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Du lietuviai sutupdė 
siviehĮ lėktuvą Turkijoje

pilotas ir jo
Pabėgusiųjų lilriaaat dar neaiškus —turkai išduos ar neii- 
duos

Praėjusios savaitės pasku- paprašė politinių pabėgėlių,
tinių dienų pasaulinės spau* globos.

<4

dos sensacija—du lietuviai, Sovietų vyriausybė tuoj,
pagrobę ore sovietų keleivi* 
nį lėktuvą su 50 keleivių, nu- 
kreipė jį į Turkiją ir nusilei
do šiaurinės Turkijos Trab- 
son aerodrome, Juodosios 
jūros pakraštyje. Tai įvyko 
praeitos savaitės ketvirta
dienį.

Kadangi ty pabėgėlių pa
vardės užsienio spaudos ir 
radijo buvo klaidingai rašo
mos,, nesugebant jų ištarti, 
tai pradžioje buvo manoma, 
kad tai esą Lietuvos žydai, 
bandę pabėgti į Izraelį. Bet 
dabar paaiškėjo, kad to žy
gio ėmėsi lietaviai Pranas

pat pareikalavo Turkiją grą
žinti lėktuvo užpuolikus, lėk
tuvą ir keleivius. Nutupdyta
sis lėktuvas su keleiviais grą
žintas, o Bražinsko ir jo sū
naus Algirdo klausimą tuoj 
sprendė vietinis turkų teis
mas, kuris nutarė jų nekal
tinti dėl įvykusio lėktuve su
sišaudymo ir laikyti juos po
litiniais pabėgėliais. Išduoti 
juos sovietams nebūtų pa
grindo ir dėl to, kad tarp So
vietų S-gos ir Turkijos nėra 
jokios sutarties, reguliuojan
čios vienokių ar kitokių pa
bėgėlių išdavimą.

Kiaušis kilo Poatiace, Midi., ccntraliočjc aukštas šio joje srakykiojc. Peršauti keturi baltieji ir vie
nas juodukas. Policija išsklaidė 500 riaušiaiaką minią ašarinėmis dujomis. Čia matome, kaip juo 
dieji riaušiaiakai stebi aeramumy malšinti atvy kasius du policininkus.

Separatistai nužudė pagrobtą 
Kanados nunisterį

Quebecko provincijoje įvestas karo stovis. Kariuo
mene ir policija saugoja valdžios ištaigas ir aukšti 
pareingūnus. Daug separatistų suimta. Ministerio 

Adymas sukėUkraėb*hNrerist»aans priešišką uotaiką.

Bražinskas, Stasio sūnus,46 j Turkų teismo sprendimas
metų amžiaus, ir ^Bražinsko yra labai reikšmingas, bet 

I Ato

Sfapfcu susitarė dėl

•tūbos bazės
Chruščiovas ir prez. Ken-

Kaune mirė poetas New Yorke suimta 
Juozas Mikuckis ! Angelą Davis

sūnus Algirdas, 18 m. amž. ’čia paskutinį žodį gali tarti n nedy buvo susitarę, kad so- 
Brazinskas dar vadinęsis teisingumo ministeris, jau vietai Kuboie nelaikau duo- 

vadovaudamasis kuriais kk lamųjų ginklų. Bet paiku- 
tais politiniais motyvais. Y-

Jau esame rašę, kad Que- 
becko seperatistai, prancūzų 
kilmės kanadiečiai, kurie 
nori šią provinciją atskirti 
nuo Kanados, pagrobė Bri
tanijos diplomatą Cross ir 
Quebecko darbo ministrą 
Pierre Laportę. Ilgai vyko 
derybos dėl šių įkaitų išlais
vinimo.

Praeitą savaitgalį Laporte 
jau buvo rastas nužudytas ir 
kūnas įgrūstas į palikto au
tomobilio bagažo skyrių.

Laporte nužudymas sukė
lė krašte didelį susijaudini
mą Quebecko provincijoje į- 
vestas karo stovis, o į Mont- 
realį sutraukta apie 2000 ka
riuomenės, kuri saugoja 
viešąsias įstaigas ir valdžios 
pareigūnus bei vykdo se’ 
ratistų medžioklę. Iki

Koreivo, savo antrosios žmo
nos pavarde. Jis kilęs iš Bei- 
žonių kaimo, Trakų apskri
ties. Iš Lietuvos 1967 m. bu
vo ištremtas ir, atlikęs baus
mę, gyvenęs Uzbekistane, 
kur buvęs sunkvežimio ar

pač, kad šis įvykis stipriai 
liečia Turkijos - Sovietijos 
santykius, kurie buvo pra
dėję gerėti, kai sovietai pa
skolino turkams 300 milionų

Spalio 13 d., mėnesį sun- Pagaliau policijai pavyko 
kiai sirgęs, mirt Juozas Mi- s^mtį buvusią univeraitęto „ meaIlolll-
kurtis, gimęs M»1 m. nig- daO^kuriST >u9uimta»Pie™
sėjo 20 d. Velionis buvo se- tin7ma parūpįnusi ginklus asme"’»- aeperahatimo judė-
nosios kartos poetas, išlei- dviem kaliniam, kurie teisia- 

*____ _ ______________r_ dęs 11 knygų. Karo metu iš mi Los Angeles teisme už-
vandeninių laivų bazę. O 'Lietuvos jis pasitraukė J Vo- P“°?L?ei8ė»’ » pagrobž ir 
laivų raketos galinčios pa- kietija, iš ten buvo atvykęs nu! A. 
siekti JAV centrus. Dėl to _ . .. JAV komunistų partijos

tiniuoju metu surinkta zi 
nių, kad sovietai ten pradė
jo rengti savo atominių po-

taksio vairuotojas, o sūnus dolerių. Už tokią sumą po- j kilo nemalonių pasikalbėji- i JAV ir gyveno Baltimorėj, vadas Hali paskelbė, kad 
------ ’ ? J mų su sovietų atstovais, ir bet 1968 m. gržįo į Lietuvą, Davis esanti nekalta ir turin-

pradėjo salti abiejų kraštų ten dar kartą vedė ir gyveno tiT^ūti. P*.1®’?3- 
santykiai. - Kaune.

litikoj galima parduoti ir 
daugiau pabėgėlių...

šias eilutes rašant, Bra
žinskai išvežti į Ankarą ir 
laikomi stiprioje apsaugoje. 
Jų likimas turės būti išspręs-

Algirdas mokęsis.

Dviejų turbinų sprausmi- 
nis lėktuvas AN-24 buvo 
skirtas vietiniam susisieki
mui ir su keleiviais skrido iš 
Batumo į Suchumi, tarp ku
rių yra apie 100 mylių atsto- Į tas artimesnėmis dienomis.
mo. Lėktuvui pasklidus apie Sovietų įstaigos irgi pa-
10 minučių, Bražinskas su skelbė savo versiją apie Pra- 
sūnum, ginkluoti trimis re- ną Bražinską. Čia jis vaiz

duojamas ne politiniu, o kri-volveriais, dviem šautuvais 
trimis rankinėmis granato
mis, pareikalavo lėktuvo į- 
gulą skristi į Turkiją. Jiem 
kelią į lakūnų kabiną užsto
jo lėktuvo stiuardese Na- 
dežda Kurčenko, kuri pro 
duris buvusi mirtinai per
šauta. Kadangi lakūnai taip 
pat priešinosi ir manevruo
dami bandę Bražinską su 
sūnum suklaidinti, tai susi
šaudyme buvo lakūnas ir jo 
padėjėjas radistas sužeisti, 
bet lėktuvą jie dar pajėgė 
nutupdyti Turkijoje.

Minėtieji lietuviai turkam 
atidavė savo ginklus ir pa-

&

Manoma, kad britas Cross 
dar esąs gyvas. Kaip ir se
niau, už jį grobikai reika
lauja paleisti 23 politinius 
kalinius ir sumokėt $500,000 
auksu. Kanados valdžia pa
siūlė grobikams atvtžti bri
tų diplomatą Crossą ant SL 
Lavvrenee upės tilto, kur jų 
lauks Kubos konsulas ir heli
kopteris. Konsulas Crossą 
paleis į laisvę, kai grobikai 
pasieks Kubą.

Dėl Laporte nužudymo 
visame krašte gedima, ir net 
opozicinių partijų vadai reiš
kia užuojautą ir smerkia te
roristų žygį.

Vyriausybės atstovai sa
ko. jog griežtų priemonių 
prieš teroristus imtasi dėl 
to, kad nuolaidomis tą tero
rą galima tik paskatinti.

Ar pavyks išgelbėti Crosšl 
gyvą, yra maža vilčių.

Dabar esama žinių, kad: 
tuo kebliu reikalu slaptai su- Bomba Harvardo 
sitarta, ir sovietai tokios ba- Į
zės Kuboje neruoš. Bet oti-' Universitete

, Davis iki teismo už užstatą 
i nebus paleista.

jimo šalininkų ar narių, ir jų 
ieškoma dar daugiau.

Yra žinomi ir du asmenys, 
kurie pagrobė Cross ir La
porte. Tai mokytojas Paul 
Rose, 27 m. amžiaus, ir tak
sio vairuotojas Mare Car- 
bonneau, 37 m. amž. Jų ieš
koma.

cialūs sluoksniai tyli, ir tik

Ptom LaPerto

Operavo majorų 

White
Bostono majoras White. 

demokratų kandidatas į gu
bernatorius, staiga susirgo ir 
buvo operuotas. Jis nepa
reiškė, kad nebekandidatuo- 
siąs, bet, aišku, liga labai 
jam pakenks rinkimuosę.

Su juo varžosi dabartinis 
gubernatorius Sargęnt

Sovietų Sąjunga Indijos 
vandenyne didina savo lai
vyną, kai iš ten traukiasi D. 
Britanija.

• • •
Lockkeod-Georgija, Co.,

Graikijoe pulkininkų vy
riausybė, valdžiusi kraštą 42 

paskelbėHarvardo universiteto 
tarptautinių klausimų cent
ro bibliotekoje sprogo bom
ba. Žmonių aukų nebuvo.
Medžiagini ųnuotolių pada
ryta apie $40,000. Prieš tai 
studentų tarpe buvo platina
mi lapeliai, kuriuose tas uni
versiteto Skyrius buvo vadi
namas Amerikos imperialis- darbininkai grasina 
tų, vykdančių savo išnaudo- kuoti, jei valdžia vykdys 
jimo politiką Europoje, įran
kiu. Lapedius platino Demo- darbininkus kvalifikuotiems 
kratinės visuomenės studen- darbams. Tai tau ir darbš
tų grupė. ninku solidarumas L

rovė dar neaiški.

30JM0 raudonųjų 
šnipų P. Vietname
t.

ČIA informavo prežiden- 
lėjimo baustais už ekonomi- Į tą Nizoną. kad komunistai 
nius. nusikaltimus ir kt Bet tUriT^fėtų Vietname per 8^ 
žinant, kad visus politinius! 000 šnipų, kuriuos išgaudy- 
pabėgėlius. net menininkus,
ten greitai apšaukia krimi
nalistais, tokias jų kalbas 
reikia sverti su dideliu atsar
gumu, nes tai gali būti tik 
priemonė pabėgėliui susi
grąžinti.

Vlikas tuoj ėmėsi žygių 
šiems pabėgėliams padėti ir 
apsaugoti nuo išdavimo so
vietams. Tuoj buvo kreipta
si telegrama į Turitijos pre
zidentą, tuo reikalu kalbėta
si su Turkijos ambasadorium 
Washingtone, su JAV vals-

minaliniu nusikaltėliu. Jis 
esą 1950 metais gyvenęs 
Vievyje, buvęs išmestas iš 
darbų, penkeriais metais ka-

ti tiesiog neįmanoma. Jie y- 
ra infiltravę vyriausybę, už
ima net aukštas pareigas ir 
latikia savo valandos.

Rumunų prezidentas 

Disneylande
Rumunijos prezidentas 

Ceaucescu, kuris atvyko į 
JAV. lankėsi ir garsiajame 
pasilinksminimo parite Dis- 
neyland Los Angeles mies
te. Ji kadaise norėjo pama- 

tybės departamento atitin-j tyti ir Chruščiovas, bet sau- 
kamais pareigūnais,^ į Tur-! gutno viršininkas neleido.
ki jos sostinę Ankarą yra nu
skridęs Vliko atstovas Ro-

Ceaucescu čia kalbasi ne 
tik su valdžios pareigūnais,

mas Kezys, kuris turi padėti • lanko miestus. įmones, 
abiem pabėgėliam vesti sa-! 
vo bylą vietoje.

Tokių bandymų lėktuvais 
pasprukti iš Sovietų Sąjun
gos nuo 1964 metų buvo jau 
keli, bet tik šis pirmas pavy
ko. Brazauskų įvykdytas so
vietų lėktuvo užpuolimas pa-

krautuves, —non gerai su
sipažinti su Amerikos gyve
nimu.

dieną. bus to peria*

matyti iš to, kad jo 
vai vykdomajai valdžiai no-

A 'i' > 

>x
* •

Pietų Afrikos

• ♦
Saigone P. 

licija hipius nukerpa visai 
plikai ir paleidžia, tuo suga
dindami jiems visą "unifor
mą“. O ten plikai skutasi tik 
budistų vienuoliai.

« • •
Filipinuose nušautas Huk- 

balahab partizanų vadas 
Pedro Taruc. Prieš kurį lai
ką suimtas ir jo pavaduoto
jas. Su tais partizanais val
džia kovoja jau , keliolika 
metų.

• • «

j raulio spaudoje plačiai at- pastangas.

ghivino ir Lietuvos bei Ps- Naujasis Egipto prmMmtraAa- 
baltijo pavergimo klausimą war Suėst parlament* paruiikč, 
ir šių kraštų išsilaisvinimo kad toliau vykdysiąs

Kanados vyriausybė nuta
rė užmegzti diplomatinius 
santykius su Raudonąja Ki
nija.

• • *

{politiką. j rims būti

džiausiąs IMrtuvas C-5-A Jo 
pastatymas kainavo 80 mtt. 
dolerių.

• • •
JAV ir Sovietų S-gos už

sienio reikalų ministeriai ta
rėsi abi šalis liečiančiais 
klausimais, bet, atrodo, ne
pasiekę jokio susitarimo. Y- 
pač skiriasi nuomonės Arti
mųjų P-ytų « « •

Fiji salynas Pasifico van
denyno priimtas j Jungtines 
Tautas. Dabar tojo organi
zacijoje yra 127 valstybės. 
Fiji buvo Anglijos kolonija 
96 metus.

Ts viršaus | apačią: britą 
loma.aM Jamas C. Ci 
beeko previueijoH darbe 

, taria LaPsrta. abu
Worcestery prie apskri- j PmmėR arperatistą, ir

, ties rūmų sprogo bomba. Pa- B®ureesa, Oeeberko miafatarig 
'daryta nuostolių už $2,000.:P**mb»iahss, _ _

• • i
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liaujas įstatymas kovi su 
organizuotais nusikaltimais

Praeitą savaitę prezidentas Nixonas pasirašė ilgai 
atstovų rūmų ir senato svarstytą ir derintą įstatymą kovai 
su organizuotais nusikaitimais. Prezidento pareiškimu, 
šis naujas įstatymas esąs tvirtas įrankis, kuriuo dabar bū
siąs pradėtas ir ateity baigtas visuotinis karas su teroris
tais ir kitais didžiaisiais kriminalistais, griaunančiais de
mokratinę santvarką, sėjančiais visuomenėje baimę ir da
rančiais jai materialinius nuostolius.

Įstatymo pasirašymo ceremonijos vyko nepaprastai 
suetiprintoj policijos apsaugoj, nes buvo gauta daug tero
ristų grasinimų ir galima buvo tikėtis jų reakcijos bombų 
sprogdinimais ar kitu būdu.

Naujasis įstatymas numato mirties bausmę visiems 
"bombarduotojams“. jeigu tokio jų veiksmo pasėkoje 
būtų gyvybės aukų.

Jis leidžia FBI agentams aiškinti ir persekioti bombi- 
ninkus, padegėjus ir kitus teroristas kolegijose ir kitose 
institucijose, federalinės valdžia

Įstatymas leidžia teisėjams pridėti pb ^5 metuakalė- 
jimo pavojingiems nusikaltėliams, jeigu jie yra nuteisti 
permąžom bausmėm.

Įstatymas kovai su organizuotais nusikaltėliais nu
mato kietas bausmes tiems, kuine kriminalistų pinigais 
steigs legalius biznius, kurie dalyvaus sąmoksle sutrukdy
ti lošimus draudžiančio įstatymo vykdymui ir kitais suk
tais būdais bandys apeiti baudžiamuosius potvarkius.

Naujuoju įstatymu yra labai pailginama federalinės 
valdžios ranka, nes ji galės pasiekti ir tuos nusikaltėlius, 
kuriuos iki šiol labai nevienodai teisdavo paskirų valstijų 
teismai. Naujasis įstatymas teisingumo organų priežiūroje 
leidžia naudoti ir įvairias elektronines priemones nusikal
tėliams sekti.

dia proga prezidentas pasirašė ir kitą įstatymą, ku
riuo gali būti suteikiamas neapmokamas gynėjas krimina
linėse bylose tiems, kurie nepajėgia jo pasisamdyti.

