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Vakari) demokratijas rengias 
parduoti Čiang Kai-šeką
Via daugiau Vakarų valstybių pripažįsta Raudonųjų 

Kini jų ir ryžtasi įbalsuoti jų į Jungtines Tautas, nurašy-

Kasmet Jungtinėse Tau
tose keliamas Raudonosios 
Kinijos priėmimo klausi
mas. bet vis atmetamas. 
Pernai už komunistinės Ki
nijos priėmimą balsavo 48 
valstybės, prieš 56, susilaikė 
21. JAV-bės, norėdamos 
Raudonosios Kinijos priė
mimo reikalą sutrukdyti ar 
bent jį nustumti vėlesniam 
laikui, reikalavo, kad tokia 
Kinija tegalėtų būti priimta 
tik dviem trečdaliais balsų.

Pernai už šitą amerikie
čių pasiūlytą Kinijos priė
mimo procedūrą balsavo 71 
valstybė, prieš 48.

šiemet Raudonosios Ki
nijos priėmimo klausimas 
bus vėl svarstomas iš naujo. 
Bet dabar JAV laikoma po
zicija šiuo klausimu jau ge
rokai įlaužta, nes vis dau
giau Vakarų valstybių už
mezga su Kinija diplomati
nius santykius. Paskutiniuo
ju metu tai padarė Kanada, 
Italija, o dar ruošiasi jas pa
sekti Austrija; Belgija ir kt

Šios valstybės, aišku, jau 
balsuos už Kinijos priėmimą 
į Jungtines Tautas, ir JAV 
gali nepasisekti komunisti
nei Kinijai tą kelią užblo
kuoti.

Tautinę Kiniją (Formo
zos saloje) tuo tarpu pripa
žįsta dar 67 valstybės, bet 
tas skaičius gali greitai su
mažėti. JAV-bės, ieškoda
mos kompromiso, atrodo, 
jau būtų linkusios pripažin
ti dvi Kinijas: komunistinę 
žemyno Kiniją ir demokra
tinę. vadovaujamą Čiang 
Kai-šeko Formozos saloje. 
JAV-bės gal sutiktų, kad 
blogiausiu atveju abi šios 
Kinijos būtų Jungtinėse
Tautose atstovaujamos. Bet 
tam priešinasi ne tik sovie- žiaus kalbą, 
tinio bloko valstybės, bet*
Š reikalauja
užmiršti. To siekia net Ka
nada ir Italija, kurios pripa
žindamas Mao Tse-tungo

priklausė kongregacijos bai- j buvęs Jugoslavijos karalius 
nyčiai. Jo pairę nervai i Petras II, 47 m. amžiaus.

Z

diktatūrą, apie Čiang Kai- 
šeką visai nekalba.

Be to, reikia turėti galvo
je. kad Raudonoji Kinija, 
net ir pakviesta, į Jungtines 
Tautas neis tol, kol ten bus 
atstovaujama Tautinė For
moza, nes ji tikisi iš beliks- 
tančių vakariečių dar dau
giau nuolaidų ir su laiku vi
siško Čiang Kai-šeko atsto
vo iš Jungtinių Tautų išstū
mimo. O politinės nuotaikos 
ta kryptimi ir klostosi.

Tokiu būdu šiandien esa
me liudininkai, kaip demo
kratijos palengva parduoda 
savo sąjungininką. Parduo
da dėl numatomos prekybi
nės naudos ir iš "pagarbos“ 
Raudonosios Kinijos atomi
nėm bombom, kurių ji vis 
daugiau ir didesnių gami
nasi i

Dėl tos "pagarbos“ atomi
nių bombų jėgai vakariečiai 
perdaug tyli ir Baltijos vals
tybių laisvės reikale.

Demonstravo prieš 

popiežių
Praeitą sekmadienį būrys 

demonstrantų Šv. Petro 
aikštėje, per palaiminimo 
ceremonijas ėmė rėkauti 
prieš popiežių Paulių VI ir 
kiloti plakatus, reikalaujan
čius skyrybų aprobavimo ir 
skelbdami kitokius šūkius. į 
aikštę demonstrantai suva- 
žavo 40 automobilių, atsi- 
veždami lovas, kėdes, čiuži
nius, lyg ilgam apsigyveni
mui. Porą jų prisirakino re
težiais prie obelisko.

Demonstracijų čia būda
vo ir anksčiau, bet pirmą 
kartą šios buvo tokiu metu 
ir siekė sutrukdyti popie-

amnestijos
Praeitą savaitę įvairiuose 

Ispanijos miestuose buvo su
streikavę darbininkai, reika
laudami paleisti visus poli
tinius kalinius. Vienur strei
kas tęsėsi kelias valandas, 
kitur ištisą dieną. Diktatūri
niame krašte tai svarbus įvy
kis.

Pietų Vietname* didesnė
mis pajėgesni* vėl 
pulti komunistus 
joje, Irar jie buvo pradėję

kiečių valypso veiksmų.
• • •

Izraelio sostinės geležin
keliu stoty sprogo partizanų 
padėta bomba. Žuvo 1 as
muo, o sužeista per 30l

Tas mfttinan anga Ncw Yoko centre. Tai WorM Ttoder Center nai 
jaa pastatyta 102 aukštai, iš viso 1,254 pėdos, ir pastotas jaa yra

mai. Jie bes 110 ankštų. Dabar 
4 pėdom aakštesnb oi Empire

Kinija praveria

vartus užsieniui
Raudoniji Kinija truputį 

pravėrė vartus užsieniečiam. 
Ji nutarė leisti įvažiuoti sve
čiams iš tų kraštų, kurie su
ja palaiko diplomatinius 
santykius. Ji palengvino ir 
sostinėje esantiems užsienio 
korespondentams darbo są
lygas, — pirmą kartą po 4 
metų leido jiems išvykti iš 
Pekingo ir aplankyti lėktuvu 
bei traukiniu Kantoną, Šan
chajų, Nankingą.

Lietuvių tauto* genocido 
paroda Chicagoje nuo lap
kričio 10 iki 19 d. bu* atida
ryta Šv. Kryžiau* parapijos 
salėje (4547 So. Wood St).♦ * »

Lietuvoje mirė žymu* kal
bininkas Juozą* Senku*, 64

0*0

Frank Savicke* įtrinkta* 
į IUinoi* senatų. Iki šiol ji* 
buvo IUinoi* atstovų rūmų

• * •
Vatikane* paskelbė, kad 

j kunigai kurie vedė, negali 
grįžti eiti kunigo pareigų.» ♦ ♦

« » »
« * *

Kambodijos sostinė* ki
no teatre sprogo dvi grana
te*. Žuvo 18 asmenų ir su
žeista 46.

Sunkiai serga 
N. Chruščiovas

Prieš mėnesi Nikita Chruš
čiovas grįžo iš ligoninės, kur 
jis buvo paguldytas dėl jį iš
tikusio širdies priepuolio.

Dabar, kaip praneša Ju-j 
goslavijos žinių agentūra, 
Nikitos sveikata žymiai pa-i 
blogėjo. Gydytojai patarė 
grįžti į ligoninę, bet jis atsi
sakė. Esą. norįs revoliucijos 
sukaktį atšvęsti namie.

Atsirado dar ir kitų ne
aiškumų. šiomis dienomis 
Vakaruos išleidžiami Chruš
čiovo atsiminimai bet neži
nia, ar jis pats juos davė, ar 
čia koks falsifikatas.

Dabar šis buvęs Sovieti
jos diktatorius yra 74 metų. 
Jis iš valdžios buvo "išpra
šytas“ 1964 metais.

Bedarbių JAV-se 
yra 5.6%, bet jei 
pagyvinta*, tai kitai* metai* 
bedarbių gali būti net6.5%. 
Taip mano kaikurie ekono
mistai.

• • •
• • •

Raudonoji Kinija iiemet 
Spalio revoliucijos sukaktie* 
proga atsiuntė Maskvai svei
kinimų, kuriame reiškiama* 
noras taikiai sugyventi su 
Sovietų Sąjunga. Bet tai lai
koma tik mandagumo pa
reiškimu, neturinčiu dides
nė* politinės reikšmės.

Kažkas šovęs į prez.
Nixoną (?)

FBI aiškina žinią, kad per 
riaušes, prez. Nixonui lan
kantis San Jose, Cal., kur jo 
automobilis buvo apmėtytas 
akmenimis, kažkas į jį ir šo
vęs tuo metu, kai jis atsisto
jęs mojavo miniai.

Tuo reikalu apklausinėja
mi ai čiau prezidento buvę 
asmenys, bet dar nieko tik
ro nesužinota.

Iš partijos išmetė 
300,000 narių

Čekoslovakijojee vyksta 
didelis komunistų partijos 
"valymas“. Iki šiol jau esą 
iš partijos išmesta 300,000 
narių Tas valymas dar tęsia
mas. Išmetami visi. kurie įta
riami pritarę Dubčeko re
formoms.

Suimta* vienas Quebecko 
darbo ministro pagrobėjų 
etudenta* Lorte. Ji* prisipa
žino pagrobę* ministrų kar
tu su Paul ir Jacųue* Rose, 
kurie dar nesuimti. Bet ji* 
sako, kad nedalyvavę* mi
nistro nužudyme.

Apsipylęs benzinu susi
degino Bostono universite
to kapelionas kun. Ronald 
Hardy, 28 m. amžiaus. Ji*

♦ • *

Amerikos atstovai nepageri# 
Spalio revoliucijos sukakties

Protestuodami dėl Armėnijoj 
generolų negrąžinimo, 
priėmimuose nedalyvavo 

i ti aukšto rango pareigūnai, 
raketos, pasakyta kalbų prieš

amerikiečių sinharaderiei kr Iri-
Maskvos 
JAV ir

Spalio revoliucijos sukak
ties šventė Sovietų S-goj yra 
visada didelis įvykis. Ta pro
ga krašte rengiami kariuo
menės paradai, visuomenės 
eisenos ir šaunūs priėmimui 
užsienio diplomatams. J tuos 
priėmimus Maskvoje ar so
vietų užsienio atstovybėse 
kitų kraštų aukštieji val
džios pareigūnai visada turi 
pareigą atsilankyti, tuo pa
rodydami savo krašto palan
kumą Sovietų Sąjungai. Pa
staruoju metu ten nesilanky
davo tik raudonosios Kinijos 
delegatai ar tų valstybių, 
kurios neturi su sovietais 
diplomatinių santykių. Bet
amerikiečiai visada būdavo, 
lr tik šiemet tas mandagu
mo ritualas gerokai pasikei
tė. netikėtai JAV-Sovietų 
S-gos santykiams kaip tik 
prieš tą šventę atvėsus.

JAV valstybės departa
mentas, protestuodamas dėl 
dviejų amerikiečių generolų, 
vieno majoro ir turko paly
dovo sulaikymo ir negrąži
nimo, kai jie buvo priversti 
nusileisti lėktuvu Sovietų 
Armėnijoj, įsakė savo am
basadoriams Spalio revoliu
cijos 53-jų metinių iškilmė
se ir priėmimuose nedaly
vauti. Kad diplomatiniai

Izraelis pradėsiąs

derybas su arabais
Paliauboms, kurio truko 

90 dienų, pasibaigus, buvo 
būkštaujama. kad gali vėl 
prasidėti karo veiksmai tarp 
Izraelio ir arabu valstybių, 
nes Izraelis iki šiol nesutiko 
derėtis su Egiptu tol, kol ne
bus atitrauktos nuo Suezo 
kanalo sovietinės priešlėk
tuvinės raketos.

