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Sparčiai ginkluodamies kalba 
apie nusiginklavimą

Helsinky 
atominio ginklą1 
susitarti.

JAV ir Sovietijos atstovai tartis 
reikalu. Mažai vi 

tęsiama* ir

šiomis dienomis Suomijosginkluotų povandenimų lai- 
sostinėje Helsinky vėl pra- vų. 
gidė jo JAV ir Sovietų Sąjun
gos . derybos strateginių 
ginklų apribojimo reikalu. 
Derybos tuo klausimu jau

JAV Polaris tipo povan
deninių laivų turi 41, kurių 
kiekvienas yra ginkluotas

senos. Jos tame pačiame 16 raketų. Tai tik maža da-
Helsinky buvo pradėtos jau 
prieš 11 mėnesių, vėliau tęs
tos Austrijos sostinėje. Po
sėdžių buvo daug, bet vaisių 
kolkas maža, ir nesitikima 
jų greitai sulaukti.

Abiejų besiderančių prie
šininkų taikos noras yra gal 
ir didelis, bet vienas kitu ne
pasitikėjimas dar didesnis.

Sovietų delegacijos vadas 
Vladimir Semenov atvykęs 
į Helsinkį tepareiškė, kad 
laukiąs susitikimo su ameri
kiečių delegacija, o ameri
kiečių atstovas Gerard C. 
Smith, kad tikįs progresu. 
Tai fr viskas. Gi aplamai ten 
kalbama, kad suaatarhnui 
dabar esą dar mažiau vilčių, 
negu seniau, nes šiuo metu 
JAV ir Sovietijos santykiai 
taip atšalę, kaip Suomijos 
oras..

Kalbėdamos apie nusi
ginklavimą ar bent apie ato
minių ginklų apribojimą, a- 
bi šalys ir toliau ginkluojasi 
iki dantų. Sakoma, kad JAV 
atominių ginklų žudomoji 
jėga jau esanti tokia, kad 
žemės gyventojui ant galvos
tektų 15 svarų dinamito ga
lingumo sprogmuo. Nema
žiau tokių atominių "pro
duktu turi ir sovietai. Kaip 
JAV krašto apsaugos minist
ras Laird Kanadoj susirin
kusiems NATO atstovams 
pareiškė. Sovietų S-ga dabar
turinti apie 1,400 nuo žemės 
paleidžiamų atominėm gal
vom raketų, o tai yra apie 
350 daugiau negu JAV. Jie 
turį ir apie 30 atomu varo
mų ir atominėm raketom ap-

lis to giltinės turto, kuris yra 
dar vis didinamas. Sovietų 
grėsmės akivaizdoje NATO 
pajėgos Europoje jau pla
nuoja vadinamas atomines 
minas, kuriomis galima bū
tų užtverti ilgas fronto lini
jas ir tuo sulaikyti priešo 
veržimąsi.

Gyvendama atominės mir
ties paunksnėje, visa žmo
ni jš trokšta taikos, o jos y 
pač ilgisi demokratinių kraš
tų gyventojai. Deja, fanatiš
ki diktatūrinių ideologijų 
vadai turi kitokią nuomonę 
tuo reikalu.
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patekti įBaltussies rėmus. Apsėtoje dešinėje seu 
senatą. Jia buvo kandidatas į viceprezidentas ir tarp 
rimtąją kandidatą į prezidentas 1972 anetą rin kimuose.

Maskto ii Maine, kandidatuojąs f 
šiuo meta laikomas vieną ii
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Pakistane kesiiesi nužudyti
Lenkijos prezidentu

Pakistanieti* sunkvežimiu sutrynė Lenki jo* 
reikalų ministro pavaduotoją, du fotografu* ir 
pdfttijot pareigūną.

A Atrodo, kad teroras ple- 
i čiasi pasauly taip kaip ir ma
dos, nebodamas valstybinių 
sienų nei atstumų. Besiskun
džiant mums Amerikoj nesi
liaujančiais bombų sprogi
nėjimais, net diplomatų vo
gimais ir žudymais, praeitą 
sekmadienį per pasaulį nuai
dėjo žinia, kad tolimame
Pakistane, jo sostinėje Ka- 
rachi. bandytas nužudyti ten 
atsilankęs Lenkijos prezi
dentas Marian Spychalski.

Spaudos agentūrų žinio
mis, prezidentui nusileidus 
aerodrome ir prie lėktuvo 
sveikinantis su jo sutikti at
vykusiais aukštais Pakista
no valdžios pareigūnais, len
kų ambasados atstovais, da
lyvaujant žurnalistams ir fo
tografams, iš viso apie 20

8*
n

yra
Mansiai patyrusią Ir gudrią ėi-

Turkų teismu spręs
Bražinskų Ūkimą

Turkijos prezidentas Civ- 
det Sunay pasiuntė Sovietų 
Sąjungos prez. Podgarnnn 
telegramą, kurioje sakoma, 
kad dviejų sovietinių pilie
čių pabėgimas į Turkiją ne
turėtų sugadinti gerėjančių 
sovietų-turkų santykių. Bra
žinskų reikalas priklausąs 
teismui, ir jis būsiąs spren
džiamas pagal Turkijos Įsta
tymus. Kaip tas teismas nu
spręs, taip ir bus.

Kaip žinoma, vietos turkų 
teismas Bražinskus nutarė 
laikyti politiniais pabėgė
liais. Galutinį žodį pasakys 
aukščiausias teismas.

Maskva nori ryšių
su Franco

Sovietų S-ga pradėjo slap
tas derybas su Ispanijos dik
tatorium Franco. Maskva 
nori atnaujinti su Ispanija 
diplomatinius ryšius, kurie 
buvo nutraukti 1930 metais, 
kai Franco įsigalėjo vai 
džioje. Nuo tada Maskva rė
mė tik jo priešininkus.

CSė neiada bidi
komunistinė

Naujasis Čilės preziden
tas dr. Allende, dėl kurio iš
rinkimo kapitalistai kelia di
delį triukšmą, sako, kad jis 
nemanąs Čilės paversti ko
munistine valstybe, bet tik 
stengsiąsis puoselėti socia
listinius pradup. Jis nežada 
be atodairos vykdyti stam
biųjų Įmonių nacionalizaci
jos. bet darysiąs tik tai. kas 
yra būtina.

CrMnyfo lankėsi
V. Vokietijoje

Sovietų S-gos užsienio rei
kalų ministras Gromyko, 
grįždamas iš Jungtinių Tau
tų posėdžių, netikėtai susto
jo V. Vokietijoje ir Frank
furte tarėsi su V. Vokietijos 
užsienio reikalų ministru 
Scheel. Sovietų Sąjunga yra 
labai suinteresuota, kad V.
Vokietijos parlamentas grei
čiau patvirtintų pasirašytą 
nepuolimo sutartį.

Iki šiol dar nė vienas so
vietų užsienio reikalų 'mi- ____ ________ __________ ?
nistras nebuvo atsilankęs V. Į isterijoj bėgdama, užkimšo' nį" komunistai nebeturėsią

142 žmonės žuvo 
gaisre

Praeitą sekmadienį Pran
cūzijoje, St. Laurent Du 
Pont mieste, kilus šokių sa
lėje gaisrui, žuvo 142 žmo
nės, daugiausia jaunuoliai. 
Be to, didelis skaičius žmo
nių sužeista.

Tos pasaulį jaudinančios 
nelaimės priežastis buvo sa
lės savininkų apsileidimas ir 
neatsargumas, o taip pat ir

Jis su komunistaiš" 

kartu nedirbs
ą
Pietų Vietnamo preziden

tas Thieu, kalbėdamas par
lamente, pareiškė, kad jis
atmeta koaliciją su komu
nistais net ir karui pasibai
gus. bet sutinka slaptai de
rėtis su jais taikos reikalu. 
O taika tegalinti būti laimė
ta tik karo lauke.

svitą nukreiptas 
ten atoKėjąt 
kuris sutrypė Lenki jus ųžeie- 
nio reikalų ministre pava- 
duoto^zį^ryd Wu)oį*l<, 
du fotografus ir saugumo at
stovą. Pate prezidentas vos 
per plauką išvengė mirties.

Kaip įvykio liudininkai

Vokietijoje.

JAV mokslininkų 
racija siūlo JAV vyriausybei

«»»ybą,
raketų 

tai gal paska- 
susitarti dėl

Deja, sovietams ji* panašių
iinio.

• • •
Kartojanti* Siaurės Airi

joje riaušėm* ir bombų 
■unų

Ujo* vyriausybė

• • •

šauti

Popiežių* ragina arabu* ir 
žydus dar pratęsti paliau
bas, burtos baigiasi šią sa
vaitę, ir daboti savo, o ne 
didžiųjų valstybių interesų.

• ♦ *
Viri New Yorke negrai

knoti, tuo parodant savo

Jis tvirtina, kad jo admi- 
r nistracija valdo 99.17c visų

minios panika. Gelbėdamosi gyventojų ir kad karas sa 
iš degančios salės publika, vaįme pasibaigs per 3 metus,

visus išėjimus, ir dėl to tokia jėgų j0 tęsti, 
daugybė žmonių sudegė.

Be to, salėje buvo daug 
popierinių ir plastikinių pa
puošalų, kurie degė kaip pa
rakas.

Bostone ir apylinkėje pra- 
H*Uoween 

nežinomi sadistai 
ilaki Vii.

dingų saldainių. Tokių įvy
kių būta ir pernai. Policija 
šį nusikaltimą aiškina.

• • •

lui
Sovietai leido JAV konsu

generolai*, kurie per- 
Sovietijoa-Turlrijos 

rubežių ir buvo'sovietų su
laikyti. Amerikiečiai aiški
na, kad minėti generolai ir 
jų palydovai paklydo bloga
me ore, o sovietai, matyt, no
ri juo* apkaltinti inipinėji-

» « *

1

Jungtinių Tautų gen. sek
retorius U Thaat žada pasi
traukti iš einamų pareigų, 
kai kitų
jo 5 metų 
na*. Tokiai 
ku rasti kitų, kuria ir

bū-|

Grobikai paleido Ekva 
doro oro pajėgų vadą goti. 
Cesarį Sandovalį, išlaikę S 
diena* džiunglėse. Pasiro
džius helikopteriui, jie pa
bėgo, palikę generolą.

* • •
Komunistai saigonan nu- 

ė 5 raketas, matyt* buv. 
diktatoriau* Diem nuvertimo 
sukaktie* proga. Buvo 6 
žmones užmušti ir 18 sužeis
ta. Tokio jų puolimo jau se
niai

Būsimi daktarai
vartoja narkotikus

Gydytojų grupė vykdė ty
rimus keturiose medicinos 
mokyklose ir padarė išva
das, kad 30 medicinos stu
dentų vartojo narkotikus 
(marijuaną). Tuos davinius 
jie paskelbė Los Angeles gy
dytojų draugijos susirinki
me.

Prėaidmto įsakymas 
pavėlavo

Prez. Nixonas įsakė fede- 
ralinių įstaigų automobiliam 
pirteti tik mažai švino turin
tį gazoliną, bet paaiškėjo, 
kad jau dauguma sutarčių 
su gazolino pardavėjais su
daryta, todėl ir prezidento 
įsakymas dar ir kitais me
tais negalės būti vykdomas.
Taigi h\ įeitais metais auto
mobiliai troškins gyvento
jus .

Bombos sprogsta jau

ir kareivinėse vwuje ge*. maj. tdw*r scher-
rer, JAV karini* mtoijm Turki-

Praeitą savaitę New Yor-j viršininkas, apeitoje brig.

pasakoja, sunkvežimio vai
ruotojas, paleidęs mašiną į 
lenkų diplomatus ir jų suti
kėjus, garsiai šauk ? ’Salin 
komunizmas!“ Jit L .s po
licijos sugriebtas, bet vis dar 
šaukęs antikomunistinius šū
kius, kol jam užspaudę bur
ną. Jis dar sakęs, jog dabar 
savo misiją atlikęs.

Suimtasis esąs kažkoks 
jaunuolis Feroze Abdulah, o 
sunkvežimis priklausė Pa
kistano tarptautinio aerod
romo valdybai.

Sakoma, kad sunkvežimio 
vairuotojas nebuvęs joks ae
rodromo tarnautojas.

Lenkijos prezidentas Spy- 
chalskis buvo čia stabtelėjęs 
paskutinio atsu veiklumo po 
penkių dienų viešnagės ir 
kelionės po Pakistaną. Po 
Šio ussikėsiiilMo tis taoi nat

TiKinVj vESCISiTlglrelm Ii
užsienio reikalų ministro pa
vaduotojo Wolniako lavoną.

Kodėl tas Abdulah tokiam 
žygiui ryžosi sr kas jį inspi
ravo. tuo tarpu tiksliai neži
noma. Kaikuri spauda skel
bia, jog tai lenkų antikomu
nistinio fronto darbas, tuo 
tarpu pakistaniečiai bando, 
aiškinti, kad čia įvykęs ne-j 
laimingas atsitikimas, atei- 
palaidavus to sunkvežimio 
stabdžiams.

ke sprogo 3 padėtos bom 
bos, apgadinusios du karo

gen. Cbude McQuarie. Jie. tar
nybos reikalais skrisdami, pa-

rezervų ir policijos pastatus. Į klydę ir pateko į Sovietą S-gos 
Žtoonių aukų nebuvo. Sek- teritoriją. Jan astrą savaitė so 
madienį bomba sprogo ir
prie naujokų priėmimo pa
stato Fresco, Cal., mieste.

vielai Ją lupolsldšb. JAV įtei
ki sovietams griežtą reikalavi
mą paleisti.



Akmenys prieš prezidentą t
' iKai diktatūrų slegiama žmonijos dalis per kraujo i 

laisvės ir demokratinės santvarkos, šiandien 
t Rodininkai, kaip čia, JAV-se. laisvės perteklius ve-f 

da kraštą į anarchiją, ugdo terorą..irchnliganizm^ Lais
vės priedangoj sukurstyta minia degina n»amus$ fcr atikai 
bombomis griauna mokslo įstaigas, šaudo tvarkos dabo
tojus ir užrėkia kitaip mąstančių ir-kalbančių balsą.-

Pagaliau buvo pasiekta ir to, kad praeitos savaitės 
ketvirtadienį anarchistų minia San Jose, Cal., apmėtė 
akmenimis net patį prezidentą Nixoną, o susirinkime, šū
kaudami blevyzginius žodžius, bandė neleisti jam kalbėti 
ir išdėstyti savo nuomonę. .

Tai retas įvykis net ir tokioj Amerikoj, kur visko ga
lima tikėtis. Tai jau mažumos pastangos teroru diktuoti 
vyriausybei, prievarta užčiaupti kitaip mąstančių burnas, 
sudaryti sąlygas, kad būtų girdimas tik vienas ir "vienos 
tiesos44 balsas. 6 tokia taktika jau nieko bendra neturi 
su demokratija, nes, kaip žinome, akmenys ir bombos 
prieš laisvą piliečių žodį buvo ir nacizmo, ir komunizmo 
ir kitų diktatūrinių santvarkų įsigalėjimo pradžioje.

Reikia manyti, kad šie peržengę plačiausios laisvės 
ribas įvykiai pagaliau susilauks, ir atitinkamo ątąveiksmįo.; 
Juos pasmerkė ne tik abi didžiosios partijos,.bet ir pats 
prezidentas savo kalboje pripažino, kad iki šiol darytos 
nuolaidos atskalūnų agresijai veda kraštą į dar didesni 
terorą ir riaušės. Terorizmas, sako Nixonas, siekia prezi
dentą padaryti Baltųjų rūmų belaisviu, neleisti jam betar
piškai kalbėti Amerikos visuomenei tai, ką ji nori girdėti. 
Riaušės Amerikoje nesančios nei karo, nei priespaudos 
padarinys ir nei romantinių revoliucionierių veiksmas, o 
tik žudikų ir palaidūnų darbas, šis elementas visada pla
kė gerosios žmonijos dalį. Taigi į šį reiškinį reikią ir ati
tinkamai reaguoti.

Demokratinės visuomenės atskalūnų tironijai atsaky
mas turįs būti kietas, bet teisiškas, paremtas atitinkamais 
įstatymais. Prezidentas pareiškė, kad nauji ir kieti įstaty
mai turėsią duoti taikos jėgoms naujus raumenis kovoje 
su kriminaliniu elementu. Tam reikalui turinti būti nauja 
ir praplėsta esamų įstatymų interpretacija. Be to. lauktina

KEUBVUCaft BOSTOM

Jie varžėsi rinkimuose New Yorko vajriljaja 
Xixono politikos kritikas, nors pats yra 
palaikė Bucklcy. Ar tas

APIE PAVOJŲ ŽINOSIM 
PER 30 SEKUNDŽIŲ

«,: Netrukus JAV vyriausy- 
oė pradea statyti radijo sto
tis. kurios, pavojui makt,
.priešo raketoms atlekiant, 
spės gyventojus. Pirmoji ta
ria stotis bus pastatyta prie 
\Vashingtono, kurios sigm
ai bus girdimi dešimtyje ry

tų pakraščio valstijų. Spė-i raštų rinkini, 
jama, kad ta nauja apsau- į profesoriai. ir.

duries 6mM yra

4
Ottingeriui, dar nežinia.

ratiliu
SPAUD
Sarty 

dalelė M 
jos. O taiddr 
lis rusų 
niversitetas 
do žydų:

gos priemonė užpuolimo at-:nės apžvelgia .. ..
veju galės išgelbėti nuo 10 Į tykmvuną po jgevoliucijos
iki 15 milionų gyventojų.

