas, NF 
MUNO SŪNŪS. II tomas 
428 psl, kaina $4.00.

1 <tr. Tarulis, VILNIAU* 
RŪBAS. 495 psl., kain; 
minKŠtais viršeliais $3.15
kietais viršeliais $3.75,

1 ■ •
Aloyzas Baronas: LIE1 

TAI IR BEDUGNES, pn
miniotas romanas, 279 psi 
kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARI 
WIE.IV GYVENIMŲ, 46: 
>usl., kaina $4.50.

Juozas švaistas: ŽIOb 
RIAI PLAUKIA, romana 
iš knygnešio kun. M. Sid: 
-avičiaus gvvenimo. 233 psl 
<aina $2.50.

Alė Rūta. KELIAS > 
KAIRĘ. premijuotas roma 
nas iš JAV senosios karto* 
lietuvių gyvenimo, 248 psl. 
kaina $3.00.

Ką tik gavome*
Sudiev! Aš išeinu..., roma

nas, parašė Birutė Kemėžai- 
tė, 294 psl., kaina $4.50.

Ištikimoji žolė, romanas, 
parašė Anatolijus Kairys, 
254 psl.. minkštais viršeliais 
kaina $5.00.

Vėjas lekia lyguma, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 177 psl., minkštais vir
šeliais kaina $4.00.

Septintoji pradalgė, lite
ratūros metraštis, rašo 24 
autoriai. 464 psl., kaina kie
tais viršeliais $5.00, minkš
tais — $4.50.

Nuskandintas žiedas, 15
novelių, parašė Juozas Tini- 
nis, 200 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais — 

3.50.

Amerikos lietuvių istorija,
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

Mes valdysim pasaulį,
L. Dovydėno atsiminimai, 
du tomai. I tomas 268 psl., 
II t. — 248 psl. Kiekvieno 
tomo kaina $4.00.

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

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl.,

I kaina $5.00.

Už laisvą lietuvį, parašė 
kun. M. Valadka. 409 pis., 
kaina $5.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Smo
gą, 130 psl., kaina $4.00.

i

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

MINDAUGO NUŽUDY 
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246:
psl.. kaina $3.

į D. Nendrė, AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ, romanas, 

i 365 psl., kaina $5.I
t

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

Rezistencija, romanas.
’ parašė R. Spalis, 429 psl., 
J kietais viršeliais, kaina — 
' $6.00.
Il

Poezijos knygos

n i

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI. p.emijuotas romanas, 
304 pusi., kaina $4.JO.

POEZIJOS PILNATIS, 
Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal
pinti geriausieji visų jo iš
leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai
na $10.00.

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

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl.. iliust
ruota, kaina minkštais vir
šeliais $3. kietais — $4.

*
Nemarioji žemė, Lietuva 

pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas Tiruobs. 
176 psl., kaina $5.00. 
RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 psl, 
kaina $2.00.

Poilsis ant laiptų, Vytauto 
Karoso eilėraščiai, 50 dide-! 
lio formato puslapiu, kaina 
$4.00.

M***#*##*#*#*###************##***

12 knygų už $2
Tikra teisybė apie Sovietų

Sąjungą (parašė J. Januš- 
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl.. kaina 25 
centai.
$3.80, bet visos kartu par-

Ar buvo visuotinis tvanas,
64 psl.. kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psl., kaina

Į20 cer.tų.

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., k: ina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl., kaina 50 centų.

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

Demokratinio socializmo 
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.. kaina25 et.

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos už $2.

- ■ ..V* 1

I
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Vietines žinios
Po Tautos šventės

Praeitą sekmadieni Tau-
tos šventės

Moakley pirmauja

Į miesto 9 asmenų taryba 
kandidatavo net 41 asmuo.

Lynch, Eaves, Dirmore, Cor- 
bett, Bolling ir Connolly
(Paskutinis gavo 17.727 bal- 
buvę taryboje.