Deja. Egiptas raketų ne
atitraukė, Egiptas sutiko dar 
kitag 90 dienų laikytis pa
liaubų, o Izraelis, nors ir ne
norom, jau ryžtasi tęsti nu
trauktas taikos derybas su 
arabais. Apie tai pranešė jo 
premjerė Goldą Meir ir užsi
minė apie tokią galimybę ir 
M. Dajan.

tr. Egipto, Libijos ir Sudano 
▼adai nutarė savo valstybes 
tampriau sujungti politiš
kai, ekonomiškai ir kariškai 
nes, jų nuomone, ir Izraelio* 
arabų ginčas iisispręsiųs tik 
karo lauke, o tam reikią 
tinkamai pasiruošti. JAV amhaaatkortun Jungtlatoa 

Tautose Charites W. Y ost. karia 

Los Angele* mieste mirė! toriėli. k*d Izraelio - arabų ga- 
į Haabon būtų pratęstos dar 3 
| neriams.

• ♦ •

santykiai visiškai nepairtų, 
kaikur į tuos minėjimus bu
vo nusiųsti tik antrojo ar tre
čiojo rango pareigūnai

Ir taip šį kartą Maskvos 
iškilmėse nedalyvavo JAV 
veteranas diplomatas Boris 
H. Klosson. atsisakęs atsi
lankyti ir užsienio sve
čiams rengiamam bankete. 
Raudonojoj aikštėj kariuo
menės paradą stebėjo tik du 
amerikiečių konsulai ir trys 
karo atstovų padėję Tok
sai JAV "užsigavimas ouvo 
pademonstruotas sovietų at- 
atstovyhėms ir kituose kraš
tuose, išskyrus tik Helsinkį, 
Suomijoje, kur šiuo metu 
vyksta JAV ir Sovietijos de
rybos strateginių atominių 
ginklu gamybos ?pribojfo»o 
reikalą

Ar ta amerikiečių palygi
namai švelni priemonė so
vietų laikyseną kiek paveiks 
ir ar tas faktas pagreitins mi*
nėtų generolų paleidimą, pa
matysime vėliau.

Tuo tarpu Maskvos gat
vėmis riedėjo tankai, buvo 
vežamos 120 pėdų ilgio ra
ketos ir kitokie ginklai, ku
rie turėję gąsdinti vakarie
čius. Visa tai stebėjo komu
nistų partijos vadas Brežne
vas, vyriausybės premjeras 
Kosyginas, prezidentas Pog- 
gomy ir kiti pareigūnai o 
krašto apsaugos ministras 
maršalas Andrei Grečko pa
sakė kalbą, kaltindamas 
"imperialistus“ amerikiečius 
dėl isikišimo Vietname, o Iz
raeli dėl "agresijos“ Arti
muosiuose Rytuose.

Visi tie paradai ir kalbos 
nėra jokia naujiena, kol ne
susiduriamą su svarbesniais 
politiniais ar kariniais įvy
kiais.
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leidžiamas Amerikoje, o ne
laukiama panašų veikalą iš- 
leisiant Lietuvoje. Tik vienu 
pavyzdžiu paryškinsiu, kad 

Praėjus rinkimų įkarščiui, dabar didžiųjų JAV parti- dabar okupuotoje Lietuvoje • 
jų strategams teliko tik suvesti šios politinės kovos balan- dar ne£abma išspausdinti 
są ir paspėlioti ateities krašto politinio vyksmo krvptį. Į ”et .„°

Aritmetiniai daviniai dabar jau be. eik visiems aiškūs. i™*13'“' 19®6n’/ VUniujem- 
Respublikonai laimėjo vieną tikrą vietą senate, piie kurių i ^a ~ 1110 * . ųve lf 
dar galėtų kaliais šlietis 1 konservatorius ir 1 nepriklau- ' ilniaus L riversitetas*. To- 
somas. Bet jie prarado 9 vietas atstovų rūmuose ir 11 gu
bernatorių.. 1971 m. sausio mėnesį demokratai senate tu
rės 54, o respublikonai 44 atstovus. Atstovų rūmuose de
mokratų bus 255, o respublikonų ISO. Be to. kraštą valdys 
29 gubernatoriai demokratai ir 21 respublikonas.

Pažymėtina, kad buvo perrinkti žymieji respubliko 
nai gubernatoriai Massachusetts — Francis W. Sarger.t,
New Yorko — Nelson A. Rockefeller. Kalifornijos — Ro- 
nald Reagan, turėję stiprius konkurentus, o Mass. — buvo 
didele balsų dauguma perrinktas senatorius Edvvard M.
Kennedy, kurio bylą dėl Mary Jo Kopechne nuskendime 
rinkėjai, matyt, spėjo užmiršti.

Iš gautų davinių abi partijos daro skirtingas išvadas.
Demokratai džiaugiasi, kad respublikonai šį kartą aki
vaizdžiai pralaimėję. Jiems nepadėjusi nei intensyvi prez.
Nixono bei viceprez. Agnevv priešrinkiminė agitacija, ir 
šip aukšti pareigūnai, asmeniškai užsiangažuodami parti
jų rinkiminėj kovoj, praradę tik dalį savo prestižo. Rin
kėjų, esą, nepaveikė nei respublikonų nukreiptas kardas 
prieš visiems įkyrėjusius riaušininkus, bombininkus ir ki
tą kriminalinį elementą.

Demokratai rinkiminėj propagandoj daugiausia pa
brėžė infliacijos grėsmę, augančius ekonominius sunku
mus — kylančias kainas, didėjantį bedarbių skaičių, — ir 
tai turėję lemiamos reikšmės.

• Prez. Nbtonas šiuos rinkimus vis dėlto nori laikvti

Po rinkimu

je knygoje yra skyrius — 
Vilniaus Universitetas pir 
maistais tarybinės santvar
kos metais, — kur daugiau 
ašoma apie So.ieių Sąjun
gos mokslą ir komjaunime 
organizacijų veiklą, negu a- 
pie Vilniaus Universitete 
iarbą. Tame veikale profe
sorių. pasitraukusių iš Lie-
;uvcs. pavardės visai nemi- 
imos. išskyrus rektorių M.

Biržišką, bet ir apie jį rašo- 
na, kad jis nepateisinęs ko
munistų partijos ir tarybų 
aidžios parodyto .naujai ad

ministracijai pasitikėjimo. 
Panašių pavyzdžių jų išlei
džiamuose mokslo veikaluo
se apstu.

"Manau, jog šio pavyz
džio pakanka paremti tvir- 
:inimui, jog okupuotoje Lie
tuvoje negalima išspausdin
ti objektyvios mokslinės 
knygos.

"Mūsų spausdinamoj kny-
savo laimėjimu, nes, esą. ne tiek svarbu, kad respubliko- j ^Xome^'^Stam
nai negavo daugumos, kiek faktas, kad Į senatą ir atstovų! gQS atstejgtį aukštąją mo

SSLEIVU, sa BOSTON

WiUiwa Ltar pagamiao garo gatralsriĮ. koris* pouu- 
dotas aatoaobilyje, teitaestj | arę beveik tiktai pašę 
iia^taaie te anglies vieadegiafe (uaaUtiy) kiekio ir daug 

negu 1975 oMtam valdžios aestatytos
varikdaau sąlygos

Kas Idtnr rašoma •“ t

SPAUDĄ BEVARTANT pasvarstyti "Rytų ir Vakarų 
Europos poveikiui Sovietijos

Rytų Europos reikalais a- visuomenei“. Prof. St. V. 
merikiečiai turi dvi plačias Vardys (Oklahoma u-to)

1 sąjungas. Vienon buriasi ru- skaitė paskaitą "Baltijos so- 
sų ir Rytų Europos kalbų vietinių respublikų vaidmuo 
mokytojai, kiton — slaviškų Sovietijos visuomenėje ir 
studijų akademikai. Abiejo- kultūroje“. Prof. Vardys iš- 
se^ra nemaža lietuvių, ku- rinktas Amerikos slavistų 
riu kaikurie mokytojų sąjun- sąjungos pietų-vakarų sekci- 
goje užima skyrių valdybose jos prezidentu.
vietas paskirose valstijose. Į . . .....

Massa-* *lre vien88 ukrainiečiųPavyzdžiui, pernai 
’ chusetts skyriaus pirminin-!x .

ku buvo prof. P. A. švei- torlll. Vol^Ir ^edrovs- 
kauskas. Jis metiniame są- Į fiPmęs 1890 m. Jj 
jungos suvažiavime New Ukraina (1917-
Yorke gruodžio 28-30 d. i į?2®*) b?.v? P^yrus1 ^vo 
skaitys paskaitą "Rusų kak » diplomatiniu atstovu EsUjai, 
bos mokymas nedidelėse ko- ir Lietuvą]*
legijose * a * Mirė gudas prof. Nicho-

Abiejų sąjungų leidiniuo-j įi8 ^* Vakar, gimęs 1894 m. 
se galima rasti ir lietuviui į- f18 ai^orni®Be- 
domių dalykų. Pavyzdžiui, ' i?rV^8ia:, Makmgof a 
Northwestem universitete ^ation, kuriame plačiaira-

[ dienraščio Svoboda redak-

surengtoje slavistų konfe
rencijoje Ohio u-to pof. P. 
R. Šilbajoris skaitė paskai
tą "Rusų poeto Kantemiroį 
eilėraščiams rašyti teorijos 
ir praktikos nauji įvertini-

šė apie gudų tautinį atgimi
mą ir lietųvių-gųdų santy
kius.

mai
• • ♦

NAUJA LITERATŪROS 
PLOKŠTELE

rūmus atėjo naujų žmonių, geriau suprantančių prezi
dento užsienio ir vidaus politikos liniją, ir tuo buvęs duo
tas "atkirtis“ kraštutiniams liberalams bei vadinamiems 
"revoliucionieriams“ ..

Žvelgiant į ateitį, sakoma, kad prez. Nixono dabar bai palyginami su kaiznyni- 
laukia eilė sunkių uždavinių, nuo kurių išsprendimo pri- Į nių kraštų aukštųjų mokyk- 
klausys ir 1972 m. jo perrinkimo galimybės. O svarbiau- ; lų darbais. Tik iš netenden- 
sieji jų — biudžeto subalansavimas be didesnio deficito, cingų palyginimų, paremtų 
bedarbių skaičiaus sumažinimas, Indokinijos karo pabai- patikimais duomenimis, ga
ga, kovos su nusikaltimais rezultatai. Bet, žinoma, rinkė- Įima susidaryti tikrą tų kraš

tų civilizacinio ir kultūrinio 
lygio vaizdą.

kyklą Lietuvoje, aprašoma 
ir įvertinama Lietuvos aukš
tųjų mokyklų veikla, jų at
liktieji mokslo srityse dar-

jų nuotaiką dar gali paveikti ir nenumatyti įvykiai.

Išeina knyga apie Lietuvos 
universitetą

Nobelio Rįlkos premijom laimėtojai: praacšzas prof. Eu
gene $ęaLjkairėje) ir ivedas prof. Haaaes Qlof Aifven. 
Jie padSBis skirtą 978,900

Kalėdų šventėms "Ldetu- 
Pernykščiame mokytojų'vių Dienų“ leidykla (4364 

sąjungos suvažiavime New Sunset Blvd., Holiywood, 
Orleans mokytojas Bill J. j Cal. 90029) išleido poezijos 

• Darden skaitė paskaitą "Ak- jr prozos plokštelę. Myroj* 
> centas lietuvių sudurtinjuo- savo kūrini11! skaito keturi 
ise žodžiuose“, o sąjungos populiarieji literatūros va- 
' prezidentas prof. A. Senn karų dalyviai: Pulsią And- 

.riuiia, Bernardas Bruzdžio-

"Kiekvienas

Sb-
minėta, 

ė Aleksas

Spalio 31 d. Marijos ir 
Antano Rudžių namuose bu
vo sukviesti jau pradėto 
spausdinti stambaus veikalo 
"Lietuvos universitetas“ me
cenatai, redaktoriai, bend
radarbiai ir visuomenės or
ganizacijų atstovai pasitarti 
lėšų telkimo reikalu.

Pradžioje jaukioje šeimi
ninkės sudarytoje atmosfe
roje susirinkę gavo progos 
savo tarpe pabendrauti, pa- 
siinformuoti apie atliktą vei
kalo paruošiamąjį darbą ir 
galimybes jį baigti..