Ji veiks šitokiu būdu. Kai 
vyriausia oro apsaugos vado
vybė. esant pavojui, nutars 
gyventojus įspėti, radijo ir 
televizijos aparatuose išgir
sime smarkų aliarmo garsą,

. . .♦ . , . jei prie tų aparėtų turėsime
tvirtesnės moralinės vadovybes ir pagarbos įstatymams ir, tam prietaisų. Tuo pa- 
ištėvų, kolegijų administracijų ir kitų piliečių:* » i čiu metu bus išjungta pd-

Tal suprantama. Bet piliečiams lieka laukti, ar ta mi- prasta programa. Tuo būdu 
nios akmenimis įžeistos vyriausybės žodinė reakcija tikrai apie gresiantį pavojų kraš- 
pasireikš ir konkrečiais veiksmais po rinkimų. ' tas sužinos per pusę minu-

į tės, o šiandien tam reikalin- 
<ga 15-20 minučių, mažes
niems centrams net 30 mi- 
nučių.

• Tas prietaisasį įmontuo- 
j tas į radijo ar televizijos a- 
■ paratą, turi dar ir tą ypaty
bę, kad jis veiks, skleisda- 

kitu“, mas pavojaus signalą, net ir 
.tada. kai aparatas bus iš- 

Jau tik ta bylos ištrauka jungtas, kai jokios progra- 
rodo, kokio lygio ginčai vy- mos neklausysite ar bus nu- 
ko ir kokia tamsybė buvo traultta elektros srovė. Jj 
net to ano meto garsaus tel- gaivins baterija, ir, esant 
sininko galvoje. t pavojui, radijo bangų vei-

Prisiekusiems posėdinin-j kiamas. pats automatiškai 
kams, kurių tarpe vienas ne-1 įsijungs ir pradės šaukti, 
mokėjo nei skaityti, nei ra
šyti. pakako 10 minučių Sco- j

Mirė „beždžionės” bylos

Spalio 21 d. Shreweport, 
La., mirė 70 m. amž. John 
T. Scopes, kurio vardas 1925 
metų vasarą buvo minimas 
kiekviename JAV ir dauge
lyje užsienio laikraščių. Mat, 
jis buvo pasodintas į kalti
namųjų suolą ' už tai, kad 
mokykloj vaikams dėstė 
žmogaus kilimo istoriją ne 
taip, kaip Biblija rašo, o 
kaip evoliucijos mokslas 
aiškina, — kad žmogus išsi
vystęs iš žemesniųjų gyvių.

Byla buvo mažame Day- 
ton miestelyje,' TennesSee 
valstijoje. Scopes gynė to 
meto garsūs advokatai Dar- 
row Hays ir Malone, bet ir 
kaltino nemažiau garsus 
prokuroras Bryan.

Bylos sekti buvo suvažia
vę per 100 laikraštininkų 
kone iš viso pasaulio.

Ta byla tikrai buvo tam
sybės kova su šviesa.

Gynėjas Darrow pakvietė 
kaltintoją Bryan liudininku 
ir paklausė, ar jis tiki, kad 
biblinis Jonas 3 dienas išbu
vo prarytas banginio skil
vyje. kaip Biblijoje rašoma.

"Ai tikiu Dievą, kuris ga
li sutverti banginį ir žmogų 
ir liepti jiems daryti tai. ką 
jfe nori44, atsakė liudininkas.

"Ar tas banginis buvo pa
prasta žuvis, ar jis buvo Die
ta Specialiai šiam tikslui su
tvertas?”

"Biblija apie tai nekalba, 
todūt aš nežinau“, atsakė

tiki, kad Dievas 
žuvį ir kad ji 

dydžio, kad ga-
įjoną?“

Leiskite man 
vienu stebuk

lu, lengva patikėti 
liudijo Bryan.

pes pripažinti kaltu. Teisė
jas jį nubaudė $100, bet bu
vo iškelta apeliacinė byla, 
kuri liko nespręsta. Pagaliau 
1967 metais buvo panaikin
tas ir tas įstatymas, kuris 
draudė dėstyti viešosiom 
mokyklose, kad žmogus‘jrf'a 
ne Dievo sutvertas. pūg&l 
Biblijos Adomo ir Ievos pa
saką. bet išsivystė iš kitų že
mesnės rūšies gyvių pagal 
evoliucijos dėsnius.

Šiandien ir katalikų Baž
nyčia nesipriešina evoliuci
jos teorijai, bet, rodos, dar 
vienoje ar dviejose valstijo
se tebeveikia iš viduramžių 
užsilikęs įstatymas, kuris 
draudžia mokyklose aiškinti 
žmogaus kilmę kitaip, negu 
Biblija rašo.

Ta byla buvo atkurta dra
mos veikale, kuris buvo pa
statytas Broadway teatre 
New Yorke. vėliau buvo su
kurtas filmas ir rodytas ki
ne ir televizijoje.

Scopes vėliau baigė geo
logijos mokslus ir dirbo Gulf 
bendrovėje Pietų Amerikoj, 
o dar vėliau Dujų bendrovėj 
Texase ir Tennessee. Išėjęs 
į pensiją, jis parašė knygą,* 
kurioje tarp kitko sako, kad 
te "beždžionės44 byla buvo 
religijos ir pagrindinės tei

sės išbandymas ir gynimas. 
"Jei valstybei yra leista įsa
kyti, kad mokytojas moky
tų taip, kaip to reikalauja 
kuri nors viena bažnyčia, ta
da valstybė gali versti mo
kyti taip, kaip to nori tuo 
metu jėgą turintieji. Tai ga
li vesti į1 visų asmens ir reli
gijos laisvių panaikinimą“.

Neseniai, laikraštininko 
klausinėjamas. Scopes pasa
kė. kad jis nežinąs kito to
kio gyvio, kuris pats savo 
rūšį naikintų, o žmogus kaip 
tik pats save padeda naikin
ti, užteršdamas visą aplinką, 
kurioje jis gyvena.
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Sovietijos dienų bolševikų rai nežinoma, kaip rusai 
vadai neišsprendė jiems ea- žiūri į surusėjusį lietuvį, 
rų palikto žydų klausimo, bet surusėjusį žydą aiškiai 

; kaip neišsprendė ir tolygiai pašiepia. Dr. K. Grinius aa> 
palikto tautybių galvosūkio, vo ataimininiuoM pasakoja 

• • * . | apie žydą perkrikštą, kuris
Po revoliucijos žydų dau- gyrėsi savo stačiatikybe ru- 

guma įsitaisė "meistrais“ sui kariškiui Kaukaze. Tas 
pramonėje, bet dalis, kaip! klausė, klausė ir pagaliau 
ir seniau, gyveno iš įvairių pašaipiai tarė: *Ja tože ną 
veizių juodojoje rinkoje.; evrei“ (Aš taip pat nesu žy- 
šių verslininkų ypač pagau- j das). \
sėjo po Lenino "naujosios i • • * •
politikos“, kurią Stalinas Nors žydai, kaip minėta, 
vėliau panaikino. Kita dalia sudaro kone vieną nuošimtį

visos Sovietijos gyventoj 
bet jų nei to nuošimčio

pr«.
Pm. Nbonas

daro tik 16,000 gyventojų, 
dais -yra kurių 88 ii šimto yra žydai.

ištiri- •••
besnė 3a-

ordo u- 
>je išlei- 

tirti 
me žydai 
yti žmo- 
žydųsan-

laikotarpio. Knygą pavadin
ta The Jewi in-Upwet Rus- 
šia rince 1917. Ją recenzuo
ja Londono Tijnąp literatū
ros priedas. Be abejojimo, 
joje yra nemažai' lietuviui 
įdomių vietų, bet recenzija 
teiškelia. kad šbta metu Vii-

įsiskverbė į baltarankių dar
bus išsiplėtojusioje Sovieti
jos biurokratijoje.. Apakai- priima į diktatūros 
čiuojama. kad Gudijoje ir viršūnes ar diplomatiją. 
Ukrainoje iš šimto įvairių bar žydų tokiose pareigom 
komisarėlių 30 yra žydai.»beveik nėra. Jiems leidna- 
Maskvoje žydai vyrauja ■ ma laisviau įaivistinti kitoze 
"intelektualų“ profesijose1 profesijose. Sakoma, 1B8B 
(mene, muzikoje, medicino-! m. žydų "specialistų44 būta 
je ir kt.). Kartą Sovietijos į 7 iš šimto, o mokslo darbuo- 

i prezidentas Kalininas mask- j tojų 8 iš šimto, 
viečius net. išbarė, kam jie 
klausinėją; "Kodėl Maskvo
je tiek daug žydų?“ Stali
nas, kovodamas prieš Troc-

• • »

Rum, ukrainiečiu, gudų N’,“sidr,°.vėjS- užuominY- 
(3akjSme, ir lenkų) Trockis, Zinovjevas

tauti
nėse44- nuotaikose amžiais 
būdavo stipraus antisemi
tizmo. Žinoma, ir lietuviai 
čia ne mbaUomis rankomis.
Antiseminizmas tačiau žy
mus visose Europos tautose.
Pėdini, jo pagrindas buvo | R bolševikų vjrfūnfe. 
knW«onyM nekcntusi zy-( * j
tų, luup Krirtaus nužudyto-, a
jų. Prie to prisidėjo ekono- jiems suteikti atskiros tau- 
minu pavydas, nes žydai, J tei kuriomis naudo-! šų.

.'.V^.TnU‘±‘r jaai lietuviai ir kt Nors tik-1 
visokius gešeftus , suma- / 
niau įsigydavo turtų, negu

Kemenevas yra žydai, o

šešių dienų kare žydams 
sumušus arabus, jie Šovieti- 
joj pasidarė tartum Gargoy- 
le statulėlės Notre Dame ka
tedros bokšte Paryžiuje: 
viena lūpų pusė šypso, Įrita

prieš mirtį jau ruošė terorą pusė vaiposi. Įgimta būtų 
prieš žydus gydytojus, kurie, I džiaugtis savo tautos perga- 
esą, rengę sąmokslą prieš le. bet diktatūra piktai smer- 
aukštuosius Sovietijos va- kia "buržuazinį sionizmą44.

Jei žydas Sovietijoj sakys, 
kad Izraelio žygius prieš a- 
rabus jis smerkia, tai rusas 
jam nepatikės, o jeigu tuo 
laimėjimu džiaugsis, tai jis 
bus laikomas Sovietijos pris

tos

dus.
• • •

niuje« šimto ęfortojų fflt1 Rjrtų fiųrepoje1
7 žydai, o prairtame Mmt*iĖyHgj tbuvo ne žemė* ūkini 
metyje Vilnius'būvęs' toks /artojai - darbininkai“, bet 
žydiškas, kad rimtai' buvo, yįsokie verteivos, kurie vers-! 
vadinamas antrąja Jeruza-jdav08i prekyba, amatais,! 
'*•

_ , . ... , /skolinimu. Jie turtų pnsi-
žydai Maskioje sndaro 4 rinkdavo daugiau, negu pra-1 

ir pusę nuošimčio, Kijeve—
14. o Leningrade — 5 nuo
šimčius. Gyventojų surašy
me 1959 m. žydais pasisakė 
du ir ketvirtis miKono. Tik
ras skaičius, spėjama, yra, ”mU2ikai
didesnis, nes daugelis vengė 
save žydais pasisakyti. Ma
noma, kad žydų Sovietijoje 
esama apie trys flfolionai, ar 
ba nepilnas vienas gyvento
jų nuošimtis, reiškia, — tiek 
pat, kiek lietuvių.. Tik lietu
viai turi tėvynę, o žydai išri-

■-U’eJU'-o ’ 1 !• •'»mi išleist
Litoanica

Lietuvių Enciklopedijos leidykla, riekdama pageriati anglii-
kaituoją kaimiečiai ir vai- E^CYCDOraDIA LnĮJANICA rengimo darbus, iipJėte jes 
j / “ . . . * i redakciją taip, kad nuo Šiol riai numatytieji tos enciklopedijos to-
dantieji dvarininkai. Jj^j galėtų būti rengiami lygiagrečiai, nelaukiant abčcčlis tvarkos.

' * * j šalia prof. Simo Sužiedėlio, parengusio visų tomų planų Ir jau su-
Gal čia ir glūdi svarbiau-' redagavusio pirmąjį bei žymią dalį antrojo tomo, ir katta prof. 

šia priežastis, kodėl rusai Raphaelio Sealey, kalbinio redaktoriaus stilisto, redakt<x*iais
Žydų neapkentė, kvieti dar

f . Akrirdaa Landsbergis, nrvf. dr. Jenas razinas ir Vincasypač po to. kai Rusija įsigijo. 
dideli iu skaičių, caru inine- Spalio 19 d. New Yorko Lietuvių Kultūros židinio patripoae SSi įvyko ENCYCLOPEDIA LITUANJCA redakcijos posėdis, kuria-
njai pasigrobus Lietuvos- me <jMfyVMVO minėtieji redaktoriai (be prof. Sealey) ir leldė- 
Lenkijos valstybės dali. Ca-‘
rai žydams net uždraudė ap
sigyventi rusiškose guberni
joje ir aplamai jų nelaikė 
valstybei naudingais pilie-sklaidę po visą Sovietiją. G- - , . ,

Bandymai sukurti Rems . zyrtai sav0 apsuz-
ak ir P^rba moksluiautonomines“ tėvynes Si

biro Birobidžane Ir Krymo 
Chersone nepavyko. Iš 163, 
000 Birobidžano gyventojų 
tik 9 iš šimto yra žydai, o 
Chersono bendruomenę su-

EISENHOWER& BUVO
miuonieSrjs

(ypae rabinu) sudarė <jalį 
rusiškosios "inteligentijos“. 
Daugelis sukairėjo, tapo re
voliucionieriais, griovė carų 
valdžią.

e e •
Carų valdžiai žlugus, jos 

vietą sąmokslu užėmę bolše
viku vadai (kuriu tarpe bu
vo daug žydų), oficialiai an
tisemitizmą pasmerkė ir už-Mirusio buvusio JAV pre

zidento Eisenhowerio palik- draudė, bet iš tikrųjų neži-

jas Juozas Kapočius. Taa peaidlia pradėtas aaajaa 1NCYCLO- 
PEDIA LITUANICA laidkae darbų etapas. Susitvarkyta taip, kad 
žymiai sumažėtų ir pagaliau visai išnyktų laukimo protarpiai nuo 
vieno tomo išspausdinimo iki kito atidavimo į spaustuvę.

Dirbant iki šiol turėtomis jėgomis^, nuo pirmojo tomo išleidi
mo iki antroje prirengimo spaudai bus praėję kiek daugiau kaip 
metai laiko. Siekiama, kad tarp antrojo ir trečiojo tomų tasai 
laukimo laikas sutrumpėtų maildUsiai par pusę, e tolesni tomai 
galėtu būti spausdinami be pertauką, ir kad visas ENCYCLOPB- 
MA LITUANICA leidimas gaištų būti baigtas 1973 metais.

Posėdyje patvirtintas toks redaktorių darbo paskirstymas:
Prof. Siama SafirdlHs baigia antrojo tomo rengimą Ir ym 

Į tolesnių tomų darbo koordinatorius. Vincas Rastenis baigia antro- 
‘ jo tomo dalį (daugiausia J raidės temas? ir redaguoja trečiąjį 

tomą (K-LJ4). Prof. Jaoaas Jakštas redaguoja ketvirtąjį tomą 
(N-R), prof. Antanas Kačas — penktąjį (S-T), prof. Jenas Peri- 
nas Plėštąjį (U-Z), o prof. Algirdas Landsbergis redaguoja vi
siems dar neišleistiems tomams literatūros, teatro, dailės temas 
bei tų sričių menininkų biografijaO-apIMUHaimas. Be to, kai ku
rioms temoms rengti ym pakviesti ir vėliau bus kviečiami savo 
srities žinovai.

tas turtas mokesdų įstaigos 
įkainuotas $2,870,904.96.

nojo, kaip su žydais pasi 
elgti. Jie prisilaikė pažiūros,

T™ .-ku. — Uuta ti* uda y™ Uuta’Tą turtą jis panko savo žydai tėw-žmonai ir sūnui, dabarti-| ^ę y ’ 7
niam ambasadoriui Belgijo-'ads neturėdami, tokiu būdu
je.