Išrinkti laikomi 18 daugiau-! sus). Jų tarpe yra 6 iki šiol
šia gavę balsų. Pirmoj vie- ......Lapkričio 2 d. reikes iš jų 

pasirinkti devynis.vra buvęs Mass. seime-Pradėjo Kult. subatvakarių 7 ,bo narys ir senatonusJohan,
sezoną

r P^giama l)ia(;" Praeita šeštadieni buvo 
jo, galima sakyti, pagal P j nradėl * naUias Ru tūriniu 
plastini planą. F artzidgeią kari sezonas net
pusvalandi pavėluota, be- , . , - .
laukiant "garbingo ameri-i1?uba programa: šve.ca- 
kiečių atstovo", kuris ir ne- "?%e ®,vt.na,n.?.f. dadinin- 
atvyko, himnai, invokacija,
paskaita, meninė dalis.

Paskaitą skaitė svečias i 
New Yorko Algirdas Bud- 
reckis, pavaizdavęs Vytauto 
Didžiojo vainikavimosi pa
stangas ir to meto istorini

paroda ir rašytojo Stasio 
Santvaro paskaita apie F. 

..J M. Dostojevskį, remiantis jo 
dukters parašyta šio didžio
jo kūrėjo biografija.

Dail. J. Katiliūtės dailės 
kūriniai buvo eksponuoti 
pirmojo aukšto Tautinės Są-laikotarpi, pateikdamas kai- . n jr gu (]ė

kurių pamokomųjų išvadų, smikJ suįatvakal.;0
musų laikams. Tiesa, prieš
paskaitą Antanas Mažiulis
dar įdek plačiau pristatė A. 
Budreckio anglų kalba para
šytą veikalą ”The Lithua
nian National Revolt 1941,“ 
kuriuo kitataučiai buvo iš
samiau supažindinti su lie
tuviu laisvės kova.

lankytojų. Parodos atidary
mui buvo pateikta ir užsie
nio kritikų nuomonė apie 
šios dailininkė kūrybą. Keli 
paveikslai nupirkti.

Stasis Santvaras, šia pro
ga prisimenant F. Dosto- 
jevssio 150 metų gimimo su
kaktį, atkreipė žvilgsni ne 
tik į šio didžiojo rašytojo 
kūrybą, bet ypač ir į jo as
menį bei jo dukteis knygoje

Meninėje dalyje solistas 
Stasys Liepas, akomponuo-
jaut Jeronimui Kačinskui. irodinėjama Jo lietUvišką 
padainavo operų arijų ir lie- j įėjime
tnvfn lrnmnrk'7ifnrin Viivirun ! * _ , .Nors tas Dostojevskio lie

tuviškos kilmės klausimas
tuvių kompozitorių kūrinių, 
atitinkančiu šventės nuotai
ką. o pora dainų buvo skir-Į 
ta Simui Kudirkai prisimin
ti. Feliksas Kontautas pa
deklamavo poezijos.

Minėjimui vadovavo LB 
apyl. pirm. A. Matjoška.

Rinksime White’ą arba 

Hicksienę

Praeitą antradienį Bosto
nas ir kiti 9 miestai rinko 
kandidatus į miesto valdžią.

Bostone į majorus kandi
datavo net 6 asmenys, Viso 
labo balsuoti atėjo 142.826 
piliečiai. Už dabartinį ma
jorą White paduota 46,926 
balsai, o už kongresmanę 
Hicks — 42,293. Už Timilti 
balsavo 28,378. už negrą 
Atkins — 16,877, už Salton- 
stall — 6.961 ir už Powers 
(komunistą) — tik 1.391.

Tuo būdu bostoniečiai 
lapkričio 2 d. savo majoru 
rinks arba White’ą, arba 
Hicks’ienę.