Lygiai 8 vai. vak. prasidė
jo A. Rudžio radijo progra
ma. šeimininkas pranešė a- 
pie taip dabar visus domi
nančią Bražinskų byla, anie 
jo. paties padarytus žygius 
Ankaroje ir turkų ambasa
doje Washingtone šiuo rei
kalu. Taip pat, artinantis 
rinkimams, pristatė lietuvį 
T. A. Allen Ališauską, res
publikonų kandidatą į Chi
cagos Sanitarinio distrikto 
patikėtinius (pats Allen bu
vo atsilankęs pobūvy ir su
pažindintas su jo dalyviais).

Antrąją radijo programos 
dalį 4* 'Rudis paskyrė išlei- 
simai knygai "Lietuvos uni- 
versiMfu‘‘. Mecenatas ir re- 
dakdaj* komisijos pirmi
ninkai lysk. V. Brizgys 
trumpu jr tvariu žodžiu pa
ragino aimomenę remti šio 
veikalo Mhidimą. Prof. St. 
Dirinaptpp JUpažindino klau- 
(Ptoju* « Ū«tu vių Profeso
rių drai«||9 Amerikoje, ku
rios sumaapnu knyga yra 
leidžiama. Redakto rius prof. 
Pr. Čepėnai padarė išsamų

Lietuvos mokslo praeitimi ir 
švietimu šiame veikale atras 
daug įdomios medžiagos ir 
galės susidaryti pilnutinį 
vaizdą apie Lietuvos aukš-

pranešimą apie ta knvgą. ",ok5'kl5 .\e?kl«. h®’«

1 1 *masą tautos švietimui ir kul-
"Lietuvių Profesorių drau- turai. Gi kiekvienos mokslo 

gija Amerikoje,“ kalbėjo P. srities specialistas — teolo- 
čepėr.as. "leidžia stambų gas ar filosofas, filologas ir 
apie 700 puslapių veikalą, istorikas, medikas ir gamti- 
antrašte "Lietuvos univer- ninkas, matematikas ir fizi- 
sitetas“. Šio veikalo redak- kas, inžinierius, teisininkas, 
cinę komisiją sudaro: redak- Į ekonomistas ir kiti — tikrai 
cinės komisijos pirmininkas suras šiame leidinyje visą jo 
vyskupas \. Brizgys. leidi- mokslo srities istoriją nuo 
mo redaktorius Pranas Če- Į pat pirmosios aukštosios mo-
rsėras, kalbos taisytojas dr 
P. Jonikas ir komisijos na
riai — prof. St. Dirmantas, 
nrof. med. dr. J. Meškaus
kas ir kun. P. Dilys. Vienas 
redakcinės komisijos narys 
inž. J. Rugis yra miręs.

"Šiame veikale informuo
jama apie mokyklų pradžią 
Lietuvoje, o nuo 1579 m. t. 
y., nuo Vilniaus Jėzuitų A- 
kademijos įsteigimo, apra
šoma beveik 400 metų Lie
tuvos aukštojo mokslo isto
rija: Vilniaus Jėzuitų Aka
demija, Vyriausioji Lietuvos 
Mokykla, Senasis Vilniaus 
universitetas. Po senojo Vil
niaus universiteto uždary
mo (1832 m.) — Dvasinės 
ir medicinos - chirurgijos a- 
kademijų darbai, Lietuvos 
nepriklausomybės meto Lie
tuvos Universitetas, kuri9 
vėliau buvo pavadintas Vy
tauto Didžiojo Universite
tu. ir Vilniaus.Universitetas 
ligi 1944 metų.

"Tai bus pirmas tokios 
plačios apimties moksliškai 
parašytas ir objektyvus vei- 
jcalas apie Lietuvos aukšto- 

versitetus.

kyklos įsteigimo Lietuvoje.
"šiuo leidiniu, mano ma

nymu, turėtų susidomėti ir 
jaunoji lietuvių akademikų 
karta Amerikoje ir kitur, 
kad. šį veikalą paskaitę, ga
lėtų lyginti Lietuvos univer
siteto santvarką, darbo sąly
gas, dėstomus mokslo daly
kus, studentų mokymosi są
lygas ir jų organizacijų veik
lą su dabartinėmis Amerikos 
ar kitų kraštų aukštosiomis 
mokyklomis“.

Po Pr. Čepėno pranešimo 
M. Rudienė vedė pasikalbė
jimą su komisijos iždininku 
kun. J. Pauperu, dar kalbėjo 
prof. dr. P. Jonikas, dr. J. 
Meškauskas, kun. P. Dily*.

Programai pasibaigusjfei- 
mininkai visus pakvietė $i$e 
gausių vaišių stalo.

"Lietuvos universitetas“ 
knygų rinkoje pasirodys ki
tais metais. šiai knygai iš
leisti stambesnę auką—$100 
— davė Lituanistikos Insti
tutas.

Knygos kaina $15.00. Ją 
jau galima užsiprenumeruoti 

mokslo mokyklas — uni- šiuo adresu:
Prof. S. Difmantaa, 0816

Jau buvo 
kad Chicago
Ambrozė, bet apie jį verta 

besidomįs Keleivy ir plačiau parašyti.
Velionis gimė 1892 m. 

spalio 10 d. Žvinrškių kai
me, Liud rinkite '• valsčiuje, 
mokėsi Veiverių mokytojų 
seminarijoje, kurį laiką dir
bo Žagrės kooperatyve. 1912 
m. atvyko į JAV. apsigyve
no Chicagoje. dalyvavo įvai
riuose lietuvių sambūriuose, 
ypatingai veiklus buvo lais
vamanių tarpe, bendradar
biavo jų leidžiamam žurna
le "Laisvoji Mintis“, prisi
dėjo prie juokų laikraščio 
"Šakės“ leidinio, buvo dien
raščio ^Naujienų“ bendro
vės narys, o paskutiniu metu 
ir direktorius. Jis vienas iš 
akcinės bendrovės "Rūbo“ 
steigėjų, pasišovusios Tau
ragėje pastatvti-elektrog sto
tį ir audinių verpimo bend
rovę ir kt

Sielojantis einamaisiais 
reikalais, A. Ambrozei parū
po ir savųjų tautiečių praei
ties veikla. Ir štai kas jį ypač 
į tą darbą paskatino.

Šio amžiaus trisdešimtai
siais metais JAV siautė di
delė ūkio suirutė —- buvo de
presijos metai. Buvo daug 
bedarbių. Jų eilėse atsidū
rė ir A. Anmbrbzė. Kreipėsi 
į miesto valdybą pašalpos. 
Ten būta protingų žmonių. 
A. Ambrozei pasiūlyta rink
ti žinias apie Uųicagos lie
tuvių draugijas? ‘ aplaidai— 
lietuvių veikią.

A. Ambrozė' mielai šito 
darbo ėmėsi. Jis* jį dirbo po
rą metų. Per tų laiką surin
ko daug medžiagos, padarė 
jos kelias kopijas, vieną įtei
kė miesto valdybai, kitą Chi
cagos universitetui.

Bet kas toliau daryti? Ne
gi ta medžiaga-taip ir pasi
liks viešumai žeposkelbta? 
Tas klausimas nedavė A

atsisveikinimo kalboje api-
* budino Rytų Europos tautų’
: tautosakos atspindžius jųli->'
1 teratūrose. Prof. Ivask po; Plokštelė pavadinta "K#-

v . mokytojo Terras paskaitos turi aaUoriai__ nnrrih »
siūlė paruosti tą medžiagą "Estų kalba ir literatūra“ at-! proga“.
spaudaL Bet dr. A Garmui stovams paskaitė poezijos Į Išarta ia nusiskundžiama,
mirus, A. Ambrozė pasiryžo estų kalba, 
pats tą darbą atlikti.

Patarimų jis ieškojo pas 
daugiau praktikos turinčius,

Antroji baltiškoms studi
joms konferencija Ameriko-

dar rinko papildomos me- > kP*™®
T,;„ k„„„ dienomis San Jose, Kakfor-

nijoje. Paskaitininkai prašo
mi apžvelgti įvairias Balti
jos kraštų gyvenimo sritis. 

• •
Pagaliau 1967 m. pasiro-1, .Tautybi,» “»^i»«»o 

dė A Ambrozės- paruošta kIaua>.raa.9 Europoje
Chicagos lietuvių istorija,!daro?..™ svarbesnis todėl 
664 puslapių graŽai išleista, ■ ?raenk‘«*!J šlamštų draugi- 
žymesnių veikėjų ir organi- Ja stu0,r?an‘za™ įstota šiem 
žirniu nuotraukomis nai vai.' sant5'klam s''aret>'tl S«UB-

džiagos. Tuo reikalu buvo 
atvykęs net į Bostoną pas 
3eniau Chicagoje gyvenu
sius. Buvo ir New Yorke ir 
čia tarėsi su K. Bieliniu.

žarijų nuotraukomis paįvai 
rinta knyga.

Kažkodėl mūsų spaudoje 
ji paliko beveik nepastebė
ta. Gal dėl to ir Chicagos 
lietuviai pramiegojo 109 me
tų lietuvių įsikūrimo Chica

gos padalinį. Jau įsirašė 60 
akademikų. Pirmoji konfe
rencija bus pavasarį. Dar 
nežinoma, ar joje dalyvaus 
ir lietuvių ir ar joje bus bent 
viena paskaita ir apie lietu-

goję sukaktį. O jeigu jie bū-1 santykius su kitomis Ry
tų tą knygą paskaitę, būtų’11! Europos*tautomis, 
sužinoję, kad pernai buvo ta
sukaktis, ir, turbūt, būtų ją 
vienaip ar kitaip paminėję.

Praeitų metų rudenį ve
lionį A. Ambrozę sutikau 
Chicagoje. Jis buvo man la
bai dėkingas už atsiliepimus 
apie jo knygą "Naujienose 
Skundėsi, kad nemanęs, jog 
būsią tiek vargo knygą lei
džiant, ir sakė, jei būtų tai 
žinojęs, tai to darbo nebūtu 
pradėjęs. Taip pat sielojosi, 
kad knyga mažai perkama.
Aš jį raminau, kad praeis 
metai kiti, atsiras didesnis 
susidomėjimas savo tautie
čių praeitimi, tada ir ta kny
ga bus reikalingesnė.

Baigdamas noriu pareikš-

kad literatūrinės plokštelės 
esančios nuobodžios, bet ap
je plokštelėje autoriai įvai
rūs* Visi skąito labai charak
teringai ir imponuojančiai: 
Pulgis Andriušis savo kaimo 
fragmentą skaito graudžiai 
lyriškai, Bernardas Braz
džionis — rimtai, iškilmin
gai. Stasys Santvaras — 
širdies sušildytu žodžių, An
tanas Gustaitis — ironiškai, 
su piktosios dvasios šypsena. 
Be to, įtaipai yra paįvairin
ti komp. JufiaaM Gaidelio 
originaliais įskambinimais.

Plokštelės aplanką puikiai 
paruošė pasižymėjęs grafi
kas, šios srities meistras 
dail. Alfeatas Decios.

Plokštelė ilgo grojimo, 
tinka Stereo ir Mono apara
tams. Kaina $5.00.

URUGVAJUS

"Dažnam gali kilti klau- So. 
simas, kodėl toks veikalas IH.

Chicago, Ambrozei ramybės. Apie tai 
išgirdęs, dr. A. Garmus pa-

Lenkų Susivienijimo išlai
koma Allianee kolegija 
parinko 4 Amerikos lenkų 
studentus studijuoti Jogai
los universitete Krokuvoje. 
Amerikiečių lenkų Kosčiuš*
kos fondas suteikė metams 
stipendiją studijuoti Lenki
joje Indiana u-to kalbotyros 
profesoriui Schnert Jis dar
buosis Adomo Mickevičiaus 
universitete Poznanėje.