Kaip ir galima buvo laukti, naujasis Įstatymas susi
laukė labai piktų atsiliepimų iš kraštutiniųjų elementų ir 
teroristų sluoksnių. Ypač didelį triukšmą sukėlė numatyta 
mirties bausmė už bombų sprogdinimus ir suteikiama tei
sė federalinės valdžios atstovams gaudyti teroristus uni
versitetuose. Bet tie balsai jau nepakeis griežto vyriausy
bės ir įstatymų leidėjų pasiryžimo padaryti galą terorui.

N. Krupavičiui 85 metai

Laiški dr. J. Adomavičiai

Kas Idtor rašoma
Sovietijoje istorija dažnai Understanding 

ne pagal žymaus vo
kiečių istoriko Meinecke pa
tarimą, bu
vo“, bet pagal dienos madą.
Tokios istorijos payyždį Iš
kelia Amerikos’Information

the Rus- 
siana. Jis gyveno 7 metus 
Maskvoje, pavažinėjo - po 
Sovietiją, išsikalbėdamas su 
sutiktais žmonėmis, ir dve
jus., metus buvo Ameri
kos pasiuntinybės patarėjas 

agentūros leidžiamas Prob-j (1947-1949), o ketverius — 
lems of Communism žurna-1 pasiuntiniu (1962-1966). 
as. Čia atkreipiamas dėme- j Diplomato pareigas Koh- 

sys į 1962 ra. Maskvoje išė-j reris šitaip apibūdina: 
usios "Sovietijos komunis- Diplomatui privalu pažin

tų partijos istorijos“ antrąją ti kraštą, kuriame yra pa- 
’aidą. kurios 486 puslapyje skirtas gyventi, istoriją bei 
□asakojama: kultūrą ir ekonomines, poli

”S. M. Kirovo nužudymas 
(1934 m. gruodžio 1 d.) ne-
aimingai paveikė partiją ir', mą. Tada jis turės tvirto pa- 
alstybe. Stalinas jį pavar- j grindo spėlioti, kur tos sro- 
ojo kaip priežastį nubausti ’ vės ateityje kraštą nuneš ir 

visiems jam nepatogiems ■ kaip į tai tirėtų atsiliepti jo 
žmonėms. Daug areštuota.

i -f Tai buvo masinio slopinimo
•r didžiausių socia&stfttio _ ........... . v
Leisįngumo laužymų. .,praį- L|eris, jam likę ųuhįtyję kętu- 
ižia“. iri pagrindiniai dalykai, ku-

tines ir visuomenines sroves, 
kurios veikia tautos gyveni-

atštovaujama valstybė.# * ♦
. žiūrint & toto. sąty Ęqh-

Toji amnestija lietė įvai-į 
rius politinius nusikaltėlius 
prieš Lietuvos valstybės san
tvarką. Lenkų frakcijos na- 
rys Grajevskis gvnė lenkus

"Dabar kun. Krupavičius. 
Skaudu yra girdėti toki pa
reiškimą iš tos frakcijos ir to 
žmogaus, kuliam mano šei
ma tiek daug padėjo ir iš
gelbėjo nuo mirties grįžtant 
iš bolševikų į Lietuvą“

M. Krupavičius jam į tai 
šitaip atsakė:

"Kada bolševikų nuteis
tas mirtimi is "Voronežo va-

Vienas iš krikščionių de
mokratų sąjūdžio Lietuvoje 
kūrėjų, jo ugdytojas, spau
dos bendradarbis, valstybi- 

: ninkas, parlamentaras prel.
■ Mykolas Krupavičius spalio peovekus, dėjo pastangas ir 

1 d. susilaukė 85 metų am- jiems amnestuoti. Jis M. 
žiaus. Jo turiningas, įvairiais j Krupavičiui štai ką priminė: 
naudingais darbais nužymė- 

'* tas gyvenimas istorijos ne
bus pamirštas ir bus tinka
mai įvertintas.

Dar visų atminime gyva 
m nepriklausoma Lietuva, ku- 
' rios metais prel. M. Krupa- 

•- vičius stovėjo priešakinėse 
eilėse. Nesiimu čia visų jo 
darbų suminėti, o tik tai,

7 kas ryškiausia.
* Vienas pagrindinių jo žiavau Į Lietuvą, Grajauskų
* darbų — žemės reformos į- šeima daug yra man padėju-
* gyvendinimas. si. Nežinojau, kad tie tai
* Šiais metais buvo paminė- patys buvo. Dabar tik turiu 
\ ta Steigiamojo Seimo 50 m. jam tarti dėkui, bet mano
* sukaktis. Prel. M. Krupavi- . asmens jausmai, palyginti su
* čius jame buvo vienas jud-; valstybės ir visuomenės 

riųjų, darbščiųjų krikščionių jausmais, tai lašas, ir jie tu- 
demokratų ideologijos gy- ri tušuotis. Savo kalboj lie- 
nėjų, nepraleidęs progos pa- čiau tik tuos, kurie dirba 
žnaibyti ir socialdemokratų, priešvalstybinį darbą. Ponas 
Jam visada vykusiai rimtai Grajauskas mano nebuvo

; atsikirsdavo prof. Vincas liestas.“ 
j Čepinskis. Jų ginčai neapsi 
; eidavo be Švento rašto eita
* tu, ir seimo užkulisiuose bū-
* davo atvirai kalbama, kad
* socialdemokratas Vincas če- 
‘ pinskis net geriau žino ir su- 
> pranta Šventą raštą, negu

Ar bereikia geresnio įro
dymo, kad prel. M. Krupa
vičiaus būta didelio valsty
bininko?

Jei bolševikai anais fo
kais, būtų suspėję M. Krupa
vičiui įvykdyti mirties baus-} krikščioniu demokratų lydė- . , d . rebfltu tartie 

? ris kun. M. Krupavičius. Ar
* tikrai V. Čepinskis buvo ge-
* remtis Šv. rašto žinovas, ne-
• spėliosime, tik paminėsime, 
f kad tie minėtų vvru ginčai 
į buvo rimti, verti ir šiandien 
} atsiminti.
į 1920 m. gegužės 20 d. St 
> Seime ketvirtajame posėdy 

svarstomas amnestijos 
projektas.

ką rašyti apie jį savo Mažo
joje Lietuviškoje Enciklope
dijoje, kurios 226 puslapyje 
skaitome:

"Krupavičius M. z (gimė 
1885. X. 1, Balbieriškyje, 
Prienų rajone), klerikalinis 
politinis veikėjas, žurnalis
tas, krikščionių demokratų 
partijos lyderis“.

Tas pats paragrafas tre
čioje "papildytoje“ 1969 m. 
'aidoje (po septynerių me
tų) jau yra toks:

"S. M. Kirovo nužudymas 
sukrėtė partiia ir Sovietijos 
gyventojus. Tai buvo dar 
viena pasarga, kad reikia di
dinti revoliucjnį budrumą. 
Partiją- reikėjo apsaugoti 
nuo jai svetimų elementų, 
kad būtų išvengta socializ
mui ir sovietinei valstybei 

svarbus reikalas, A. Dagio I P™*®™, veikimu, bet ko-
kiomis skraistėmis besiden
giančių“ (psl. 437-438).

laišką dr. J. Adomavičiui čia 
ir spausdiname.

Keleivio red. __
"Suprasti rusus yra gal 

vosūkis ne vien lietuviams, 
. bet ir visam pasauliui, ypač 
j Amerikai, o. be abejo, ir Ki-

Keleivi, nes šis laik-1, 7arost? syei- » nijai. Amerikos diplomatu
eibti v- katos reikalais straipsmuo- 35 metus tarnavęs Fov D.

salima ir turi huti \keihia- išimties kiekviena- Kohler savo neseniai išėju-
me) yra x vis kalbama apie 8ją knygą net ir pavadino

A. Dagys atsiuntė mums 
žemiau spausdinamą laišką 
dr. J. Adomavičiui ir prašo 
jį paskelbti. Savo laiške mums 
A. Dagys rašo, kad šis laiškas 1
buvo pasiųstas Naujienoms ir Didžiai Gerbiamas 
Draugui, bet ten iki šiol jis Daktare, 
neišspausdintas, todėl krei- Į 
piasi į
rastis nebijąs skelbti, kas y

ma.
”Pav. gerb. S. Michelsonas 

šimtą kartų yra dauigau nu
sipelnęs Keleiviui, nei dr. J. 
Adomavičius Naujienoms ir 
Draugui, o vienok jis išspaus-

jausmų subrendimą. Taipgi 
dažnai sveikas pastebi, kad 
vien pamokslais negalima

• •

riuos reikėtų turėti galvoje, 
kalbant apie rusus. Vienas— 
tai dideli rusu gyvenimo, da
bar ir praeityje, prieštaravi
mai. tarytum atspindis kli
mato, kur žiema ilga ir šal
ta, vasara trumpa ir karšta. 
Tokiu būdu rusai turi erdvė
laivių. bet neturi duonos ir 
namu. Prieštarauja oficiali 
ideologija eiliniu piliečių 
troškimams. Kitais žodžiais, 
ir caru, ir komisaru valdžia 
skelbdavo vieną, darydavo 
kitką.

Antras pagrindinis daly
kas vra sena rusų istorija ir 
ios kitoks kelias, negu kitų 
Europos tautu, šios išgyve
no miestelėnu kovas su mo
narchais ir dėl demokrati- 
ios. T iuterio pasipriešinimą 
kataliku Bažnyčiai, renesan
są. kuris sėmėsi ikvėoimo iš 
puikios senovės graiku - ro
mėnu kultūros. Rusai neiš
gyveno ne tik to, bet ir ora-

GERTI KRAUJĄ — TAI 
JAUSTI GYVENIMĄ-.

Baisioji Manaono byla Los 
Angeles teisme dar tebeei
na. Jis su savo trimis pase
kėjomis yra teisiamas už ak
torės Sharon Tate ir jos 5 
svečių nužudymą.

Šiomis dienomis teisme 
liudijo V. Gram, kuri už ap
gavystę sėdėjo vienoje ka
meroje su viena iš teisiamų
jų Susan Atkins, tada Į ka
lėjimą patekusia už kažkokį 
kitą nusikaltimą, nes Tate 
bylon dar nebuvo įtraukta.

Liudininkė liudijo, ką jai
teisiamoji Atkins tada pasa
kojo apie Tate nužudymą:

”Ąnt mano rankų biivo 
jos kraujas — aš gėrėjausi 
juo, aš jaučiau gyvenimą. 
Ach, koks malonumas!“

"Aš užlaužiau jai (Tate) 
rankas. Ji verkė ir maldavo: 
"Prašau, neužmuškite man- 
nęs. Aš noriu gyventi, noriu 
gyventi su savo kūdikiu4. Aš 
'pažiūrėjau jai į akis ir pasa
kiau: ’TU, kale. turi žinoti, 
kad mirsi, ir čia nieko nega
li padalyti. Manęs tas nejau
dinai. Po kelių minučių ji 
buvo negyva.“

Atkins sakiusi liudininkei, 
kad ji norėjusi gyvai Tate iš
plauti akis ir nupiauti pirš
tus, bet tam nebuvę laiko, ir 
pasakojusi, kokį malonumą 
ji jautusi, durdama peilį į 
Tate kūną. "Peilis lindo Į 
minkštą kūną — koks malo
numas!“ sakiusi Atkins.

Ts baisi istorija rodo, 
kaip kriminalinio fanatiko 
iškreipto proto žmogus gali 
sužvėrėti labiau už pikčiau
sią laukini žvėrį. Ir tokius 
pamišėlius šiandien išaugi
na be jokių moralinių prin
cipų šeimos h* palaida visuo
menė. Ir šie žvėrys dažnai 
vaikščioja pro mus neatpa
žinti ar naivių teisėju pasi
gailėti ir paleisti iš kalėji-

.os over-the-counter OTC ne! sv eikais jausmais vaiko ^rug) ir tos pačios ministe- 
įsaugmti, nei suaugusio ne- išleistoje 1969 metu„ ** subrendusius jausmus atitai- fndo niroJ

dmo (nr. 38) savo skaitytojo sytL Todėl lyįagrečiai taip- į, ^2?
A. Leono atvir, laišką, nesu- d^^odai, kad i. firC'^rei^nK X
tinkantį su gerb. Michelsonu. dyta ir firma, gaminanti zinc
Prašau išspausdinti ir šį ma- re*ia/r f sulfate tabletes, orai, 220
no laiška dr. Adomavičiui, , t.°’ dak^ar^s la" mg. Tačiau toji firma, kurios
nesibijant užrūstinti nei Nau_ ^ai daznai.esl pnminęs, kad kapsules "Orazino“ vardu 
jienų, nei Draugo redakto- žmogus. būdamas g««nais Tamsta reklamuoji, sakyto- 

subrendęs. turi pajėgti ki-^valdžios knygoje nėra at- 
tam gera daryti. Ir ypatingai j žymėta.
esi pabrėžęs, kad reikia ne- ,
pajėgiems seneliam; padėtu, ?Mes ?a*a"d*me va!8' 
jiems gera daryti. ' nusipirkti be recepto čia,

Bet. gerbiamas-daktare,

riaus, nei paties dr. Adoma
vičiaus,“ rašo A. Dagys. 

Kadangi laiške liečiamas

moninės revoliuciios. kuri.mų, kur jie turėtų būti už- 
EnroDoie pridaiW« "kam-* tverti ligi savo amžiaus ga- 
talizma“, su jo dirbtuvėmis, lo.
technika ir mokslais. Tokiu l
būdu rusai kažkaip atsiliko* KAS B0TV« JEIGU—

“ "H W prtete atominėmis ra- 
bv«h smonsmis. . j ketomis smogtų 50 JAV did-

krauia ianp-es nuolankumas! murrimita
putokratiiat Caras buvo žraonn’W su^nauta
"tėvas“ (batiuška). Stali-

Chicagoje. Iš karto vaisti
ninkas lyg bandė išsisukinė
ti, nes jo lentynoje jau buvo 
sukrauta Tamstos reklamuo-! 

firmos zinc yiilfate 
Kai parodė## Sal

džios knvga. tai jis pagaliau 
sutiko užsakyti ir kitos fir
mos vaistus, ir po kurio lai
ko juos gavome be recepto, 
taip. kain iie "direktorijoje“ 
yra klasifikuoti.

Didžiausiam nustebimui 
to paties svorio (220 mg.) 
100 tablečių tekainuoja tik 
$1.70, kai tuo tarpu Tams
tos reklamuojamos firmos 
100 tablečių kaštuoja aštoa- 
aTMeriai (!). Daugiau ne
gu keturis su puse karto 
brangiau!

Tuos raistus juk tik dau
giausia vartoji'keiti: ir ma
žai darbingi žnidnrės arim 
pensiniflft&K ‘."Kuriu pa jamos 
vra labšff ribotos. Kodėl gi 
daktaras negalėtumei pa
skelbti skaitytojams, kad 
tuos raistus galima gauti be 
recepto ir taip žymiai pi
giau? Nejaugi Tamstai yra 
sunku nerodyti savų jausmu 

~ subrandimą ir paremti savo
iiMi «» naraivH m? Sveikatos MinbUrjjM **11* darbų pa-

gyventi n pančyb n- g Depart^^HAlth, E- , uU

Toliau pasakyta, kokius ar tie visi straipsniai, koriais 
mokslus ėjo, kur kunigavo, sveikas jau tiele daug rašalo 
ir paminėta: ’ - į esi išliejęs ir juose, sakyfian,

„Parėmė 1926. XIL 17 j net užgauliai kitos d(tiek 
faš. perversmą“... "1942 ra. daktarus, kunigas,- mokyto- 
siuntė vokiečių okup. vai- jus ir šiaip paprastus žmo-
džiai memorandumus; 1942. 
XII. gestapo suimtas, inter
nuotas viename Vokietijos

nes) nesubrendusiais ko- 
pūstgalviais išvadinęs, — 
nėra tik tušti pamokslai be

vienuolyne. Po antrojo pa- gerų darbų ir gerų pavyz-
džių?

Tad eikime prie gerų dar-
saulinicr karo gyveno V. Vo
kietijoje, 1957 m. persikėlė 
į JAV. Aktyviai dalyvauja bų ir pavyzdžių,.Ir štai:
antitaryb. veikloje“.

Enciklopedijos redakto
riai nutylėjo, kokio turinio 
buvo tie rašyti memorandu
mai ir už ką M. Krupavičių 
gestapo valdininkai suėmė. 
Matyt, nenorėta paskelbti.