White’o laimėjimas daug 
ką nustebino. Jam reikėjo 
atlaikyti visų kitų kandidatų 
puolimus ir tik ginti savo 
ligšiolinę veiklą. Tokia pozi
cija yra sunkiausia. Šį kartą 
jis laimėjo, bet tai dar ne
reiškia, kad jam garantuotas 
laimėjimas ir lapkričio 2 d.
Atsiminkime, kad prieš 4 
metus jis taip pat varžėsi su 
Hicks’ienę. Per pirminius 
rinkimus jis tada gavo ma
žiau balsų už Hicks’ienę, bet 
tikruosius rinkimus pastaro
ji pralaimėjo.

Lapkričio 2 d. balsuotojų 
bus daug daugiau. Balsavę 
už kitus kandidatus turės
pasirinkti vieną iš šių dvie- j tarimas 
jų. tad ir rezultatai gali bū-!muose dalyvauti pašaliniams 
ti visai kitokie, negu pirmi- asmenims. Ilgus metu ste

binčiam draugijos susirinki
mus nebuvo progos įsitikin
ti, kad toks nutarimas būtų 
reikalingas.

iš seno kelia daug ginčų, y- 
pač tokią prielaidą stengia
si nuneigti patys rusai, kri
okuodami rašytojo dukters 
parašytą savo tėvo biogra- 
-Tją, kurioje esama ir kaiku- 
ių kitų netikslumų, bet pati 

problema vistiek įdomi pa- 
dnti. Teisingai prelegentas 
ipgailestavo. kad toji bio
grafija, išleista bene 1921 
m. Paryžiuje, iki šiol nebu
vo išversta į lietuvių kalbą 
r nesusilaukė mūsų reikia
mo dėmesio, nors paskirais 
straipsniais tas klausimas ir 
būdavo paliečiamas.

Ir Dostojevskio duktė, la
bai teigiamai apie lietuvius 
kalbėdama, pripažįsta, o ir 
mes patys žinome, kad daug 
.alentų esame svetimiesiems 
išdalinę, bet kaip juos da
bar atsirinksi ir atsiimsi, jei 
patys ta kryptimi nė pastan
gų nerodome?

Aplamai, ši paskaita su
silaukė gyvo susidomėjimo.' 

Skundžiasi netvarka- t5 ’,'.K
So. Bostono Lietuvių Pi-i 

liečiu dr-jos rugsėjo. 16 die
nos susirinkime nevienas 
narys kalbėjo, kad paskuti
niuoju metu draugijos bare 
nebėra tvarkos, Visokie val
katos. kitur prisigėrę, čia 
ateina tiktai kelti triukšmo, 
sakė S. Janeliūnas. Valdy
ba turėtų tuo susirūpinti.

Pagerbti 4 mirę nariai, 
fin. sekr. pranešė, kad per 
rugpiūčio mėnesį pajamų 
buvo 89,299, o pelno liko 
8770. S. Griganavičius pra
nešė, kad keltuvo vajus vi
so labo davė 817.657.

Ginčų sukėlė valdybos nu- 
neleisti susirinki-

«

Moakley. Kiti kandidatai: i
Iannella. Piemonte, O'Neil,! Pernai 39% eismo nelai- 
Langone, Kerrigan. O’Lea-i mių Įvyko dėl greito važia- 
ry G., Tieinev, Foley, Cra- vimo. Dėl to žuvo 17,700 ir 
ven. McDonougn. Dicara, 988,000 buvo sužeisti.