• • •
Amerikiečių akademikų 

mokslo draugijų taryba įtei
kė Iowa u-to prof. Jarosla
vui; Pel enskiui pažymėjimą 
už disertaciją "Kovos tarp 
maskvinės Rusijos ir Lenki-

Z. Valatkaitės
Argentinos lietuvių mė

giama dauiiniiikė Zuzaną 
Valatkaitė rugsėjo 29 d. 
koncertavo Lietuvių Kultū
ros draugijos galėję. Kadan
gi rengėjai ii anksto nepasi
rūpino koncerto gerai išrek
lamuoti, tai publikos jsmę 
nedaug tebūvą.

Sparto 10 < turėjo dau
giau Hstuvią jaunimo atvyk
ti iš Ageoftu* bet j» ren
ginys atšauktas, nes, sako. 
dėl neramumu Urugvajuje 
tėvai nenori utyo varnų l 
ti ten važiuoti. ę9 9 •

ti pageidavimą, kad ir kitų jos - Lietuvos už senosios
miestų lietuviai susirūpintų 
savo praeities įamžinimu A- 
lekso Ambrozės duotu pa 
vyzdžiu.

J. VB».

„Keleivis“ 
jūsų draugas!

(Kijevo) Rusijos žemes 
(1450-1570 m.).“9 9 9

Kanadoje veikiąs Gudų 
mokslo ir meno institutąp 
ruošiasi leisti anglų kalbą 
žurnalą Canądian Byeloruą-
sian Review.

• o»
Michigano u-tas suruošė 

mokslo vyrų konferenciją

Na 
vių
vedasi
j°_ ____ _
aapt wvo nuo valymą ir bu
vo savanoriu jstojęs į Urug
vajaus kariumaenę. Kas ir 
ktuino tfinln Ji ten rivnte. 
tik jis vienas težinojo įf 
paslaptį nusinešė į kapus.

M.

ėfa mirti
nurtatinii
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KAS GROTI NERTOMS

įvairios nauji

1
I

jos atstovai visaip teisinon.! Praeitą vasari buvo Mo- biznis, ir pasitraukė.
Daniel pažadėjo paraginti gas oras — perdaug karite Čia pat buvo stalas, ap- 

New Yorko lietuvių gy- Maskvos korespondentų sek-1 ir perdaug lietaus, perdaug krautas saldainiais. Ta mo-
venimas gyvas ir įdomus, ti Pabaltijo gyvenimą, o buvo ir visokių ligų, todėl teris žiūri į saldainius ir sa-' 
Kbs šeštadienis ir sekma- taip pat sakė, kad atkreip-1 daktarams, ligoninėms ir ko man: ’Tone. nupirk sal-.

siąs dėmesį į informavimą; graboriams buvo šienapifltė. dainių mano lėlikei?* Aš idienis jis paįvairinamas su
sirinkimais, koncertais ir ki
tokiais parengimais.

Štai spalio 31 d. Maironio 
lituanistinė mokykla suren
gė* literatūros, meno ir šokių 
vakarą Maspetho lietuvių 
parapijos salėje.

Maironio mokykla gražiai 
veikia, tik negali pasigirti 
lėšų gausumu. Ir šis vata- 
raa buvo rengtas iždui pa- 
jridjrti.

* • •
♦ Tą pačią dieną Knigbts 
of ColumbUs salėje, Wood- 
havene, buvo atidaryta dail. 
A. Rakštelės paroda, kuria 
rfroinasi Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos skyrius.

» * *
Tą patį vakarą Spūdžiu 

šeima susilaukė nemažai 
svečių ir viešnių Bronės Spū- 
dienės gimtadienio proga. 
(Tikroji data yra lapkričio 
3 d.). Ją sveikino adv. S. 
Briedis, A. Šateika, L. šatei-

apie vietos pabaltiečių veik 
lą. Schwartz buvęs nuošir
dus. bet nedavęs daug vil
čių, kad vedamųjų apie Pa
baltijį bus daugiau, negu iki 
šiol.

Atrodo, kad vis dėlto šis 
jaunimo žygis buvo naudin-

NCW YORKO POLICIJA 
RADO BOMBŲ FABRIKŲ

New Yorko policijai pa-1 
vyko susekti ir suimti G svar
bius teroristus, kurie, spė

Praeitą vasarą ir gėlės žy- nupirkau už 37 centus. Ji 
dėjo lyg augdamos. Jos ne- mm gražiai padėkojo. Te
buvo tokios gyvos ir gražios da aš paklausiau, ar ir ji ne
kaip visados. J rfnti saldainių? Atsakė, kad. Į

Ūkininkai dejavo, kad’ žinoma, norinti. Nupirkau ir* 
kortus užpuolė nežinoma K-’j jai. Tada te jauna moteris 
ga. Pirmiausia ant lapų ps-' puolė prie manęs, pabučia- 
sirodė tamsiai pilkos dėmės, vo 82 metų senio veidą ir nu-
ti vėliau tos dėmės persime
tė ant stiebų irgrtdų varpų, 
šios pradėjo pūti ir kristi ant 
žemės.

ėjo.
Aš dabar galvoju, kad ji 

norėjo tos savo 11 mėnesių 
mergaitės atsikratyti ir man 
padovanoti. Jeigu aš ją bū
čiai! į savo rankas paėmęs, 
tai ji būtų dingusi iš mano

Tie da praaeėzę jaaaaotiai žiūri į bavosią lakią salę St. 
kitas gaisrai, sudegė apie 150 žaMmię. Jaedn ka va hkaiagi*

(Pnaekaljsja), kar, 
pavyks gyvieav išsigdbM.

’ u

Ūkininkai sako, kad tą li
gą atnešęs vėjas iš Vietna
mo. Jie sako, kad kiekvie- 

jama, priklauso Weather-! naš karas sukeliąs naujų ligų j akiu, O aš' būčiau pasilikęs 
man organizacijai ir, tarp'žmonėms, gyvuliams, paukš-! su tuo kūdikiu, 
kita ko, atsakingi už polici- čiams, medžiams ir kitiems ! w . ... Vxlr. 
jog nuovados, banko ir ki- augalams. Juk, sako, seniau { , • Koų^.Jlitiy 
h- Amerikoj buvo fsmžių kai-' d“‘ Oh“ valstijoje.

W0RCESTER10 NAUJIENOS
įvairios naujienos

tus sprogdinimus.
Policija jau kelis mėne- tonų, jie duodavę daug gar

sius rinko žinias, jas tikrino } džių vaisių, o po karo tie 
ir pagaliau pasiryžo įtaria- medžiai išnyko, nes jų mir- 
muosius suimti. I tį vėjas atnešęs iš Europos.

Ju butuose rasta šautuvų.! Kiškių ir paukščių me- 
šovinių. laikrodžių mecha- džiotojai skundžiasi, kad 
nizmų bomboms sprogdinti, jau keleri metei, kaip nyks-

kienė.dail. Jariukynaitė, A j lukštą vadovėlių, te kiškiai ir paukščiai. Tai
Zavadskassužmona, J. Gai- kaip elgtis su sprogstamomis esą dėl to, kad iš lėktuvų 

medžiagomis, kelių dešim- laukai apipurškiami labai 
čių valdinių namų planai stipriu DDT nuodu pasėliam 
ne tik New Yorke, bet ir apsaugoti nuo vabzdžių. 
Chicagoje. žodžiu, tai buvo Reikalaujama, kad DDT

dys, Daunoriene ir kiti. Vai- 
suruošė M. Akėlienė ir 

Vasitka.

D.L.K. BTrtrtės karių šei- dirbtuvės
mų motera draugija lapkri- tArnriafn 
čio 15 d. Cordon Bleu salėj 
(9601 -Jamaica Avė, Wood- 
haven) rengia idomų vaka
rą, į kuri yra pakviesta adv. 
dr. Marija Sveikauskienė iš 
Bostono.

Keleivio ir Darbininko 
skaitytojams adv. dr. M.
Sveikauskienė yra gerai ži
noma savo patarimais iš tei
sės srities, todėl reikia lauk
ti. kad jų daug ateis ir i šį 
vakaru jos kalbos teisės 
kiaušiniais pasiklausyti ir 
pasivaišinti.

Vakaro pradžia 5 vai.
vak.

teroristų centrinė.

HARtPŲRb, CONN. 

Ne taip buvo, kaip dabar

vartojimas būtų uždraustas-
Valstija išlaiko didelį U- 

niversitetą Kent mieste. Jj 
pernai lankė 43,000 studen
tų. Ne visi studentai nori 
mokytis, kiti linkę gėriau

Matote, kokie dalykai de- lio 17 d. Maironio parko 
j puošnioje salėje surengė 
gražų banketą, kurio progra
mą atliko žinomas Wo re es
terio penketukas, vadovau
jamas Vinco Burdulio. Daly- 

į vių buvo daug.f • • •
»

Į Spalio 26 d. vietos laikraš- 
1 tis pranešė, kad apiplėšta 

Petro Mikšio krautuvė. Gry
nais pinigais pagrobta $70.B B B

SLA 57 kuopa rengia een- 
tihį išpardavimą lapkričio 
22 d. 2 vai. popiet Lietuvių 
Piketų klubo salėje. Be į- 

dalvktt, lalmėji- 
mų bhdu bus išleisti šeši ka
lakutei.

• • •
Sunkiai serga čia gimę ir 

geri lietuviai Stasys

Balfo 25 skyriaus iždinin
kas Vincas Dabrila. atgaivi- 

Meno mėgėjų ratelis spa- nęs tą skyrių, renka sukas.
J tą darbą įkinkė ir mane. 
Gaila, kad su akimis turiu

REMKIME TAUTOS
/ to

FONDį

nemalonumų — jos atsisako 
šviesti. Gydytojas liepia pa
miršti rašyti ir skaityti* bet 
pripratušiain tai daryti y- 
ra sunku daktaro patarimą 
vykdyti.

J.

GERAS PAVY2S5YS
' r

Jonas Savukinas iš New- 
buryport. Mass., Encyclope- 
dla Lituanica užsakė savo, 
trims sūnums, Amerikoj gL 
musiems ir čia išėjusiems 
aukštuosius mokslus, nes, jo 
žodžiais, knyga labai gra
žiai išleista ir joje yra riaoe 
žinios apie lietuvius ir Lie
tuvą, ko kaip tik reikia čia

Kadaise Connecticut vals- kelti "revoliucijas“ — dau-p Tautos Fondas, kuriam o__________ ______
tijoje nevienoj vietoj garsiai žyti langus, laužyti stalus,' pirmininkauja prel. J. BaL Barhatevičhn ir Jonas Dai-
abnmkAjn - ... - *- ’ Iriinai u. lnirVA lAflflvVtkA UltJ a'___ S— V_______!__ 5____skambėjo lietuviška daina, kėdes, mušti profesorius, su' kūnas ir kurio vadovybę
buvo daug vaidinimų, kon- policija grumtis ir Lt. Jie daro daugumoje jauni ii ___________________
cerių ir kitokių renginių, reikalauja, patys nežinoda-; nės. plečia savo veiklą. Ne-, -uli Šv. Vincento ligoninėje.
draugi jos ir klubai turėjo nrf ko. Kaip žinoma, riaušėse seniai išleido platų laišką, j ------
daug narių, jų sueigos buvo keli studentai jau žuvo. * --
gausios, buvo varžybos į va-; Ohio valstijoje gyvena 
dovybes. i per 11 mil. žmonių, įvairių

Kdka. Serga ir Kazimiera 
Klemkaitė-Petronienė. Visi

lavfrbmcė, mass.
Mirė J. R. Vobmgos

General. Ugohihėje mifė 
Juozapas R. Volungus, žino- 
mas ilgametis automobilių 
pardavėjas, 58 m. amžiaus. 
Palaidotas Lietuvių tautinė
se kapinėse. Velionis paliko 
du brolius: policijos tarnau
toją Julių ir laidotuvių įstai
gos savininką Kazimierą.

Taigi, galime tik džiaug
tis, turėdami tokių savo 
krašto mylėtojų. Jis savo sū
nus ne tik išmokslino, bet fr 
nori, kad jie ir nuo savo tau* 
tos nenutoltų.