■» Ii ę

iš Rbode Island ir 
nefl ir Drinan yra demekratai, McLangkHn respt

nebuvo ir "tauta44. Rusų so
cialdemokratų partija, nors 
ir pripažino tautines latvių 
ir ukrainiečių partijėles, 
piestu stojo prieš pripažini
mą Vilniaus žydų suorgani
zuoto atskiro žydų Bando, 
kurio atstovai padėjo pa
tiems rusams suorganizuo
ti socialdemokratų partiją 
Minsko seime 1898 m. žy
dams geriau vyko Vilniuje 
(ir Gudijoje) organizuoti 
žydų darbininkus, negu ru
sams juos į savo partiją. Sa
lia to, bolševikų vadams tau
tybė ir tikyba buvo antraei-j ■dmeo: 8. 
Mi dalykai. Pirmoje vietoje Adrmsz
tarėjo būti "proletarą**. To
kiu būdu nuo pat pirmųjų

Aeamsys, karte teaėteai tarį tiri ar kMal teaari aašvteati dae- 
na prosą kvmcihii panuorawu •pvi wu immnmį aras 

atitiakaam toam rtdakteria. šis kvietimą* skelbiamas viešai ypač 
dė) to, kad redaktoriai nesijaučiu gelį tobulai numatyti, kas kokių 
turi viešai dar nepaskelbtų, bet Kai enefldopedljai reikšmingų 
duomenų. O svarbu, kad su reikaMagate doaSMrinria nebūtų pra
silenkta vien dėl susižinojimo stokos, lupmatiuaa, kaip Jau turi
miesiems, tain ir šmo keliu gautiems ėoamanisie turis būti tai
komi šios enciklopedijos paskirties diktoašaariaji atrankos dtariai.

Ta pačia proga leidykla kreioiest Ir sa kvtettem į visą Štee 
enciklopedijos lektimui taip aiškiai jr ta sdyravlzių pritaraeią 
lietuvių visuomenę, primindama, kad

dabar, kai
darbas jaa ___
gana resftetiškai 
atė ję laikas b
tinti b imtis RNCVCLOmiA UTUANICA 
sakyti ar išsakyti, kas yra kam ją znZMŠęa

Spalio 19 posėdyje Rneyelopedia UtaZgfea Mdtjaa Ir redak
toriai apskaičiavo, kad yra patenkinamas mftpgN, korime Jte tiki 
attiksią šį darbų mašdaag per atobMinltiie tetųas mątna. Iri pa- 
bršiiama, kad tarp tų sąlygų yra Ir eūmkymų pimkfcm pamritš- 
jimas„ kuriam paairrikiti brikas yra ar pa trejų motų, a dabar,

ENCYCL0PSD1A LITUANICA 
riCterriria BU
BNCTCLOVmA UIUANICA. Mt W.

, PX>.Bnx 91, 8a. , UAA. 
LmVKU Ir NBDAKCUA
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Bostono inžinieriai

ALIAS skyriam steigėjai.
Jergb Gtaibataa, žiąL iai. J< 
k ėipL iai. Easmijm Maaomaith Trūksta ėtąl.
Daugirdo Ir dipL iai. Vytaato Sėeanalcriėiam. '

Foto J. Rerttelio

"TOM-

1ANADOS NAUJIENOS Broktono naujienos
Nąująa klebonas — sau je 

•▼orka
Kyn. J. Petrauskui dėl nfe- 

ęveikatos pasitraukus, nau
juoju klebonu Sv. Kazimie
ro lietuvių parapijoje pa
skirtas kųn. Petras Šakalys,

K skutimu metu buvęs kle- 
nu Lsvrence dėtuvių pa-, 
ranijoji
Naujasis klebonas daro, ... .. ......

gana gerų įspūdi reikšdami bankete gauto pelno žymių 
mas susidomėjimą Įvairiais* dalį ji paskirstė tiems, ku- 
lletuviškais reikalais, kaiplrie paramos labiausiai rei- 
šsštadleninė lituanistikos kalingi. Tas banketas davė 
mokykla, choras ir kt Atro-I viii $500 pelno, iš kurio 
do, kad tai platesnių pažiū- j $100 paskirtas lituanistinei 
rų žmogus, kokio seniai vie- mokyklai, $50 — parapijos

uždavinį, jeigu laipsniškai 
suks j kultūrinę sritį.

Susilaukė .1.

Lietuvių Bendruomenė 
parodė gražų pavyzdį, pa
remdama visų eilę danių, 
kurie yra reikšmingi lie
tuvių veiklai. Spalio 10 d. 
Sandaros salėje surengtame'

ė '

.pirmininkai, pradedant 1949 
metais: Į

Vytautas Sčesnulevičius,
Jonas Mikalauskas, Vytau
tas Izbickas, Juosas Dačys,
Eugenijus Manomaitis, Jur
gis Gimbutas, Romas Bud
reika, Stepas Malčnas. Vla
das Adomavičius, Zigmas 
Gavelis, Bronius Galinis,
Juozas Stašaitis, Viktoras 
Kubilius, Jonas V#syg, Kęs
tutis Devenis, Romas Veltas,
Jonas Mikalauskas, Česlovas1 
Miekfinas, Juozas Rasys ir
dabartinis pirmininkas Eu-I 
genijus Manomaitis, kurte 
dabar vadovauja skyriui, 
drauge su iždininku Jurgiu 
Balčiūnu Jr sekretorium Jur
giu Stuopiu.

Skyrius kasmet surengia
4-5 paskaitas, kurios skaito- 
mos narių susirinkimuose 
(Jie būna kas 2 mėnesiai).
Vasaros metu suruošismos 
inžinierių ir jų šeimų meti
nis Iškylos į gamtų.

m , - . . . ... . i amt Katama skaitytojai jum» it

ibiems bendriems lietuvių’ UTw J» rtU *uktto “kn*,1,*Bi maittėU Mmtrmly ta.
i reikalams. Manau, Įdomu H-! *•*■»*» earasijm mUJa, ėalymajaat dhMfaai imkaktaristeką; kitose srityse, kaip vaikų pa- 
I noti, kad skyriaus vartei iki ftataią k ėraasą kūriat 
šiol lietuvių visuomeniniam'
reikalams yra suaukoję LIETUVIŠKA KNYGA j 

KANAD0S BIBLIOTEKOJ į 

Sp,Uo 24 d. Kanada. I

tos lietuviai laukė, Jte yra 
dar jaunas, apie 55 metų, A- 
merikoje gimęs, bet geriu 
kalba lietuviškai, jo nuošir
dų susirūpinimų lietuviškais

M* ■

chorui, kurio vadovu yra K 
komp. Julius Gaidelis, $50 
— bažnyčios varpams, o po ’ 
$25 — lietuvių radijo pro- * 

„ gramai Laisvės Varpui, LB 
reikalais rodo tai, kad para- Bostono apygardai, skau- . 

■ pijos choro vadovu Jte pa-tams ir ateitininkams. Tai

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

kvietė komp. Julių Gaideli.
Tai grali pradžia. Laukia

ma jo sveikos iniciatyvos dar
: kitose srttype, k*ip vaikų pa 
I ruošimas pirmajai komuni 
jai lietuvių kalbi ir kt 

Jo darbo pradžia čia ne
buvo lengva, nes vikaras 

į kun. V, Vaikaičius perkel- 
x— ’ vienuolynų kapelionu, 

LVei

reta parama.
Bet ir kiti konkretūs lie- > 

tuviški darbai laukia para- - 
mos iš kitų. pirmoje eilėje 
iš klubų, kurių čia yra tiek 
daug. Visi iie verčiasi gana 
genu, bet lietuviškus reika
lus mažai teremia. Sakoma, 
žodžiai paveikia, o pavyz
džiai patraukia. O, kad L.

pavyzdys pa-

Ark. (AlJASllttin*™.! 1
tijajc. Dabar pa 14 metą saririakę taa vaMybaa ėirektartal | Baa- 
toaa skyriaus 21 aicty sukakti padarė Įių,aaatraakų. Sėdi IMaL 
raa i deftiay — sakretoriua'Juoaaa Ribya, fftnaiaiakas Brapim 
Galiais, viccpiraiiaiakas Jęaas Vasys. Stovi r- direktoriai Jergis 
Okaais, Vytaotas Izbickas ir Robmm Budrefta. Trūksta Jaaa Mh

, . » , , v. «.----- 1----- Šiaurės Amerikos Lietu* **».!. t_______
valdybai, Bet ir šalis bos bibliotekoj Otta-<vių Studentų Sąjunga šiais Bendruomenės
mmos skyriaus nariai ym wąje buvonoMprastas«*il- »*»»• ^neiaavo 20-tąjį jauktų kitus!
neabejotinai dar labai daug, Jįį Tai buvo Beteriškų’ jubiliejų. Ta proga šių metų J™ ’rJV’l
aukoję jvainems Yisuomeni- knygų t^yrieva joje atida- suvažiavimas, kuris jvyks P*1'*01)*’ 
niams reikalams. įKuSIiCtevelend^ lnnkritfn 2<U2« niRU tebuvo likęs ienas,mams romanuos. muse. Bibliotekai Įteikta g^de tepkn^2(t28 Prioru- BAJORŲ GYVENIMO

Sentų atsiekimua Amerikoj 5^’ Jf”!’. ***’ | s- m. rugpiūčio mėn. Ve
iki šiol ir atkreips'dėmėsi i įėjo būti.Pavyzdžiui, Jis ro-| nerijoje įvykusiame metf- 
dabartinės veiklos proble- ?? J*1 r®i*al° L niame filmų festivalyje b»*
mas bei ateities perspekty- 3eIUM>,,>J5ė5l>*l vo parodytas ir lenkų gamy-
vaa. Suvažiavimo tema yra kJJr“ 8p*”° 10 d. vy-^bos, Janusz Majewski reži- 
’Uetuvių studentų kryptis: k°o ,ndar0*. j le*M .__ I suotaa filmas iš Lietuvos be
buvusioji, esamoji, būsimo- v « htlrLlvEj **2 gyvenimo’ P2**1 p-Me"
jU‘' Į M- y«mbr^ butp*įį" I rimee novelę "Lokys“ (iš-

- 1 tas vikaru dar kun. Kneižys, . . . ,o-oguvažiavimo kuri8 „•</&»! 1W®.
•P1?“, r1““11“8 j»qp»bl»W vltaM* ’La Voce Kepufc-

rymas. Bibliotekai, įteikta1 
Skyrius, pradėjęs veikti per 1,000 j 

su 6 nariais, išaugo Iki 55. knygų, jų tarpfe vteš 
Bet džiaugiantis savo atsie- Enciklopedijos 3$ tomai, 9 
Irimais, tenka ris pat ir Bū- taip pat Encydopedįs Litu- 
dėti, nes jau nemažai narių anica pirmasis tomas (tiek 
per tų laikų iškeliavo Ana- dar teišleista), 
pus. Tie

. Foto J. Rentdio
pus. fie mirusieji yra: Bo-

Pirmasis lietuvių inžinie- ’ valdyba išrenkama iš New risas Valys, Tomas Okunte, Knygos surinktos dau- 
rių' ir architektų sambūris Yorko, po dviejų metų iš Vladas Adomavičius, VIa- gįausia dr. Marijos 
J A V-Šė buvo suorganizuotas Chicagos ir dar po dviejų das Sirutavičius, Kazys Kriš- nienės pastangomis, OficĮa-
Bostone. Steigiamasis susi
rinkimas įvyko dipl. inž. Vy
tauto Scesrulevičiaus bute, 
227 7th St., So Bostone. Sky
riaus steigėjai buvo šie dipl. 
inžinieriai: Jonas Vasiliaus- 
kas-Vasys, Romas Budreika, 
Eugenijus Manomaitis, Kris
tupas Daugirdas, Vytauttos 
Sčesnulevičius - Chesnulis 
ir dr. Jurgis Gimbutas.

Pirmasis į Bostonų atvyko 
inž. J. Vasys ir šeštasis buvo 
dr. J. Gimbutas. Valdyba 
buvo išrinkta iš dviejų na
riu: pirnr.fnž. Scesnulevi- 
čiaus įr sekr. dr. J. Gimbuto.

metų iš Boštono inžinierių. Bukaitis ir Feliksas Giedrys, Bai knygas įteikė Kanados
Bostono skyrius nuo pst , D»btttii* skyriaus vsĮdy- 

pradžios pasiryžo dirbti nu#- plnuintaksujima inž E.
Akliai ir sakvčiau atkak- Manomsičio, 1970 m. gruo- ralinn viceministras kultū- 
liai. Valdybos ^uvo’ renka- d*

^d^o?kraX U 21 motu reW« apžvalga ’ ATSIUNTĖ PAMINĖTI
nas narys atiduoda dali sa- «į™"‘ į Mateikos doome. »Į Vanm. i, nan
vo laiko ir lėšų sąjungos vildy h,°'lrHb-
veiklai ^tinrinti Kitas svar- h09 rinkimai. Tenai pamaty- hi sekti ir kitos tautos, nes Xo - -e, kad jau didiį & lietuviai Pj™

neužsidaryti savyje, bet eiti Iru,varta Ai a hna aaiMnianma

’Corrierekurie įdomūs ne tik studen- jį” nėrodl dideUo surirūpL!Mcsn*“ 
tams, bet ir filisteriams bei nfmo Uetuviikate reikalate, d’informazione“ Milane u* 
plačiajai Beturiu risuoma- prie naujo klebono gal **» — T'**’0“,*®“* f1*"

Versmes ir verpetai, para
šė Bronys Raila, 351 psl., iš-

• a

dabar jau ir jte bua kitoks.

Lietuvių
sujudėję

čiai vertino ir plačiai atpa
sakojo Lietuvos pilyje bei 

. ©rime vykųaj • veiksmu 
- 'L--;?: ■- (Ę)

KIEK ŽUVO VIETNAMEy
Karo vadovybės praneši-

Steigėjai šį sambūrį laikė 
Lietuvių Inžinierių Sąjungos 
Užsienyje padaliniu, JAV- 
se trumpai vadinamu LJSU. 
Netrukus LISU vardas buvo 
pakeistas i PU AS — Pasau
lio Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektu Sakinga, nes sąjun
gos nariai iš Vokietijos pra
dėjo emigruoti į įvairius pa
saulio kraštus: Australiją 
Kanada, Argentiną, Vene- 
cuela. Boliviją. Naująją Ze
landiją. Didžiausias skaičius 
atvyko i JAV-bes. Susida
rius tokiai padėčiai. 1951«. 
New Yorke buvo sušauktas 
PLIAS skyrių suvažiavimas, 
ir nutarta JAV-se skyrimt 
apjungti AUAS ribose, tai 
yra —* Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektu Są
jungoje. nes tuomet nesusi
daro kliūčių j sąjungos veik
lą įri jungti ir čia gimusiems 
lietuviams ir gavusiems in
žinieriaus laipsnius šio kraž»

kartu su lietuviškąją risuo- k*rt<* išėjf *nyg5*. fla bus ttugojamos
«VO tarih *»• »P*W* mokslus ir Paeinamos VĮsloiM, tas

Zomen“ J0,n“ parin“d°U-

Turbūt nėra Bostone Betų- a r ^a vo^a
višku organizacijų, kurio* H*™'1***1-
nedalyvautų savo darbu ir' BroniusGsttab
pinigais lietuviai inžinieriai.1
VLIKo, ALTos, BALPo, L V. KAMANTAI ^|AV LB
Bendruomenės, Lituanistj- TARYBOS PIBMININKAS 
nės mokyklos, LKMA židi-i
nio, jaunimo organizacijų ir JAV Lietuvių Bendruo

menės tarybos spaUo 15 d, 
je Clevi

Keletą metų snaudusi, 
leido Bronius ir Antanina Lietuvių Bendrudmenės vie- 
Budgirai, spaudė Lietuvių tos apyBukė pajudėjo. Tai' naro vaqovyDes piu.n«si- 
Bneiklopedijos spaustuvė,! nuopelnas naujojo pirminio-; mu, Vietnamo kare nuo jmt

stovyklų reikalai visuomet 
primenami skyriaus susirin- posėdyje Člevclsnde Brink-
kimuose, o daugelis narių tas tarybos prezidiumas M-
dirba tu organizacijų valdy
bose ir komitetuose.

taip pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Vytautas Kamantai 
iš Chicagos, vteapina. dr. 
Antenas Kasma M JoNat, 
I1L. dr. Bdaraadaa Laakaw 
kas ii Cląvtlaado ir iai. dr. 
Stepas Matas U 
sekr. Vadovas Kletea 
Chicagos,

Grįžtant prie bostoniškšs 
ALIAS centro v-bos 1964- 
1956 m. veiklos, tenka at
kreipti dėmesį į jos atliktą 
darbą inkorporuojant sąjun
gą Massachusetts valstijoje, 
kas suteikė organizacijai I 
naujos apimties, o kartu pą> Praeitume Ketelvte
statė ją vienon plotmėn su 
kitomis profesinėmis orga
nizacijomis JAV-se.

1965-68 m. centro valdy
ba vėl išrenkama Bostoną, 
ir jos kadencijos mate pir
mininkavo dipl inž.

nu
meryje pąakalbteaaa LB gar
bės teisino apašo aateri 
būti M. MamavBBaųn o 
vietoje Bradom Krik 
pavardė.

Naajaate valdybos pirmi- 
Juoaaa ninku inž. Vytaotas Voler-1 

(tas gyvena ne Philadclphi-

Šen. Uzyk pabrėžė, kad 
Kanada nori, kad kiekviena 
tautinė grupė išlaikytų savo 
papročius, kalbą, kultūrą. 
Jis yra Kanados naujos 
konstitucijos paruošimo ko
misijos narvs, todėl, sakė. 
stengsiąsis, kad joja būtų 
numatytos aiškiną teisia tau
tinėms mažumams.

Ta proga buvo suruošta ir 
Beturiu knygų paroda, kuri 
tętaai iki spalio 20 d. Ji bu
vo papuošta dali Ą, 

dtienta ta 
ateis.