Tamsta labai daug rekla
muoji vienos vaistų firmos 
vaistus, kaip labai gerus se
nesnio amžiausžmonėms ar
terijų priskrętimųi sutrukdy
ti. Tai zinc sulfate, kuriuos. 
Tamstos teigimu, esųtegali- 

pagal receptą.k«d M. Krupavičius kartu su tik
Uit.;. T.-.«Xret ..i-vki„i„.'Ir tik py< Tanmtoe re- 

centą, nes kiti gydytojai at
rašo ir jie net

kitais Uetnrot valstybinin
kais siuntė vėflttettų okupa
cinei valdžiai protesto me- .. - , . j « .
morandumus dėl gyventoju 
šaudymo ir kitų jiems daro
mų skriaudų ir kad dėl to 
M. Krupavičius, kaip vienas 
iš tų "nenuoramų“, buvo su-, 
imtas ir ištremtas.

Linkiu prel. Mykolui Kru-Lii.MU Hici. mjnuiu. ru u- . , . . .
pavičiui geros svei į CvaiVaina

Adomavičiaus taip didžiai 
lietuviams išgarsintus vais
tus.

Prieš keletą mėnesių esu 
rašės Tamstai tadlkų, at
kreipdamas Tamstos dėme-

nas — saulė. GaKausia. Ru- 
siia nlati valstvbė. apimanti 
=eštaja pasaulio dali. bet to
lima nuo ceru iums kelių1 
sansžem?.. Jos atsilikimą ge
rai navaizdiHvią kad ir tokie 

rdavb»iai: 1968 metais ap? 
skai^uota .ksd ^ovietiiapa- 
gd^ho doleriu
vertės vi«nkrn ferioVb,'Aiae-
rika — 835 bilionus.

• ♦ ♦
Kad sovietinė santvarka 

bėra "nauia“ ir kad ii neku
ria iokin nąnio žmogaus ru
so. Įrodo Kohlerio primintas 
nrancū-m diplomatas Astaf* 
fe de Custine. kuris 1$J9 m. 
parašė savo įspūdžius anie 
ovvenima to meto Rusiioie.
Tą lmvaa Kohlerio žmona 
išvertė i anglu kalba. Kohle- 
ris tuos isnftdžius lygina su 
dabartine tikrove:

"Tada caras, o dabar ko- 
mlgęw»! valstvbė valdo bai
me.'’^isurf'nilPa slaptosios 

’nolteilos. gausu biurokratu, 
piliečiai neturi nei asmeni
nės. pei politinės laisvė*, iš
tisi visuomenės sluoksniai 
tremiami i Šibira. Padaroma 
staigiu kulvarių valstybės 
pinigam*, o Bažnyčia i 
vergta išimtinai valstybei.
Be to. giekisma užkariauti
svetimu žemiu. Taio nat vi-______
sur tas nats slaptumas. a> fcimih gysana kaip 
gsudinėiimai ir veidmainia- j,, konritorų 
rimas. Tokius dalykus Cua- . .9>*>
tinę pastebėjo caro Nflndo-

55Vc pramonės.
O jeigu būtų bombarduo

ta tiek pat Sovietų Sąjungos 
miestų, tai žūtų 48 mffiohai 
žmonių ir tebūtų • sugiauta 
40% pramonės.

Toks skirtumas yra dėl to, 
kad sovietų miestuose yra 
mažiau gyventojų ir jų pra
monė labiau išsklaidyto;

Karo specialistai susirūpi
nę vis didėjančia Sovietų Są
jungos karine jėga.

„Keleivis* 
fūsu draugasl

T»M

jaus I 1889 metais, tokius 
mesiiaadien pastebime So
vietijoje.“.

Tokia būda bergždžias 
DUW caro rviro iMaaojo 
PetrapiHu prakaltos į Vaka
rus "kuoras“, nes ii ton pūtę 
vėjai oieko pogrindinio ne- 

k* Į

vo atsiminimus.
J. VflkaMs

ducation and Wetfare) yra 
leisti pardavinėti bu A. Dmj»

t i
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DETROITO NAUJIENOS I krido 15 d.d. ir kortų vaka*, 
. rėlį iv. Kąrindero parapijos 
; salėje spalio 2fc d.. Pernai,; 

nevienai ir nevienam iš mū- Balfo 25 metų sukakties pro-i 
aiškių širdį suskaudo. Juoba.. Nashua skyrius dviejuo-I 

Paskutinj kartą čia esu kad tai buvo ne šiaudinis se kortų vakarėliuose ir au-» 
minėjęs Lietuvių Žurnalistų lietuviukas, ne iš tų, kurie kų vajuose surinko $500 or- 
Sąjungos centro valdybos savo kalbą pamiršę, nuo sa-»ganizacijos centrui.
14-tąjį posėdį. Tuo tarpu vųjų jau vidurinėj mokykloj j kT , J u . 
dar įvyko 15-tas ir 16-tas. pabėgę, nė su tėvais sava! NaAua s**1™8

Nauji LŽS

vie
nintelis trijose Naujosios 
Anglijos valstijose — Ver- 
mont, New Hampshire ir 
Maine. Būtų kilnu, jei visi 
tų valstijų lietuviai kaip 
nors paremtų šių metų (26- 
tųjų organizacijos gyveni
me) aukų vajų, susisiekda
mi su Nashua skyriaus iždi
ninke Birute Bernotiene, 4 
Halleck St, Nashua, H.fl. 
03060. •<’

Jų aprašinėjimas, mėnesiam kalba nesusišneka, o p«u- 
praėjus, būtų bereikalingas kiaušiai lietuvių kalba kat 
darbas. Noriu tik suminėti bąs, kelių lietuviškų organi- 
naujus LŽS centrinio sky- racijų narys, tautinių šokių 
liaus narius. j buvęs šokėjas, lietuviškos

Liepos 11 d. įvykusiame aktorius. Bet kai taip
15-tame posėdyje į centrinį daW* susiklostė, jaunie- 
skyrių buvo priimti sekan- siems belieka linkėti šeimy- 
tieji nauji nariai: Agnė Luk- nir®s laimės. Antras linkėji- 
šytė, Ava Vlada Saudargie- mas advokatui Rimgaudui 
nė, Vaclovas Saudargas Jo- nepamiršti mokslų baigi- 
nas Petras Kedys ir Julius Pr°Ea suruoštam pobū-
Vėteikis. Visi jie buvo Aust- *art’? «?v0 žo^: K«P apyskaita rodo, per-
ralijos gyventojai, vietinės tuviu gimiau, didžiuojuosi Į nai jubiliejiniais metais Bal- 
lietuvių spaudos bendradar- lietuviu esąs, visada lietuviu»fas surinko per $97,000 au- 
biai. Nuo minimos datos po hksiu!“ Į kų. Būtų gražu, jeigu ir šie-
maždaug pusantro mėnesio ' _ t tiek surinktų,
jie ir dar pora anksčiau į Dainuo* V. Čiiauskaitė šiaip ar taip, Nashua sky- 

’ LŽS centrinį skyrių įstoju- Violeta Cižauskaitė-Bal-1 ™ stengsis atlikti savo pa- 
sių sudarė LŽS Australijos eiūnienė. jei neklystu, dabar į rei84-

• skyrių ir oficialiai LŽS cent- gyvenanti N. Anglijoje, š. K®r*
ro valdyboje įsiregistravo, m. spalio 24 d. Detroito lie-1

Minimame-posėdyje į L tuviams duos liaudies dainų!
; ŽS garbės narius buvo pa- bei arijų rečitalį. Rečitalis į
• keltas senosios kartos rašy- įvyks Lietuvių namuose ir.
tojas, publicistas, redakto- prasidės 7:30 vai. vakare, t ruošiamai* spalio 24 d-, šeš- Į 
rius Kazys S. Karpius. Tai Jaunoji dainininkė jau nė- tadienį, 7 vai. vak. Maspetho j
trečias LŽS dabartinės c. ra naujokė, o yra koncertą- lietuvių parapijos salėje. ■ 
valdybos per trejus metus į vusi lietuviams bei svetim Koncerto programą ruošia 
garbes narius pakeltas as- taučiams šiame krašte ir Eu- muzikas Algirdas Kačanaus- į Suvažiavimą dalyviai yra 
miio (pirmasis — dabar jau ropoję. i kas su solistais Louise Šen- i kviečiami dalyvauti iškO-
miręs Jonas Kardelis, o ant-į Dramos ir muzikos studi- ken. Carai Bushel ir Fred• mingose vaišėse ir kartu pa- 

1 rasis — Adolfas Klimas- baigusi St. Mary of the Laucka (pastarasis New j bendrauti su Worcesterio 
Kelmutis). Woods kolegijoje Terre Yorko parengimuose pasiro- tautiečiais, pasidžiaugti ių

Rugsėjo 3 d. 15-tame po- Haute. Indianoje, vėliau, do piraią kartą). Bus atlik-)darbais ir teritorine veikla 
sėdyje įL2S centrinį skyrių’ gavusi kard. SpeUmano sti- ta aolo dainos, duetai ir kt ir gera nuotafta pradėti Lie- 
buvo priimtas kun. Petras pendija, dainavimo studijas Jaunimo ir senimo patrauks tuvių Bendruomenės Bosto- 
P. Cinikas, M.I.C., Draugo gilino Italijoje. Taigi pasi- bus 'Dainuojančios Rūtos“ na apygardos suvažiavimą.
dienraščio bendradarbis ir ruošimas dainavimui yra di- _ Diana Mehukaitė ir Irena A_____
The Marian laikraščio re- delis, ir galime laukti pilnai šžugždaitė — iš Waterburio. Į 
daktorius. i subrendusios menininkės Taip pat dalyvaus ir mėgia-i

Paskutiniame posėdyje koncertą * moji Jadvygos Matulaitienės
daugiausia laiko buvo pa-} Detroitiečiams Violetos vadovaujama New Yorko» djftp mlveraitete
švęsta artėjančios konferen- Cižauskaitės rečitalis yra y- tautinių šokių grupė.
eijoe reikalams. Apie rugsė- p,^ iyykis, n„ Šolii Vis, koncerto programą, „ nmcersrtete noo
jo 18-19 dienomis įvykusią yra mūsiškė Detroite užau- P»ves ir savo meninę dalį *J1 n**®}®
Tabor Fannoje žurnalistų ^i. visuomenininkų Elenos stBks Irena Vebtaitienė. Bo- 
konferencijų čia kiek pla- irVytaoto Cižausku duktė. £'« daIuu Kazl° ***».

BALFO KONCERTAS 
NEW YORKE

Balfo vajaus

VAI 0001109

HeriaMnMkntų frakcija Lfctnvee StriginnuijBme Seime. Iš kai rfe| Sekinę sMI: Stasys IMgryn,
’i Vaadaarids (pinriririum), Stepėms Kairys, Vladas Pdiėfe, Eduardas Bnkeviėins. Stori ta 

Pakriks (sekretorius), Antanas PovyHū nas ir Bronislovu Cirtautas. Paveiksle 
yra J. Pakalu, gyr. Ne* Yorke; J. Daritftio ir P. Srautas likimu sotino—s; visi kiti yra airę. Nuotrauka daryta 

1921 a« kada frakcijos sudėty jas buvo įvykę pasikeitimų: E. Sukeviėiaa buvo pakeitęs A. Purinę, A. Povylud V. SiratoviMų.

koncertasX •

Apygardos Valdyba» • •
KENT, OHIO

HARTFORD, CONN.

lritaip. SLA

J. GLEMŽOS LAIŠKAS 
It VOKIETIJOS

kad klubas gruodžio42 d. 
rengia savo 60 metų sukak
tuvinį banketą, ir kvietė 
SLA narius jame dalyvauti,

Buvo laikas, badę Uo taip pat savaltgattaia lauky— Uvuduiu Lietuvon socialde- miX lietuviai tolėjo 13 tisk^na^otteklnb^Į^^H^* SSSS 
veiklių draugijų, klubą, pa- vaiširgumu ir pasimatyti su
rapijos lituanistinę mokyk- pazjstamais. 
lą ir gimnaziją, a.a. prel. J. Į Artėja gubernatoriaus, se- 
Amboto įsteigtą, bet tie lai- natorių ir kongresmanų rin
kai praėjo. Draugijos likvi-' kimai, bet mūsų klubas šie-i, .. v i-- * st
duojusi, bet dar galime pa-' ™‘ | n“ti ^^“n^tau,

vinko varlio vu ) demokratai n* respublikonai . .agirti turj klubą, radijo va- ... e»e,K-kaip norėčiau, bet jau galiulandėlę. Šie du lietuviški ži- klubo salėje rengdavo deba- . F

Vienas iš senodos kartos 
. žymiųjų Lietuvos socialde
mokratų ir kooperatininkų 
Jonas Glemža, dabar gyve
nantis Vakarų Vokietijoje, 
rašo:

^’Del akių operacijos kurį

skaityti ir rašyti, pasinaudo* 
damas padidinamuoju stik
lu. Gyvenu su žmona

čiau atskirai esu parašęs.

- Vedė adv. R. Sukausite*
, Praeitą pavasarį teko su 
džiaugsmu rašyti, kad Rim
gaudas A. Sukauskas-Sakis, 
Bronės ir visuomenininko 
Antano Sukauekų sūnus, 
baigė septynerius metus tru
kusius mokslus ir gavo teisių

Jau ankstesnis prieš porą
čia buvo sutiktas w dWebu galėtų koncertan ateiti, jiJZ Jų kiaueo 40 studentų.
metu įvykę. jos koncertas Mfo rėmėjai ^"Ums yra Privitiomos

dėmesiu. Spalio 24 d., reikia mo 2 doL, studen-. Mindaugas Matulionis šį
manyti, Lietuvių namų salė tams 1 doL pavasarį New Yoiko vafeti-

Koncertas bus pradėtas; jos universitete Buffalo, N.bus perpildyta.

Ko AnKlMB paTMUM|

punktualiai.

JAVLBAFYGARDO5
SUVAŽIAVIMAS

Detroite gimusi, jau
JAV Lietuvių Be^roą-

> Y., gavo geografijos moks
lų magistro laipsnį ir dabar, 
dėstydamas Kento universi
tete, ruošiasi daktaro laips- 
aiui.

Kento universitete yra
*18,000 studentų.

I ^inkt._j0‘mSL’E'iS ; loweu, mass.žadėtine. _____ r_______ a e
Rimgaudo Sukausko-Sa-’ rodos buvo surengtos Santa Lsbdaringoe Maironio Par

kio ir Penelopės Chicklas Monika ir Los Angelei mies- ko draugijos patalpose, 52 
sutuoktuvės įvyko 1970 m. tuose, ir ji susilaukė gražaus S- Quinsigamood Avenue, 
rugsėjo 12 d. Our Lady. įvertinimo ne tik iš eilinių Shrewsbury (Worcestery) 
Queen of Heaven bažnyčio- piliečiu, bet ir iš meno žino
je, o daugiau kaip trims šim
tams svečių vaišės tą patį 
vakara buvo šv. Konstanti
no ir Elenos graikų salėje.

Puotai vadovavo jaunojo 
pusseserė ERina Kidžytė iš 
Nęw Jeraev, dvieju mamy
čių h* dviejų dukryčių kvar
teto narė. Ji sveikinimus 
skaitė tai lietuviu, tai anglų 
kalbomis. O sveikinimų bu
vo daug. iš įvairiu vietovių, 
net iš Lietuvos. Zoria orkest
rui (pačiam geriausiam tos 
rūšies Detroite) grojant, už 
jaunųjų laimę svečiai šoko 
iki po vidurnakčio. Pačioje 
puotoje, regis, net gulbės 
pieno nestokojo.

Vis dėlto, jama advoka
tą, nepaprastai malonu, ga- hyko BaM» sĮ^riaųi vaM?- 
kmtišką, gražiai nualpusį

vų, universiteto profesorių.
R. ArbaMės paveikslu pa

rodą Detroite rengia Lietu
vių gydytoju žmonų vieno

Suvažiavimo darbotvar
kėje bus Apygardos valdy
bos, apylinkių valdybų ir at
stovo, dalyvavusio Lietuvių

ta& Paroda Lietuviu namuo- Į Bentruomenės Tarybos I 
•c tm štiduyu bptoUio “j“ soraiiivTOe, praMtt- 
p»b»iiroje irttsb <kl«fe «- tar’b“ “«*> «Mko E-

lirijaus Sužiedėlio paskaita 
“Jaunimas ir Lietuvių B-nė“ 
bei Apygardos valdybos rin- 
Mniaifr'K.

Be to. suvažiavimo metu 
vyks dailininko Juodžio pa
veikslu paroda, kuri prasidėt 
šeštadieni, (lapkričio 7 d.) 
po pietų ir tęsis iki sekma
dienio 7 vaL vakaro.

Sekmadienį, prieš suva
žiavimo atidarymą, 1 vai. po 
pieta, ten pat įvyks iškilmin
gi pietūs, korių metu Wor^' pai» *mi 
testerio Bet * jaunimas pa- T . 

vyrų; svetimos tautybės mei^’ nutarta Maasitf mėaesfrį J atrodys sa menine programa ls* 
grisi j rankaa atidaodaat, aukų vajų spalio 15 — lap- (Šokiais, dainomis ir kt)

vaitgalių keturias dienas: 
lapkričio 28 ir 29, bei gruo
džio 5 ir 6. Daugiau apie bū
sima parodą parašysiu se
kantį kartą.