ŽIEMOS EKSKURSIJA I LIETUVĄ

Kaina $599 90
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Norintieji su šia grupe keliauti prašomi kreiptis į

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvvay 

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

**#********#**###*##*****»##*#######****###**######>#####<#>#«>######«

Greičiausias, taupiausias^ ir paprasčiausias kelias siusti

savo giminėms į Lietuvą ir LSSR 
yra nupirkti jiems

PREFERENTIAL SPEGIAL ROUBLE GERTIFIGATES 
— SPECIALUS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS —

kuriuos galima pakeisti Į pirmos rūšies prekes specialiose 
Yneshposyltorg’o užsienių valiutos krautuvėse

KOKYBĖ YRA AUKŠTA 
KAINOS ŽEMOS

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės į bet 
kurią mūsų prisijungusių firmų:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tet. 215 WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., Floor 21st,

Nevv York. N.Y. 10022. Tel.: (212) 758-1150 1

PACAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 

Tel. 212—581-7729

ar tiesiogiai į

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001

(212) 685-4537 
Mes kalbame lietuviškai

t#***#*#######**#***#*##*#*#***#
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nių rinkimų.

R. Ausiejūtė mokytojauja

Buvusi Bostono Lietuviui.

Dramos sambūrio narė Rita 
Ausiejūtė, grįžusi iš studijų 
Prancūzijoje, nuo šių moks
lo metų metų pradėjo mo 
kytojauti Lee (Mass.) aukš 
tesniojoje mokykloje.. Ge 
ros sėkmės!

Paieškomas A n t a nas 
Kurauskas, 1911 metais 
gyvenęs Nevv Y’orke. N.Y.

Jis pats. o jeigu būtų miręs, 
kas jį pažinojo, malonėkite pra
nešti Petrui Starkauskui, 7346 
Ghamplain Blvd.. Verdun. P.■t***#***#****#*##****#*#*

Kas visus vagimis laiko, 
tas patsai vagis.

nereikalingai eikvoti kurui alyvą
Alyva kūrenamos

H a ,v y b ė s :k
Produktingumas

Grožis
Ekonomija

nito oro krosnys
Rytdienos Įrengimas

Pilnas Įrengimas, Įskaitant aly
vos burnerį. pūtėją. oro filtrą, 

termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

19 metu garantija.
I

it

Gana

Namams šildyti 
įtariausias pirkinys

&FUFL CHIFF
Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street. Quincv. Mass. 02169 
Alyvos burner’o auta’ navim is ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204
I.STr 5SSW

Pasiturinti vidurinio amžiaus 

našlė ieško 50-55 metų gyveni

mo draugo. — rimto, nerūkan

čio, turinčio automobilį. Rašyti:

R. P„ 5102 31st Avė., Gulf- 
port. Fla. 33737.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla-

<►.

MINTIS
RfltliH

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke
leivio įstaigoje. Kaina $2.00.

Šiame numery yra šie įdomūs straipsniai:

Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis: 
Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par
tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter
nacionalas ir Lietuva; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu
voje; J. Vlks.: Kipšą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka: 
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū 
dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są
jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K. 
Barėnas: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai.

i t. J

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis, Lithu- 
1 anian House, I Ladbroke Gardens, London. W II, Gr. 

Britain.

r. <

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIA DOVANA

Į LIETUVĄ!

Geresnė už bet ką kita— 
specialūs rublių

GERTI F I K A T A I 
INTERTRADE

ENPRESS (ORP. 
jums pirmoji pasakė ir 
jūsų giminės patvirtino. 
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori. mo
kėdami tik mažą daii tik
rosios kainos. Tai tas 
pats, ką. turint ŠIUO, 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200. S.JfiO ar net .langiau 
vert ės.

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Intertrade Evpress 
Corp. jums greičiausiai 
patarnauja.
Certifikatai pristatom.’
Į namus per 3 savaites. 
Už viena specialų rubli— 

$2.13.
Jokių primokėjimų!

Galite siųsti bet kokią 
sumą.

Prašykite mūsų 
iliustruotų katalogų 

velt ui!
Užsaky kitę tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per
Intertarade Express 

Corp.
125 E 23rd Street 

Fifth Floar
Nevv York, N.Y. 10010 

Tel. 982-1530
LABAI SVARBU!
AUTOMOBILIAI

Tik trumpą laiką 
Moskvič 112 IE....$2,995 
Zaporožefs Z \Z....S1.N95 
Labai ribotas skaičius, 
todėl nedelskite ir užsi
sakykite tuojau.