BiblBotekos 
taria! suruošė
ėS’JJŽSSSlST'T!:
mų priėmimas ragu dr, An» 
tano ir dr. " ~
namuose,

Bneiklopedijos spaustuvė, 
kaina $5.00.

Tai jau antroji šiemet to 
paties autoriaus knyga įvai-* 
risis opiais mūsų politikos, 
visuomenės ir dar nesenų is
torinių įvykių klausimais. 
Su autorium galima ir nesu
tikti, bet jo raštus tikrai įdo
mu skaityti, nes Bronys Rai
lą yra vienas tt geriausiai 
plunksną vandančių žurna
listų. Verta tr šią jo knygą 
įsigyti ir perskaityti.

Liuteriu igsudsi metraš
tis INB m. Paruoši Užsie
nio Uatuvių BibBografijos 

išleido JAV LB 
Fondas (7030 So. 

•U 2L, Chicago, III. 
), kaina Ifcoo.

1268 m. iš- 
149 flaterių knygos. H laikraščiai ir $421 straips- 

pb tt įvairių tų metų laikraš
čių ir žurnalų.

to mokykloaeTALIAS centro ■tfs, skyriaus valdybos ' joje, bet Dekane, NJ.

rojuje. Anokiam p* Tpų- 
tes Frodų mtaų Mnė» flu-

iroi!

„Keleivis“
(ūsų draugas!

bo P. JanteuUo, kuria prieš P™džj“ ^^le4‘ų ŽUTO 
kalata matu atoikMi šia B f3;®®1 ’L.2?°’if.6,buv® !?" 
Doreheatario. Jo vadovauja- Vietnamieąą
ma vaidvba auruoM TmgM., *“w° no4’?72 “ buvo sufc* 
kąjų birželio įvykių nria4> «• 246,886.
ma, rudens banketą ir paro-
dėlę tarptautiniams YWCA 
parengime. Pagal vietas są
lygas tai gana daug. Iš dau
gelio įvairių organizadjų 
nė viena tiek šiemet nėra pa
dariusi. Net Brocktono lie
tuvių Taryba pasitenkina 
tik Vasario 16 minėjimo su
rengimu ir Lietuvių bakūžės 
išlaikymu.

Bakūžėje įrengta rudenį 
parodėlė nesukėlė didesnio 
susidomėjimo nei lietuvių, 
nei kitataučiu tarpe. O dar 
taip neseniai parodos toje 
bakūžėje buvo reikšmingas 
Jvymf.

Sustiprinta Bendruome
nės veikla galite išjudinti ir 
kitas organizacijas. Daibo 
čia yra daug įvairiose aity- 
so, bot pasigendama inioia- 
tyvoe, sumanumo. Ypač kul
tūrinėje srityje yra daug 
išnaudotų galimybių. Ai . t
čiau rengti koncertai dabar ČĄY. kad jm. 
tik malonūs prisiminimai, ! •» *

nė atliks wBendruomenė

.. s 
. u J

‘M

hari- 
artim pe-

•rf *

-j **•
gąvo maltai karą.

i
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Rusai okupantai, ialin ii Lietmati

rašo apie

Kaip ten įprasta, spaudo- 
_ s spausdinami atskirų as
menų laiškai, susirinkimų 
nutarimai, smerkiantieji 
Bražinskus ir reikalaujan
tieji juos išduoti teisti so
vietų teismui.

Dokumentų rinkinys

Lietuvos Mokslų Akade
mija ir Centrinis Valst. ar-

ie spausdinami atskiru as- chyvas neseniai Bleido do_ 
kuraentų rinkini, pavadintą 
„Nacionalistų talka hitleri
ninkams“. Jį paruošė B. Ba
ranauskas ir K. Rukšėnas. 
Anot Tiesos (rūgs. 9). doku-

šv. Jono bažnyčia — 
muziejus

Vilniuje Šv. Jono atre
montuotos bažnyčios zakris
tijoje ir dalyje koplyčių bus 
muziejus, o pati bažnyčia 
bus pritaikyta rimtos muzi
kos koncertams ir iškilmin
giems minėjimams.

Sportininkų laimėjimas

Lietuvos sportininkai - 
lengvaatlečiai rungtyniauda
mi šią vasarą pasiekė žymių 
rezultatu. Kęstutis Šapka 
peršoko kartelę 2 m. 21 cm 
aukštyje. Tai buvo naujas 
Lietuvos rekordas ir geriau
sia pasekmė visoje Europoje 
šį sezoną. Apie tai rašė italų, 
vokiečių ir kt. spauda.

Ruošiasi Čiurlionio šventei

Lietuvoje pradėta ruoštis 
trečiajam M. K. Čiurlionio

mentai, esą, liudiją apie va
dinamųjų „buržuazinių na
cionalistų santykius su hit
lerininkais“.

šio naujo rinkinio skyriai: 
Lietuvių aktyvistų frontas 
Berlyne ir Lietuvoje. .Laiki
noji vyriausybė. Policiniai
batalionai, mobilizacijos k 
neva liaudies pasipriešini
mas joms.

(E)

Boksininkas — istorikas

Danas Pozniakas, vilnie
tis, buvęs Europos ir olimpi
adų žaidynių bokso čempio
nu, vienerius metus studija
vo istoriją Vilniaus Pedago
giniame institute ir žada bū
ti istoriku. Jis dar numato 
pasireikšti ir bokso ringe.

Neišauklėti studentai

Vilniaus spaudoje rašoma
pianistų konkursui. Jis įvyks apie jaunimo, ypač studentų 
1972 m. kovo mėn.. Be lietu-i tarpe įsivyravusią blogybę:
vių, bus pakviesti Latvijos, 
Estijos, Gudijos ir Moldavi
jos pianistai.

Balfo seimas
SEIMUI RUOŠTI KOMITETO PRANEŠIMAS

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

šių mokslo metu pradžioje į Vasario IS giauasijos I-ją klasę įsto
ję mokiniai su savo mokytoju Fr. Skiria. Firmoje eilėje iš kairės 
į dešinę mok. F. Skėrys, M. Andrijaitis, V. Dapkus, A. Bylaitis. 
R. Gintaras. A. Grovas, B. Pupkys, P. Ramanauskas ir V. Šmitas, 
Antroj eilėj ta pačia tvarka — R. Naviskaitė, D. Jurgauskaitė, 
B. Sadauskaitė ir A. Grigaliūnaitė.

vijos, Prancūzijos, Austri- timi, tai ji susilauktų tokio 
jos, Belgijos. Yra net iš žydėjimo, kaip vengrų gim- 
Australijos ir Pietų Ameri- nazija.
kos. Taigi jų gimnazijos pu
sė mokinių yra iš užsienio. 
Ar mes negalėtume iš veng
rų imti pavyzdį?

Jei tėvai siųstų savo vai
kus į Vasario 16 gimnaziją 
ir tas lėšas, kurias jie dabar 
išleidžia jų mokymui, skirtų 
mūsų mokyklai, tai didelė 
dalis visų išlaidų būtų pa
dengta. Ir jei visa lietuvių 
visuomenė laisvajame pa
saulyje teiktų gimnazijai pa-! 
ramos ir rūpintųsi jos atei-

Daugiau žinių apie gim
naziją suteikia ir įstojimo 
prašymus priima gimnazijos 
direktorius Vincas Natkevi
čius.

Laiškams adresas:
Privatus Lftauisches Gym-

Huettenfeld, Schloss Renn- 
hof - Romuva, West Germa

ny-
Pr. Skėrys,

gimnazijos mokytojas

BALFo seimas įvyksta ninkas A. Matjoška (373 
1970 m. lapkričio 28-29 die-; Center St Dorchester, Mass. 
nomis So. Bostono Amerikos
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėse, 368 W. Broadway,
So. Boston, Maso. Seimui 
ruošti sudarytas šios sudė
ties komitetas:

Garbės pirmininkas — 
adv. A. Shallna, Lietuvos 
garbės konsulas.

Garbės nariai: J. Kas
mauskas, J. Tuinyla, J. Tu- 
mavičienė, dr. A. Kapochy,
S. Michelsonas, K. Namak- 
sy, A. Januškevičienė.

Seimo globėjas — kun. A.
Baltrušūnas. So. Bostono lie
tuvių parapijos klebonas.

Adv. J. Grigalius — Sei
mui ruošti komiteto pirmi
ninkas.

Pr. Mučinskas — Komite
to vykdomasis pirmininkas 
(447 E. Seventh St., So. Bos
ton, Mass.. tel. AN 8-7885).

Komiteto vicepirmininkai:
A. Andriulionis. A Čapli
kas, E. Cibas. St. Drevins- 
kas, J. Kapočius, A. Matjoš
ka, Č. Mickūnas, A Šku
dzinskas.

Sekretoriai: K. Šimėnas, 
F. Grendalytė, J. Rentelis.

Kasininkai: J. Valiuko-

lo „Mokslas ir gyvenimas“ 
, „ . šių metų septintame nume-

grubumą moterų atžvilgiu, J buvo išspausdįntas straip- 
dažną keiksmažodžių varto- į gnįg „Amerikos militarizmo 
jimą ir panašius reiškinius. I čiuptuvai“, kurį parašė Ire- 

|na Vladimirovienė. Jos vy-

Leiskime vaikus Vasario 16 
gimnazijon

Apie Vasario 16 gimna- [ mą dar keletas dolerių. Ne- 
ziją jau daug rašyta. Rodos, j turtingieji, gero elgesio ir 
visi turėtų žinoti, kad tai Ke- gero mokslo mokiniai gali
tuvių aukštesnioji mokykla, 
kurioje mokiniai auklėjami 
lietuviškoje dvasioje. Joje, 
be kitų dalykų, dėstoma lie
tuvių kalba, literatūra. Lie
tuvos istorija, geografija, 
mokoma lietuviškų dainų, 
muzikos, šokių.

Nuo pirmos klasės moko
ma vokiečių kalbos, nuo tre
čios anglų, nuo penktos lo
tynų ir pasirinktinai rusų. 
Gimnazija leista Vokietijos 
švietimo ministerijos. Ji lai
kosi Baden - Wuertembergo 
valstijos nustatyto mokslo 
plano, ir todėl jos išduoda
mi pažymėjimai yra lygiai 
vertingi, kaip ir vokiečių 
gimnazijų.

Užsienio lietuvių vaikai 
gauna specialius pažymėji
mus anglų kalba ir su jais 
gali studijuoti kituose kraš
tuose.

Vasario 16 gimnazijos iš
duodami brandos atestatai 
visiškai prilygsta vokiečių 
gimnazijų atestatams ir įga
lina abiturientus stoti į visus į 
Vokietijos ir kitų kraštų uni
versitetus.

Į pirmąją klasę priimami 
lietuvių ir lietuvių kilmės 
vaikai, baigę 4 pradžios mo
kyklos skyrius. Į vyresnes 
klases priimami, atsižvel
giant į išeitą mokslą.

Prie gimnazijos yra ber
niukų lr mergaičių bendra
bučiai. Mokestis — $20 mė
nesiui ir už buitinių skalbi-

mokslo mokiniai 
būti dalinai nuo mokesčio 
atleisti.

Nėra paslaptis, kad moki
nių skaičius mažėja. Šiuo 
metu tėra 73 mokiniai, iš jų 
30 mergaičių ir 43 berniu
kai. 51 mokinys yra katali
kai ir 22 evangelikų tikybos. 
Po vasaros atostogų įstojo 
25 mokiniai.

Visi esame susirūpinę šios 
gimnazijos ateitimi, todėl 
kreipiuosi į visas lietuviškas 
šeimas Europoje, JA\uKa- 
nadoje, Australijoje. Pietų 
Amerikoje, kurios turi mo
kyklinio amžiaus vaikų, — 
leiskite savo vaikus į Vasa
rio 16 gimnaziją!

šiandien mes teturime tik 
4 mokinius ne iš Vokietijos: 
2 iš užjūrio ir 2 iš Anglijos. 
(Gaila, kad autorius nepara
šė jų pavardžių. Red.).

Mes už Lietuvos ribų tetu
rime tik vieną tokį jaunimo 
lietuvybės židinį. Jis yra di
delis lietuvybės ramstis. Jei 
tikime Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę, tai turime 
prisiimti ir pareigą savo vai
kus išmokyti lietuvių kalbos 
ir įdiegti jiems Lietuvos mei
lę. Tai lengviausiai pasie
kiama, leidžiant vaikus mo
kytis lietuvių gimnazijoje.

Pažiūrėkime, ką šiuo at
veju daro vengrai. Jie neto
li Niurnbergo turi savo gim
naziją, kurią lanko 350 mo
kinių. Jų tarpe 70 yra iš 
JAV, 30 iš Kanados, 20 iš 
Anglijos, po 10 iš Skandina-

L Vladimirovienė ir auptavai
* -ms (99 P St., So. Boston,

Vilniuje leidžiamo žurna- i susirankiojo iš amerikoniš-! Mass.), E* Ealadėr

kų laikraščių, tik pridėjo sa
vo aiškinimus.

Spaudos komisija: pirmi 
ninkas P. Žičkus, nariai —

Ka dangi autorė gyvenaį J* Jasinskas. St. Santvaras,
Sovietijoje ir pažįsta tos im-! J- Sonda, P^. Viščinis. St 
peri jos gyvenimą ne mažiau Minkąs. J. Vizbaras.
kaip Amerikos, tai gal ji bū
tų maloni parašyti faktų iš 

■tinių Tautų tarnyboje NewĮsavo krašto. Pav.. kiek ka-. (545 Ė. Broadway, So. Bos- 
Yorke, todėl autorė turėjo riuomenės sovietai laiko ton, Mass. Tel. 268-0605),

ras buvo bene 5 metus Jung-
Butų ir registracijos komi 

sija: pirmininkas H. Čepas,

Lenkijoje. Čekoslovakijoje, 
Vengrijoje, Rytų Vokietijo
je ir kitur. Taipogi būtų įdo
mu sužinoti, kiek sovietai iš
leidžia -ginklavimuisi, kiek 
žmonių dirba karo reikalam. 
Bet vargiai ji tai galės pa
daryti. Faktas, kad Ameri
koje tos. žinios neslepiamos 
ir viešai skelbiamos, rodo, 
kiek krašte yra laisvės.

Į Autorė nurodo, kad 30 
! universitetų reiškė susirūpi-

progos pažinti Amerikos gy
venimą. Ji ir seniau rašyda
vo straipsnius apie Ameriką 
šiame žurnale, bet pastarasis 
straipsnis prašoka visus ki
tus savo pastangomis prisi
meilinti sovietų valdytojam 
ir įsigyti jų malonės.

Visi žinome, kad Sovieti
joje dabar mada rėkti apie 
JAV militarizmą ir imperia
lizmą. Taigi ir Vladimiro
vienė pučia sutartinę dūdą., . .... . ,Ji duoda daug skaitmenį !,un« de> T .re*a’
kiek Amerikos kariuomenės i ams "k?d 1?5 flz.,kal P1*1/- 

tavo Baltuosius rumus. Aryra, kuriuose kraštuose ir 
kiek ji išleidžia pinigų gink- Rusijos universitetai galėtų 

tai padaryti? Ir ką Rusijos
lavimuiai. Be to, ji nurodo, valdžia pasakytų fizikamS(
kad universitetai dirba tyri
mų darbus, naudingus karo 
reikalams.
* Visa tai gali būti teisybė, 
nes tos žinios yra skelbia
mos Amerikos spaudoje, ir 
savo faktus autorė, žinoma,

jeigu jie piketuotų Kremlių? 
Tai. turbūt, Vladimirovienė 
gerai žino.

O kai ji kalba apie Viet
namą ir Kambodiją, tai tu
rėtų prisiminti ir Vengriją 
bei Čekoslovakiją. O Lietu

nariai — Br. Banaitis, G. 
Čepas, Ig. Vilėniškis.

Sveikinimų komisija: pir
mininkas Br. Galinis (19 
Mellen St., Dorchester, 
Mass. Tel. 282-2024), na 
riai — J. Vasys, J. Balčiū
nas, J. Rasys.