NASHUA, NJL

Naujoje pirmininko Ka
rio C ramti j veridendjoje

bintai mums primena, kad tus’ klubas iš jų turėdavo
lietuviškoji.visuomenė dar ne”az«Je,lno-kh,b° 
tebėra nvva bet iau nasenu-1 vadovybė tuos debatus pra- 
ASavSSaiiate Stoviai ra-' dŽ' I Schwaraw*ldo >»«*>«•
sirenka klube, sekmadie-1.0 ,ne.g?’ 7^5 “mtų, netoH Stuttgarto. Turime 
niais klausosi lietuviško ra-' ^2le™! nebeįdes į savo ***$. į gerą susisiekimą buaais ir 

Klubo vairuotojai nerodo traukiniais. Čia aukštai vie-
pakankamai gyvumo.

V. M. K-tis
• . ' - -- - - ■ ■-

Per VLIKą tėvynei laisvės
ateitis—viri aukojamo Tau
tos

tos,

” '"i
Upelyje yra ir Upėtakių, bet 
to amato nemoku, ir nesu 
diplomuotas meškeriotojas. 

} Tokiems ir neleidžiama žve
joti.“

Apiplėšė Bstnvių Įdubą
Po atostogų įvykusiame 

D.L.K. Vytauto klubo narių 
susirinkime valdyba prane
šė, kad vasaros metu klubas 
davė gerą apyvartą ir kad 
nakties metu į klubo patal
pas įsibrovę plėšikai pada
lė nuotolių apie $300. Kal
tininkai dar neišaiškinti

šiemet klubui sukanka 60 
metų. Tai sukakčiai atžymė
ti klubo patalpose Central 
gatvėje lapkričio 1 d. ren
giamas šaunus banketas. 
Kvietimai jau išsiuntinėti. 
Visi kviečiami atsilankyti.

L. FImImsIms

kaip

dijo programų.
Spalio 11 d. klubo patal

pose buvo SLA 124 kuopos 
susirinkimas. Jame buvo iš
klausytas pranešimas apie 
SLA 56-jį seimą. Nutarta į 
SLA 4-jo apskrities suvažia
vimą lapkričio 12 d. New 
Havene pasiųsti atstovais
Luckus W M Chase Ka-' *********•••*••••••******•*•••*•****•*•••*•*•******•**•**•**•****•**•?(
Ziūhienę ir Brazauską. }; Greičiausias, taupiausias ir paprasčiausias kelias siųsti

Inž. L. Kapeckas, Lietuvių 
klubo pirmininkas, pranešė,!

h. Į > savo giminėms į L ietovę ir USSR
|$ yra nupirkti jiems

PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATBS 
— SPECIALIUS RUBLIŲ PAŽYMUIMUS— 

kuriuos R^lima nekeisti j pirmos rūšies prekes specialiose 
Vneshposyltorz’o užsienių valiutos krautuvėse 

KOKYBft YRA AUKOTA 
KAINOS ŽEMOS

Naujo katalogo apie kituos pažymėjimus kreipkitės į bet 
kuria mūsų prisijungusiu firmų:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC 
716 W*hmat Stveri, PbibielųMz, Fa. lūltt 

Tot. 21S W A S-S466 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 Wost 45 SL, N«w York, N.Y. 10095 

Tri. 212 C1 8-7905
PACAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY, INC 

1775 Broadway, Nmr York, N.Y. 10919 
Tri. 212-591-7729

ar į jų skyrius, sr tiesiogiai į:PODAROGIFTS, INC
220 Park Ava. Sunik, New York, N.Y. 10993 

TaL 212-228-9547
ĮSPĖJIMAS!
Jei norite būti saugūs ir kad užsakymai būtų greitai at-. 
Bkti, užsakykite TIKTAI per virtoje {įvardintas 
firmas ar ių skyrius, kuriae yra oficialiai pripažintos 
atstovauti Podarogifts, Ine.

Saa Diege, Cat, 
amjerų Praakų Curraaų, kalti
namą kyilninkaviinu.

z
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Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

Prisiminė M. Čiurlionį

Rugsėjo 22 d. kauniečiai 
gausiai lankė M. K. Čiurlio-

Kas nužudė L. Mikėną

Š. m. kovo mėn. Vilniuje 
įvykęs kino studijos filmų

nio galeriją — tą dieną at- direktoriaus L. Mikėno nu
žymėtos dailininko ir kom- žudymas galutinai išaiškin-
pozitoriaus 95-sios metinės. 
Sukakties išvakarėse Čiur
lionio sesers V. čiurliony-

tas. Nusikaltėlis, Mikėną nu
žudęs (Eltos turimomis ži
niomis. homoseksualistas,

tės - Karužienės iniciatyva žudęs pavydo apimtas), bu- 
baigtas restauruoti rankraš- i .
tynas. Tai buvo atlikta Le- vęs latvis, su Mikėnu gyve- 
ningrade — pavyko "atnau-i nęs Vilniuje, Janis Kalve, 
jinti“ daugiau kaip pusant- • Mikėną kovo mėn. nužudęs, 
ro tūkstančio puslapiu gai-! M buvo pasisavinęs veran
dų, eskizų, laišku, iš dalies’ giausius daiktus ir buvo pa
buvo atkurti kaikurie nu- į sislėpęs. Tiesa rūgs. 23. pa
kentė ję tapybos darbai. . | skelbė, kad Kalve buvęs su-

Muzikos salėje galerijoje ’ laikytas Kryme, Aluštos 
buvo atlikti Čiurlionio kū-j mie^te. Jis anMjK|ui Latvijo- 
riniai. Apie menininko gy-jp buvo teistaąhž sunkų nų. 
venimą ir kūrybą kalbėjo sikaltimą. 
dailininkė M. Mildažytė-Ku- / p k lbt k , Vilniuie 
likauskienė ir kompozitorius . _YUl!lu.je
G Kunrevičius Kalves bylą nagrinėjęs teis-

r mas. pirmininkaujant Aukš-
'• > čiausiojo teismo nariui J. 

Gavo garbė. raitus Bumeikiui, įrodė latvio nu-
Rašytojas Mejeris Elinas sikalstamęją veiklą ir jam 

už literatūrinę ir visuomenė anksčiausią baus-
nę veiklą, o Samuilas Šalpei-' ~ sušaudyti. Nuospren- 
teria už ilgametį nepriekaiš-' d,s galutinis ir neap-
tingą darbą ir aktyvią vi- i skundžiamas.
suomeninę - politinę veiklą (E)

Paskutinės Balio Smogos 
dienos

Besiguosdami ar besirū
pindami šia diena ar besva
jodami apie ateitj, mes jau 
vis dažniau savo kalboje 
vartojame ir kartojame žodį 
”v a k a r“. O j tą Vakar 
jau telpa metai ir dešimtme
čiai, — giedro gyvenimo ry-

daug dirbo — per daug su 
tokia sveikata. Parašė dide
lę knygą apie lagerį "Dievų 
miškas'4, dramą iš lagerio 
gyvenimo, paruošė didelį 
dainų rinkini su plačia stu
dija, be to, dar paskaitos ir

kaip ten dokumente sako
ma, buvo apdovanoti garbės 
raštais.

Tadžikų dekada
Spalio 8 d. Vilniuje pra

sidėjo tadžikų kultūros de
kada. Iš Tadžikistano atvy
ko rašytojų ir meno veikėjų, 
mokslininkų ir kt. atstovų, 
viso labo 350 asmenų.

Pernai lietuvių kultūros 
dekada buvo Tadžikistane.

Apdovanojo melioratorius

Už nuopelnus melioraci
jos statyboje 6 asmenims su
teiktas nusipalniusio melio- 
ratoriaus vardas ir 18 apdo
vanoti garbės raštais.

Balys Sruoga 

VIDUNAKTINĖ

Tyli sodas ir takai
Kaip vidunakčio kapai.
Tik šešėliai čia ir čia
Šlama verkdami nakčia.

z
Tik pelėda ant šakos
Kaip našlaitis suvaitos,
Tik paklydusi daina 
Susilieja su tamsa.

Po šešėlius, po kapus 
Prisiglausi — ir nebus 
Nei paklydusios dainos, 
Nei našlaičių vienumos.

vėjas ir tamsaGal tik 
Guosi*
Tik vidunakčio kapai 
Veriu pasauly kaip vaikau

KANADOS NAUJIENOS

LABAI {DOMŪS 

ATSIMINIMA)

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

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

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

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

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

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

PER GIEDRĄ IR AUD- .
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi-

MONTREAL, QUE. | le prisigyrė, kiek daug gero 
i jis čia yra padaręs. Būtų ir

Skruibių auksinė sukaktis , nebūtų dalykų priskaičiavo.
Senas Keleivio skaityto

jas Pranas Skruibis gimė 
1897 m. lapkričio 3 d. Mo-

Palygino save su šventuoju 
kankiniu Bosko, kad jis čia 
irgi panašiai kentėjęs. Išva-įminimų (1909-1918) IV to- 
dino velniais tuos. kurie nei-’ mas, 272 psl., kaina kietais
giamai teisybę apie jį para- j viršeliais .................... $3.75,
jfečUvS“ NEPRIKLAUSOMYBES 
& to neužsimini Tat X1
buvo io "taikingas ir kulto-' »tsim'n'™Į < 918-1940) V 

' atsisveikinimas — tomas, 295 psl hetais vir.
sėliais kaina $3.7o.

To paties autoriaus tomas 
Mes jam viską atleidžia- j VI kietais viršeliais $3.75, 

me ir linkime, kad jis iš sa- j minkštais $2.50. 
vo gyvenime padarytų klai-j LIETUVA BUDO, Stepo-

_ . šiaip smulkesnių raštų. Ir iš
to džiaugsmai ir viltys, vi- lagerio buvo parsivežęs tris ; sėdyje. Kanadon atvyko 
dudienio darbai ir laimė ji- dramas, iš kurių viena, skir- 1912 m., dirbo Kanados 

ta "Dalelės jaunvstėlei“—! PHeno bendrovėje. 1947 m. 
"Pavasario giesmė“ — labai netoli Montrealio, Pointe 
graži. Taip dirbdamas, žino- Fortune. Que., nusipirko ū- 
ma. sveikatos nepataisė. Pa- 1952 m. mete darbą fab- 
skutinę vasarą jis praleido r^e ir apsigyveno ūkyje, 
Kaune savo namelyje. Buvo- kurį Pavertė vasarviete. Ten 
me ten jį aplankę rugpiūčio dažnai vyksta lietuvių orga- 
mėn. Jautėsi gan gerai, at- riizacijų gegužinės, 
rodė pasilsėjęs. Džiaugėsi, Jo žmona Adelė Pliopliū-

mai, skausmingas vakaro 
nuovargis ir artėjančios be
galinės nakties tamsa.

Regis, dar tik vakar mū
sų tarpe gyveno ir poetas, ir 
dramaturgas, ir mokslinin
kas bei jaunosios lietuvių 
kartos draugas Balys Sruo
ga. Vakar buvęs viena cent-

nngas
pilnas pasigyrimų ir pagie
žos.

rr,. „ , , *- „' rinių lietuvių kultūrinio gy
, spalio 7. venine, asmenybių, lęurio
d. baigtas drenuoti nulio-, liUratti 7^
nasis hektaras. Melioracijos ralai k poiitikai k6.
darbus vykdo 40,000 zmo- riniug terdaipiesi ,vėrė kri-
n1^* tikai, gale sutikdami, kad

nėra kito tokio kaip Sruoga. 
Sruopos patarimas, pagyri-

‘L1,902 m Sk.Oti?O>' dų.P^okyto ir ju ateityje M Kiirio atsiminin£

Pagerbė V. Grybą

Jurbarke, kur gyveno j mas ar aštrus nupeikimas 
Mokytojų dienos (spalio skulptorius V. Grybas, nu- Į jaudino teatrą, studentiją ir 

2 d.) proga 39 mokytojams žudytas pirmosiomis karojo kolegas rašytojus. Saky- 
teiktas nusipelniusio mėlio- dienomis, paminėta jo 80
kytojo garbės vardas. \ metų sukaktis.

39 nusipelnę mokytojai

čigonu karalienė Katherine Marks. 102 m. amž.. palaido
ta Denvery, Cok. dalyvaujant atstovams iš įvairių kraš
tų. J karstą įdėta $100 ir aukso, kad velionė turėtų pra
džiai naujame gyvenime.

Ashtnn ir jo žmona Genevieve New Yorko vafe- 
tyktaėje loterijoje laimėjo $1 milioną. Jie kasmet per 20 
PMtą gaus po $50.000. kad mažiau tektų mokėt mokesčių. 
Oi Matome prez Nisoną. skelbianti savo penkis paslfily- 

Indokioiinir taika' i<rvven*Hnt»

tume Vakar buvo Balio 
Sruogos epocha.

Ir šiandien net sunku pa
tikėti, kad Vakar tas didy
sis kūrėjas buvo nacių ka
lintas, muštas lazdomis, 
keiktas šlykščiausiais kalė
jimo tarnų žodžiais, nualin
tas badu ir paliktas mirti 
patvoryje, nespėjus nušauti. 
Taip pat, — kad vėliau Va
kar buvo atskirtas nuo šei
mos kito svetimo politinio

ir vaisių — obuolių, slyvų. 1904 m. su tėvais atvyko į 
Priėmė mus gražiai. Kartu Kanadą ir 1920 ląpkričio 
buvo dar keli pažįstam! Ir 12 d. ištekėjo už Prano 
brolis Juozas su žmona. ; Skruibio. Taigi nuo to įvy- 

"I pabaigą atostogų Balio kio Jau suėjo 50 metų. Ta 
sveikata pašlijo. Ėmė blogė- tokia reta jų sukaktis buvo 
ti regėjimas. Visi mes labai atžymėta Montrealio Šv. 
susirūpinome. Atvažiavęs į Kazimiero parapijos salėje 
Vilnių, kreipėsi į specpoli- sPalio 17 kur buvo susi‘ 
kliniką (geriausiai aprūpin- rinkę keli šimtai sukaktuvi- 
tą), ten patarė jam atsigulti ninku giminių, draugų ir ge- 
kurį laiką, kad būtų galima rų pažįstamų.
geriau ligą ištirti. Ten išgu- Linkime sukaktuvininkam 
Įėjo apie mėnesį. Buvo da- dar ilgų, ramių ir laimingų 
romi konsiliumai, iškviestas metų.
specialistas iš Maskvos. Pa
sirodo, kad jau tuomet jo 
sveikatos stovis buvo bevil
tiškas, nors mes tb nežinojo- J Klebonų pasikeitimas 
me ir vis tikėjomės, kaip ir i pagaliau po ištisų 12-kos 
pats ligonis, kad sį kartą h- •mety santkatariniečių dejo- 
gą dar jis nugalės. Bet netru-, njy buvo iš čia iškeltas tėv. 
^US- ! & Mikalauskas ir į j’o vietą

atkeltas tėv. Juvenalis Liau

nebekartotų. Būtų genau ir ps, kaina..........................$2.00
jam pačiam ir Visiems tiems, i _.. _
su kuriais jis susiduria. j TAU, LIETUVA, Stepo- 

Jo įpėdinis tėv. Juvenalis no ^a'r*°» 480 psl., kai-
Liauba. kuris ir prieš dau- ............ ..................  $2.00
gelį metų čia klebonavo, yra DIENOJANT, Kipro Bie- 
visai kitoks, — taktiškas, be anio, 464 psl., kaina....$2.00 
iokios išimties su visais tė-i DnuzTim nmtviskas ir kartu draugiškas 1 PENKTIEJI METAI, Kip- 
viskas ir kartu draugiškas., tq BieĮini 592 puslapiai 
Jis neskirsto žmonių į gru-i - - ’ r r ,
peš, bet dar juos jungia, vie
nija. Mes jį maloniai atsi
mename iš tų laikų, kai jis 
čia gyveno. Tikėkime, kad 
ir dabar jis nepasikeitė. To
dėl nenuostabu, kad jis bus

kaina ....................... $2.00
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.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina .................................$5.

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše 
iiais $2.50. kietais $3.75.

ŽVILGSNIS I PRAEITĮ, 
K Žuko, 476 psl., kai
na .................................... $5

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psl., kaina $3.50, 11 to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1950 .netų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3.

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

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

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelio- 
nės, 360 psl.. kaina . .$3.50.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pe*- 
'onėlėt Orintaitės, 234 psl..

S3.