PRIVERTĖ
Viri žino, kaip sunku yra 

prasiveržti į amerikiečių 
spaudą pavergtųjų tautų rei
kalais. Ji vengia apie tai kal
bėti, nenori minėti net ir ga
na svarbių įvykių, jeigu jie 
vyksta be triukšmo, be sen- 
sacingumo.

Ta aplinkybė privertė ke
lias dešimtis pabaltiečių 
jaunimo spalio 24 d. užblo
kuoti New York Times re
dakcijos duris ir reikalauti 
pasimatyti su redakcijos at
stovais. Jaunimas tarėjo ir 
plakatu su atitinkamais už
rašais: "The Times makes 
freedom of the press a far- 
ceM. ”Wbv is the Rosrifica- 
tion of Balte news noffit to 
print?“ ir kt. Fedakciiai su
tikus priimti delegaciją, pi- 
ketininkai išsiskirstė.

Nebuvo suėmimu ar su
žeidimu. tik išmuštas dura 
stiklas, bet ir tai pačiu laik
raščio tarnautoju kažkaip 
uždaryta. Tb įvykį parodė 
ir televizijoje.

Spalio 28 d. pabaltiečių 
delegacija priėmė Times at
stovai Daniel (buv. prezi
dento Trumam Žentas) ir 
Sririrartz; ttrbaWe«ai kal- 
tMh N. T. Imtea, kad ven-J 
gia pakankamai infbrmuoti* 
apie Pabaltijo padėti ir JAV, 
pabaltiečių veiklą. Redakd-

f

Pasekime šį gražų ir r__
mingą Savukino pavyzdį. O* 
dabar kaip tik gera proga: 
artėja šventės, ieškosime do-' 
vanų. Atsiminkime, kad En*' 
cyęlopedia Lituanica yra gė-? 
riausia dovana. Jos adresas:

Encyclopedia Lituanica * 
361 W. BroadvAty,^'-1 

P.6.Box 95, z * - 
So. Boston, Mass. 02127.

SUSIRINKS AMERIKOS
LIETUVI V TARYBA ,

Amerikos Lietuvių Taiy- 
bos metinis suvažterinteš 
įvyks 1970 m. lapkričio 14- 
15 dienomis Bismarck vieš
butyje (171 W. Randolph 
St., Chicago). Dalyvių ra* 
gistraci ja prasidės laplūiflB 
14 d. 9 vai. s P

Suvažiavime apyskaiti- 
nius pranešimus padarys Al
fos valdybos rariai, bus ap
tariamos ateities veiklos gri- 
rės ir sudaryta nauja Altčd 
valdyba. . !

Suvažiavime kviečiami' 
dalyvauti visi tarybos nariais 
o taip pat spaudos atstotai 
ir Altos veiklos rėmėjai.

ALTos istorija
Leonardo šimučio, ilgo-, 

mečio Altos pirmininko ir 
dabartinio garbės pirminiu^ 
ko, parašyta Amerikos Lie
tuviu Tarybos istorija jau 
atiduota spausdinti. Knyga 
bus plačios apimties, parem* 
ta dokumentais ir. be to. bk 
bai įdomiai parašvta. kad, 
sakoma, galima skaityti kaip 
romaną.

LIETUVOS VALTlEdU 
LIAUDININKU VADOVĄI

Korespondenciniu būdu | 
Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų S-gos centro komite
tą išrinkti: J. Bertašius. J. 
Daugėla. A. Kučys, M. Mac
kevičius ir dr. V. Sruogienė.
J revizijos komisiją — A. 
Luneckis, M. Simokaitis ir. 
•J. Urbelis. {garbės teismą*— 
S. Baltušis, B. Matulionis ir 
A. Novickis.

Sunkiai susirgęs ir išvež
tas į ligoninę Adomas Juk
na. Iš ligoninės jis vėliau 
perkeltas į An Low senelių 
namus, kur yra ir jo žmona. I

Jukna buvo SLA 41 kuo-' 
pos sekretorius.

m. n \. r i., BuvoligoninėjirKastan-
mą. Dabar štai jų rūpesčiu TOmnpsone. Kartu su w tinas Kasilevičius. bet jau 
pwananta triją *£*1*9 pažiūrėti Alkos; grižo namo ir sveiksta gydy
k lijo. Jbs dydis*—du sb po-- muziejaus, kuri tvarko prel. ĮOjo priežiūroje, 
se colio ant tijų colių. jv. Jūras. Daw? įdomiu da-j

Užkfija yra rombfiUČS fbr-* l|ku ten matėme. Prelatas j 
mos. dominuoja raudone prašė siųsti muziejui senus, 
spalva, kurioje įrtžti GUdi-, vertingus dalykus, ynač or- • 
mino stulpm. iomoee jtio* gkMzacijų knvgas ir kt. Už-* 
dom raidėm įrašyta:
tos Fondo rėmėjas 
laisvei4*. Antroje pusėje nu
rodyta, kaip ženkliuką grik 
ma užklijuoti.

Ženkliuką - uBdįja gali
ma klijuoti ant bet kokio ly
gaus paviršiaus, labiausiai 
tinka ant autoratofeUto lango.
Tsf bus ženklas, kad čia va
žiuoja lietuvis ii kad jis yra 
Tautos Fondo rfemtjas.

Užklijos yra duodamos 
visiems Tautos Fondo rėmė
jams. Tad aukis prašėme
Siųsti: Ltthuanisa 
Food, 64-14 8ėlkRd.,Mae- 
pedą*.r.llMB

• • •
kviesdamas prisidėti prie gralio 24 d. lankiau savo 
T. Fondo. Aukodami TjgM Balfo reikalu ve-

a . _xx_ " jntf. Praną Geiščiūną,Fondui, užtikri:
Dabar yra kitaip net ir teutų mišiny*. Pernai 40,000 > 30-ties metų darbo tęstinu- stelkstantį po operacijos

valstijos sostinėje Hartfor- P™? i«skjfrt ir nuėjo «vo 
de. Ir čia buvo plati kultūri- pasirinktais laisvais kelinis: 
nė veikla, buvo lietuviška vTrai. ieškodami geresnių ar 
parapija, mokykla ir net gnrie»h| motery o motė- 
gimnazija, o šiandien betų- rys — taip pat geresni, ir 
rime vos šeštadieninę lietu- turtingesni, vyr. Tokius 
viška mokykla su mažu mo susiradę, vėl tuokiasi, o vė- 
kinių skaifiunri. | «au dalis ju vėl skiriasi Sa-

Veikčjai paseno, daug j, J? Į™*?
amžinai su mumis atrisvei- L™ .£ &
kino. Būdavo į SLA kuopos £*uda?’ k«nem« išlaikyt’

turime ką nore pirkdami pri
mokėti 3% "sale tex'pusirinkimūs ateidavo apie 

200 rarių, o dabar ateina 20,
b jei būna 30, tai labai gerai. I ~ .
Kuopa Nr. 124 dar turi apie „
300 nari,. Panaši padėtis ir > "J’""*’
kitose o^anizaei j£e. Į M“1”"?

Klubas dabar yra vienin- ma jaUTia g*i ig-i# m., mo
telis bet kokios veiklos ir, teris su kūdikiu ant rankų ir 
sueigų centras, bet ir tas jau. klausia manęs: ’Tone, tams- 
pradėjo šlubuoti Į u PUri pirkti stviriAųf“

Vieną šeštadienį užėjau į ”Taip“. atsakiau. "Tai pa-

• • •

MMome 

BROCKTON, MASS.

sukome ir į Matulaičio sene-| ®b«VM Balfo 
Hų namus. Didelis gražus Brocktono Balfo 72 sky- 
pastatas. moderniai įreng- rius rengia tradicinį rudens 
tafc fVdvūs ir švarūs kamba- pobūvį lapkričio 14 d. 6:30 
Hėi. Ten gvvena ir keli pa- val. vak. Sandaros salėje, 
žįstami iš Worcesterio. 130 Intervale St, Brockton, 

• • • (Mass.
Spalio 25 d. kariu su sū- j Pobūvy bus skani vaka

rutei! vvkome į Thompson- rienė. gėrimų ir turtinga lo- 
vflle. Conn.. aplankyti dar terija. Šokiams gros gera ka
lė Lietuvos laiku ^ero drau- pds. Įėjimo auka $3.50.
"U Juozo JetkCvičiaus. kuris , Maloniai kviečiame visus 
dsbor yra suparalyžuotas. narius su giminėmis, drau-

kluba. čia mačiau gražų bū
relį lietuvių skautų ir ritau- 
čių. Tai mūsų ateitis, bet jau 
ir to mūsų jaunimo apran
goje ir elgesy žymu ameri
koniškos "kultūros“ — hipių 
įtakos.

Tai tokios žinios iš Hart
fordo šio gražaus rudenėliu 
meta '

l,O0fc(M» Movų Mafcvit 
— 1ABK000 Merių Liet*

laikyk mano lėliuką. Aš ten 
pagelbėsiu išsirinkti gražų 
atviruką*’. "Ne,“ atsakiau, 
"ta lėliukė permaža. Aš no
riu tokios, kaip tu4*. "Tai 
imk abi*4, ji' greitai atšovė, 
bet aš atsakiau: "Ne. Matr 
dvieją perdaug. Aš noriu 
vievttto tokios kaip tu“ 

Pagaliau ji paktafeė, ka
me aš gyvenu. Girdi, duok 
savo adresą, aš atsiųsiu ka
lėdinį atviruką. Kai aš atsa
kiau, kad gyvenu kitame 
miesto gale krūmuose k ad* 
muo neturiu ir paMauriau

rwtt
Coste Ricoj (Pietų Ame

rikos valstybėlė), pakėlus 
pieno kalną 2 eridadą kilo 
didelių proteriU. Daug p^ 
gūra galima pifkti itieupori* 
ną, kuris atstoja pieną. Jis 
pagamintas Iš gjkUHą k dar-į

• • a
VUKą,

gaiš ir kaimvnais, o taip pat 
ir gretimų kolonijų lietu
vius.

Jau 26-ti metai, kai įvai
rių pažiūrų lietuviai, susi
būrė į Balfa, veiksmingai 
gelbsti nedalioj esant? lietu
vi Sibire, lietuvoj, Vakarų 
Europoj, Pietų Amerikoj ir 
šiame krašte.

O vargstančių yra daug: 
seneliai, našlaičiai, ligoniai 
ir kiti. Visi jie tiesia rankas 
i mus. turtingiau gyvenan
čius, dirbančius ir sveikus.

M.K.
šerių- proteino, štitimte tik- 

jus adrese, pududėdaMMs iy-1 rųj| pieną savo Mdėtiari, bs(
| toj pas ją atndfneti paiste- Menės tos naąjėvėS neiks-

ti su jos lėlike, tei ji piktai kę priimti, todėl protestuoja J*"*" " MVe 
atšovė, kad tai esąs ne mano dėl pieno kainos pakilimo. atnka i N«w Yorkę.

Paragink savo 
iisiraiyti Keleivį. Jo 

metams $6.00.

<1
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

Per 10 metų 502 koncertai Lietuvo* dieno* Mongolijoj

LietuVos filharmonijos 
kamerinis orkestras, kuriam 
vadovauja Saulius Sondec
kis, spalio 30 d. minėjo 10 
metų sukaktį. Per tą laiką

Spalio 28 d. Mongolijoje 
prasidėjo Lietuvos dienos, 
kurios tęsis dvi savaites. Ten 
išvyko delegacija su kultū
ros ministru L. šepečiu

orkestras yra suruošęs 562 • priešaky. Tą dieną Mongo- 
koncertus, iš jų 110 už Lie-j Ii jos sostinėje Ulan Batore 
tuvos ribų įvairiose Sovietų atidaryta ir lietuvių dailės 
Sąjungos vietose ir 42 kon-, paroda. Su lietuviška daina 
cerius išvykose už Lietuvos ir muzika mongolus supažin-
ir Sovietų Sąjungos ribų.