Banketo komisija: pirmi-

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome

Tel. 825-5304), nariai - gf“ šias .mūs« . !inon”» 
P. Ausiejus, Br. Bajerčius, z!n®a!'i Parašytas at-
dr. St. Jasaitis. O. Ivaškienė. ““"I knygas:
V. Izbickas. J. Kačinskas. J. LIETUVOS VYČIO PCD- 
Lubinas, I. Mickūnienė, E. SAKAIS, Juozo Strolios įdo- 
Manomaitis, A Neviera, Pr. mūs 1940-1945 m. atsimini- 
Račkauskas, P. Rackevičius, mai, 176 psl. kaina $2.00. 
V. Stelmokas, L. Švelnis, V. VERGIJOS KRYŽKE- 
Šimkienė, Br. Utenis, O. jjUOSE, Sibiro kadrinės Vaičaitienė, E. Valiukonle- Stefanijo. Rūkienės Sintie, 
nė, V. Kazakaitis. atsiminimų atsiminimų I to-

Delegatų susipažinimo ar- mas, 443 psl., kaina mfnkš- 
batėlę suruošti pavesto A. tais viršeliais $5, kietais $6. 
Andriulioniui, BALFo Cent- Viktoras Biržiška, 1>£L 
ro valdybos direktoriui. MŪSŲ SOSTINES, atsimi-

Delegatoms, kurie dėl vie- nimai (1920-1922 m.), 312 
nokiu ar kitokių priežasčių psL, kaina minkštais virše- 
negalės apsistoti viešbutyje. Kais $2.50, kietais—$3.75. 
parūpinsime nakvynes pas KONTRŽVALGYBA UE- 
priva^tls asmenis bet apie TUVOJE, Jono Budrio at- 
tai jfe tun pranešti H. Čepui 224 psl, kaina
nurodytu adresu ne vėliau. $2 50
kaip iki lapkričio 14 d. * ’

PASKUTINIS POSĖDIS,
.. Iapkri— Juozo Audėno ateiminimai,
cio 28 d. 7 vai. vakare Lie- 227 psl., kaina........... $4.00
tuvių Piliečių dr-jos niauks- * ' **
to salėje, 368 W. Broadway, ^R GIEDRĄ IR AUD- 
So. Boston, Mass. RĄ, Mykolo Vaitkau, atsi-

“ . , , minimų (1909-1918) IV to-
Bilietai — 8 dol. asme-’ —- o™ 1 — i-.-~a~.-~

niui. Kadangi vietų skaičius
mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais ................... $3.75,

yra ribotos, prašome iš anks
to užsisakyti staliukus 10 as
menų arba pavieniai pas 
banketo vedėją A. Matjošką 
ar kitus banketo komisijos 
narius.

Bankete pažadėjo daly
vauti Bostono arkivyskupas 
Humberto Medeiros, ir nu
matoma, kad taip pat atsi
lankys gubernatorius F. Sar- 
gent, miesto majoras Whfte,

teikėjai. Banketo merrinę,"0 Ka,no’ 480

NEPRIKLAUSOMYBES 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl.. kietais vir
šeliais kaina $3.75.

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

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

vos pavyzdį tai jau tikrai ga-1 
lėtų užsiminti.

Žinoma, galėtų, bet nega
li to daryti, nes ji žino. kas 
už tai būtų: sovietų čiuptu
vai ją tuojau pat sučiuptų.r

O gal mes klystame? Gal 
Vladimirovienė išdrįs para
šyti ir apie sovietų militariz
mą ir čiuptuvus ir paskelbti 
žinias apie juos Amerikoje 
gyvenantiems lietuviams? 
Lauksime.

G.D.

programą tvarko komp. J. 
Kačinskas.

Bostono ir plačiosios apy
linkės lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami jungtis į BALFo 
seimą aukomis ir darbu.

BALFo Seimui Ruošti 
Komisija

aaaaaaaaaaaaaoaooaaaaaoaaaooaoooo
Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

$6.00.

šv. Brendam katalikę bažnyčioje San Franciam 
doma, laidojant žuvusį nurita adant m plėšiku 
kaip laidotuvių dalyviai ir laikraMiutukai bėru

policininką.
prieš

žmonių aukų nebuvo

SIŲSKITE TIKTAI 
SPECIALIUS RUBLIŲ 

CERTIFIKATUS 

I LIETUVĄ

Specialūs rubliai yra ke
turis kartus vertesni už 
paprastus rublius. Už 
specialius rubHę certifi- 
katus jūsų giminės gali 
gauti viską, ką tik nori, 
svetimos valiutos Vneš- 
posyltorgo krautuvėse 
už ketvirtį 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
cialu rublį — $2.13. Jo
kio kito mokesčio. Pilna 
garantija.
SIŲSKITB TUOJAU! 

Siųskite tiktai per

INTERTRADE 
EKPRESSS CORP. 

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

PAPRAŠYKITE 
KATALOGŲ VELTUI 

SVARBU!
ifr

kai
na ............ ..................$2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip-
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
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 Juozas Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše- 
liais $2.50. kietais $3.75.

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

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI, 1 tomas, 
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

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

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

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petrone- 
lis Liūdžiuvienės, 88 psL, 
kaina ............................... $1.

GYVENIMO VINGIAIS, 
P. Kalvaitytės-Karvelie- 

nes, 360 psl.. kaina . .$3.50.
KĄ LAUMES LEME 

(apie Salomėją Nėrį), Pek» 
'Onelės Orintaitės, 234 psL,

kaina ................................$3.
I NEPRIKLAUSOMA LIE- 
įTŪVA, R. Skipičio atsimi
nimų II tomas, 476 psl., kai
na $7.00. ____ •
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio sn Tėvu

lio vidurį, aplink kurį suka
si saulė, mėnuo ir žvaigždės.

— Gal taip ir buvo, Mai-,
ū. j

— Ne, tėve. taip nebuvo. {
Italų mokslininkas Galilėjus!
L632 metais įrodė, kad žemė 
e plokščias blynas, bet ap-
ritas kamuolys, ir kad ji

ii aplink saulę, o ne 
jsaulė aplink ją. Vėliau ang
lų mokslininkas Newtonas ir 
vokiečių astronomas Keple
ris galutinai išaiškino saulės 
ir planetų sąrangą.

— O kas yra planetos?
— Tai tokie pat erdvės

kūnai, tėve, kaip mūsiškė 
žemė. tik ne to paties dy
džio. Saulės šeimynoj yra 
devynios planetos.

— O kaip jos vadinasi?
— Jau išspausdintas "Ke

leivio“ kalendorius 1971 
metams, tėve; tenai yra pa
sakyta, kaip jos vadinasi, 
kaip jos didelės ir kaip toli 
jos nuo saulės.

— Ale kažin, Maiki, ar tu 
čia neturi misteiko? Sakai, 
kad planetų yra devynios.
O aš matau jų daug daugiau. K. šeštokas, So. Boston. 
Kai šviesi naktis, tai jų bū-j Mass., L. Pečkauskas, Union 
na pilnas dangus. Į Pier, Mi., P. Tarvydas, To-

— Tos, kurių tėvas matai ronto, Ont., Z. Jankauskas, 
pilną dangų, tai ne planetos, Philadelphia, Pa., B. Narke- 
o žvaigždės. * vičius, Gardner. Mass.

— Ar tai ne vistiek? | Visiems aukojusiems mū-

- Ne. leve. planetos yra 4KeleiTio 
saules šeimynos dukterys ir **

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

Rugsėjo mėnesį aukojo: 
NN. Chicago. III., $10.
K. B. Kraučūnas, Hia-

leah, Fla., $5.
Po $4: A. Ambrose, Cice

ro, III., M. Terese vičius. Ro
semont, Que., M. Smilis, 
Chicago, III., P. Vizbaras, 
Fransus. Altą., M. Leščins
kas, Calgary, Altą.

Po $3: S.,Mikaitis, Eliza

beth, NJ., J. Matulionis, 
Jacksonville, Fla.

Po $2: L. Jankus. San 
Francisco, Calif., G. Ratke
vičius, Nashua, N.H., P. A- 
linauskas, Roekford, III., P. 
Žiruolys, So. Boston. Mass., 
I. Rimavičius, Woodhaven. 
N.Y., S. Kavšas. Baltimore, 
Mr., S. Matelis. Baltimore, 
Md.

Po $1: S. Kunklis, Brook
lyn, N.Y., J. Shaknaitis. Wa- 
terbury, Conn., M. šulmist- 
ras, Montreal, Que„ J. Tam- 
khs, Redondo Beach. Calif., 
L. Shaltman, Hartford. Ct.,

JAV mokslininkas dr. Normas Borlaug tt Iowa valeli jon 
gavo Nobelio taikos premiją už- išvestas naujas kviečią 
rūšis, kurią grūdingumas yra kelis kartus didesnis negu 
kitą rūšių. Tuo būdu jis yra daug prisidėjęs prie badu 
sumažinimo atsilikusiuose krašte

MA1K1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Ar žinai, Maiki, kad svie
tas jau visiškai pasiuto! Bos
tone jau beveik nėra tos 
dienos, kad nebūtų kas nu
šautas ar paplautas. Aną ne- 
dėlią keturi buvo nuvaryti į 
kapus. Nu, ar tai ne pasiuti
mas?

— Gal baisiau negu pa
siutimas, tėve. Ir tai ne vien 
tik Bostone. Taip yra Nęw mokti. Kalbų reikia moky- 
Yorke, Chicago j ir kituose! tis, tėve.' bet nereikia ir sa-«• « • v*- /"v ■< V* a. _ J* - • vdidmiesčiuose. O Vietname 
dar baisiau, tėve. Laikraš
čiai pranešė, kad tenai už
mušta jau apie 43,000 jau
nų Amerikos vyrų, ir karas 
eina dar toliau.

— Na, Maiki. man atrodo, 
kad Vietnamo pekla jau pa
sibaigs. Taip rašo gazietos. 
Sako. mūsų prezidentas nu
tarė šaudymą jau sustabdy-

JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 1971 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1 JOa
(Jei kas mokestį siųs pašto ženklais, tai ne stambes- 

savo šeimynos, žvaigždės y- Daskirtos irM 'Eisenhowerio I niais kaip 10 centų vertės)
ra visai kas kita, tėve. Jos vadovautos komisijos nusi-i Visuomet "Keleivio“ kalendorius buvo tikra eneiklo-

jos pačios nešviečia; jas ga- DAUGIAUSIA NUKENČIA 
Įima matyti tik dėl to, kad
saulė jas apšviečia; saulė NEGRAS NUO NEGRO

Tolstojus švietė rusų liaudį.
Kitais atvejais jie "svietu 
vadina pasaulį. Bet literatū
roj pas juos pasaulis yra 
"mir“. Tas reiškia ir taiką.

— O kur tu išmokai rus- 
kai?

— Pramokau mokykloj.
mokrttose^rraHmal^,"0^ »P8k»i«a''im«- *?“’» ižpri^artaitaįVsS^ viį 

1 saulių visatoje yra apie 4 aninlėšimu.

jas apšviečia; 
neleidžia joms ir nutolti nuo pagal JAV prezidento

yra tokios pat saulėj kaip ir kaitimams tirti išvadas, neg- 
mūsiškė. Ir jos šviečiasi pa- rai prieš negnls jvykdo 66 
cios. Pagal dabartinių astro- % visų užmuHmų, tiek pat

vosios gadinti, svetimais žar
gonais. Todėl ir pasaulį va
dinkim pasauliu, o ne "svie
tu“.

— Nu, tai ir pasakyk da
bar, kaip tu pasaulį supran
ti. Pažiūrėsiu, ar tu žinai.

— Pasaulį reikia suprasti 
dviem požiūriais, tėve. Siau
resne prasme pasaulis reiš
kia žemę ir visa, kas joje y

ti. nežiūrint, ką komunistai ra, įskaitant jos gyventojus 
ir ka3 yra jų sukurta. Bet ii 
atskirą žemyno dalį galime 
pasauliu vadinti.. Pavyz
džiui, kai buvo atrasta Ame
rika, tai europiečiai pavadi 
no ją Naujuoju Pasauliu. 
Dabar amerikiečiai Europą 
vadina Senuoju Pasauliu 
Turėjome jau ir du pasauli 
nius karus, kuriuose kovės: 
beveik visos didžiosios pa 
šaulio valstybės. Ir kariau
dami aliantai per pirmąj 
karą skelbė: "Kariaujamu 
kad pasauly nebūtų dagiai 
karų.“ Bet vos tą karą pa 
baigė, tuojau pradėjo ruoš
tis antrajam. Tas irgi buve 
pasaulinis. Tai yra siauroj 
pasaulio sąvoka, tėve. Be 
yra ir platesnė pažiūra.

— Nu, o kaip sako platės 
nė?

— Žiūrint plačiau, tėve 
pasaulio visuma reiškia vist 
žemę, planetas, saulę žvaigž 
dės ir erdvę..

— O kur dangus, kur pek
la?

— Jų reikia ieškoti davat
kų galvose, tėve.

— Vot. kad jau pasakei 
tai pasakei!

— Pasakysiu ir daugiau, 
tėve. Pasakysiu, kad, kai tik 
žmogus pradėjo protauti, 
jis tuojau pradėjo savęs 
klausti: kaip jo matomas 
pasaulis yra didelis, kur yra 
jo pradžia ir kur pabaiga? 
Iki 17-tojo šimtmečio jis ti
kėjo. kad žemė yra plokš-

,... . , apiplėšimų,
bilionai. Baltieji prieš baltuosius

T. žvaigždes yra įvykdo 24% nužudymų, iš
sauks, tai kodėl jo» tokios pnevartavimi/—30%, api- 
mazutes? plėšimų — 33%.

— Atrodo jos mažutės Negrai prieš baltuosius į- 
dėl to, tėve, kad jos labai vykdo 6% nužudymų. 10% 
toli. Astronomai sako, kad išprievartavimų, 33% api- 
kaikurios jų didesnės už mū- plėšimų.
siškę saulę. Bet jų nuotolis Baltieji prieš negrus į- 
amkiai įsivaizduojamas. Ar- ( vykdo 4% nužudymų, 2% 
šiaušia nuo žemės žvaigždė apip]ėšimų, o išprievartavi- 
yra Alfa Centauri, ir tei jos mų nebuvo.
nuotolis yra apie 25 trilionai | §ie duomenys rodo. kad 
:r 500 bilionų mylių. ■ negrai daugiausia nukenčia

Visuomet "Keleivio 
pedija — visokių naudingų žinių šaltinis. Toks bus ir šis 
kalendorius. Nesivėlinkite jį išsirašyti šiuo adresu: •

KELEIVIS ' ,
636 E. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127

ĮSIGYKITE "ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠUS“!

Ką tik išėjo ii spaudos JONO JANUŠKIO atsimini
mai "ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠAI“, 127 psL 

knyga, iliustruota, karna $2.00.

darys. Nu. tai Vietname gal 
jau bus pakajus.

— Gal bus, o gal ir nebus. 
Washingtone kalbama, kad 
tos paliaubos skelbiamos tik 
prieš rinkimus, kad žmonės 
balsuotų už respublikonų 
partiją, o po rinkimų karas 
būsiąs dar daugiau sustip
rintas.

— Nu, ale kam čia mud
viem, Maiki, klapatytis apie 
tokį biznį? Tegul generolai 
su prezidentu suka savo gal
vas, o mudu turim kitokių 
reikalų.

— Tiesa, tėve, reikalų 
yra.

—Šiur. kad yra. Va. praei
tą kartą tu žadėjai man rsvi- 
rozyt. kas yra pasaulis, nu. 
tai ir pradėk. O svietas, kaip 
buvo pasiutęs, taip ir bus, 
mudu jo nepataisysim.

— Gerai, tėve, galim grįž
ti prie pereitą kartą pajudin
to klausimo. Tik nevartok 
žodžio "svietas“.

— O man, Maiki, tas žo
dis patinka. Jis man prime
na sviestą, kurį aš mėgstu.

— Bet "svietas“ ne lietu
viškas žodis, tėve. Jis pa
skolintas iš rusų kalbos. Ta
čiau ir jų liaudies šnektoje 
"sviet“ nelabai aiški sąvoka. 
Kartais jis reiškia šviesą, o 
kartais — pasaulį. Kai mirė 
jų garsus rašytojas Tolsto
jus, tai jo žmona pasakė: 
"Potuch sviet naroda...“ Čia 
sviet“ reiškia šviesą —- už-

O kaip tokią ličbą pa
rašyt?

— Va: 25,500,000,000,
300. Ir toks pat atstumas e- 
?ąs nuo vienos žvaigždės iki 
kitos. Žvaigždės yra tokie 
nat šviesos centrai visatoje, 
taip ir mūsiškė saulė.

— O kas galėjo tokį at
stumą išmieruoti?

— Aštronomai, tėve, skal
iuoju tokius nuotolius švies- 
nečiais: kiek trunka žvaigž
dės šviesai pasiekti žemę.
Vlfa Centauri žvaigždės 
vieša pasiekia mus per 4 
netus. Todėl jie sako: nuo 
\lfa Centauri iki žemės —
:eturi šviesmečiai. Bet yra 
Žvaigždžių, kurių šviesos 
pindulys pasiekia žemę tik 
įer milionus metų.

— Nu, o kaip greitai švie- 
os spindulys eina?
— 186.000 mylių per se

kundę, tėve.
— Tai kaip: yra kur nor3 

įasaulio galas, ar ne?
— Niekas tikrai nežino, 

ėve. Daug galvosūkio šituo 
Jausimu turėjo ir pagarsė- 
es relatyvybės teoretikas 
Einšteinas. Pagal jo teoriją, 
šviesos spindulys eina lenk- 
u keliu ir po ilgo laiko su
grįžta į tą pačią vietą, iš kur 
’šėjo. Bet ką tai reiškia —
klausimas be atsakymo. sitetą paskaitos skaityti be

— Girdėjau ir aš apie jį. kelnių, tik su pižama. Ge- 
Maiki. Sakoma, kai jis pra- riau, Maiki, nemislyt apie 
dėdavo mislyt, tai nežinoda- tokį biznį, ba žmogus gali 
vo nei kur jis eina, nei ką jis bziką gauti galvoj. Eisiu už-

nuo savųjų tautiečių, tik a- 
piplėšti negrai labiau mėgs
ta baltuosius.

Tos pačios komisijos duo
menimis, daugiausia nusi
kaltimų padaro 18-24 metų 
amžiaus jaunuoliai. To am
žiaus asmenų įvykdytų nusi
kaltimų yra 4 kartus dau
giau, negu vyresnių žmonių.