ST. CATHARINES, ONT.’su džiaugsmu sutiktas.
St. Catharienieti*

URUGVAJUS

Mirė S. Rasikas

Spalio 2 d. Montevideo 
mieste mirė 60 m. amžiaus

ba. Tėv. B Mikalauskas iš; Stasys Rasikas, įžymus vie- 
tos komunistes, jų laikraščio

Lino metų neturėjo laimės. ”Darbas“ redaktorius. Jis 
mo, j savo butą. Namie jis *jis tuojau suėjo į konfliktus’ nuo 1928 m- £yveno Brazili- 
jautėsi geriau, priežiūrą tu-į gu daugeliu asmenų. Per tą J°K° nu0 1931 ~ Urug‘

režimo vielom ligi pat tikro- • ėmė labai blogai veikti inks- 
sios pabaigos. Ir štai. ta ne- tai. Jis beveik nieko negalė- 
laimingoji vakarykščia va-į jo valgyti. Klinikoje jis ne-,*pl™įjų Sa kTeb^Mv+jt; 
landa — apako 16 d. jau 23; bėrimo ir veržto veizės na-' Lo „etų neturėjo laimės.
metai nuo Balio Sruogos 
mirties....

Nedaug kam čia yra žino
mi Balio Sruogos paskuti
niai metai Lietuvoje, kur jis 
buvo vos gyvas parvežtas 
iš pakelės, likęs nacių varo
vų pamestas. Tad čia šia 
liūdnos sukakties proga pa
teikiame bent kelias ištrau
kas iš V. Mykolaičio - Putino 
laiško, iš Lietuvos rašyto dr. 
Vandai Sruogienei, koks jis 
išspausdintas Putino raštuo
se:

"Su Baliu, jam grįžus iš 
lagerio, mes buvome artimai 
susigyvenę, kaip gretimi kai
mynai : mes gyvenome Krė
vės bute, o jisai —savaja
me, kurs išliko nepaliestas 
su viąais jo daiktais. Netru
kus buvo konstatuota pas 
Balį nepaprastai aukštas 
kraujo slėgimas. 270, gal ir 

1 daugiau, —r jis sakydavo, 
kad nė aparatas tiek nebeiš- 
tesi. bet to slėgimo sumažin-

rėjo rūpestingą, lankydavos 
pažįstami, bet iš lovos jau 
nebesikėlė. Mirties išvaka
rėse. spalio 15 d., dar juoka
vo su jį atlankiusiais pažįs
tamais, nors regėjimas pas
kutinėmis dienomis jau tiek 
buvo nusilpęs, kad žmones 
pažino tik iš balso. Apie vi
durnaktį mes pajutome vir
šuj lyg kokį subruzdimą. 
Pasirodo, kad buvo iššaukti 
gydytojai. Kai mes nuėjome 
rytą, jis jau buvo be sąmo
nės, giliai, retai kvėpavo, 
bet skausmų, atrodo, jau 
nebekentėjo. Jo gyvenimo 
pabaigą konstatavo d-ras 
Nemeikša spalio 16 d. ryto 
11 vai. Brolis Juozas buvo 
prie jo paskutinėmis dieno

tai ką gal nebuvo nė vienos į vaJuJe 
čia veikiančios organizaci
jos. su kuria nebūtų turėjęs 
vienokių ar kitokių nesusi
pratimų. Todėl visai supran-

KIEK ILGAI GALI 
ŽMOGUS BADAUTI?
Badavimo rekordą gal

tama, kad daug kartų jis i bus laimėjęs vienas skotas, 
buvo skundžiamas centrui, ’ kuris, ligoninėje gydytojų
kad jį iš čia iškeltų. 

Neparodė jis nuosaikumo
ir taikingumo ir iš čia išva
žiuodamas. Paskutiniame
savo atsisveikinimo pamoks- svorio.

prižiūrimas nieko nevalgė 
382 dienas, tegaudamas tik 
vandens bei arbatos. Per tą 
laiką jis nustojo 293 svarų

mino gatve, paskui Pylimo, 
ir taip ligi pat Rasų. Diena 
pasitaikė saulėta, rami, tik 
karstą į žemę leidžiant, užė-

likimas. Pjesę "Radvila Per
kūnas“ teko išleisti dabdr 
JAVse, nes į tuos tomus, ma
tyti, pabijota dėti... Liko ir 
nemažai laiškų bei kitų raš-jo būrys šalto lietaus. Kalnas

vainiku išaugo ant jo kapo. j tų, kurie išspausdinti mums 
mis. Buvo pašarvotas pir- Jį mylėjo ir pagerbė visi. o atskleistų visą ir tikrą Balio 
miausia savo bute, vidurinia- ypač studentija“.
me kambaryje, paskui Rasy-1 Iki šiol Lietuvoje buvo iš-

Sruogos sielą. Tikėkime, kad, 
ir tam ateis laikas, kad di-.ka^na

toju Sąjungos patalpų salėj, leisti 6 tomai Balio Sruogos Į delis kūrėjas ir žmogus ne-1 NEFB^-AUSOMA LIE- 
Laidotuves buvo suruoštos raštu — poezi jos, dramų. Ii- į bebus matuojamas tik vieno TUVA R. Skipičio aUimi- 
vyriausybės lėšomis. Didžiu- teraturos kritikos ir kt. Bet, j ar kito valdžios režimo nimų II tomas, 4/6 psl., kaip

ii niekas neįstengė. Balys lė procesija nusitęsė Ged. deja. tai dar ne kas jo p*- i trumpu centimetru. na $7.00.

i
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BUMUI MLnhitV.

Pasikalbėjimas ; 
Maikio sn Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

ka tai reiškia. Jie pergyveno 
ja i du pasaulinius karus ir, 
vi tną vidaus karą, kuri 8ek® 
bt isus badas ir ligos. Karas, 
lė re, yra baisi rykštė visiem.

— Nu, jeigu ruskiai taip 
bi osi karo, tai kokiems ga
ls ns jie ginkluojasi?

— Ginkluojasi iš baimės, 
tėre, kad jų nesunaikintų. 
Ai tėvas neatsimeni, kaip po 
Pi rmojo pasaulinio karo re- 
v( bucinė Rusija buvo ata- 
ki ojama iš visų pusių. Vi 
di je sukilo buvę caro gene- 
ro ai, norėdami atstatyti jo 
so stą, o iš lauko Rusijon ver
žė si buvę caro sąjunginin
ke i: anglai, prancūzai ir ita
lą i laužėsi per Murmanską, 
o nūsų Amerika ėjo per Ar
ei angelską ir Vladivostoką. 
V sų jų tikslas buvo: sunai
ki nti sovietus ir atstatyti se
ru ją Rusiją — jeigu jau ne 
si caro sostu, tai nors su 
Kerenskio vyriausybe, kuri 
norėjo tęsti karą prieš Vo
kietiją. Vis dėlto revoliuci
ni Rusi ja atsilaikė prieš visą 

’jds siaubą. O atšilai

— Maiki, šiandien turėsi
me gerokai pasiginčyt.

— O kam būtinai ginčytis, 
tėve? Kodėl negalime pasi
kalbėti šaltai? Kalbėkim tik

Ką tik gavome*.
Nemunas teka per Atlan-

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

Mūsų mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.00.

The Forest of Anykščiai,
Antano Baranausko lietuviš
kas tekstas su Nado Raste
nio anglišku vertimu ir Juo
zo Tininio įvadu, 61 psl., 
kaina $3.00.

Lietuvių pasakos, parašė 
Herman Sudermann, išver
kė V. Volertas, 132 psl., kai
na $3.00.

Aitvarai ir giria, Jurgio 
J baudos romanas iš partiza
nų veiklos, 254 psl., kaina 
$4.50.

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

lietuvių liaudies 
(su gaidomis), pa

rengė Gražina Krivickienė- 
Gustaitytė, 394 pst kaina 
$5.00.

: Atsitiktinio kareivio už- 
.tįbbi, Jono Januskio atsimi- 
Į nimai iš Antrojo pasaulinio

----------------------------------------------------------------------- Ikąro laikų Europoje, 127
Meilė iš pirmo žvilgsnio! 16 mėnesių amžiaus Bri an Bulloek iš San Pablo, CaL, buriuoja haaą Oak- psl., kaina $2.00.
lando zoologijos sode, kariame yra daug jauny gyvulėlių specialiai mažiems vaikams. Į i Prjjinduimų fragmentai,

1 patašė Kįizys Musteikis, 128 
pst, kaiūa minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.1$. ; < 

Išdžiuvusi lanka, 18 nove- 
į Bų, parašė Aloyzas BaroftaA ‘ 
j 224 pst, kaina $4.50. '. \

Tūbele gaidžio mstaL 
romanais parašė Karimiems 
Baronas. 438 pst, kaina kie
tais viršeliais $3.75, minkš
tais $3.15. .

parašė JO

KELEIVIS, SO. BOSTON

to, kad griebėsi • 
rinklo ir pradėjo gintis. Jei- 
ri ne ginklas, šiandien Ru-i 
si joje nebūtų jokių sovietų.
Todėl Sovietų Rusija gink-, 
h ojasi ir dabar, nes mato,*1 
kid jos priešai ginkluojasi 
i] ruošiasi prieš ją iš naujo.
1 okia yra tikrovė, tėve. Kai 
k as gal plaukus raus iš pik- 
timo. bet pyktis čia nieko 
regelbės, nes tikrovė bus 
i krovė.

! Tai tu nori, kad būtų vai
dą? i-------- -------------------------------

i — Ne, tėve, aš karo ne- »•
rįoriu, bet didžiosios valsty- ka Yra Seriau karui pasiruo- 

. dės ginkluojasi, lenktyniau- šus, negu Rusija, kun tun 
jiems būtų sunku gyventi. c|amos> įr jų santykiai aštrė- ^k Varšuvos Pantą iš 7 ko- 
Markatnas būtų gyvenimas] ja, tokia padėtis • visada munistinių valstybių, bet nei

nerolai, jeigu karo nebūtų? 
Juk tam jie eina mokslus, 
kad galėtų kariauti, Žiūrėk, 
kai muzikantas ar daininin 
kas pabaigia savo mokslus,

apie faktus, niekam nepatai-i raidavei pradeda koncertus 
kaudami ir nieko neužgau-Į i engti, pradeda groti ir dai 
darni, o ginčytis nereikės, i nuoti. Be muzikos ir dainų 

— Nu, tai pradėk apie
faktus.

-r Gerai, tėve. Pereitą 
kartą mudu kalbėjomės apie 
galimą Amerikos karą su 
Rusija, ar ne?

— Jes, Maiki.
— Ir tėvas norėjai žinoti, 

kas tokį karą galėtų laimė
ti, ar ne?

— Dac rait, Maik.
— Tėvas abejojai, ar ga

lėtų Amerika atsilaikyti 
prieš Sovietų Rusiją, nes 
spauda kasdien rašo apie au
gančią Rusijos ginklų ga
lybę.

— Tas. Maiki, tikra teisy
bė. Juk tu pats gazietas 
skaitai ir matai. Ruskių lai
vynas jau įsigūžtino Vidur
žemio jūroje, o ko jam tenai 
reikia, a?

— O ar tėvas nežinai, kad 
Viduržemio jūroj Amerika 
turi didesnį laivyną, negu 
Rusija? Ar nežinai?

— Jes. žinau.
— Na, tai ko tenai reikia 

Amerikos laivynui?
— To aš nežinau, Maiki 

• — O turėtum žinoti, juk
. laikai save generolu.

— Bet ir tu nežinai.
— Aš, tėve, žinau. Imant 

: šį klausimą sveiku protu, Vi
duržemio jūroj nėra jokio 
reikalo nei Amerikos, nei 
Rusijos karo laivynams. Bet 
Amerika su Rusija varžosi 

4 tenai dėl įtakos. Rusija gink- 
luoja tenai arabus, o Ameri- 
ka — žydus. Santykiai labai 

’ įtempti, ir gali kilti karas.
— Nu, tai Amerikai reikia 

tenai turėti karo laivyną.
— Amerika taip ir galvo

ja, tėve. Bet taip galvoja ir 
Sovietų Rusija. Todėl ruo
šiamasi karui. Bet iš tikrųjų, 
tėve, čia reikėtų sveiko pro
to. o ne karo. Einant sveiku

ir generolams, jeigu nebūtų 
vainos. Jes, Maiki, generolai 
nori vainos. Jiems vaina tai 
piknikas! Todėl. Maiki, aš 
nemislinu, kad Amerika ga
lėtų su sunkiais susitaikyti be 
vainos. Generolai nepazva- 
lys.

— Tėvas čia gerai nukal
bėjai. Nemanau ir aš, kad 
apsieis be karo. Abidvi ša
lys ginkluojasi, ir jų santy 
kiai aštrėja.

— Bet. Maiki. gazietos 
rašo, kad ruskiai jau įsitai
sė Kuboj slaptą prieplauka 
savo submarinoms, kad ga 
lėtų bombarduot Ameriką

— Čia. tėve, tai Washing- 
tono prasimanymas. Sovietu 
valdžia oficialiai jį užginei 
jo ir apkaltino Nixono vai 
džią, kad ji tokiais gandai* 
tyčia žmones bauginanti r 
ruošianti juos karui. Ka' 
1962 metais Rusija ir Ame 
rika dėl Kubos.susitarė, nu< 
to laiko sovietai nieko Ku 
boję nestatę ir nestatą da 
bar.

— Tu, Maiki, netikėk, k: 
Maskva sako. Jeigu ji Kubo 
nieko nedarytų, tai kaip ga 
lėtų tokios žinios atsirasti 
ką?

— Tas gandas kilo Penta 
gono konferencijoje rugsėj< 
25 d., kur buvo tariamas 
gynybos reikalais. Pentago 
no viršininkas Laird prane 
šė. kad pietiniame Kubos ga 
le esanti pastebėta kažkoki; 
veikla — galėtų čia būti pra 
dedama statyti branduoli 
nėms submarinoms papėdė 
Prieš kiek laiko buvo žinių 
kad Kubon atsilankę keli ru 
sų karo laivai. Matyt, CI/ 
žvalgybos agentai iš to įsi 
vaizdavo, kad rusai prade’dr

JAU BAIGIAMAS SPAUSDINTI 

"KELEIVIO“ 1971 METU

Kalenqoriu&baigiasi karu. Todėl ir da- viena jų Amerikai nepavo- 
bar pasauliui gresia karo pa- Jin£a 
vojus. • — Žinai, Maiki, aš netu-
i — Nu. tai aš ir vėl noriu riu nieko prie to pridėti. Ki
tavęs paklausti, kaip tu ro- ba pasakysiu tik gudbai, ir 
kuoji: jeigu kiltų vaina, tai dac oi. 
kas ją laimėtų — Amerika
ar sovietai? . KIEK JAV MOKSLEIVIU

— Aš. tėve, jau pereitą JAV-bių vaikų lopšeliuo-! pedija — visokių naudingų žinių šaltinis. Toks
kartą sakiau, kad Amerika vaikų vaikų kalendorius. Nesivėlinkite jį išsirašyti šiuo adresu:
-ra geriau kanu pasiruošus,. daįeiiuose 3 3 mi,4’ *
tegu sovietai. Ji tun nulzi- džios „„kyk^ 33.8 mil ir 
niską karo laivyną u- bene|yidurinfee mok¥klosc 146

m«- mokinių. Aukštosiose 
mokyklose mokosi 7.4 mil. 
studentų.

Taigi, viso labo yra 59.9

Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.50

(Jei kas mokestį siųs pašto ženklais, tai ne stambes- paraše •»<>
niais kaip 10 centų vertės) Į £“ 340 >”• k,,n8 “

Visuomet „Keleivio“ kalendorius buvo tikra enciklo-i-
bus ir šis parašė Stasys Michel

sonas, 127 psl., kaina $2.00;

So.

KELEIVIS
638 E. Broadvray 
Boston, Mass. 02127

protu, Amerika galėtų su So-!statyti tenai nardomiems lai

ii
vietų Rusija susitart, arabus 
ir žydus nuginkluoti ir užtik-

vams stotį. Kai valstybių 
santykiai būna įtempti, ta

rinti Viduržemio jūroje tai- gandų netrūksta. Kaip ro
ką, o ne žiauriam karui ruoš
tis.

dos, Sovietų Rusijoj taip pa 
nerami atmosfera. Žmonės

ąi neturi nei vieno. Be to, 
Amerika turi galingą karo 
rviaciją. ir ji turi apsupus 
Rusiją karo bazėmis.

_ O kas yra tos bazės?!mil. besimokančio jaunimo.
— Tai yra fortifikuota 

rietą, paprastai svetimoje 
alstybėje, kur laikomi gink- 
ai, amunicija ir kitokia ka- 
ui reikalinga medžiaga.
Mūsų Amerika turi bene 
imtą tokių bazių, iš kurių 
atima greitai pulti Rusiją, 
le to, Amerika turi suorga- 
Jzavusi keliasdešimt vals- 
ybių karo tikslams. Vienas 
oks valstybių blokas vadi- 
asi NATO; jį sudaro 15 
luropos valstybių. Jis supa 
lusiją nuo šiaurės vakarų 
ki Viduržemio jūros. Antras 
dokas vadinasi CENTO; jį 
udaro D. Britanija, Iranas 
Persija), Pakistanas, Tur- 
:i ja ir pati Amerika. Jos šu
tą Sovietų Rusiją iš pietų 
tusės. Trečias blokas vadi- 
įasi ANZUS; jį sudaro 
tustralija. Naujoji Zelandi- 
a ir pati Amerika; tikslas 
— karinis. Ketvirtas karinis 
dokas vadinasi SEATO; jį 
-udaro Australija, Prancū
zija, Aingli ja, Naujoji Ze- 
andija, Pakistanas. Filipi
nai, Tailandas ir pati Ame 
ika; tikslas — kova prieš, 

komunizmą pietryčių Azijo-’ 
je. Reikia dar atsiminti, kad 
Amerikos karo tikslams tar
nauja Ciankaišeko Kinija ir 
pietine Korėja. Štai, tėve.