Orkestro repertuaro pa
grindą sudaro klasikinė mu
zika, bet nepamirštami ir šių 
laikų kūriniai. Orkestras la
bai susirūpinęs puoselėti lie
tuvišką muziką. Prieš 10 
metų beveik nebuvo savų 
kamerinės muzikos kūrinių, 
o šiandien orkestro repertu
are jau yra 92 kūriniai, iš 
kurių 50 parašytų specialiai 
orkestrui.

Orkestro vadovas į „Lite
ratūra ir Menas“ žurnalo 
bendradarbio klausimą, ko 
jis linki savo kolektyvui, at
sakė:

„Norėčiau, kad jis visa
dos būtų kūrybingas ir en
tuziastingas, kad kiekvienas 
jo narys būtų aktyvus, mąs
tantis menininkas. Mūsų or
kestre daug jaunimo. Jie ne
seniai baigė konservatoriją, 
yra geri profesionalai. Da
bar svarbu nesustoti vietoje. 
Linkėčiau mūsų muzikan
tams daugiau reikštis kaip 
solistams — tai kelia viso

dins „Lietuvos“ ansamblio 
kamerinė grupė ir solistai 
G. Kaukaitė ir E. Kaniava.

• ./
Spragų galėtų nebūti

Taip rašo Tiesa spalio 27.
Teisybė, jau laikas, kad 

jų nebūtų, o šiandien jų dar 
tikrai daug. Štai ta pati Tie
sa ir papasakoja, kad vilnie
tis Kryževičius nespėjo įsi
gyti televizorių ir jis sugedo, 
kad atvykęs meistras jį pa
taiso, bet tik tiek, kad veik
tų, kol jis išeina. Panašiai 
esą ir kitur. Pav., Rimkus iš 
Tauragės skudžiąsis, kad į 
rajoną atvykstančios iš Klai-

apsčiai ir kitomis kalbomis.! (2345 W. 56th St, Chicago, 
t Žinoma, visos jos liečia Lie- Ilk 60629), kuris taip pat '■ 
tuvą. Netenka abejoti, kad ;jau turi sutelkęs daug istori- \ 
šio pobūdžio rinkinys yra (nes medžiagos ir dar dau- • 
vienas vertingiausių šiame giau jos laukia. i
krašte.

Kultūrininkas, kuriam šio 
rinkinio nuopelnai priklau
so, yra prelatas Pranciškus 
Mykolas Juras. Prieš dauge
lį metų jis pradėjo rinkti li
tuanistiką, norėdamas išsau
goti lietuvių kultūros pa
minklus. Tam jis buvo visą 
amžių atsidėjęs, ir jo triūso 
rezultatai yra akivaizdūs.

Šio kultūrinio palikimo 
svarba yra neįkainojama, ir 
jis, be abejonės, vertas visos 
lietuvių bendruomenės pa 
ramos. Prel. Pr. Juras ir da
bar. kaip ir anksčiau, yra su
sirūpinęs didįjį darbą tęsti.
Pagelbėti galima dviem bū
dais: finansiškai ir renkama 
medžiaga. Reikėtų bent dvi 
gubai praplėsti patalpas, 
nes dabartinis pastatas yra 
permažas. Kiekvienas lietu
vis, turįs senų spaudinių, ku
rių jis pats nevartoja, priva
lėtų susižinoti su prel. Juru 
arba tiesiog turimą medžia
gą siųsti į muziejų. (Reikia 
naudotis specialia knygų 
persiuntimo rata — 6 centai 
už svarą).

Šią medžiagą išlaikyti y- 
ra didžiausios svarbos reika
las ir taipogi skubus, neati
dėliotinas, nes kasdien vis 
šis tas pražūva negrąžina
mai.

Parama reikia siųsti šiuo 
adresu:
ALKA Museum, RFD No. 2

Putnam, Conn. 06260.
Joną* Cadzow

Kent universitetas

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

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

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

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

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

TUVOJE, Jono Budrio at-, 
•įminimai. 224 psl.. kaina 
$2.50.

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

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkau* atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas, 272 psl., kaina kietais
viršeliais .................... $3.75,
- NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkau* 
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir- 
sėliais kaina $3 75

2. Vliko atstovas, tik nu- Naujosios Anglijos' P-S- Be Alkta. Oiic^oj yra Į To patjes autoriaus tomas
vykęs j Ankarą, patyrė apie' banguojančiose kalvose, y- Lietuvių Archyvas VI kietais viršeliais $3.75,

Tokia nelaimė įvyko Antarktikos srityje. Leivy no lėktuvas nukrito prie McMurdo Sound. Jis 

skrido ii Christchorch. N. Zelandijoje. Lėktuve buvo 80 žmonių, bet niekas nebuvo sunkiau 

žeistas. Lėktuvas penkis kartus bandė nusileisti, bet dėl pūgos negalėjo įžiūrėti kelio.

Kas nauja Bražinskų byloje
Lapkričio 2 d. Vliko val

dybos posėdy Romas Kezys, 
Vliko atstovas, prieš porą 
dienų grįžęs iš Turkijos, pa
informavo Vliką apie Bra
žinskų padėtį Turkijoje ir 
apie laisvųjų lietuvių pa
stangas Ankaroje ir Trebi-pėdos garantinio remonto sone Brazinskams padžti.

dirbtuves, bet neatsivezan- ___
čios atsarginių dalių, todėl Čia pateikiame to prane

šimo santrauką ir tas infor
macijas, kurios žinotinos 
plačiajai visuomenei.

Šilutės rajono Stonaičių Bražinskų žygis į laisvę 
eiguvos gyventojai jau treti neturi sau lygaus pokario 
metai negalį priprašyti elek-. lietuvių istorijoje. Jis išgar- 
tnkus įvesti į butus sviesą. ;sino lietuvių vardą visuose

. . .. . (pasaulio žemynuose; sujun-
Vietnamieciai Klaipėdoj j gė laisvuosius lietuvius Bra-

orkestro meistriškumą, kas, .. B Tie?os, sPal‘o% A zįnskų gelbėjimo akcijai j 
atrodo, pirmiausia siektina i zino™> kad Klaipėdoje esą- vieningą jėgą, kaip joks fa.
sekančiame orkestro dešimt-!™ »“,*v>’tas ner? P»^ar^; su-

siuntinių“, kurie čia „įsisa- teike progą platiems Turki- 
vina laivų statybos meną“, jos vyriausybės sluoksųiams 
Klaipėdos medicinos mo- išsamiai pristatyti Lietuvos 
kyklos internacionalinis kiu- laisvės reikalą; žinių teiki- 
bas surengęs net vakarą, pa- mo didžiosios institucijos, 
vadintą „Vietnamas ir Lie- kaip Associated Press ir 
tuva“. Be šokių, žaidimų, New York Times. New Yor- 
dainų ir kitų pramogų, daug ke ir Ankaroje pačios dėjo 
„tą vakarą klaipėdietės iš- pastangas su Vliko atstovu 
girdo apie kovojantį Viet- susisiekti ir jo informacijas 
namą. nemažiau vietnamie-' naudojo savo pranešimuose, 

rei buvo įteiktas raštas, ku- čiai sužinojo ir apie mūsų Tų pranešimų pasėkoje ašt- 
riuo jai suteikiamas liaudies kraštą, prigludusį prie gin- • riai reagavo Kremliaus žinių 
artistės vardas. Be to, ji ga- i tarinės Baltijos“, — rašo agentūra Tass, pavadinda
vo daug sveikinimų. i Tiesa. į ma Vliko pastangas „emig

rantų lietuvių tauškalais

metyje“.

Pagerbė L. Kupstaitę

Aktorės Lidijos Kupstai
tės gimimo 50-jai ir kūrybi
nės veiklos 30-jai sukaktims 
atžymėti Vilniaus teatre bu
vo skirtas J. Marcinkevi
čiaus „Mindaugo“ dramos 
spektaklis. Ta proga akto-

Rimkaus siųstuvas jau be
veik metai nesutaisomas.

BE DEGTINĖS NEDUODA 
VALGIO

Taip rašo vienas mokyto
jas Sovietų S-gos geležinke
liečių unijos laikrašty „Gu- 
dok“. Jam. važiuojant iš 
Gorkio traukiniu, 66 vago
ne-restorane nedavė valgio, 
neužsakius degtinės, o mi
neralinio vandens be... ka
kavos. f klausimą, kodėl taip 
daroma, tarnautojas atsakė: 
„Norite užkąsti — užsaky
kite degtinės. Mes turim sa
vo finansinį planą“.

Kitas keleivis, važiavęs iš 
Iževsko į Maskvą, vagone- 
restorane rado padavėją gir
tą. Jis elgėsi labai grubiai. 
Tokio chamo tas keleivis sa
vo gyvenime nebuvo matęs. 
Jis nekreipęs dėmesio į ke
leivių užsakymus, bet mes- 
davęs ant stalo šalta guliašą, 
pridėdamas: „Valgyk, kas 
duodama!“ Kitam tiesiai sa
kydavęs: „Ryk!“

Kai tas keleivis atsisakęs 
guliašą valgyti, padavėjas 
pagrasinęs: „Tada nieko ne
gausi !“ Jis valgyti gavęs tik 
paties restorano direktoriaus 
įsakymu, bet dar, žinoma, 
ilgai tekę laiukti.

Ten duodama ir daugiau 
pavyzdžių, kaip „kultūrin- 
jpai“ elgiamasi ne tik komu-

gi Vliko atstovas esąs Ame
rikos žvalgybos agentas, ka- 

nusikaltėlis, sovietinių

NEATIDĖLIOTINAS
REIKALAS

Savaime aiški ir bųtina 
reikalų ministerijose. Aukš- ’ mokslinio tyrimo sąlyga 
mausiąs pareigūnas, su ku- tai prieinamumas pne atitm- 
riuo R. Keziuiteko kalbėti, Utinių- Be jų moksli-
buvo Muslih Fer — specia- nis darbas neįmanomas. Bet 
lūs ministerio pinnininko a-!P° ranka tinkamą me- 
sistentas (atitinkąs Harry, džja?ą dažnai yra sunku, 
Kissinger JAV-se). Prieš vi-! jei iš viso įmanoma, ypatm- 
zitą pas aukšto rango valdi-; &a* nagnnėjant temą, susi
ntos Vliko pirm dr. J. K. Į ?? Lietuva, kuri tarp- 
Valiūnas iš Nevv Yorko pa-! tautinėj plotmėj aplamai ne- 
siųsdavo telegramas ir tokiu' smaukė pakankamo dėme- 
būdu paruošdavo dirvą sėk-;sl°-
minmingesnfem diskusijom, j Ieškodamas medžiagos sa- 
Vliko atstovas Ankaroje bu-i Vo disertacijai, kuri liečia 
vo nuolatiniame telefoninia-t EfeTūvą pirmajame šio šimt
ine kontakte su dr. J. K. Va- j mečio dešimtmety, aš priė- 
liūnu. Toks artimas ryšys jau keletą akligatvių, kol 
labai teigiamai atsiliepė į aplankiau Alkos muziejų 
Vliko pastangas Ankaroje, j Putname, Conn. čia nuoša

turkų didelį nenorą šią Bra-!ra, tikriausiu lituanistikos 
zinskū bylą populiarinti.' auk«> kasyklos. Muziejaus 
Turkai yra labai nelaimingi patalpose galima užtikti
dėl šio įvykio, nes jie arba 
gerokai gali sugadinti turkų- 
sovietų santykius, arba su-

dąug archyvinės medžiagos, 
liaudies drožiniu, o taip pat 
ir dabartinių lietuvių meni-

pykdinti didžiąją turkų tau- ninkŲ kūrybos ir kt. 
tos dalį. kuri yra stipriai nu-! Man ypatingai rūpėjo lie- 
sistačiusi prieš rusus ir prieš! tuviškų knygų ir laikraščių

• • •

nistinio rojaus geležinkelių, 
bet ir kituose restoranuose, j ro

Įdomus ir tas faktas, kad i žmonių žudikas ir pan. To- 
visur yra kiek nori degtinės, kia Tass reakcija dar labiau* 
bet daug kur sunku gauti išgarsino visame pasaulyje 
mineralinio vandens, kvaso, lietuvių vardą ir jų pastan- 
vaisių sulčių. Mat, pardavi- gas gelbėti savo tautos nau- 
nėjant degtinę, greičiau ga-' jausius didvyrius.