BUTAI
Prašykit mūsų 
biuleteniu.

speliaiių

1 Oil Heating Eųuipment r

piv _ už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 slme' 
(sieninis).

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

D. Poška

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

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

Metinė prenumerata JAV-se $S.OO 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690. (luehec, CANADA

■va

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE

Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė 

Cicero. III. 60650.

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.

Nevv Yorke "MINTIS“ gaunama "Darbininko“ admi
nistracijoj (910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221) 

Que., Ganada. Yra labai svarbus ir "Romuvos“ knygyne (8420 Jamaica Ove., Woodhaven, į 
reikalas. N.Y. 11421). | ___ ___________  {

NENUSIMINKI1E!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargi.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. (žt ikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL l’RODl CTS
North Sta., P.O. 

Nevvark, NJ.
Bo\ 9112 
07105

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

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

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

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

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

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
807 W«t 30th Street, New York. N.Y. 10001
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Vietines žinios
Kultūros kibo susirinkimas

Bostono vyrų sekstetas, 
vadovaujamas komp. Ju
liaus Gaidelio. įtemptai re
petuoja ruošiamo vakaro 
programą. Pirmasis rudeni- 

.. nis. seksteto pasirodymas į-
Kęstutis Girnius aktyviai! Vyjįg Spajj0 d. (šeštadie 

dalyvauja ir lietuviško jau- y vaj Lietuvių Pi
Si rudenį Bostono Lietu- nimo organizacijose. Jo 

vių Bendruomenės Kultūros straipsnių yra pasirodę Ai- 
Klubo pirmas susirinkimas duose, Ateityje bei Draugo; 
įvyks rugsėjo 25 d. 7:30 vai. i kultūriniame priede.
vak. Tarptautinio Instituto j Maloniai kviečiame Bos- dainos. Programos pranešė- 
pataipose, 287 Common- tono ir apylinkės lietuvius ja sutiko būti neseniai iš Pa- 
wealth Avė.. Bostone. atsilankyti į jauno dakta- ryžiaus grįžusi dramos sam-

Šiam susirinkimui paskai-į1 anl() l,abkai^- . , būrio narė Rita Ausiejūtė.
tą skaitys bostoniškis Kęstu- Bostono LB Kultūros Klubo šokiams gros Worcesterio

liečiu d-jos III aukšto salėje, 
So. Bostone.

Skambios ir nuotaikingos

tis Girnius. Paskaitos tema: 
"Dabarties filosofijos du po
liai : Kierkegaard-Wittgen- j 
stein

Valdvba

įdomus banketas

i R.M. Trio. Veiks taurių gė- 
į rimų baras, ant stalų —sve- 
• čiams skirti skanūs užkan- 
1 džiai.

. . Stepono Dariaus postoKęstutis Girnius, ęimęs į T>.,. . /a.o ,
1946 metais Vokietijoje,S moterų klubas šį sekmadie- . Lihetus (-$3.o0) jau pla- 
pradžios mokykla bei gim- rugsėjo 26 d. 2 vai. po bna kiekvienas seksteto na- 
nazija baigė Bostone. 1968'pietų posto salėje (168 H rys, o stalus, po 10 asme
nuotais isigijo bakalauro St.) ruošia 34 metų sukakties nų) galima rezervuoti pa
laipsni Harvardo universi- Juonių banketą, i kuri visi. skambinus Vyt. Eikinui tel.
tete filosofijos srityje su 

eum Įaudė“ pažymėjimu.
kviečiami atsilankyti. 961-3523.

V.O.