ĮSIGYKITE „ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠUS“!

— Tai ką tada darytų ge • tenai bijosi karo, nes žinoj kodėl as sakan, kad Ameri-

SIŲSKITE TIKTAI 
SPECIALU S RUBLIŲ 

CERTIFIKATUS 
l LIETUVĄ

Specialūs rubliai yra ke
turis kartus vertesni už 
paprastus rublius. Už 
specialius rublių certifi
katus jūsų giminės gali 
gauti viską, ką tik nori, 
svetimos valiutos Vneš- 
posyitorgo krautuvėse 
už ketvirti kainos. Kai
kurios prekės įkainuotos 
taip žemai, kad jos ati
tinka 10 rublių už dole
rį vertę.
Prašykite mūsų naujo 
katalogo. — jis duoda
mas veltui. — ir įsitikin
site, kad specialūs rublio 
certifikatai yra geriausia 

' dovana jūsų giminėms. 
Adresatas gauna per 3-4 
savaites. Už vieną spe
cialų rubli — $2.13. Jo
kio kito mokesčio. Pilna 
garantija.
SIŲSKITE TUOJAU!

Siųskite tiktai per
INTERTRADE 

ENPRESSS CORP. 
125 East 23rd Street 

Nevv Y’ork. N.Y. 10010

PAPRAŠYKITE 
KATALOGŲ VELTUI

SVARBU!
Priimame automobilių i. 
butų užsakymus.

Ką tik iiėjo ii spaudos JONO JANUSKIO 

mai „ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠAI“, 127 puL 

knyga, iliustruota, kaina $2J0O.
'.i...

J. Januikis buvo vienas mūsų įžymiųjų žuraalblą. Jb 
ilgus metus redagavo ir Keleivį. Savo užrašuose jb įdo
miai pavaizduoja Prancūzijos svetimialių legiono haremų 
gyvenimą II pasaulinio karo metu ir to karo nuotaikas 
Europoje. Be to, knygoje yra trumpa J. Januikio biogra
fija, Pr. Šveikausko, St. Kairio ir Ant. Gustaičio rašiniai.

Naujienų bendradarbb Jurgis Jaiinska* rugsėjo 2 d. 
laidoje apie tą knygą šitaip rašo:

„Jono Januskio * Atsitiktinio kareivio užrašai* yra 
labai vertingas įnašas mūsų rašytojų ir žurnalistų me- 

’muarinėj literatūroje. Knyga gerame popieriuje b aiškiu 
stamboku, labai lengvai įskaitomu šriftu. Knyga paįvai
rinta paties autoriaus, jo tėvų, giminių b jo bendradarbių 
nuotraukomis.“

JUOCGJO PASAUUO SUKILIMAS

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

los nblrintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Kritusieji už labvą, II to
mas, parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $4.00.

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

Meilė dvidsiimtsje— 
amžiuje, parašė Petras Man- 
deikis, 273 pst. kaina $5.08.

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

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

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antrs 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 pst, įrišta, kaina $7.uv.

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo 
se, sudarė Alfonsas Tiruous, 
176 pst, kaina $5.00.

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

Diena prie ežero, Aloyzo 
Barono eilėrščiai mūsų ma
žiesiems, Nijolės Vedegytėe* 
Palubinskienės iliustracijos, 
10 pst. kaina $3.00.

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

Tiesiant kelią Lietuvos 
nepriklausomybei, Vaižgan
to straipsniai, 40 psi.. Kai
na $1.00. <1

Juozo Strolios 1940-1945 m. 
atsiminimai, 176 pst, kai
na $2.00. _ _ ___
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MOTERĮ SKYRIUS
KAZIMIERAS BAKCHAS, 1 - 4

Tikto gtidžM uetoi
Aną sekmadienį, grįžęs iš Pavandenės, Gasiūnas ra

do Teklę užverktom akim.
— Na. kas gi dabar atsitiko, ką apraiadi? Ar kokia 

vištelė užvertė kojas?
Teklė padrebėdama plaučiais gaudė orą. Dabar jau 

bandė ji šypsotis, bet jai nesisekė.
— Ak, tu, Dieve. Niekad nesitikėjau, kad gali boti 

taip gražu.
— Na, na, — ragino ją uošvis. — Gražu, ir verkei? 

Po teisybei, martele, tau ašvos tai labai netoli. Menkai 
kiek, tai ir paleidi dūdas. J

, .it .
— Jeigu tamsta išgirstum šitokią istoriją, tai taip pat 

verktum, gal dar labiau, — įsižeidė ji.
— Kas jau ten tokia per istorija?
— Genovaitė, gražiausia istorija. Jau tokia graži, 

kad, sakau, Dieve, Dieve...
Ji nevikriai suspurdo visu kūnu. tartum su žodžiais 

būtų užplūdusi nauja graudumo banga.
— Genovaitė! Nieko, graži istorijų, — patvirtino ir 

Gasiūnas, bet Teklė tęsė tą savo minčių siūlą.
— Jau jeigu turėsiu sūnelį, tai būtinai jis bus Gend- 

rutis, — įsižadėjo ji. — Būtinai Gendratis! — ir su tuo 
įžadu, rodos, aprimo. Tik Gasiūnas pakurstė ją iš naujo.

— Kažin, ar tau kunigas krikštys šitaip, — suabejo-• ••
JO J“-

— Kodėl jau jis nekrikštys? — pastatė Teklė akis.
.— Dėl to, kad Gendrutis nešventas. Tu pažiūrėk į

Margarita Michekonicnė. ginusi 1891 UL. 
liję, mirusi 1959 m. spalio 21 d.

jo 2 d. Marijampo

Vieneri metai be 
M. Michelsonienės

Spalio 21 d. sukako viene- dėl lygių moterų teisių, są-
kalendorių, tai pamatysi. Man rodos, kad tokio Gendručio • ri metai. kai Keleivio šeima jfldyje, ji viena iš Lietuvių 
visiškai nėra tarp šventųjų. O jei nėra, tai ir nekrikštys. Į neteko Margaritos Michel- Progresyviųjų Moterų S-gos 

— Gendrutis nešventas? — visiškai pasišiaušė Tek- sonienės. kuri beveik visą kūrėjų, uoli lietuvių socia-

biau sustiprėja. Pasiteisini
mai dabar reikalingi pagrįs
ti reikalui išgerti, nes išgėri
mas tapo vienintele išeitimi 
iš gyvenimo keblumų.

Alkoholikas lieka visai 
bejėgis, tačiau jis jokiu bū
du nenori pripažinti, kad ta
po alkoholikas. Jis nuolat 
randa blogesnių už save ar
ba remiasi tuo, kad dar n<- 
uri smukimo išorinių požy

mių: "Aš galiu negerti mė
nesį“. vAš su darbu susitvar
kau“. "Daiktų aš neprage
riu“. Visi tie pasiteisinimai 
reikalingi tam, kad nereikė
tu gydytis: "Kiti geria dar 
daugiau ir nesigydo“. "Jei 
norėsiu, mesiu gerti ir be 
gydymosi“.

Gydyti alkoholiką! Deja, 
be gydymo susitvarkyti jis 
nebegali. Tai. kad jis kadai- 
e mėgo išgerti, galėjo būti 

pasileidimas; tai, kad jis ne
moka gerti, yra jo nelaimė. 
Kol jis gers nors lašą, susi
tvarkyti nebegalės. Prieših- 
?ai, su kiekvienu alkoholio 
asu vis labiau iškrypsta ner- 
-ų sistemos reakcija į alko
holį. Juo toliau, juo beviltiš- 
kesnės alkoholiko pastangos 
kontroliuoti save, nes jis al
koholio atžvilgiu jau invali-

Teises patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė satiko atsa
kyti j Keleivio (įkaity toj y klausiam 

reikabis. Tie klausimai tari Mti 

informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 

Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivi* 

skaitytojas.
Klausimus prašome siusti 

adresu:

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law.

Co-operative Bank Plaza
1894 Centre Street

yra vaikų, tai jis privalo ir 
juos tinkamai išlaikyti ir 

Ištekėjau prieš pusantrų juos aprūpinti viskuo,. kas 
metų. Vaikų neturime, nes jiems reikalirga, kol jie yra 
vyras sako, kad vaikai per- mažamečiai.
daug didelės išlaidos. Abu jeį Tamstos sąlygos yra 
su vyru lankome universite- tekios, kokias Tamsta apra- 
tą. Mano vvras visai jiedir- -ei> patarčiau nueiti pas vie
ta, o aš dirbu ne ištisą die- tos advokatą ir su juo paši
ną. Be to, dirbu vasaromis, tarti. Faktas, kad Tamstos 
Mano uždarbio užtenka ma- vyro nekilnojamas turtas y- 
no išlaidoms.-nes aš už vis- ra jo jr jo motinos vardu, 
ką turiu mokėti per pusę. taipogi nieko nereiškia. Ad- 
Vyrui nereikia rūpintis dėl vokatas žinos, kas darytina 
pinigu, nes jo tėvas mirda- tokiomis aplinkybėmis. Jei 
mas jam paliko užtenkamai Tamstos vyras nėra ligonis, 
pinigo, be to, aš turiu save jjs bus teismo priverstas 

das. Vienintelė išeitis —at- išlaikyti, namuose visą tvar- Tamstą tinkamai išlaikyti, 
sisakyti alkoholio visam gy-j ką ir švarą palaikyti ir dar Xėra tokio įstatymo, pa- 
venimui — jokia proga nei • stengiuosi mokytis. I ga] kurį Tamsta būtum ver
slaus. nei vyno. nei degtinės.' Jaučiuosi visuomet pavar- čiama prisidėti savo uždar- 
Ir čia jau būtinas gydymas, • gusi. esu nervuota ir nesyei- biu prie bendro namų išlai- 
kuris pastoviai skatintų jo kuoju. Reikėtų kreiptis į kymo.
valią atsisakyti nuo išgeri- daktarą, bet neturiu pinigų, f -
mų, padėtų jam pakeisti sa-į Ar yra įstatymas, kuris «»***»***•*••***•*»****•****••*••• 
vo gyvenimo būdą ir net, numato, kad vyras privalo VLIKAS dirba mūsų tautos 
charakterį. Nuo pat gydymo j savo žmona rūpintis, nors ir laisvei. Visi remkome Tau- 
pradžios reikalinga blaivy-j nėra vaikų? ! tos Fondą.
bė: ji kartu yra ir gydymo' Mano vyras taip pat turi - Lietuvių tautos ateitis pa- 
sąlyga, ir pirmas to gydymo ir nekilnojamojo turto, bet vojuje. Aukokime per Tau

Klausimas*

lė. — Ignacai, tu gi skaitei, tai tu jaa pasakyk, ar Gend- savo gyvenimą buvo susiju- listų eilėse, dažnai ir jų or
intis padarė ką nora bloga, nors, va, tiek,— parodė ji per si su Keleiviu. Jauna mer- ganizacijų vadovybėse. Ji 
pusę nago. — O dar uošvi, sakai, kad nešventas! • gaitė būdama, pradėjusi buvo Bostono moterų Dai-

— Až tik sakau, kad kalendoriuje nėra, tai ir ne- dirbti jo spaustuvėje, nebe- nos choro nare ir to paties 
krikštys. Argi tu, martele, nesupranti, k, aš sakau? ™traukj. “ TKelėm“ ^nj vardo draugijos tam Yhorui• jau būtina jgdytis njro alko-

niouAaZta nA nioiu s«A«a lkl mirties. Jos sumanymu remti organizatore. Ji taip holizmo, tačiau pagyti gali .. Marta *uo Ptoudama P° Plet^ in 3 1937 m. Keleivyje buvo į- pat viena veikliųjų Bostono tik tie, kurie nuoširdžiai to
------- ------------m°terųskjnius, kurį balfininkiu„siekia. Kai kam alkoholis

M r’ - --------- - - į redagavo iki 1951 metų. fo centro direktorė, žodžiu, Ja“atem® ir,vaį*’.lrs,z!"ę’ NetvJersov valstija.
Nenustojo į ji razina ir vė- M Michelsbrienė buvo vie- 7 8elmą'lr Jarbą. lr s,e,ka'

' na iš vyresniosios'kartos uo- £ ° . garbiausia - v. tj. Au>k
„ . .. ...... - ■ “s- liųjų ir įžymiųjų lietuvių Todėl juo anksčiau pradėtas

o Gendrutis ne? Jei kalendoriuj nėra, tai tuoj irjiesven- nebuvo nepaprasta anų lai- moterų visuomenininkių, ku- P^mas-3»° «ere?nl r*?“.1-. Tikiuosi, kad šis laiškas
tas? Han rodos, čia uošvis išgalvojo. Iš kur jau jis taip kų lietuvė moteris. Tiek iš- rios kūrė organizacijas, rė- , JT*"’J? , buvo parašytas juokais. Sun-
žino? Plepa, ir gana. Plepa, kad tik plepėtų, kad tik pasi- simokslinusiu kaip ji tebuvo mė spaudą, gaivino lietuvis- nustotų augti ai- ku patikėtj, kad jauni žmo-
rodytų gudresnis už kitus. Gendrutis, girdi, nešventas, ir labai maža. Dar mažiau bu- ką žodį ir mintį, pačios švie-' ?.017U ,*T.etP9: WeuznĮirs- nės, ka tik vedę ir abu lan-
Gendručiu, girdi, vaiko nekrikštys. Pasakė, ir neliko. vo tokių, kurioms rūpėjo tesi irtą šviesą nešė savo ?im e’ ką universitetą, turėtų para-

Ji dabar kalbėjo drąsiai, nes Gasiūnas, pavalgęs ir bendri lietuvių ir moterų tautiečiams ir iki paskutinės £^2 vfann šių problemų. Atsakau į šį
^ataugėjęs, išėjo iš trobos. Antanas miegojo. Klausėsi tik reikalai. M. Michelsonienė dienos paliko ištikimos savoj narrimi — kovoti su’todėl- kad’ Jei Tanis-

- .......................... .................................- ■*" -rSii tikrųjų turi toki?

— Jei aš turėsiu sūnelį, tai vistiek pasakysiu kūmams 
kad man būtų Gendrutis, ir gana. Ką čia nešventas, kas ]jau. 
čia išrado, kad nešventas? Kodėl jau Genovaitė šventa, ( Velionė M. Michelsonie-

Ignacas, bet ir jis snausdamas, nes visą popietį balsiai*
skaitė, paskui klausėsi tų Gasiūno ir Teklės ginčų ir ne- į akt.wiJ? jĮalyvavo ano 
smagiai jautėsi. Nebūtų jis skaitęs, tai Teklė nebūtų nieko (meto su^raziscl1? kovojoąų sim 
žinojusi nei apie Genovaitę, nei apie Gendrutį, ir dėl to
diena rainiai baigtųsi.

A, „JOtJ A V
Iš tiesų pačiam viduržiemy Teklei gimė sūnus. Tvoros 

poškėjo, ir sniego buvo iM fMMriMis vis giedras ir 
giedras tada pasilaikė keips maitfe£ v

— Susals vargšelis, — vyniodama tūdalodama savo 
iį kalbėjo motina, kai jau pradėjo pakilti iš lovos.
6 tas įpėdinis rėkė kiek galėdamas, ir motinai jo 

ąjkriatinis knerkimas patiko.
— Vabalas, — sakė ji, — o žiūrėk, kiek išrėkia!
Bet kartą dingtelėjo jai, kad gi jų šuo Vabalas ir kad 

sūnaus taip nedera vadinti, tai nuo tos dienos pradėjo ji 
mažąjį rėksniuką burbuliu šaukti.

Namuose buvo šilta, nes tris kartus per dieną kurda
vo pečiuką, kad tam burbuliui būtų gera. Pagaliau sprogo 
šaltis, o motina pastebėjo, kad jos burbulis maudomas 
nustoja rėkti.

Tik namuose nebuvo pieno. Lyg tyčia, užtrūko karvė.
Teklė pratino savo sūnų prie ramunėlių arbatų^ siuntinėjo 
Ignacą namo, kad jis savo mamą paprašytų pieno. Vieną 
karvelę ir Ignaco tėvai teturėjo, tai jis bėgdavo dar į Ger- 
vydus pas Ladutį, pas Pranckūną, o paskui Petras Kalvė
nas, kai sužinojo Gasiūnų bėdą, pažadėjo pastoviai duoti 
po butelį.