J. Januškis buvo vienas mūsų įžymiųjų žurnalistų. Jis 
ilgus metus redagavo ir Keleivį. Savo užrašuose jis įdo
miai pavaizduoja Prancūzijos svetimšalių legiono kareivių 
gyvenimų 11 pasaulinio karo metu ir to karo nuotaikas 
Europoje. Be to, knygoje yra trumpa J. Januškio biogra
fija, Pr. Šveikausko, St Kairio ir Ant. Gustaičio rašiniai.

Naujienų bendradarbis Jurgis Jašinskas rugsėjo 2 d. 
laidoje apie tų knygų šitaip rašo:

"Jono Januškio ’Atsitiktinio kareivio užrašai* yra 
lakai vertingas įnašas mūsų rašytojų ir žurnalistų me- 
muarinėj literatūroje. Knyga gerame popieriuje ir aiškiu 
stamboku, labai lengvai įskaitomu šriftu. Knyga paįvai
rinta paties autoriaus, jo tėvų, giminių ir jo bendradarbių 
nuotraukomis.“

Ką tik gavome*
į Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo- 

iiga, 130 psl., kaina $4.00.
Versmės ir verpetai, aki

mirkų - straipsnių rinkinys 
ipraeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
įBronys Raila, 351 psl., kal
ina $5.00.

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

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

Nuo krivūlės iki raketos,
Į Lietuvos paštininkų atsimi- 
| nimai, redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.

Nemunas teka per Atlan
tu, Vytauto Alanto 5 nove
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 pst, 
kaina $3.00.

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

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza
nų veiklos, 254 psL, kaina 
$4.50.

Dialogas su loaštu, Akį 
mirksnių kronikos, antri 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl., įrišta, kaina $7.ou.

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

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

Atsitiktinio kareivio už
rašai, jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 127 
psl., kaina $2.00.

Per VLIKą tėvynei laisvės 

ateitis — visi aukojame Tau
tos Fondui.

Auto mechanikas John Frazier 

suimtas ryšium su dr. Ohtos, jo 

žmonos, dvieją sūnę ir sekreto

rės nužudymu Kalifornijoje.

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS
v

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

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

fijos ir istorijos, pakalba apie senovės karus ir kultūrą, 
papročius ir religijas, pavergimus ir sukilimus. Dėl to jo 
knyga, tiesa, nors ir nedidelė, išvirsta į enciklopedijėlę, 
kurios su įdomumu pasigaus norįs su Afrika susipažinti, 
bet šiaip su knygomis neapsikrovęs. Svarbiausia, kad 
skaitytojas tuose aprašymuose užtiks visokių vaizdingų 
ir įsimenamų pavyzdėlių. Pavyzdžiui, labai įdomus Etio
pijos aprašymas — visos karaliaus tuštybės, kurios kai
nuoja milionus. ir baisus įžeidimas, jei tą kraštą norima 
laikyti juodųjų. Apie negrų tautas, jų gyvenimo būdą ir 
papročius taip pat surinkta nemaža įdomybių.

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

Knygoje aprašytos ir žymiausios negrų riaušės.“

oarašė Kazys Musteikis, 126 
psl., kaina minkštais virše- 
’iais $2.50, kietais $3.15.

Išdžiūvusi lanka, 18 nove- 
’ių, parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50.

Tūboto gaidžio metai, 
omanas, parašė Kazimieras 
Barėnas. 438 psl., kaina kie- 
ais viršeliais $3.75, minkš- 
ais $3.15.

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
515.00.

Juodojo pasaulio sukili- 
nas, parašė Stasys Michel- 
onas, 127 psl., kaina $2.00.

geso liaudies šviesa, nes čia ir kad ji sudaro pašau-i daro. Kartą nuėjęs į univer- sirūkyt, tai bus sveikiau.

os niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Kritusieji už laisvę, II to
nas, parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $4.00.

Rugsėjo šeštadienis, pre- 
nijuotas romanas, parašė 
Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
įsi., kaina $5.00.

Meile dvidešimtajame 
unžiuje, parašė Petras Man- 
leikis, 273 psl., kaina $5.00.

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

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

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

Vieno žmogaus gyvenime CLEVELAND, OHIO 
atjautimas taip pat vaidina
didelį vaidmenį. Jis padedą* t-__
užmegzti ryšius, rasti bend-’ 
rą kalbą, suartėti su kitais P*®*- A. 
žmonėmis.

Nr. 42, 1970 m. lapkričio 4

Toluti
KAZIMIERAS B ARENA*

' .•** 4 “į'* 5'<. ■

flVan)
(Šioj ištraukoj vaizduojamas Pirmojo didžiojo karo 

vokiečių okupacijos metas Uetuvoje)
• • •

tik klauso*

dar laite ir 
bos. iai naairodiiua.
U karto sugriaudė orfcestaatl 
Kokliai, 
strazdai ir

Abipusis bendravimas, ki
to žmogaus pažinimas ir su
pratimas galimas tiktai bent 
dalimi pažįstant antrojo 
jausmus.

Užjautimas tenkina labai'

Čia yra oficialiai užregist
ruotos 48 tautinės grupės. 
Jos turi savo centrą, kuris 
jau senokai įvedė iškilių, ne 
Amerikoje gimusių piliečių 
išrinkimo ir pagerbimo pa
protį. ir tą garbę lietuviams

svarbų žmogaus poreikį1 suteikė net šešetą kartų.

Namie Gasiūnas dar daitydąvori it klausydavosi via 
tų vokiečių ir vokiečių, Ramų vakarą Išgirsdavo, kaip 
vieškeliu nukarksi vežimas, ir jis gajvodavo/kad čia turi 
būti tos aukštos vokiečių gurguolės. Todėl jia klausyda
vom ir žiūrėdavo į yieškąįip pusę, ar per Gercydų ganyk- 

las neątkrypuoją tie vežimai į jo namus-
Klausytis kliudė ir ausys. Jos ėmė taisytis. Išuykb tą 

kimi siena, kuri augerdavo aplinkos garsus ir į kurią at
simušdavo jo paties balsas. O kažkas vis dar laikėsi, tar
tum plona sienelė, kuri tcbeskyrė jį nw» viso garsų pasau
lio. '■ - " ’ • • ’ . .

Bet gerėjanti klausa neatnešė ramybės. Jei vieškeliu 
dar vis trankos vokiečiai, tąi ramybės negali būti. O veži
mai braškėjo ne tik į pietus, vadinasi, į Gulbinus, bet ir į 
šiaurę — | Gervydus, į Kirklius.

— Igniuk, na, tu dabar pasakyk, gal aš dar apykurtis 
tai tu pasakyk: į tą ar į aną pusę nutarškėjo?

— Į aną, dėde, — mosteli Ignacas į šiaurę. 1
— Tai matai: vokiečiai... /
O kai šiandien šuns aplojama Gasiūnų trobon įvirto 

tartam apsikabinėjusi ta mažoji žiemažiedžių kaimo Ū- 
saitė, kurios viena ranka nudžiūvusi, o kitos Įurštai baigia 
susikreivoti ir kuri maitinasi duonos griežinėliais. suren
kamais iš žmonių, tai Gasiūnas nedavė jai pradėti nė pote- 
rių,nei giesmių, tuoj ir užkalbino, vos spėjusią pritūpti 
ant suolo ir prakėtoti skarą, parodyti labiau akis ir nosj.

— Sakyk, Katrele, ar sutinki vokiečių?
— Sutinku, tamstyte, kur čia nesutiksi, — atspiegė 

ji. — Dar ir mušti gavau anais metais. Ėjau vieškeliu, 
tąnyUytp atvažiuoja, ąš su skara šitaip, mano akys, nosys! 
tos nesveikos. Tąi tik sustojo, išlipo, priėjo, praskėtė ska
rą, pažiūrėjo, bumpt, bųrapt per galvą ir nurtūmė į griovį.
Visą žiemą tada prasirgau, via galvą irgąJvą, skąuda U 
skauda, tamstyte. Rieve, susimylėk, tamstyte, vokiečiai, 
vokiečiai... Jau išeiti į žmones pebegalėjau, vos nepasi- 
miriau, vos...

— O dabar ar sutinki? — lėtai tarė Gašlūnas,
— Tai, tamstyte, nuo ano karto niekad nebesutinku.

Kai tik pamatau vokietį, tai ir bėgu, tamstyte, niekad , 
vieškeliu neinu. Jeigu jau užmoklinu tiesiai ant vokiečio, 
tąi tik tada, tamstyte. ■ -

Gasiūnas nekantravo. Jąu bent trečią kartą jis nėrė: 
rankas ant kelio. ;, ,

— O ar dabar matai vokiečių?
— Kaip sakot? Ar matau?
— Taigi. Ar matai?
— Tai dar, dėkui Dievui, truputėlį matau.» Prastosį 

tos mano akys, jau, galima sąkyti, visiški niekai (kad tik’
Dievo neužrūstinčiau, šitaip ęakydama, bet jau, pyks ar 
nepyks, prastas akis pataikė nįanl), bet Nuogų dar matau

— O vokiečių ar matai? * : '
— Matau, tamstyte, kur bematysi, tik nenoriu sūtikt* 

jų, vis suku tolyn, kai tik pamatau.
Gasiūnas taukštelėjo plaštakų sau per kelią ir nusi 

šypsojo, | ' šRfe
— Na, ar, sakysim, vaktp matei kokį vokietį?
— Vakar tai mačiau, tamstyte. Vakar buvau Puo 

džiūnuose, tai gera moterėlė (duok, Dieve, jai sveikatos; 
man tuoj valgyti davė, šilto viralo užvėbiau, o pasku 
nakvynėlę kamaroj gavau, šiįtai išsimiegojau išsigulėjau 
kaip per Velykas, nes ten jų tilta pečiaus siena išeina 
kamarą, tai šiandien net ir akys šviesesnės, ir visai leng
viau. tegu Dievas, tamstyte, padeda tei gerai moterėlei.

Taip, Gasiūnas žino, kad su Ūsąįte sunku susišnekėti 
Netekęs kantiybės, jis ruošėri jąu eiti pro duris, kad ne 
reikėtų klausytis to spiegiančio verksmingo giedojimo ii 
tų jos poterių, kuriuos ji kalba vįs ne taip, kaip visi: čia 
įsišauks, kad net ir kurčias Išgirstų, o pamažu oamažėli 
pereis vėl į šnabždės), vėl įsišauks, vėl šnabždės, kol jau 
ims balsiai žegnotia

Dabar jis atsigręžė į stelą ir pasiėmė tabokinę.
— Ar, tamstyte, sakai: vokiečių? — staiga paklausė Kanados Akademinio 8ambūrta buvo atžymėta Vinco 

Raaitė. (i < > Krėvės vardo premija. Sis veikalas gaunamas ir Keleivio
— Vokiečių, Katrele, vokiečių. ' I administracijoje. Knyga yra 4SS puslapių, Ir jos kaina —

kad baiminą ai su1 
o

O čionai jau budo namai, -*• '
tingiai tingiai
žiodijo langus,
plačiai nusižiovavo jais
ir įtraukė
po didelį gurkia)
saulės medaus ir paukščių mriodi jos.

* . t - t

Noksiąs užjausti kitą
Mūsų laikais jausmams 

nesiseka. Užtai labai didelę 
karjerą daro protas. Jis kei
čia ir planuoja gamybą, ku
ria naujus miestus, keičia 
tautų likimus. Jis su savo lo
gika, apskaičiavimais, racio
nalizacija negali nesukurti 
proto garbinimo.

Tai būtų neblogas garbi
nimas, jeigu į antrą planą 
jis nenustumtų jausmų. O 
šeimoje, deja, taip atsitin
ka. Imkime, pavyzdžiui, to
kį jausmų pasireiškimo pa
vyzdį kaip užuojauta, atjau
timas.

Apie meilę, pavydą, pa
nieka, simpatiją šeimoje mes 
dar kalbame. Apie užuojau
tą — niekada. Tėra kažkoks 
neaiškus suvokimas. Klau
si: ”Ką jūs jaučiate, kada 
iūsu vyras (žmona) pareina 
š darbo pavargęs ir sudir
bęs?“ Labai dažnas atsaky 
mas; “Nieko“. Arba kitas 
atsakymas: “Laimei, jo blo- 
?a nuotaika manęs neužkre 
eia“. Arba: “Išmokau ne
kreipti į tai dėmesio, ir pa
sidarė lengviau gyventi“.

'V.

imti“ ir “duoti“, kitais žo
džiais tariant, išgyventi ki
to jausmus ir būti kito žmo
gaus dėmesio objektu. Pa
vyzdžiui. kiekvienam žmo
gui reikia orumo, jis nori 
£ašką gerbti ir būti gerbia
mas, mylėti ir būti myli
mas.

Užuojauta praturtina mū- 
;ų jausmus, derina juos, su
teikdama galimybę lyginti 
savo išgyvenimą, to išgyve
nimo stiprumą su kitų žmo
nių išgyvenimais, leidžia 
tarsi iškentėti kito skausmą, 
pajusti kito jausmų atspal
vius, išsiveržti iš asmeninio 
ribotumo, dargi nusikratyti 
blogų būdo savybių: egoiz
mo, pavydo.

Jeigu žinote, kad jus kas 
nors užjaučia, vien tai padi-

Šiais metais tarp trijų pa
gerbtųjų buvo ir lietuvė pro
fesorė Aldona Augustinavi- 
čienė, pripažįstant jos nuo
pelnus kaip iškilios kalbėto
jos, kultūrininkės 
tojos. Jai miesto majoras 
Stokes įteikė specialią įgra- 
viruotą bronzinę lentą, ste
bint 400 tų iškilmių dalyvių.

Prof. A. Augustinavičie- 
nė šiuo metu dėsto kolegijo
je prancūzų ir vokiečių kal
bas. skaito viešas paskaitas 
ne tik kolegijoje, bet ir ki
tur. «Sy yra ir lietuvių visuo
menės veikli narė.

DUONA, NUO KURIOS 
NET ŽIURKES DVESIA

ROMANAI
Birute Pūkelevičiūte, — 

RuUdEJO 5ESTADIEN1S,
premijuotūs romanas, 237 
psi., kaina $5.00.

Jurgis Gliaudė, LIEPS
NOS tX APMAUDO ĄSO- 
CIaL premijuotas romanas, 
<104 pusi., kaina $4.00.

Alė Rūta, VIENIŠI PA- 
JAuidAi, romanas, ^05 psl. 
Kaina $3.oU.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGOKAiZiŲ, romanas,

ir auklė- oO° PSA-» kaina $5.
Vytautas Volertas, SA- 

tdOthbLAS, premijuotas ro
manas, t if psi., kaina $3.50.

Aloyzas Baronas, PAVA- 
oAKiO LIETUS, 261 pst, 
Kama minkštais viršeliais 

kietais $3.75.

s salG- 
.OlAJ Kll/U, loopusa, 
<xaina $z.oo. Gaunama Ke
leivio auunnisu acijoje.

Jeronimas Ignatonis, L0-
301 psi., Kaina sd.oU

Šiais laikais mes valgome 
patys nežinodami ką. Che- 

, ,. mijos mokslas yra taip išto-
dina jūsų drąsą, suteikia pa-j bulėjęs. kad jis iš visokių!644ukuuukusuku*- 
sitikėjimo, jūs tikite, kad bū-; niekų pagamina valgomus) Uio -*■!><>«> ui., i luuiaa, 
site suprastas, jums padės.! dalykus. Bostonietis dr. Pet-į
Tokia užuojauU ypač reika- Į^iadė Lietuvių katali- audriu. Valuckas NE. 

i linga žmogui sunkiomis gy- mokslų akademijos su- u tomas,
• venimo valandomis. Lzuo- važiavime Toronte net skai- M Kuinu $4.00. 
jauta visai nemenkina as- paskaitą - apie dirbtinį
menybės nepaverčia žmo- maistą ir norintiems davė jo' Sally Salminea. KATRY-

• gaus minkšta, ašaringa bū- paragauti. na omanas laimėles šve-Platesnė škržodžio reikš-! tybe. Atvirkščiai, ji iškelia P JC®
mė — išgyventi tuos pačius žmogų. Tuo labiau, kad ne kjĮOS pusės, visokie 
jausmus, kuriuos išgyvena tik sunkią valandą, bet ir ”pagerinimai‘‘ if vis gudres- 
kitas žmogus. Tai ir bendras džiaugsme žmogus negali nė reklama susuka mūsų gal- 
džiaugsmas, ir gailestis, ir būti vienas. ,vas pajnai juk skaitome,
mūsų jausmų kokybiškai pa-i -Mokėjimas užjausti toli sakysim, duonos kepalo įpa- 
ošti reakcija.. Retina tik at- gnriu ne įgimta žmogaus sa- karime, kad tai “pagenn- 
skirti šitą reąkciją nuo ki- yybė. šis bruožas dažniau- ta“ (enrichėd) duona, 6 iš 
tos labiau paprastesnės, šiai įgyjamas vėliau, bet a- tikrųjų joje nėra nieko “pa- 
pasyrios, kada žmonės už- pje tai kitą kartą. gerinta“, priešingai, joje nė-
sikrečia tuo pačiu jausmu j i ra net to. ko turėtų būti.