Netekome taurios lietuvėsFilosofijos mokslus jis to- PaSerbs P«>- M- Krupavičių 

liau tęsė Chicagos universi-j Spalio 17 d. 3 vai. po piė-! 
tete, kur 1970 metais gavo: tų So. Bostono Lietuvių Pi- Rugsėjo 6 d. mirė Morta
magistro laipsnį, šiuo metu liečiu dr-jos III aukšto salė- Šaparnienė, sulaukusi 85 m.
prelegentas ruošia diserta- je bus akademija a.a. prel. amžiaus. Ji pastaruoju me-
ciją daktaro laipsniui etikos Mykolui Krupavičiui pa- tu gyveno Dedhame, Mass.
srityje. gerbti. ! Tai buvo tauri, garbinga,

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
169 Milbury St .

WORCESTLR, MASS. 

Tel. SW 8 2868

yra vieniuicie oficiali jsta« 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš VVorces
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Svikliene

Teflonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
[Dr. J. Fūšakarnih

| Pft DIN IS
CPTOMETRISTAS 

•J Valandos:
• nuo d vav ryto iki 5 vai. vak • 
i Trečiadieniais nepriimama f

447 BROADWAY 
? South Boston, Mass

| Ketvirtis & Co.
—JEAVELERS— 

z Laik rodžiai-Dei m antai
* Papuošalai
y Elektros Prietaisai 

! Rūpentin^ai taisomo laikrodžio*
žiedus, papuošalus

378 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiiaome gydytojų ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistiną.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

582 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v_ išskyrus šventadienius tr seka. 

osooocosososoosioloooosocososoososoeeoosoooosoososooo:

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

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta’ imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukita visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

\Dr.Amelia E.Rodd\
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečia (Geniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS-

Turėsime naują lietuvišką seksteto koncertas-vakaras, 
šeimą

Spalio 24 d. So. Bostono
___  ____ , Spalio 23 d. inž. Algis Uę.tuvi« Piliečių d-jos 3 a.

ma aukotojų sąrašuose. Įsi- Lapšyssusituoks su mokyto-, salėje lietuvių radijo \alan-
steigus Lietuvių Fondui, ji | ja Genute šikštėnaite. dos Laives Varpo ruuens 

s ’ parengimas ’šurum-Burum“
viena iš pirmųjų atėjo su 100; 
dolerių auka ir įstojo į jį na
riu. Jos dėka i Lietuvių Fon-'

nuoširdžiai besidarbuojanti 
ir remianti lietuviškus rei-; 
kalus asmenybė, ir jos pa-į 
varde dažnai buvo randa-

Nr. 36, 1971 m. rugsėjo 21

Įėję Sandaros moterų klubo 
našlių banketas.

Lapkričio 14 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Balfo metinis rengi
nys.

Lankėsi gyd. V. Stankus
i Spalio 30 d. So. Bostono 

Praeitą savaitę mus ap-'
dą buvo įrašyti ir jos sūnūs-lankė ir knygų nusipirko jietuviu respublikonų rengi 
Antanas ir Pranas Šapai- dantų gyd. Viktoras Stan- lietuvių respublikonų vaka-. choro koncertas, 
niai. kus. kuris Bostone viešėjo ras

Lapkričio 28 d. So. Bosto- 
Lietuvių Piliečių d-jos salėją, nc> Lietuuų Piliečių dr-jos 
lietuviu respublikonų rengi- salėje Sv. Petro parapijos

Morta šaparnienė palai
dota Naujosios Kalvarijos; 
kapinėse Bostone.

Lietuvių Fondo Bostono 
Vajaus komitetas velionės 
Mortos sūnums Antanui 
Pranui, seseriai Onai ir bro
liui Juozui bei kitiems ve
lionės artimiesiems reiškia 
nuoširdžią užuojautą.