(Bus daugiau)

(Kazimiero Barėno "Tūboto gaidžio metei“, iš ku
lių paimta čia spausdinama ištrauka, yra gavę šiemet ™ ____ _______ r._
Kaaados Akademinio Sambūrio teikiamą Vinco Krėvės «ėjusi molio koraHmio vardą, 
vardo premiją. Knyga gaunama ir Keleivio administraci- ęuokelM keve arie«į bmUą į- 
». Jos kaina—minkštais viršeliais |8.15, kietais >3.75). pfcHai®.

Kaip taurelė apgauna
Ar/''-

* i

rezultatas. Alkoholiko gydy- viskas yra jo ir jo motinos tos Fondą mūsų laisvės ko
mas reikalauja pasiryžimo, vardu. J

Maloniai prašau man pa
tarti, kaaš turėčiau daryti?Daug žmonių yra, kuriem

Esu jauna ,ilgonis ir be 
ninigų. Nežinau, kur kreip-

rai!

(Tęnnys)
Geria vienas, o kenčia dėl 

to daugelis. Alkoholis pada
ro žmogų savo šeimos prie
šu. Girtuoklis išmaino namų 
šilimą i kompaniją, nes tik 
ten randa sau pritarimą. 
Žmonai tenka visa šeimos

rūpesčių rasta, nes vyras ne- 
beatsakingas. Alkoholikas 
jaučia savo kaltę, jį nuolat 
kamuoja sąžinė, jis pergy
vena ir dėl savo sveikatos, 
tačiau susivaldyti nebesuge
ba. Jis, kaip ir visi, įsitiki
nęs, kad ”išgerti reikia, bet 
su protu“, bet jis jau nebe
moka gerti "su protu“. Jis 
ieško savo smukimo priežas
čių visur, tik ne savy, kalti
na visus, tik ne save, teisi
nasi prieš kitus ir prieš save. 
Jeigu iš pradžių jis meluo
davo kitiems, dabar apgau
dinėja pats save: "Visi ge
ria, bet kiti neįkhūva“. "Ko
dėl kitiems galima, o mar 
ne?“ Nepaisant pasiteisini
mų, savigarba kenčia. Norė
damas ją atstatyti, alkoho
likas ima girtis savo praei 
ties pasisekimais, pažinti
mis, kompanija jam pasida
ro dar reikalingesnė, o "šal
tasis karas4 šeimoje dar la-

girtuokliavimo papročiais.
Kol žmonės nežino, Indi, 

kam ir kaip gerti, nebus ga
lo nelalimėms, kurias gimdo 
alkoholizmas. <

"T.M.* ■
’ srJ ,-ii' j

KIEK AMERIKtmS 
PRAGERIA?

Žemės ūkio ministerijas 
surinktais duomenimis, per
nai kiekvienas amerikietis, 
vidurkį imant, pragėrė >81, 
užpernai — >77, o prieš 10 
metų — 1959 metais — >57.

Bet iš tų skaičių nedary
kime išvados, kad dabar 
svaigiesiems gėrimams išlei- 
Ižiama didesni uždarbio 
dalis. Priešingai, jei prieš 
10 metų minėtiem gėrimam 
buvo išleidžiama 3% uždar
bio, tai dabar tik 2.6%

JAUNIMO KONGRESO 
KOMITETAS

i •
PLB valdybos ir jaunimo 

organizacijų atstovų susirin
kime Clevelande Mringtas 
Antrojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongreso komite 
tas ir jo prezidiumas. Presi- 
diumą sudaro: Romas Saka
dolskis, nariai Joana Kumš
tė, Audronė KubilHMė, Vir
gilijus Krapauskas ir Vita- 
lė Ruibytė.

tokią prob- 
jlemą, kurią aprašei, tai esi 
reikalinga pagalbos.

Pravartu žinoti, kad Ame
rikoje vyras privalo išlaikyti 
savo žmoną visais atvejais. 
Jis turi ją aprūpinti tinka
mu. butu. jnaietu, reikalin
gais rūhašs>jnr?< meditffriiika 
pagalba, jei ji yra gjs,Reika
linga. Ar yra ar nėra vaikų 
— nesudaro skirtumo. Jeigu

Gautoji aktorė Supilto Lorea, 
M Sk aaL, iš kurtos plėšikai 
Nrw Turko pagrobė >450,MS 
vartės krsugauykią.

SP ECIALI A I 
ŠVENTĖMS 
Į LIETUVĄ

VISA APMOKĖTA 
GAEJAS NIEKO 

NEPRIMOKA
ŠVENTINIS .... S35JiO 
4'/g sv. miltų, 2'/t sv. ry
žių, 2 Vį sv. cukraus, 1 
sv, marmelado, 1 sv. ma
karonų, 1 plytelė šokola
do, 1 maišelis vaisių sal
dainių, % sv. salami, 1 
sv. maišytų vaisių, 100 
gr. Nescafe, 2 maišeliai 
pudingo. 2*4 «v. avižinių 
miltų, 2’A sv. mano krp.
10 SKARELIŲ™ 46JiO
5 vilnonės skarelės su 
didelėmis ar mažomis gė
lėmis ar turkiškais raš
tais ir 5 šilkinės skare
les įvairių spalvų.
Oro paštu siunčiant, pri
dedama >8.50.

VERTINGIAUSIA 
DOVANA JŪSŲ 

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

KAINA TIK $99.84 
MI8RUS siaut. .4126.40
Medžiagos 3 jardai vyrų 
žieminiam paltai, 100% 
vilnos. 3 jardai moterų 
žieminiam paltui, 100% 
vilnos, 3*4 jardo vyrų 
kostiumui, 100% vilnos, 
3 jardai moterų žieminei 
suknelei, 100% vilnos, 
2 lovos paklodės (dvigu
bo dydžio), 2 pagalvių 
užvalkalai, 6 turkiškieji 
• •nkšluosčiai.
Yra daug kitokių dalykų 
šventėms.

Prašykite veltui naujo 
k a t a I o g o-F

UžSAKLKITE TUOJAU
Užsakykite tiktai per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rš Btroot 
New York, N.Y. ietie

Prašykite mšo.
▼ e I t o I !
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Išrinkime gubernatorių, kuris mus pažįsta!

BUVO GAUSIAUSIAS 
BANKETAS

Spalio 11 d. j So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos 70 
metų sukakties paminėjimą 
ir narių veteranų pagerbimo 
banketą susirinko apie pus
ketvirto šimto žmonių. To
kio gausaus banketo Bosto
ne seniai nebebuvo.

Minėta draugija inkorpo
ruota 1899 m. spalio 3 d., 
tuo būdu ji jau veikia 72-rus 
metus. Jos 70 metų sukaktį 
reikėjo minėti pernai rude
nį, bet, žinoma, geriau vė
liau. negu niekad

Teisybę pasakius, ta su
kaktis ir šiame bankete tik 
prabėgomis paminėta, nes 
visas dėmesys buvo sukaup
tas nariams veteranams pa
gerbti. Veteranais vadinami 
tie nariai, kurie draugijoje 
išbuvo 25 metus. Paskutinis 
jų pagerbimas buvo prieš 
kelerius metus, todėl tokių 
narių dabar yra 184. Iš jų į 
banketą atsilankė tik trupu
tį daugiau nei šimtas.

Banketo pradžią teko kiek 
užtęsti, nes įvyko nelaimė: 
vieną viešnią ištiko nuoma
rio priepuolis.

Banketą pradėjo komiteto 
pirmininkas Antanas And
riulionis pasveikinęs susirin
kusius. Po jo kalbėjo dr-joe 
pirm. S. Drevinskas. Jis pa
kvietė Juozą Vembrę tarti 
žodį. šis prie naujų didelių 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vų, kurias laikė tautiniais 
drabužiais pasipuošusios lie
tuvaitės, o tarp jų stovėjo 
Teodora Vilkienė ir už jos 
Ona Ivaškienė, pasakė kal
bą (ją rasite gale) ir perda
vė tas vėliavas pirm. S. Dre- 
vinskui. šis lietuvaičių lydi
mas vėliavas nunešė į sceną 
kur jos nuolat stovės.

Vėliavų išlaidas ($106 
sumokėjo T. Vilkienė, o vė
liavas parūpino O. Ivaškie- 
nė su J. Vembre.

Po kun. A. Baltrušūno in- 
vokacijos dalyviai stiprino
si O. šiugždienės su padėjė
jomis paruošta ’ vakariene. 
Po vakarienės pirm. S. Dre
vinskas nariams veteranams 
įteikė po specialų ženklelį 
Vėliafi, kas norėjo, galėjo 
šokti iki vėlumos.

, Maža pastaba: kodėl ne
pasirūpinta pasikviesti foto
grafą?

Čia ne pro šalį priminti, 
' kad draugijos steigėjai bu- 
. vo šie: Matas Žioba, Mate- 

ušas Ožkinis, Jonas Adams, 
Aleksandras Nevinskis. My 
kolas Coran, Domininkas 
Shabanas, Adomas Gutaus
kas. Steponas Plekavičius ii 
Jonas Obantas.

Dabar seniausi nariai. į- 
i stoję 1911 m. pradžioje, yra 

Juozas Lekys ir Jonas Tui- 
:nala.

Draugijos tikslas nuo pat 
; pradžios buvo padėti lietu- 
; viams tapti gerais JAV pi- 
* liečiais, rūpintis švietimu, 
'kultūra, savišalpa.

buvę 25 ir daugiau metų šios 
draugijos nariais. Susirinko
me pasidžiaugti, kad jau 
prieš tiek metų atsirado čia, į 
Bostone, toks didelis būrys 
lietuvių, kurie suprato rei
kalą burtis į vieną draugiją, 
kurios tikslas išlaikyti lietu
vybę, jos kultūri ir papro
čius.

Savo džiaugsmui išreikš- 
d ir šiai nepaprastai sukak- 
iai prisiminti kilo sumany- 
nas parūpinti draugijai dvi 
eikšmingas dovanas, bū

tent:
1. Lietuvišką tautinę vė- 

iavą, kuri simbolizuoja lie- 
uvių tautos laisvę ir nepri
klausomybę, lietuvių kultū- 
ą, praeitį.

Pone pirmininke, kol ši 
ietuviška trispalvė plevė- 
uos šios draugijos patalpo- 
e, tol čia rinksis lietuviškas 
enimas ir jaunimas, tol čia 
spinduliuos nuoširdi lietu- 
riška dvasia ir čia plaks tik- 
a lietuviška širdis.

2. Antra ir svarbiausia

i

Massachusetts gubernatorius Francis W. Sarg ant yra gerai suaipežinąa an lietuviam ir lietuviš
kais reikalais. Jis dažnai atsilanko mūsų parengi niuose ir dažnai suaMinka su Hetuviškom delega
cijom. Nuotrauka vieno tokio susitikimo spalio pradžioje. Sėdi gubernatorius Sargent; stovi — 
(R kairės) Alya Talutienė, Antanas Matjoika, Nijolė Baškytė, Felicija Greedalytė, Julija čest- 
aavienė, Jonas čestna, Algis Makaitis, Stasys Ur bosas, Aldona Dabrilaitė, Gintaras Karosas, Jo
nas Vasys ir Bronislaw Tai utis. Stiprinkime lietuvių įtaką aukščiausiuase valstijos rūmuose. 
Lapkričio 3 d. balsuokime už gubernatorių Fran ris W. Sargent..... (Skelb.)

są šį. kultūrinį darbą.
Tad visi maloniai kviečia

mi į parengimą atsilankvti.
P.

A. Makaitis — šachmatų 
lygos prezidentas

Miela pažymėti, kad Bos
tono šachmatų lygos (Met
ropolitan Chess League)

dovana — šio krašto garbin-! prezidentu išrinktas Algis 
ga vėliava. Tai simbolis lais- Makaitis, So. Bostono Lie- 
zės, demokratijos ir gerovės, tuvių Pil. dr-jos pirmosios 
šiandien kaikurie neišmanė- komandos kapitonas. Varžy
tai ją plėšo, degina ir nie- bų direktorium išrinktas 
kiną. Tegul tie niekadėjai William Robertie iš Harvar- 
r visi jiems panašūs neuž- do universiteto.

1970-71 metų pirmenybė- pe,e
ainiekinta ir iš garbingos Į*
dėtos pašalinta, tai ir šiame "“ndos: viena — Champi- 
krašte įsiviešpataus vergija. S
ta^.prieap^. Todė! ^“AXSion (Upi

ri turime branginti ši* vėlia- toras Bron,US Skrabu,ls>- 

vą ir ja didžiuotis. Jei nesto
vės čia Amerikos vėliava — 
tai bus uždrausta ir Uetuviš-

Lietuvių I yra tris kartus

koji trigalvė. I Vedybų skelbimai
Tad, gerbiamas pirminin- Lietuvis, gyvenantis Vakarų 

ke, prašau priimti šias dvi Kanadoje, nerūkantis, geros

jas laikyti sios draugijos pa-. mėgsta ramų kaimo gyvenimą, 
talpose. i Rašyti Keleivio adresu, nažy-

! mint aat velio "P.V.“
VISI KVIEČIAMI! j Pasiturinti našlė ieško rimto 

{gyvenimo draugo apie 60 metų
. ™iiO LaI?"d08 vtaiU» ir irfko
Laisvės Varpo metinis pa- raBIM8 Sidnio gyvenimo. 
’enghna8 įvyks spalio 25 d. rašykite Keleivio adresu, pažy- 
So. Bostono Lietuvių Pilie- "li"t ant voko
čių draugijos salėje, ,--------. ir
me aukšte., 369 W. Broad- *iKAl ŠIRDIES DRaUGIS
w»y. So. Burtom Man. Tai «li'l,vK 'Į™“"®“' 
. _ tesiturfs, ramaus budo, legaliai
bus vadinamasis Surum- išsiskyręs, nori susipažinti su
’Hirum“, kuriame meninę Hetavaite mergaite, išsiskyrusia
programą atliks "Dainuo-
iančios Rūtos“ iš Waterbu- 
ry, Conn., solistes kun. Vin
cas Valkšvičius iš Brockto
no*, Mass.. akomponuojamas 
dr. Vytenio Vasyliūno.

Bus lietuviškų valgių bu
fetas ir įvairių gėrimų ba
ras, šokiams gros Worceste- 
rio lietuvių jaunimo orkest
ras "R. M. Trio“.

Meninė programa bus 3 
vai. po pietų.

Įėjimas į parengimą tik 
$1.00 auka. Įėjimo laimėji
mais yra $25, $15 Ir $10 gry
nais pinigais. Taigi, kiekvie
nas, įaigijęs įėjimo kortelę, 
ęalės laimėti vieną iš nuro
dytų dovanų. Dalyvavimas 
parengime nėra būtinas do
vanai laimėti.

Rengiamas "Surum-bu-

Uoliai ruošiasi Balio seimui

Lapkričio 28-29 dienomis

Globė mini A. Muitaitį 
M

Spalio 18 d. Suąday Glo-
Bostone šaukiamas BUlfo be, ”Chess“ skyriuje rašo- 
seimas. Tam reikalui suda- ma, kad naujuoju Metropo- 
rytas gausus komitetas. Vei- litan Chess League prezi

dentu išrinktas Algis Makai
tis. Kartu aprašo praeito se
zono Bostono tarpklubines

ta ir kas dar reikia daryti. , į"™. lai!"?jo
Vajaus komisija i&iunti- P°ylsto,n klub“- Visos kitos

nėjo šimtus laiškų ir ne tikIr.
v.a aman, Championship di-

kia įvairios komisijos.

įq 14 d. susirinkime 
fg&,' kas jau padary-

laimėjusi antrą vietą 
no tarpklutnriėse varžytose 
ir penkis kartus trečią vietą.1 Tai Romualdas Pocius, 

Buvo metas, kai trys lie- Keleivio skaitytojas, į šį 
tuvių komandos dalyvavo kraštą su tėvais atvykęs vos 
tarpklubinėse (1955-1956) kelerių metų būdamas. Jis 
varžybose. Jose pasižymėjo atostogas praleidžiąs važi- 
jaunimas: šešiolikamečiai nedarnas po JAV. Tai ma- 
Gediminas ir Leopoldas tonus vyras, gerai informuo- 
šveikauskai, Saulius Vaičai- tas apie savo tautiečių gy
tis. E. Spirauskas ir vienuo-. venimą. 
likametis Gediminas Kuo-1 
dis.

Tais metais Lietuvių I pir
menybes baigė antroje vie- _____
toje, lietuvių H — viduryje Federacijos

lietuviams. Tikimasi, kad 
bostoniečiai seimui galės į- 
teikti gana stambią auką. 
Kiekvienas prisidėkime sa
vo įnašu, kad ta auka galė
tų būti kuo didesnė.

Kas nauja lietuviškoje 
mokykloje?

Šį rudenį Bostono litua
nistinėj mokykloj užsiregist
ravo 124 mokiniai.

Tėvų komitetą sudaro šie 
asmenys: pirm. inž. Brute- 
pis Yąitas, sėly-, Dalią. Liz- 
denienė, ižd. prof. dri Juo
zas Navickas, nares Irena 
Baškienė ir Vita Hodges.