Andrius Valuckas, NE- 
Muivu dunua, romanas iš

dijos literatūros premiją, 
29’ į pšL, kaina $5.00.

lite. Tarulis, VILNIAUS 

RŪBAS, 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

įtaigos pagalba. Tokia įtai
ga sklindą iš scenos teatre, 
kine. Arba minia, sužavėta 
sportiniu reginių, vaikai, už
sikrėtę bendru juoku arba 
ašaromis.

Užuojauta gali būti trum
pa ir užsitęsusi, paviršutiniš
ka ir gili, nesudėtinga ir su
dėtinga, apjungdama savy
je daugybę kitų jausmų.

Tai labai svarbi žmogaus 
dvasios savybė. Savo laiku 
ji suvaidino didžiulį vaidme
nį visuomenei vystytis. Tas. 
jausmas, galinta sakyti, bu-Į 
vo vienas iš evoliucijos 
veiksnių, labai daug padė
jusių žmogui ir žmonių vi
suomenei išlikti, atsilaikyti 
kovoje ui būvį.

Buv. JAV prcndmto Efomho- 
werio vaikaiti Susan Ebin* su
sižiedavo sn Britanijos advoka
tu Akxander Hugh Bradshan. 
Jot tėvas yra JAV ambasado
rius Belijo j«.

Štai kokį pavyzdį mums 
parodo Texaso universiteto 
mitybos žinovas dr. Roger 

; Williams.

Jis viena tokia “pagerin-

JurgU Gliaudė, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl., kaina $2.50 

Albina* Baranauskas, 
KARKLUPENUOSE, pre- 
mijuotas romanas, 224 P®U 
kaina $2.50.

Kazys Almenas, UPE |
RYTUS, UPE | ŠIAURE,

1 n aa j- .a romanas I dalis, 325 psL, 11 64 žiurkes. Po 90 dienų 40, da|is , kiek¥i.,5oe d*
žiurkių padvėsė, o likusios u kaj 1

nusibaigu-

tos“ duonos rūšimi maitino'

. buvo baisiai 
' sios“.
į Kitas 64 žiurkes jis mai 
tinęs paprasta “nepagerin

* AU Rūta. KELIAS J 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas is JAV senosios kartos

ta“ duona. Po 90 dienų pa- j Uetuvių gyvenimo, 248 psL, 
dvėjusios tik 3 žiurkės, o ki-; Kama $3.00.
tos buvusios sveikos.

užmiršusi! šiandien, tamstyte, važiuoja sau vokietis...
— Kur, Katrele?
— Tai keliu į Žvirblius. Aš einu į Gervydus, jau ne- 

oli pakluonių buvau, ne visai arti, bet ir netoli, tai žiū
riu — vokietis, tamstyte, važiuojat ‘

— Vokietis?
— Vokietis, tamstyte.
— Tai iš kur žinai, kad vokietis?
— šautuvą turėjo, tamstyte. Pųrirtstęs tarp kelių isu- 

uvą ir niūksi. Pristabdė arklį ir sako man: *Tai Ii kur tu 
dni?“ Sakau: “Valgyt noriu, tai ir einu.“ Paskui ai su
pratau, kad vokietis, tai išsukau greit M kelio lr nusileidau 
: slėnelį, kad nematytų. Tik kai priėjau Vandenę, tei, 
tamstyte, vėl sugrįžau į kelią, apsidairiau ir per tiltelį 
įsukau į Gervydus. Vienas tei vienas, bet su tokiais nepa
juokausi, vėl uždroš per galvą.

(Bus daugiau)
• • •

(Kazimiere Barėno apysaka “Tūboto ggįdžio metai*

Dr. Williams įspėja, kad 
tie “pagerinti“ ar “paska
ninti“ maisto gaminiai* pav., 
duona ir kiti kepiniai arba 
įvaiiįūs grūdiniai pusryčiai 
(cereal) yra mažiau mais
tingi, nors tuos “pagerini
mus“ kontroliuoja valstybi
nė Maisto ir vaistų administ
racija.

-r Tai šiandien mitinu vąfcfctį. Tų, Dieve, jnu buvu& minkštais ritėnliaii IKlŠk Metais $3.71

*

“Mes savo šunis ir kates 
maitiname daug geriau, ne
gu savo vaikus,“ sako dr. 
Williams: “Katėm ir šunim 
paruoštas maistas maistin
gumo atžvilgiu yra išbalan
suotas, bet tik ne mūsų vai
kų maistas**.

Negalvokime, kad visais 
atvejais taip yra, bet ir ak

lai netikėkime, kąd taip vi
sada yra, kaip ant to ar kito 
maisto gaminio įpakavimo 
parašyta.

Vytautas Volertaa, GY
VENIMAS YRA DAILUS* 
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psi., ka?- 
ua ^2.6V

Vytautas Volertaa, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psi„ kaina $3.60.

Vacys Kavaliūnas. KAIz
NŲ U1E5ME, premijuotas 
ioinanaa, 2UJ pel.. kaina 
$2.60.

Kazys Plačenu, PULKIM 

ANT' KELlŲw., romanas iš 
xun. btiazaeiio gyvenimo, 
i tomas 200 ps., kama $2.00 
ti tomas 160 ps., kaina $2.00

3tmaas AraliMauskas, ffl- 
tVAteU uuaia, premijuotas 

200 pust,

IteMyti Keleivį. Jo

J LIEP
IA! IK REUUGNES, pr*» 
utyuuuu romanas, 273 paL, 
mūiis $3,U0.

Vytautas Alantas: TARP 
tiVltJŲ GYVENIMŲ, 462 
pusk, aaina šašu
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juoko KraUkratico 

premi juotas rmaanaa, 246
psk, amai $3.



Kr. 42, 1970 m. lupki ičiu 4 KELEIVIO, 20- BOSTON

Vietines žinios
DAIL, LEONO URBONO 

PARODA BUS BOSTONE

Dailininkas Leonas Urbo
nas gimęs Zarasuose, po 
Antrojo pasaulinio karo e- 
migravo į Australiją. Pergy
venęs ten pirmąsias sunkias 
dienas, jis pilnai įsijungė į 
to krašto dailininkų gretas. Į tautinių grupių. lietuviams

šiuo metu dail. L. Urbo- »^»«vo Ono. Į™?““* 
nas lankosi Šiaurės Ameri-1
koje. Astuonių mėnesiu lai- p‘,,“pX buvo
kotarpyje jis įsitraukė j šio £ imon& M^ėj tavo 

veX daZXX tau-
MSr 32,™ **» *** ir klausyti

dalyvavo ir

Bostono Tarptautinis ins
titutas spalio 30-81 dienomis 
Commonvealth kareivinėse 
surengė pirmąją tarptautinę 
mugę. Joje aktyviai dalyva
vo kelios dešimtys įvairių

Gubernatorius Francis Sargent {teikia charterį Beetono Lietuvių 
ReapubHkoaų klubai So. Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos salėje.

• • *
Aucklande (N. Zelandi

joje) pasakojama apie ka
vinės savininką, kuris per 6 
valandas išgėręs 81 puoduką 
kavos.

• * *-■

Puslapis septintai

liau gydytojai nustatė, kad 
jis serga reta liga — narco- 
lepeija. ĮXB. vaistai, patentuoti Šveicarijoje Nr. 458628, 

moti JAV, Kanadoje if Europoje, ataugina plaukus, išgy
do pleiskanas, šašus, niežėjimą, plaukų slinkimą, grąžina 
natūralią plaukų spalvą moterims ir vyrams. 100^ ga
rantuota. J.I.B. vartodamas 8 uncijas 16 savaičių, nebūsi 
nei žilas, nei plikas. Užsakymus su >6.00 monei orderiu 
siųsti: J JA. Laboratcry. 1437 Se. 49th Ave„ Cicero, 1IL 

Ą. i

Vis greičiau ir greičiau...
Šiandien žmonės nebeno- 114. Jie būtų didžiausi ir 

ri ne tik pėsti vaikščioti, bet greičiausi, 
jau ir traukiniais važinėti. JAV kiek atsiliko v 
Jie trokšta vis greičiau ir M 
greičiau judėti is vienos j tokj rotizi„, 1^.
kitą. Jiems jau nebepakan-,1 pastatyti, bet nė viena 
ka paprastų lėktuvų,- duok neturi Uek lžžų>
jtems sprausminių, v,s grei- :kiek reikalinga tokio naujo 
iešmų u- didesnių. ,-ktuv0
• Toje srityje JAV turėjo ' ruošti ir jį pastatyti. Valdžia 
monopolį, nes niekas kitas turėtų tam reikalui duoti 
nesugebėjo tokių greitų ir pašalpos, bet ar kongresas 
didelių lėktuvų pastatyti,! skirs lėšų. dar nežinia. Pra- 
kaip Boeing, Douglas bend- j džiai reikėtų jų apie 300 mil. 

mas vienu pažangiųjų mo-| motute į jį lėktuvais atvežė rJ)v®8- Kova dėl to moropo- dolerių.
dernistų. nors jam pirmosiot I r {vaidų krovinių 49 lio ,dar tebeeina- kefc- šiaip ar taip, bet po kele-
premijos buvo paskirtos us I juHonua svarų, o pernai jau j verius metus Sovietų S-ga; metų tokie greiti, kokių

pravesdamas pašnekesius - 
diskusijas meno ir jam gi
miningom temom. Jis jau 
spėjo surengti tris individu
alines parodas Toronte ka
nadiečių galerijoje, Chica
goje Čiurlionio galerijoje ir 
ir Hamiltone Jaunimo cent-

dainų, bet taip pat paragau
ti tautinių valgių, įsigyti į- 
vairių tautodailės gaminių, 
? norintieji galėjo ir pašokai’

re.

didžiųjų
Bostono Logan aerodro

mas yra vienas is 10 didžių
jų JAV aerodromų ir labai 

Australijoje jis yra laiko-1 iDarčjaį plečiasi. P»v., 1958 -• pažangiųjų mo-įjotaisį jį lėktuvais atvežė

akademinius kūrinius, kaip 
portretas ir žmogaus veik
los kompozicijos.

Nuo 1959 m. įstojęs į 
Australijos Modernaus Me
no Sąjungą, dail. L. Urbo
nas dalyvavo daugelyje gru
pinių parodų įvairiose Aust
ralijos miestų galerijose. Jte 
yra laimėjęs šešias premijas, 
iš kurių viena buvo atžymė
ta aukso medaliu.

Nuo 1964 m. L. Urbonas 
yra Australijoje suruošęs aš- 
tuonias meno parodas (indi-

Bangkoke (Tailande) 100 
vienos provincijos policinin
kų turėjo pateikti visų savo 
žmonų ir kartu sugulovių 
sąrašą, kad galėtų gauti pen
siją.

Minoj (Urugvajuje) Pa- 
bo Gracia, 37 m. amžiaus, 
tikrindamas vyno sandėlį, į- 
krito į 4,000 galionų talpos 
vyno statinę ir nuskendo.♦ *

Belo Horizonte (Brazili
joje) Alirio Ferreira buvo 
nubaustas vieną dieną ka
lėjimo už tai, kad įpykęs 
kando šuns gerklę tol, kol 
tas šuva padvėsė. Jis aiški
nosi. kad šuo jį užpuolęs.

• * «

y r 7S 7 Mr *
BAIDOSI KOLEGIJŲ

Dar palyginamai neseniai 
spaudoje ir aplamai ameri
kiečių visuomenėje tebuvo 
kalbama tik apie tai, kaip 
steigti daugiau kolegijų ir u- 
niversitetų, kaip padidinti 
studentijos skaičių, pagerin
ti mokymosi sąlygas ir pa
kelti mokslo lygį, kad jte ne
būtu žemesnis kaip kituose 
kultūringuose kraštuose.

1 Paryžiaus parodoje parodė į įjęj §joj nebuvo, lėktuvai jau 
lėktuvą, kuris gali.skraidin- raižy8 padangių vairiomis

___v_ r______ _____ z_____ ii 400 žmonių. Bet užsakymų kryptimis. Nuo JU keliamo'
didėjo ir keleivinių lėktuvų; negavo, ir negirdėti, kad So-J triukšmo kentės ne tik mūsų 
judėjimas, o taip pat ir tų'v^etll Sąjungoje tokių lėktų-į ausys, bet bus padaryta ir 
'ėktuvų keliamas triukšmas, j vų daugiau statoma. O ame- daug medžiaginių' nuostolių.

242 milionus. Kitaip tarus, 
per tuos 11 metų tos jo ope- 
’acijos padidėjo 500%. Pa-

' ėktuvų Keliamas tnuKsmas,; 
kuris bostoniečius ir naktį1 
verčia ii lovos.

Senam Keleivio Skaityto
jui Pranui Vaigauskui Car- 
aey ligoninėje padaryta o- 
peracija. Ligonis sveiksta.

Linkime greičiau atgauti j 
prarastas jėgas.vidualines) žinomose meno 

galerijose Melbourne, Syd- 
ney ir Camberra. Jo darbai I Minėjo 
yra įtraukti į Australijos tau-1 
tlnprirfetemetu. Pata Į Borto'10 * Brodąoao_at- 

tavo Australiją tarptautinėj I

meno meistrų parodoj. JoPvenf ~™aus. Karaliaus
darbų yra įsigiję meno ko-Į*™“**-
lekcionieriai Australijoj, N. i doe 8v. Kazimiero parapijos
Zelandijoj, Belgijoj, JAV ir ^Z^dėmTt^ 
Kanadoje I jaunimui įsidėmėtiną pa-

Paskutiniu laiku apėjėto-1 P“**
jęs Toronte, L. Urbonai aš-1 h™*3 «ia giedojo
vo laikinojoj studijoj užbai
gia iš Australijos atsivežtus 
savo kūrinius ir juos paruo
šia parodoms.

rikiečių Boeing 747 jau 
skraido su 390 keleivių. Ne
seniai vienas toks lėktuvas, 
kuris atsieina 25 mil. dol., 
buvo arabų partizanų su
sprogdintas Kaire.. Netru
kus Lockheed ir Mac Don- 
nel firmos paleis panašius 
lėktuvus.

Bet ir to negana. Specia
listai laužo galvas, stengda
miesi suprojektuoti dar grei
tesnius lėktuvus, tokius, ku
rie skristu daug greičiau už 
garsą ir. pav., Europą galė
tų pasiekti ne per 6-8 vai., 
bet per 3-4 vai.

Kiekvienas nori tokį lėk
tuvą sugalvoti pirmasis ir 
pirmasis paleisti jį skraidyti.

Prancūzija ir Anglija 
bendromis

ir 15 
savo
tone, Lietuvių Tautinis Są-

ir naujai įkurtas parapijos 
choras, vadovaujamas kom
pozitoriaus Juliaus Gaidelio 

Vėliau parapijos salėje 
programai vadovavo vyr. at- 

10, 14|eitininkų valdybos vieepirm.
į J. Ambraziejienė ir pagrin
dinę kalbą pasakė prof. S. 
Sužiedėlis. Meninę progra-

Varšuvoje pasakojama a- 
pie viena angliakasio žmo
ną, kuri be vyro ir namiškių 
žinios nusidažė plaukus ir 
dėl to taip pasiketi, kad tu
rėjo pašyti policijos pagal 
bos. nes namiškiai, joe neat- 
pažindami, nenorėjo įsileisti 
į namus.

Šiomis dienomis Anglijo
je jau išmėgintas! minėtasis 
Concord. Jis skrido 42,000 
pėdų aukštyje 1140 mylių 
greičiu per valandą triukš
mas buvo didelis*, aro spau
dimas dvigubai diėeaate, ne
gu normalus, nors# didelia
me aukštyje. Buvo gauti 25 
skundai ir 27 reikalavimai 
atlyginti už padarytus nuo
stolius. . .

Tas bandymas <tar neda
vė aiškaus atsakymo, ar ši
tokie lėktuvai tinka naudoti. 
Tą klausimą galutinai spręs 
politikai ir ekonomistai.

Bet kaip nestatys tokių 
lėktuvų JAV, jeigu juos sta
to Prancūzija ir Anglija? 

’ Negi galima joms nusileisti?
„ , ,-j!fgomisa s^a^°! Ekotiomistai sako,
Concord lėktuvą Sovietų'
Sąjungoje išmėgintas TU

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

Ifed
tokių lėktuvų pareikalavi
mas bus didelis, todėl ir už 
juos gaunamos pajamos 
(jau pirmais metais iki bi
liono dolerių) žymiin page
rins krašto mokamąjį balan-
r. . " ‘ i

REIKALINGAS KEPfiJAS

mą atliko jaunieji ateitinin-i 
kai A. Navick.it*. R.

Gruodžio 13 d. poeto Ber- 
ftardo Brazdžionio ’Toezi-

J Bostoną jis atsiveža ne, 
tik parodą, bet ir nemažą I žinskas ir D. Eivaitė, gražia 
skaičių skaidrių savo p*. Į Uetuvių kalba paskaitydami 
skaitai pailiustruoti. I eilėraščių.

Lapkričio 20, 21 ir 22 die-1 Užbaigos žodyje klebonas 
nomis daiL L. Urbono dar-[kvietė visus toliau darbuotis, 
bus matys Hartfordo lietu-Įn«Wjoti savo tautinio veido 
viai Amerikos Lietuvių PI-Į>r branginti tautinę kultūrą, 
liečiu klubo salėje.