Uždavinys Ankaroje bu-lima įvykdyti nustatytą „fi
nansinį planą“, negu terlio- 
jantis su „minkštais gėri
mais“ ar valgiais...

KVIEČIA RINKTI AUKAS
BRAŽINSKO BYLAI

Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba sutartinai su 
Vyriausiu Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetu rūpinasi iš 
Sovietų Rusijos į Turkiją 
pabėgusių Prano ir Algirdo 
Bražinskų reikalu. Vliko na
riai palaiko įyšius už JAV 
ribų, Altą įsipareigojo pa
dengti išlaidas, kurių susi
daro nemažos sumos. Susi
tarta su Vliku, kad šiam rei
kalui organizacijų ar priva
čia iniciatyva renkamos au
kos būtų siunčiamos Altos 
valdybai, adresu:
Lithuanian American Con- 
cil, Ine., 6818 So. Westem

vo: 1. paveikti kuo daugiau 
Turkijos valdžios pareigū
nų, pristatant jiems tikrąją 
Bražinskų žygio į laisvę 
priežastį, būtent — sovieti
nės okupacijos terorą; 2. iš
naudoti šį įvykį Lietuvos 
laisvės bylos garsinimui pa
saulyje; 3. ištirti tiesioginės 
pagalbos Brazinskams gali
mybes, ypatingai kriminali
nės bylos atveju; 4. sudaryti 
kontaktus Turkijoje tolimes
niems ryšiams palaikyti ir 5. 
svarbiausia, kad Bražinskai 
nebūtų grąžinti rusams.

R. Kezys savo pranešime 
pabrėžė ypatingai sėkmin
gas dr. E. Armanienės, Bal
fo atstovės, pastangas Anka
roje.

Vliko užsibrėžti uždavi
niai buvo atlikti labai sėk
mingai. Vliko atstovas turė-

komunistus. Dėl šių priežas
čių Vliko atstovas Turkijoje 
nedėjo pastangų savo misi
jos išgarsinti, nors progų 
tam ir buvo.

3. Eventualus Bražinskų 
bylos gynimas yra labai ge
roje padėtyje. Tai pirmoje 
eilėje dr. E. Armanienės 
nuopelnas.

4. Ryšiai su pavieniais as- J 
menimis Turkijoje yra už
megzti (įskaitant ir aukštus 
valdžios pareigūnus). Jų pa
rodytas noras lietuviams pa
dėti yra džiuginantis, šis 
ryšys su mūsų draugais Tur
kijoje bus palaikomas ir to-' 
liau įvairiais kanalais.

Romas Kezys, grįždamas 
iš Ankaros, buvo sustojęs 
Romoje, kur Vliko atstovo 
prel. Mincevičiaus pastan
gomis ir jo lydimas turėjo 
audienciją pas kardinolą

rinkinys, jų tarpe Aušra 
(1883-86). šaltinu (1906- J 
1912), Draugija (1907-40)J 
Darbininkas (1915 ligi šių' 
dienų). Draugas (1909 ligi 
šių dienų). Kova (1905-07), 
Dirva (1898-1903) ir daug 
kitų. Tikslus knygų kiekis 
nežinomas, bet jis skaičiuo- 
tinas dešimtimis tūkstančių. 
Šiame rinkinyje yra knygų 
ne tik lietuvių kalba, bet

darbininkų streiko metu 
(Chicagoje) 1894 m. Debs 
kaitų su kitais vadais buvo 
pasodintas į kalėjimą už nu
sižengimą įstatymui streikui 
nutraukti. Po 6 mėn. išėjęs 
iš kalėjimo. Debs įsijungė į 
socialistų sąjūdį. Jis įkūrė 
Amerikos socialdemokratų 
partiją, kuri vėliau susijun-
gė su Socialistų darbo parti- 

auuienviją gurnui, jog daJimi jr pasivadino A.
Samore aplanke Lietuvos merikos rtija
diplomatijos arfą mm. St Jis 5 kartus kandidatav0 
Uizoraiti ir apžiurėjo lietu-, į JAV prezidentU8 kaip a0. 
viq koplyčią av. Petro bazi- k.ndid!lt„
likoje.

(ELTA)

EUGENE 
SOCIALISTŲ VADAS

cialistų kandidatas.
Pirmojo pasaulinio ka

ro metu jis vadovavo prieš 
karą nukreiptam sąjūdžiui 
ir todėl buvo pasodintas į 
kalėjimą. Ir kalėjime būda-

Lapkričio 5 d. sukako 115 mas, jis 1920 m. kandidate 
metų, kai Indianos valstijo-’ vo į prezidentus ir surinko 
je gimė Eugene Debs, JAV į 900.000 balsų. 1921 m. prez. 
socialistų ir unijų vadas. Jis Hardingas jį iš kalėjimo iš
buvo geležinkelių darbinin 
kas, 1875 m. organizavo gar-

leido.
Debs redagavo savaitras-

Ave., Chicago, III. 60636.' jo pasimatymus su 14 Turki- 
Siunčiant aukas prašoma jos valdžios atstovų ministe- 

pažymėti, kad jos skiriamos rio pirmininko įstaigoje, už- 
Brazinskų bylai vesti sienio reikalų ir teisingumo

vežių kūrikus, o po 6 metų! tį Appeal to Reason ir Amė- 
tapo viso krašto garvežių | rican Appeal, socialistų ir 
kūrikų unijos sekretoriumi.1 pažangiųjų organą.
1892 m. jis buvo išrinktas* Jis mirė 1926 m., plačiai 
Amerikos geležinkelių uni-• gerbiamas už savo tvirtą bu
jos prezidentu. Pubnanoįdą ir principingumą

SP ECtAtlA I 
ŠVENTĖMS 
I LIETUVĄ

VISA APMOKĖTA 
GAĖJAS NIEKO 

NEPRIMOKA
ŠVENTINIS .... >35.50 
4(4 sv. miltų, 2(4 sv. ry
žių, 2(4 sv. cukraus, 1 
sv. marmelado, 1 sv. ma
karonų, 1 plytelė šokola
do, 1 maišelis vaisių sal
dainių, % sv. salami, 1 
sv. maišytų vaisių, 100 
gr. Nescafe, 2 maišeliai 
pudingo, 2(4 sv. avižinių 
miltų, 2(4 sv. mano krp.
10 SKARELIŲ... 46.80 

5 vilnonės skarelės su 
didelėmis ar mažomis gė
lėmis ar turkiškais raš
tais ir 5 šilkinės skare
lės įvairių spalvų.
Oro paštu siunčiant, pri
dedama >8.50.

VERTINGIAUSIA 
DOVANA JŪSŲ 
GIMINftMS YRA 

DIRBTINIAI KAILIAI

Pasakiškos vertės, di
džiausias pasirinkimas 
vienos spalvos ir dryžuo
tų audinių (mink) ir ka
rakulių..

KAINA TIK >99.00
MIŠRUS rimt. ~> 126.00

Medžiagos 3 jardai vyrų 
žieminiam paltui, 100% 
vilnos, 3 jardai moterų 
žieminiai*, paltui, 100% 
vilnos, 3(4 jardo vyrų 
kostiumui, 100% vilnos, 
3 jardai moterų žieminei 
suknelei, 100% vilnos, 
2 lovos paklodės (dvigu
bo dydžio), 2 pagalvių 
užvalkalai, 6 turkiškieji 
rankšluosčiai.
Yra daug kitokių dalykų 
šventėms.
Prašykite veltai naajo 

katalogo! 

UžSAKLKITE TUOJAU 

Užsakykite tiktai per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

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

Prašykite miM.
veltai 1

• minkštais $2.50. 
i LIETUVA BUDO, Stepo- 

Kairio atsiminimai. 416no
I* psl.. kaina.....................$2.00

j TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 ^sL, 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 Juozą* Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais $3.75.

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

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

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

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

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

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelio- 

is. 360 psl.. kaina . .$3.50.
KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

(apie Salomėją Neri), Pe>> 
*onelės Orintaitės, 234 psl. .

tina ................................$3.
NEPRIKLAUSOMA L1E- 

.UVA, R. Skipičio ateimi- 
pirnų II tomas, 476 psl., kai
na $7.00. ___  ____ —
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Ii Pasikalbėjimas
Maikio sn Tėvu

Į i Užtvara raketoms
i

Šiandien raketos su ato- Bet kol tos naujos priemo-1 

iniais užtaisais yra patsai nės bus išrastos, sovietai bus] 

ilsiausias ginklas. Iki šiol geriau pasiruošę apsiginti 
uo jų apsisaugoti tėra tik į nuo raketų, negu JAV. Kol 
iena priemonė — jas su- taip bus, jie ir Įvairiose de

rybose — nusiginklavimo,uti. Puolančioms raketom 
įtikti siunčiamos pana- 

ios raketos su atomo užtai
su. Jos turi sprogti arti pa
sitiktų atskrendančių rake
tų. kad savo sprogimu, arba 
bėriau pasakius, dėl to spro
gimo kilusios aukštos tem- 
leratūros jas būtų galima 
visiškai sunaikinti ar bent 
įukreipti nuo taikinio.

Ta priemonė yra labai su- 
ėtinga, reikalauja labai 
ikslių apskaičiavimų ir ne- 
aprastai brangi, o, kaip 
andymai parodė, gali būti 

lyginti lengvai pažeidžia-
a.
Sovietų mokslininkai su

galvojo ir rugsėjo mėnesį iš
mėgino kitą priemonę. Jie 
taip pat sugalvojo priešo ra
ketas pasitikti savomis rake
tomis, bet jos neš ne atomo

Artimųjų Rytų, Vietnamo ir 
kitose — bus sunkiau sukal

bami.

NEMOKĖJO ANGLIŠKAI...

Amerikoje viešėjo sovietų 
kosmonautas Vitali Sevast- 
janov. Jis čia buvo vežioja
mas po kraštą, buvo rodomi 
jam visokie JAV erdvių tyri 
mo įstaigos įrengimai, rake
tos ir erdvėlaiviai, skridę ar 
dar skrisią į mėnulį. Kaip 
paprastai, čia rusui rodyta 
daug pagarbos ir nuoširdu
mo. Visa geresnio bendra 
darbiavimo kliūtis buvusi 
tik ta, kad kosmonautas Se- 
vastjanov visiškai nemokė
jęs anglų kalbos ir visą laiką 
reikėjo su juo kalbėtis per 
vertėją.

Bet staiga vienas apdai-

John L. Ffazier vedamas į teismą Santa Cruz, CaL Jis 
kaltinamas nužudęs dr. Victorą Ohtą, jo žmoną, du sū
nus ir. sekretorę. Viršuje dešinėj jo žmonos Dolores, 24 
ja. amžiaus, nuotrauka.

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

užtaisus, o specialias asfal- Į resnįs kosmonauto palydovų 
<tn Buikos Jn« snrnors nriošn pastebėjęs įsidėmėtiną reiš- ■ 

kinį. Pasirodo, kai į jį būda- , 
vo kreipiamasi kokiu nors i

to dulkes. Jos sprogs priešo 
raketų kelyje tolimoj atmos
feroj ir sudalys savotišką
:tvorą — minėtų asfalto dul- net sudėtingesniu klausimu,! 
kių didelius debesis. Priešo: tai jis kartais atitinkamai re-'

JAU IŠSPAUSDINTAS 
"KELEIVIO“ 1971 METU

Kalendoriui
— Žinai, Maiki, kad jau j 

bus gera adyna, kaip aš čia 
tavęs laukiu.