Iš LB švietimo tarybos, 
J. Kavaliūno rūpesčiu, gau
ta dovana.

Mokyklon tėvų

kričio 14 «L 6 vaL vak. So.

vizijoje neįstengė pasiekti 
laimėjimo.

Buvo susirgusi V.
Lituanistinės mokyklos 

mokytoja Vida Kleinienė 
buvo susirgusi, teko eiti'į li
goninę ir nutraukti mokyk
loje pradėtą darbą, šiuo me
tu ji iš ligoninės grįžusi, bet 
dar dirbti negali.

Linkime greitai visiškai 
pasveikti.

jo* salėje.
Bus meninė programa, 

kurioje dalyvaus ir pianistas 
(Saulius Cibas, šokiai ir va- 

Lietuvių Moterų Klubų Į karienė.
Stalus prašoma užsisakyti

Skaitykite 
šias knygas!

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo- 

sas Liūdžius, 246 pusią* 
piai, kaina.......... 93.00.

Motery* pasiskirstė

i i- • t* • ttt i - ________ - - Bostono, sky-l _
lentelės ir Lietuvių III lai- riaus Valdybą dabar sudaro: j pas D. Lizdenienę (telefonas 
mėjo pirmąją,Vfetą savo gru- pirm. g. Valiukonienė, vice- 731-0188) arba B. Veitą 
peje, ataatojuri priešakyje pinn. ir y. Kulbokienė, (tel. 843-2141)
Bostono Kolegijos ir kitų ^kr. j. uipaitė, parengimų
komandų. Į reikalams narė O. Ulevičie-

«*. v i- < a-v i®** Karės A. Ausiejienė irKwno balius, to v laba. Mikrienė.
Ateitininkai 

Karaliaus
Bostono ir Brocktono at

eitininkai ir jų šeimos svęa

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

LAUMIŲ JUOSTA Bro-
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl*, kaina — 
$3.00.

LIETUVIŲ BELETRIS- 
TIKOS ANTOLOGPA U 
omas, redagavo

Ir
700 puslapių, kaina

/ eško REIKALINGAS KEPfiJAS

Ieškoma patyrusio lietuviškos 
duonos kepėjo, gyvenančio A

Anelė Adomaitytė ieško savo 
brolio Prano Adomaičio, girna- __ __
sio Sudvariškio kaime, Stakliš-' rikoje a7^toiTy>T Užsi«y gy
kių parapijoj, prieš daug metų 
iš Lietuvos išvažiavusio į Sao sudaryta darbo 

sutartis, ir jis bus atvežtas j
Paulo (Brazilijoje). Jis pats ar jAV-bes. Geras atlyginimas. Pa
kas apie jį ką žino, prašomi man 
pranešti šiuo adres:

Mrs. Anele Kamm, 18Ū H St. 
So. Boston, Mass. 02127

siūlymus siųsti Keleivio adresu.
(42)

ar , našle 35 46 metą amžiam, 1 
betkurios tikybas. Rašyti Kelei* 
rieMMhdroM;

_____- 636 E. Broadvray,
Bosteu, Mass. 02127, pužy- 
Viliui.

NENUSIMINKITE!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, raukų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant un^ 
vargį.
OE-LEEF RUB mosfls dan- 
gumai pagelbsti. Užtikrinam pu- 
4kmes, arba grąžiname pinigus.

Siųskite >5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PROOUCn
Nortk Sta., F.O. Bus 9112 

Nevrark. NJ. 07100

RADUO PROGRAMA 
flonimmio Uetavių SadDo

SSS^gttA ototfeo
tetikiu ir iš ototioo PM, 
101.7 mc.. veikte oekmadim 
nteianiKl iki 1^0 vaLdte 
oą. teduodama: Vėttemšą

platinimo reikalą boo aukš
tai vertinama. Kadangi tik r _ M , 
hbUMfa khn^tojų d«H» 
aavo įnešate padeda padeng- Btemo reikalais kreiptis j ti radijo trSalteciteiitei- *>tic Floriote gėlių ir dova 
dao. tad nrommartuščte ”« krautaivę, 502 E. ftoad 

may, So. Bostone. Telefo- 
am AN 8-0480. Ton

rum" yra labai reikšmingas 
^Didžiai Gerbiamas Draugi- toHmemei radijo programai.: 
* jos Pirmininke, Talka siunčiamų kortelių iš* ‘
Malonus Kunige Klebone ir ‘
kiti dvasiškiai,
Mielos Viešnios ir Svečiai, 
šios draugijos nariai,

Šiandien turime nepapras
tą šventę, nes subrinkome 
paminėti savo draugijos 70

dao,
kasą

tad programos tuščią 
reikia papildyti pelnu 
vnghno, nes primingurootar mkaktį ir pagerbti B pnrengbnov .... ________

tuos asmenis, kurie yra iš-|«tveju reikėtų sutraukti vi- “ » Ketoms

Kristaus Karaliaus šventą į$10- Knygoy ymjl rašyto- 
spalio 25 d. Brocktone, šv. ’ *
Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioj, kampas Ames 
St ir Sawtell Avė.

Programoje — 10 vai. pa
maldos, 11 vaL agapė para
pijos salėje. Po to kun. S.
Ylos žodis ir trumpa progra
ma.

NAUJI PATVARKYMAI, 
kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siuntiniams 

į LIETUVĄ ir U.S.S.R.
Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas kaikurių 
daiktų muitas ir kt.

SENA PATIKIMA FIRMA 
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį 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 prašpme pasinaudoti mūsų patarnavimu ir 
Jūs būsite dėkingi mums.

SIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI

no kraujagyslės — 
rai kartu paimu* siektų 100 
tūkstančių kilometrų.

i>. ■ ■ ■ 't, fe jįbįŠ

Paskutinio katalogi patvarkymų reikalu
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
71S WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455
CENTRINI IŠTAIGA NEW YORKE: 

220 Park Avė. South, Nevr York, N.Y. 10003 
TeL: 212—902-8410

ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovais:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N.Marshall S. WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. DI 2-2374 
SO. BOSTON4 Mass. 02127, 390 W. Broadvray AN 8.8764 
CHICAGO, III., 60632, 4102 Archer Avė. 254-4144
CHICAGO, III. 00022, 2242 W. Chicago Avė. BE $-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th St. 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7560 
ELIZABETH, NJ., 07201, 966a Elizabeth Avė. 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212,11415 Jos. Campau A. 866-6360 
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Avė, 200—249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethang AT 1-1767 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset 382-1568
MIAMI, Fla. 33188, 64-06 Biscayne Blvd. % FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Mina. 66418, 2422 Central Avė. 788 2645 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadovr 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 6624 So. 32nd St. 731 8577
PARMA, Ohio 44134, 6432 Stote Road 749-3033
PITTSBURGH, Ph. 16222, 346 Third Avė. GR 1-3712
ROCHESTER, N.Y. 14621, 633 Hudson Avė. BA 5-6923 
NEW YORK. N.Y. 10003, 101 First Avė. OR 4-3930
SAN FRANCISCO, Cal. 94122. 1236—9th Avė. LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98103, 161*2 N. 39th St. ME 31853 
SOUTH RIVER, NJ. 08882, 168 Whitehead Avė. 257 2113 
WORCESTER. Mnsa, 81884. 82 Harrison SL 798-3347 
TRI
VINE

ENTON. NJ. 68611. 738 Ubertv St. LY 9-9163
NELAND, N J. 08360, Parish Hali, W. Landis A. 691-8423

įo kūrybos pavyzdžiai. 
Gyvulių ūkis, Gevrge Or-

wel bolševikinės santvarkos 
satyra. 71 psl.. kaina $1.00.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Paraiė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.
NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
fUVOS PINIGAI, Jono K. 

Kario, 225 psl., kaina $5. 
Asmenų, dievybių ir die'- 

vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
$3.00.

SAVAITRAėTIS

• ■•'•i1

iafanaaeja sfcaRytejm apie puaaaHnius ir Hetuvišhuoolm 
įvykius, deda daug ir įdomių aaelraukų ir atvirai pasbako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Joare rasite įdomių skaitytojų laMkų skyrių, kariame tankia
me abipusių pasisakymų ir aaamsaių kiekvieno viriema 
svarbiu problema.
^NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsą iš
eivijos laikraštis, ieškąs majų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvless sasmoaeL koris kovoja ir dirba si 
neprMdaasomą Lietava.

Metinė prenamerata JAV-se 98.00 •<>
Adresas:

7722 George Street LaSsSe-Moatreal, 696, Quehee. CANADA

Sek

173 Arthur St,

11-12 vaL 

AM 1.488 KC ta FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS 

Mass. 82482. Tel. 586-7209 -

Laisvės Varpas
Lietuviu Ra d ii o 

Valanda

0 r 1
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Vietines žinios
Savo auką BALFui galite 

jleikti ir Keleivio administ
racijoje. Ji bus perduota, 
kam yra skirta.

Sunkiai sužeisti Baronai
Spalio mėn. 11d. rytą prie 

Brocktono Anelę ir Valterį 
Baronus ištiko eismo nelai
mė — abu sunkiai sužeisti, 
guli Stoughtono ligoninėje. 
Linkime jiems greičiau pa
sveikti.

Šaunus balius

išvyko
Mūsų kaimynai Emilija ir 

Antanas Aleknos antradie
nį išvyko į Floridą 
šalčių išvengti.

žiemos

Lietuviai inžinieriai ir 
architektai jau 21-rius me
tus organizuotai veikia, bet 
savo balių kasmet, kaip tai 
daro kitos organizacijos, ne
nerengė. šeštadienį buvo jų 
pirmasis balius. Jis buvo tik
rai gražus, bet apie jį ir in
žinierių veiklą parašysime 
kitame numeryje.

Dabar turės net kelis Vyčius

Spalio 15 d. buvo mėnesi
nis So. Bostono Lietuvių Pi
liečių dr-jos susirinkimas. 
Jame pagerbti 8 mirę nariai 

. ir priimti du nauji. Balfui 
| paskirta $300 auka.

Per rugsėjo mėnesį paja
mų buvo $12,480, bet buvo 
ir didelių išlaidų, todėl pel
no beliko $421.

Nominuoti kandidatai į 
draugijos vadovybę visi ir 
dabar joje esantieji. Tas są
rašas dar gali būti. papildy
tas iki direktorių susirinki
mo lapkričių >0 a.

Išrinkta ir komisija rinki
mams vykdyti: dr. A. Kapo
čius, J. Kapočius, J. Vizba
ras, J. Lekys ir kt

Prieš pat susirinkimo už
darymą žodį gavo A. Čapli
kas. Jis scenoje pastatė įrė
mintus Lietuvos Vytį ir Da
riaus - Girėno paveikslą ir 
pranešė, kad paveikslus ga
vęs veltui iš prel. P. Juro, o 
už rėmus sumokėjęs $13 ir 
kad juos dovanojąs draugi
jai. Susirinkusieji plojimu 
padėkojo. Tuo būdu dabar 
draugija, be seno, nusidėvė-

RINKSIME naują karalienę 

SANDAROS MOTERŲ KLUBAS

sekmadienį, lapkričio 1 <L 4 vai. popiet 
So* Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos 11 aukšto saloje

368 Broadvvay, So. Bostone- ....
jau dvidešimt antrąjį kartą vmfeaš .J •*'

Našlių karalienę
Bus skani vakarienė su gėrimais 
Gros Micky Habarek orkestras

Pirmininkė Ona Leščinskienė su banketo 
kviečia visus atvykti ir dalyvauti karalienė

Visi linksmai praleisite laiką!

jusio, turės dar du naujus 
Vyčius, po vieną kiekvienoj 

| salėj. ,
Seniai taip reikėjo, įtiktai

gaila, kad dėl tų Vyčių visai 
be reikalo kilo toks didelis 
triukšmas.

PRANEŠIMAS

Baltic Realty 
& Insurance Agency

savininkas V. Stelmokas 

praneša, kad ji yra persikėlusi 

nuo 1970 m. spalio 1 d.

I
597 East Broaduray

SOUTH BOSTONE

Telefonas tas pats: 208-0030

BUTASCOSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Miibury St 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8 2868 

yra vaenibtcJe otsuau jsuu- 
ga Wo*cestery, kuri siaučia 

tiesiog iš vVcrces- 
j Lietuvą ir kitas Kuez- 
aidomaa sritis* Čia kal- 
i lietuviškai, patarnau* TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKI UTĖ)

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiad.eniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

•ooooooooooooooooooooooooooooooooo Zi

Peter Maksvytis

40 Chureh Street 

E. Milton,
Atiteku finu
to ir projektavimo darbo* U Įsa
ko ir viduj*, gyvenama namo ir 
biznio pastatę, parai Jftao rrika- 
lavims. Saukite viaadaa iki • v»-

vakam.
Telefonas: C98-M75

Telefoną**: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

IPID1NI8 
OPTOMET RISTAS

Valandos:
n»m v»- rv+n iki f» ”^1. v*k 

Trečiadieniais nepriimama
44? BROADVVAY 

South Boston. Mase

Ketvirtis * Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimaatal

Elektros Prietaisai 
Mpaatingai taisoma laikrodžio* 

Uodo* papaotalu*

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON
Td AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai išpildome gydytoją ra

M reik vaistą — alkti t Retorišką 
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S^ Beg. Pharm.

M8 a W. Braedway, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Telefeaae AN 5-9929

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v- išskyras šventadienio* ir

mooooooooooooeooooooooeoooooaeaF

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

South Boston Savings Bank
ALFKED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

DABA
už 90 dieną įspėjimo indėlius moka

už visos kitos indėlius moka
‘ ’’ * • ' į ?

Kuo įdėjimo dienas — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
bankas veikia įeš-teemua metus. NseMmdni ytn narstomi nao Mam. mekesMų. 
Bankas atidarytas nuo 9 vaL ryte iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
tary boje yra Lietuvon garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigaitis. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Tartas (Assets) yra

viri 210,000,000

» Dažau ir Taisau |
Į Namas ii lauko ir viduje, 
p Lipdau popierius ir taisau^ 
* viešą, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią

JONAS STARINSKA8 
220 Savin Hill Ava.

TeL CO 5-5964

h

Plood Sąuare 
Hardware Co.

k. i.
oa KAST BBOADUAt 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN S-414S

Baajamin Moora Dažai

Stiklas 
Visokis RikaMSya

Bai k man y*

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rtMą

Kreiptis 

BRONIS KONTRIM

So. Bestam, Mass. 92127 
TsL AN 5-1751

Vį

nereikalingai eikvoti kurni alyvą
1970

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savybės:
Produktingnams

Grožis
Ekonomija

Pilnas įrengimas, įskaitant aly

vos burnerį, pūtėją, oro filtrų, 

termostatą, kontrolę ir darbų su
jungti rūsy su vamzdžiais.

i
10 metų garantija.

Paskatinė modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

> 479 Adams Street, Qnincy. Mass. (12199
Alyvas barnelio aptarnavimas ištisas 24 vai. per

Skambinti telefono: 436-1204

Namams šildyti 
geriansias pirkinys

į A. J. NAMAKSY
! Real Estate A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Neartom CaJtre. Mass. 92159, 

TeL 332 2648

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet 796-3347 

Tiesiii iš Worcesterie aku 
Nam įvairias aiaatinias į 
vą ir kitas Bosijęs 
plotas! Siuatiaiai radaram! B 
vietinės gamyl 
aro, sutinto ir 
nią. Tarime vieloje įvairių vie 

* tinės gamybos ir impsrtnstą 
prekių ii kitų kraštų vtoai šė
momis kainomis. Be to, siaučia
me maistą, pinigus ir galite ak 
sakyti jų gamybas prekes. £b 
sumokėsite pinigus, e giminė* 
ten vietoje galės pasiriakti aš 
snkrtas prekes.

Taipogi tarpininkaajame pm 
tam tikras įstaigas atsikviest 
gimines čia pas save į sveėiųr 
ar nnotaiiniam apsigyvenimai 
Patarnavimas atliekamas grai 
tai ir sąžiningaL Ataflnakų įsfti 
Rinsits. Vedėjas A. 8ehyrtauki

mmmmmmm********

r

r:.

&FUEL CHIEF

1 Ori M e t n f ju (» r» .

nebrangiai 
mejamas 6 kambarių butas III 
ankšte, 507 Washington Street, 
Dorchester, Mase.

Kreiptis telefonu TA 5-7879 
po 6 vaL vakaro.
-- --  4

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO I LIETUVĄ
ir kitus Ruaijoa

garantuotas

pakils.

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL P-P- 
valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broaduray 

k Bnstou, Mana. 02127
TaL

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO
' IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas nudėtose salooe, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jaoa atsikviea 
ti j svečios — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Ttaas.Atlahtic.'Travel Service. Čia visą 
I« ktnvą-kil i et aJ (air tiekėte) i š r a i e m 1 

r b a jekie papildome
ekesčie.

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

b
Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo

360 W. Broaduray 
So. Beeinu, Mam. 62127

Triifauait
t .Vtmea dramine¥101) ▼MtJB
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