Vėliau jo parodos dar busi
gruodžio 1 d. Clevelande į Rnctansi
John Carai] universitete stu-l LJvOiVIKJ
dentams ir gruodžio 5 ir 6 d. I aiaaMnuii
visiems lietuviams. I "ARENGIIIV

neumano. KALENDORIUS
I x

Lapkričio 14 d. Lituanis
tinės mokyklos banketas So. 
Bostateo Lietuvių Piliečių 
dr-jos IQ aukšto salėje.

įVARENYBRS- A
Juala Lumpure (Malaizi

joj®) gyvena 95 metų am- 
pie jo kūrybą žodį tars sve-1 žiaus gydytojas Ahmedas 
čias iš New Yorko rašytojas; Bina Ha jis, kuris sako®, kad 
Pranas Naujokaitis. Poeziją! P®r 80 metų turėjęs 77 žmo-
skaitys aktorius Henrikas 
Kačinskas, svečias iš Wa- 
shingtono.

• • •
Kovo 14 d. 4 vai. popiet

nas, su dauguma jų jis išsi
skyręs ir teturėjęs tiktai 3 
vaikus.

• «*
Chiddingly (Anglijoje)

Spalio mėn. 25 d. buvęs 
lietuvių radijo valandos 
banketas gerai pavyko. Jis 
sutraukė nemažą, skaičių 
žmonių, atėjusių tuo būdu 
paremti šios lietuviškos r»» 
dijo programoa.

Tautiečiai ir ateity turė
tų Laisvės Varpo nepamirš

o o o
Lapkričio 15 d. So. Bosto

no lietuvių Piliečių dr-jos
turam būram.

0 0 0
Laakričta 22 d. So. Boa- 

temo Uetuvių PffieBų dr-joa 
mriėje ramo^uų rengiamas

ti ir savo aukomis jo farsą Ltotuvog kartMomuti alkte- 
dar labiau stiprinti. j rimo sukaktioa minėjimas.

džiai prasitaria, kad geriau 
vaikas būtų likęs skerdžiu
mi, negu diplomuotu ištvir
kėliu ar aprūkusios minties 
hašišininku...

JAPONAI IR ČIA 
PRALENKIA

šiuo metu japonai jau ga
na daug kuo yra kitus kraš
tus pralenkę. Pasirodo, kad 
jie turi ir laikrašti, kurio ti
ražas 10 milionų. Tekio tira
žo neturi joks kitas Jaikraš- 
tis pasauly.

n jau ląbpi dažnai 
e spaudoje tėvų laiš

kus, kuriuose prašoma pata
rimų, ar leisti vaikus į aukš
tąjį mokslą. Teli jau rimtai 
būkštaujama, kad šeimoje 
net gerai išauklėti jaunuoliai 
universitetuos virsta narko
tikų vartotojais, anarchistais 
*r kūtvėlomis, perdidelis sek
so "tyrinėjimas“ mergaites 
pastumia į paprasčiausią pa
leistuvystę, jos pabėga iš na
mų ir nueina šunims šėko 
pinuti.

Tokių rūpesčių turi ir lie
tuvių jaunuolių tėvai ir kar-.

Ieškoma patyrusio lietuviškas 
durnas kepėjo, gyvenančio Ame
rikoje sr užsienyje. Užsieny gy
venančiam bos sudaryta darbe 
enterite,, ir. jis bos atvežtas į 
JAV-bes. Geras atlyginimas. Pa_. 
siūlymas siųsti Keleivio adreso.!

So. Bostono Lietuvių Pilie- Mark Childs labai daž- 
čių dr-jos III aukšto salėje nai bet kur užsnūsdavo. Dėl 
Minkų radijo talentų popie- to užmigimo jis neteko Ur
te ir gražuolės "Miss Lithu- nybos net 30 kartų ir turėjo 
ania of N.E.“ balius. 1 daug kitų nemalonumų. Vė-

11-12 veL 

AM 1.431 KC ir FM It7J NC 
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Laisvės Varpas
Uotoviti Radi|o 

Valanda

iJboanonoMovoNOMOMMOfOMaaoMOfOMOMONONaoOMNaMONOMei

Motery* turi bent tualetą. 

O kuo savo tuštybę priden

gia vyrai?

vatetljoa aašlyn, 
M m. amžiau*, vidutinio ūgio ir 
svorio, normalioe sveikatoa, tn- 

rėtų mnrfpa- 
maždaug te 

LŠote
voje ar Amerikoje. Rašyti tto- 
taviikai ar aagMškai Keleivio

rte aaoaavybio, 
žhti aa BMteriaai

__ **Atiduoti
tais pokalbiuos jau skau- .

IEŠKO DARBO į
Esą senesnio amžiaus žnogas, j 

noriu gyveati JAV-se. Ieškau1
darbo garažo, šį

ir im- 
ir trak-

tateyti

Rašyti

Street, 
Oat, Caaadą

... . ->-•
f eibe

ava brolio Jo* 
gimusio Dvarelės kaime,.

Ncmajoaę par. Jte pate arboj 
ayte j{ kg norą žinantieji malo
nėkite pnraiyti šiuo adresu:

Domicėlė Radvilaitš,
74 Woodteud Street, 

Newingtou, Conn. 06111.
(43)

Anelė Adomaitytė ieško savo 
brolio Prario Adomaičio, gimu
sio SudvariSkio kaime, Stakliš
kių parapijoj, prieš daug metų 
iš Lietuvos išvažiavusio į Sao 
Paulo (Brazilijoje). Jis pats ar 
kas apie jį kg žino, prašomi man 
pranešti šiuo adre* :

Mrs. Anele Kamte, 180 H SL,
00. Boatoą Maaa. 02127 

(42)

NENUSIM1NK11C!

.a, rankų ar ko. 
amte, natirpimu, jai
REELEE^ RUB moatte 
ganai pageftati. Užtikrinam

Muškite >5, gaoatte vatetos

ROYAL PRODUCTS 
North Sta^ P.O. Bot 9112 

Newark. NJ. 07100

RADUO PROGRAMA

Naujoj Anglijo, 
ž stoties WLYN, 1850 M 
locikių ir ii stoties PM, 
101.7 mc,. veikia aokmadie 
nisfcnuo liki 1:80 vaLdta 
ną. Perduodama: VėUsuteąi 
p—ulinių žinių santrauka 
r komentarai, musika, dai 
m* ir Magdutia pasaka.

Blsnio reikalais kreiptis) 
Baltic PloriatB gėlių ir dova
nų kraštavę, 602 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 84400. Tea 
mao ir KoloMte

SAVAITRAŠTIS

svarbia proM 
*NBPRIKLA 
eivijao

atviras kiekvieno

U8OMA LIETUVA“ yra įkas mūaę iš- 
bci įdėję, vi- 

korte kovoja ir dirba ąi

■e 18.00
g

090, Onebce, CANADA

MetM 
Aė resat

■f

HA

JAV-

SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

!jr
ir

8BPTYKB MILIONUS doterig

oteL ■M.suMvnanjiMAS

8LA— jaa tari daugiaa, kaip tri* aa 
Inpltalg, ted jo

■i » :

/lt

kuri yra 
o teikta

i aaa >100.00 KU >10400.0C.
M*

kad jaoauolte gantų pinigaa 
ir KjrvKnimo pra<izm» 

tetai pigią TERK
ai ILMteOO apėmadoa tik 48JM

1>Z.

8LA-^AKCH>BNTAU

klabą Ir draegBę UI >1,000.00 
>2.00i artu*

— —• o--o — »»— ar— i i
ROMnlJąp ILreVpRlVM

ir jte
«LA-

kuopų veikėju*.

Mar Tortų N~T. 10001

i » i
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Vietines žinios
Savo aukų BALF ui galite Galima laimėti kalakutų

A.L.T. Sandaros 7-ji kuo
pa lapkričio 21 d. savo salė
je (124 F St.) duos progos 
laimėti kalakutą. Prieš lai
mėjimų traukimą 5 vai. po 
pietų bus gardi vakarienė 
(bus ir kugelio). Kaina tik 
$2.00.

Po vakarienės bus trau
kiami kalakutų ir kt. laimė
jimai. Visi sandariečiai kvie
čiami atsilankyti. Kas netu
rės iš anksto įsigijęs laimėji
mo bilietų, galės jų gauti at
ėjęs. Laimėjimų yra net 15.

Iki malonaus pasimatymo 
lapkričio 21 d. Sandaros sa 
Įėję.

Kuopos valdyba

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

Nepamirikime!

Nepamirškime, kad lap
kričio 14 d. 6 vai. vak. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėje bus Lituanisti
nės mokyklos tėvų komiteto 
ruošiamas banketas.

Geriausiai padarysite, jei 
tuoj užsisakysite stalų, pa
skambinę D. Lizdenienei 
(teL 731-0188) arba B. Vel
tui (tel 843-2146).

Lietuvos kariuomenės 
sukakties minėjimas

Sekmadienį, lapkričio 22 
d. 10 vai. ryto minėjimas1 
prasidės pamaldomis Sv. 
Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje. o 3 vai. popiet Lie-į 
tuvių Piliečių dr-jos salėje. 
III aukšte, įvyks iškilmingas 
susirinkimas. Jame kalbės 
Erno pos Pavergtųjų Tautų 
Laisvės Komiteto pirminin
kas Vaclovas Sidzikauskas 
iš New Yorko.

Lietuviškų dainų ir operų 
arijų programą atliks buv. 
Vilniaus operos solistai Ju
zė Krikštolaitytė - Daugėlie- j 
nė (sopranas) iš Clevelando! 
ir Stasys Liepas (baritonas) i 
iš Bostono. Solistams akom- 
ponuos komp. Jeronimas 
Kačinskas.

Šokiams gros Worceste-' 
rio trio kapela. Veiks užkan-į 
džių ir gėrimų bufetas. •

Viaua Bostono ir aplinki
nių kolonijų karius, savano- 
rius-kūrėjua, šaulius ir visus 
kitus lietuvius maloniai kvie
čiame minėjime dalyvauti.

L.V3. "Ramovė.“ 

Valdyba

Lietuvių vaikų knygos 
bibliotekoje

Katharire V. E. Lyford 
rūpesčiu Bosrono viešosios 
bibliotekos West End sky
riuje (Cambridge SL) sko
ningai įrengta vaikų lietu
viškų knygų parodėlė. Ji 
matoma ir iš gatvės. Be kny
gų, yra gintaro, medžio dro
žinių ir audinių. Vėliau ji 
bus perkelta į So. Bostono 
skyrių.

Čia galima paminėti, kad 
K .Lyford yra parašiusi 
straipsnį apie Bostono lietu
vių kultūrinę veiklą Yankee 
žurnalui.

Puiki A Galdiko kūrinių

Praeitą savaitgalį Tauti
nės Sąjungos namuose su
rengta dail. Adomo Galdiko 
kūrinių paroda sutraukė 
daug lankytojų ir paliko la- 
oai gerą įspūdį. Buvo išsta
tyta apie 100 jo didesnių ir 
mažesnių darbų, kurių ne
mažai buvo nupirkta.

šeštadienį dienos metu 
parodą aplankė lituanistinės 
mokyklos vyresniųjų klasių 
mokiniai, kuriems dail. Vik
toras Vizgirda išsamiai pa
aiškino dait A. Galdiko kū- 
rymos būdingumus, jo kūri
nių meninę vertę, jų sukūri
mo procesą ir tarė keletą žo
džių apie patį dailininko as
menį.

Vakare parodos atidary
me dail. V. Vizgirda taip pat 
išsamiai apibūdino dail. A. 
Galdiko darbus, o poetas L. 
Andriekus — patį kūrėją.

Aukos Balfui

Balfui aukojo:
Edward F. Medly $25.
Po $15 — F. ir V. Izbic- 

kai, V. ir A. Kubiliai ir V. 
Žiaugra.

Po $10 — A. Andriulio
nis, K. $alta, R. Bederis, E. 
Cibas, SL Griežė-Jurgelevi- 
čius. A. Januška. V. Kaza- 
kaitis, St. Kazlauskas. J. 
Kuodis, A. Mažiulis, VI. 
Mickūnas, P. Navazelskis, 
Br. Paliulis, W. Waitaitis ir 
E. ir J. Valiukoniai.

Po $5 — VI. Dainys, A. 
Gideika, E. Juciūtė, St. Lie
pas, J. Markelionis, P. Piekš- 
nys, O. Stanevičienė ir W. 
Weinberg.

Po $1 — U. Greičius ir J. 
G. Henry.

Visiems nuoširdus ačiū.
Vajau* komitetą*

Praeitą savaitę mūsų įstai
goje lankėsi dail. Leonas 
Urbonas, lydimas Bostono 
lietuvių kultūros klubo pir
mininko inž. V. Kubiliaus.

PARDUODAMI NAMAI
Dorehestery arti verslo (be- 

siaess) įasonią ir prie gero susi- 
siekimo aebraagiai parduodami 
3 šeimą namai:

Kreiptis asmeaiškai ano 10 
! vaL ryto iki 2 vaL popiet į Mar- 
į celę StaaiatovaitieBe (Staaasrhi- 
to) 44 AapiavaU Rd., Dorches
ter, Mass. 02124.

(43)

E. KARDEL1ENES DAINŲ
plokštele

galima gauti Lietuvos
Elzbietos Karjeros

lienė* įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
100 Milbury SL

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2808

yra
ga Worceotery, kun siunčia 
siuntimus tiesiog ii Worces> 
terio į Lietuvą ir kita* Kusi- 
joo valdoma* sritis* Čia kai-

greitai ir sąžiningai.
greitai ir

galima gauti įv 
ir

ir Intų

B. Svikfieuė

Peter Maksvytis

49 Chareb Street 
E. Milton, Mas*.

to tr prefekto1 
ko ir moja,
biznio pastato, parai Jftsv 
lavinta, šaukit* vfeadM iki 9 vo- 
landa vakam.

Telefonas: 6P8-M75

Ketvirtis * Co.
—JEWELERS_

370 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

IPt DINI
OPTOMETRISTAS 

Valandos:
nuo 4 rvto iki 5 vm!. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BRO AllVr A Y 

South Boston, Mase

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nao 10 nfo iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. N AM AKSY
Real Estate A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Nevtoa Centre, Maso. 921891

TeL 332-2646

į ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street. 

Worcester, Mase. 01604 
Tet. 7604347 

Tiesiai ii Wsrceetorto sfam

vą ir kitas Kurijos 
! plotas! Siaatiaiai

avo, auuete Ir 
aią. Tariate vietoje jvairių vie 
liais gamyba* ir ia^erteetą 

į prekių iš kitą kraitą visai že- 
■maria kaiaoari*. Ba to, siunčia- 
ioo auriatą, piaiga* ir galite už- 
■akyti ją gamybos preke*. čia

Dažau ir Tai

ten vietojo galio pasirinkti 
mintas preke*.

Taipogi tarpiaiakaa jame 
tam tikras įstaigas 

čia po* 
ar

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią ribą

Knyga yra gerinsiąs žmogans dranga*

Hunu U laako ir Vidoje, ; 
t jprtot, popiorioo ir taisau < 

tvtoaą, ką pataisyti reikia. I
Naudoju tik geriausią

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ave.

Flood Sąuare 
Hardu>are Co.

Kreiptis 

BRONIS KONTRIM

tai ir 
ktoatte. Vedėja* A.

BUTAS

Saaugasiem aebraagiai 
•jamas 6 kambarių butas III

aukšte, 507 Waakiagtoa Street, 
Dorchester, Mass.

Kreiptis telefonu TA 5-7879 
po 6 vai. vakaro.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO I LIETUVĄ
ir Utma Rusijos

garantuota*

susitarimą telef
380 W. Broadvray

ToL
VMMNNMMNMMMMNMVMMMMMMMMMt

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaisto*, išpildome gydytoją re 
eagtca ir turimo rišu* gatavus vaistu*.

Jei reik vaistą — eikit į Hetuviiką vertiną.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S^ Beg. Pharm.~

M2 a W. Breadvay, tarp E ir F gatvią, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-8629

Nao 9 vaL ryto iki 8 vaL v- išskyrus šveatadienhm ■

ToL CO 8-5854

M. J. AUKNA 
« KAST BKOADUAl 
SOUTH BOSTON, NASA. 
TELEFONĄ* AN S-414S

Bmjamin Moon Oatot

So. Boston, Mana. 02127 
Tri. AN 8-1701

oaaeooooooooaooesemsaoooooooooooeooooooooooooaaaoaa?

r
9 M & T OIL CO., Ine.

641 E Broadvray So. Boston, Mas*. 02127

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

Skambinkite

268-4662

Gana
nereikalingai eikvoti kuni alyvą 

1970
Alyva kūrenamo*

šiko oro krosnys
Rytdienos įrengimas

I

I ♦,

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVUKA TURIZMO 

(STAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jaea atsikvies
ti į svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visą 
lėktuvą bilietai (airtickets) Ilraiemi 
belaakianf — be jokio pagildama 
mokesčiu.

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija

Pilnas įrengimas, įskaitant aly- 
vos burnerį, pfttėją, ere filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rfisy su vamzdžiais..

10 metą garantija.

Paskatinė modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

470 Adams Street, Oaincy. Mass. 02109 
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vaL per dieną

‘ m: 436-1204

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

&FUEL CHIEF

1

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovaną pažymėjimus ir rusišką prekią užsakymu* 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

w.
Mae*. 08127 
: 260-8764

-12
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