Vajaus Komitetas

Sandaros moterų 

susirinkimas

Sandaros
iV

moterų 
šį

Lapkričio 21 d. So. Bosto-
! Spalio 31—lapkričio 13 d.! Lit;uvil! KM» d-jos di-
City Hali parodų salėje A-' kojoje saleje Lietuvos ka- 
nastazijos ir Antino Tarno- n™®*#** atkimmo o2 

„ - □ o , , šalčių audinių ir tapybos pa- 'lU ^kakties minėjimas.
*s c R“gsejo 30 8 Y3 ’ Y* * rodą, kurią rengia skautų Ži-
. So. Bostono Lietuvių Pilie- j- 
11 čių d-jos patalpose bus Dor

chesterio Lietuvių klubo su- Lapkričio 7 d. So. Bosto

inž. Lapšio šeimoje

Dorchesterio klubo 
susirinkimas

sirinkimas, kuriame prašomi 
visi nariai dalyvauti...............

Adv. A. Young,

pirmininkas

PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

me-

1972 m. sausio 2 d. Bosto
no lituanistinės m-los Kalė
dų Eglutė So. Bostono Liet.

no Lietuvių Piliečių d-jos sa- Pil. dr-jos salėje.

klubo 
sekma-;susirinkimas bus šį sekma-' n ^Pa^° d. v_a^ 

dieni, spalio 3 <1. 3 vai. po! Monistines mo-,
pietų So. Bostono Lietuvių ^k1los.ba”.1;?t?? S?-.60?“110 
Piliečių dr-jos patalpose. Vi-! Plheel1 d-Jos 111 a- j
sos narės kviečiamos atsi-1 -alele- Į

ti' Spalio 16 d. So. Bostono i
Lietuvių Piliečių dr-jos III jM. Paledžienė,

sekretorė

’ A.J.NA&1AKSY H
Real Estate & Insurance ;« 

321 Country Club Rd. ;•
Newton Centre, Mass. 02159;; 

Tel. 332-2645 ;Ef

i
«►

I
Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

aukšto salėje Bostono vyrų j__

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje i 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Pastų nčaiunviame.

173 Arthur St., Brockton. Mass. 02402. Tel. 586-7209
4 SOUTH BOSTON. MASS- |

***#♦**##*♦******♦************♦*#*<♦*##**###*♦♦**♦#*##**##*#**********

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadway, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500 A k »n
i /•« 6

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

51®
514%

-

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius melus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių

taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

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

; viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
t 220 Savin Hill Avė.
► Dorrhester, Mass.

Tel. CO 5-5854

Flood Square
Hardivare Co.

BaTininkM N. J- ALEKNA
628 EAST BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

R«0’8mir, Moore Dažai 
Popiero* Sienoms

Rtik’sa bantama 
ViaokU reikmenys namam 

Reikmenys plnmberiama 
gr«1«žies daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

"AKVARIUMAS - PETORAMA BROADVVAY“

654 E. Broadvvay, So. Boston, Mass., tel. 269-9842

Žemomis kainomis, mokant dalimis, galima įsigyti pran
cūzų, škotų, vokiečių aviganiu ir kitų veislių šuniukų. 
Kačių, jūrų kiaulyčių ir kitų naminiu žvėrelių. Tropikų 
ir kitokių žuvelių. Paukščių: papūgų, kanarėlių ir kt. 
ir jiems maisto, narvelių, žuvinis laikyti indų ir gyviams 
visokių papuošalų. Be to, iš katalogo galima užsisakyti 
šunis ir kt.

Prašome atvykti ir įsitikinti.
Savininkai G. ir I. VOSSAI

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielines gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

---- t

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuot as 

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos
pakils.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vade.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068♦«♦<♦#»♦««#*♦♦♦**♦**♦♦**♦♦*«*♦*♦♦**♦**♦♦•♦**♦♦*****************•*

!

i Trans-Atlantic Travel Service

i

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

Globė Parcel Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių
i.

Darbo vain»<uos:

Bostone
Kasdien
šeštadieniais

9-- 5 
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

r#^e****** *********♦#**♦♦##/* j
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