— O ką pasakysi, tėve?
— Yra kas pasakyti, Mai

ki. Pirmiausia turim nutarti, 
ką daryt, kad turkai paleis
tų mūsų tautiečius Bražins
kus. ką pabėgo sovietų rap- 
lanu į Turkiją. Gal reikėtų 
štai šam turkų vyziriui mušti 
telegramą, ar ką...

— Mudviejų telegrama 
čia nieko negelbėtų, tėve.

— Ale jeigu nieko neda
rysime. tai turkai galės juo
du išduoti ruskiams. ba to 
Maskva primygtinai reika
lauja.

— Tuo reikalu, tėve, rū
pinasi mūsiškiai vaduotojai. 
Kaip "Keleivis“ rašė, Turki-

do į lėktuvą Batume, prie 
Juodosios jūros. Lėktuve bu
vę dar 47 keleiviai, kurie 
skridę į netolimą miestą. Bet 
lėktuvui pakilus už 10 minu
čių Bražinskas su sūnumi iš
sitraukę šaunamuosius gink

raketos, įskridusios į tą už-įaguOdaVo, dar to klausimo į i 
t v arą, aplimpa asfalto dul- ’ nišų kalba neišvertus. Kai 
kėmis, kurios stipriai laiko- j vienas JAV erdvės specialis-
si raketos paviršiuje. ; tas jį paklausė, ar tikrai ne-! .... .

Kai tokia raketa įskris į ">«> angliškai, tai kosmo. nials^‘P 1°

Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.50

(Jei kas mokestį siųs pašto ženklais, tai ne stambes-

Ką tik gavome:
j Radvila Perkūnas, istori- 
■ nė pjesė, parašė Balys Sruo- 
s ga. 130 psl., kaina $4.00.

> Versmas ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl., kai
ria $5.00.
i Bažnyčia ir pasaulis, Baž-
riytinio gyvenimo kaita po II 
Vatikano susirinkimo, para
šė Antanas Maceina, 155 
psl., kaina $2.00. 
j Geroji vasara, romanas, 
parašė Česlovas Grincevi- 
fcius, 261 pst, kaina $5.00. 
i Nuo krivulis iki raketos, 
Lietuvos paštininkų atsimi-
rimai, redagavo Antanas 
iintneris, 538 psl., kaina —

.00.
Nemunas teka per Atlaa-

Vytauto Alanto 5 nove- 
ės, 263 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50

Mūsai mažoji sesuo, Anta-
10 Vaičiulaičio apysaka, 104 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.00.

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

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

Aitvarai ir giria, Jurgio 
liaudos romanas iš partiza-

I|gi

- ♦• s

atmosfera.”™ nuo trinties i nautas. dar prieš baigiant tą Visuomet "Keleivio“ kalendorius buvo tikra endklo-j— . - v<liM
orą ikaisia ir asfaltas esam klausimą jau atsakė “Niet!“ pedija — visokią naudingų žinių šaltinis. Toks bus ir šis i?* ’ P® “
orą ĮKaista, ir asiaoas, esan- ** J jM.ov.
tisant raketų paviršiaus, už-t , ^ndorius. Nesivėlinkite jį išsirašyti šiuo adresu:

♦ Vmf -t, v™ Vaitu, sidega' Tt>8 dulkes dega] « TEN TAS PATS J KELEIVIS
tas skristų j Turkiją. Kai tas greitai, ir jų sukeltas karštis *inOwL TAV 636 E. Broadtm
pasipnesmo, juodu pradėjo I® toks didelis. kad nriešo 7in?me’„ kad dau? , V' 636 Broadw*7
H - yr? \oks d!dells’ kad ?deso. upių ir ežerų yra užterštų, So. Boston, Mass. 02127

raketa sudegs, nepasiekusi pasjro<j0> tas pats ir V. '

lūs ir pareikalavę, kad pilo-

šaudyti, sužeidė lėktuvo vai
ruotoją ir jo padėjėją, o lėk
tuvo patarnautoją Natašą 
Kurčenko nežinia kokiom1 
aplinkybėm nušovę. Kai lėk
tuvas nusileido, Bražinskai 
atidavė turkų policijai savo 
ginklus ir paprašė politinės 
prieglaudos. Vienas turkų 
teismas pripažinęs juos poli
tiniais pabėgėliais, bet jų by
lą dar turės spręsti aukščiau- 

jon buvo jau nuskridę Vliko s*38 teismas.
atstovas Kezys ir buvęs A- _ Nu, o kaip jis gali nu-

žemės, arba ji bus apgadin
ta ir pames savo kryptį.

Visos balistinės raketos 
turi šarvus, kurie jas apsau
goja nuo aukšto karščio, ku
ris atsiranda skrendant per

Dialogas sn lcraitu, Aki 
{mirksnių kronikos, antra 
! knyga, parašė Bronys Raila, 
j 560 psl, įrišta, kaina $7.Ow,

Poezijos pilnatis, Bernar
do Brazdžionio poezijos 
rinktinė, kurioje sutalpinti 

Į visų jo poezijos knygų
Vokietijoje. Š|ąi 50 V. Vo- ■■ ■ . ■ . į— ■ ■ T ' 1 ' 1 ' ' ą
kietijos, Šveicarijos ir Olan- - " . . - - - - * ——*
p^kel^d'Rhe^up^ «S,OYKrrE ”ATSmKTINIO KAREIVIO UOAJUS-Ij^j, kariniaL Knygai

ra nešvariausia iš visų Eu-, K tik u JONO JXNUSKIO leI?to. 'abmpuosmai, 692
ropos upių ir kad jai įsvaly- * -mui.™

atmosferą. Tie šarvai dirba- ti minėtos trys valstybės mai "ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠAI“, 127 psl.

merikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Rudis. Be to, ir 
advokatė dr. Armanienė, ku
ri su Bražinskais matėsi ir 
kalbėjosi.

— Bet, Maiki, ir mudu 
turėtume padaryti kokį nors 
žygi-.

— Aš nematau, tėve, ką 
mudu galėtume padaryti.

— Nu, galėtume nors pro
testą pakelti prieš Turkiją. 
Galėtume nuvažiuoti į Va- 
šinktoną ir išdaužyti turkų 
atstovybės langus, sudeginti 
jų flagę-

— O ką tuo laimėtume?
— Gal turkai Bražinskus 

tuoj paleistų.
— Policija uždarytų muš 

į belangę, ir tada reikėtų 
mudu iš ten vaduoti.

— Jes, gal ir uždarytų, 
bet gazietos apie tai parašy
tų.

— Maža būtų naudos ir iš 
tokios reklamos.

— O ar tu žinai, ko ir 
kaip Bražinskai pabėgo į 
Turkiją?

— Kolkas dar nėra viskas 
tikrai ir smulkiai žinoma. 
Spauda rašo, kad tėvas Bra
žinskas buvęs ištremtas iš 
Lietuvos į vidurinę Aziją ir 
tenai gyvenęs, dėl to ir no
rėjęs iš tremties pabėgti. Jo 
sūnus Algirdas, esą, jau bu
vo baigęs skraidymo mokyk
lą. Bet kaip jie ten susitarė 
pabėgti, žinių mažai turima.

spręsti?
— To dar niekas nežino 

tėve.
— Tai dar reikia palauk

ti, Maiki, kol daugiau žino
sim. Gudbai.

TRAKTORIAI DININA
BEDARBIŲ SKAIČIŲ
Daug bedarbių Pakistane 

Žemės ūkis ten atsilikęs, i) 
jame dirbo daug žmonių 
Bet ir ten ūkio darbai vit 
labiau mechanizuojami. įsi 
gyjama vis naujų mašinų 
todėl žemės ūkiui jau nebe
reikalinga tiek daug žmonii 
rankų. Kiekvienas traktoriui 
į bedarbių eiles išmeta būr 
darbininkų. 1960 metai* 
traktorių ten tebuvo 3,000 
o pernai jau 20,000. Skai
čiuojama, kad visiškai su- 
mechanizavus žemės ūkį ik 
1985 metų, darbo neteks a- 
pie 700,000 darbininkų, o at
siminus, kad kiekvienas jv 
išlaiko po 5 ir daugiau šei 
mos narių, to fakto bus pa 
liesti keli milionai žmonių 
Krašto vadovams yra dide 
lis rūpestis, kaip tuos žmo
nes aprūpinti darbu.

ŠUO PAVELDĖJO $11,000
F. Baronienė iš Milwau- 

kee, Wisc.. visą savo turtą 
$11,000 vertės prieš mirda 
ma testamentu paliko savo 
šuneliui Chipy. Baronienės

mi iš specialių ugniai atspa 
rių medžiagų. Tačiau papil
domas karštis, kuris atsiran
da degant asfaltui, yra toks 
didelis, kad joks lydinys ne
dali atlaikyti ir ištirpsta. 
Žinovai sako, kad šiandien 
nėra tokio metalo ar metalų 
ydinio, kuris galėtų atlaiky
ki tą papildomą karštį.

(per jas Rheinas teka) ture- aiu.truou.lrato.82.0a
tų skirti savo pajamų po 6 ,1

procentus. J J. Januikis buvo vienas mūsų į
ninoiilrcin i rmivn ■ ilgu* met“ re<la«lTO » Keleivį. Savo užrašuose jis įdo- 
DID2IAUSI0 LĖKTUVO | raili p,nizdaoja prilijo, svetimšalių ketono kareivių 

gyvenimą II pasaulinio karo metu ir to karo nuotaikasNEPASISEKIMAI
Didžiausiojo JAV keleivi

nio lėktuvo modelį Boeing 
747, kuriuo gali skristi apie 
300 keleivių, nuo pat pra
džios vis lydi smulkios ne- 

JAV atsakingi asmenys laimės. Kairią ėmė liepsnoti
iripažįsta, kad šita sovietų 
nauja apsaugos nuo raketų 
priemonė jiems netikėta. A- 
nerikiečiai tokiai apsaugos 
ižtvarai iki šiol neskyrė 
imto dėmesio.

Ta priemonė paprasta, ne- 
eikalauja tikslių apskąičia- 
zimų, pakanka bet kurioje 
nriešo raketos kelio vietoje 
sudaryti asfalto dulkių de- 
'esų užtvarą. Tos užtvaros 
.plenkti priešo raketa nega- 
i. Ji ir pigi.

Bet ir ta priemonė turi 
rūkumų. Puolančioji rake- 
a į atmosferą skrenda savo 
:elio paskutinėje dalyje, jo 
;ale. Jai sunaikinti laiko lie
sa nedaug. Be to, net apga- 
iinta ar pametusi savo kryp- 
i raketa dar gali padaryti 
iaug žalos.

Neabejotina, kad moksli- 
linkai gali surasti naujų 
priemonių kovoti ir su asfal
to dulkėmis. Pav., gali išras
ti raketų šarvams tokią me- 
Ižiagą, prie kurios asfalto
dulkės nelimpa, arba sugal
voti. kaip asfalto degimą su
lėtinti ir tuo būdu išvengti 
tokio aukšto temperatūros

leidžiantis perkaitę padan 
gos. kitą kartą užsidegė vie
nas variklių, o dabar, paki
lus iš San Francisco, nukri
to į San Francisko įlanką 
vienas iš 18 jo ratų. Bet po 
valandos lėktuvas saugiai 
nusileido. Dauguma tų kliū
čių atsiranda dėl lėktuvo di
džiulio svorio.

žinoma sovietu balerina Natai!

4 broliai ir 6 seserys atsisa- pakilimo. Juk nei karo, nei
Žinoma tik tiek, kad jie įsė- kė priešintis velionės valiai kitiems mokslams niekada

nėra paskutinės ribos,

Europoje. Be to, knygoje yra trumpa J. Januikio biogra
fija, Pr. Šveikausko, St. Kairio ir Ant. Gustaičio rašiniai.

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

"Jono Januikio 'Atsitiktinio kareivio užrašai* yra
Ubai vertingas įnašas mūsų rašytojų ir žurnalistų me
muarinė j literatūroje. Knyga gerame popieriuje ir aiškiu 
stamboku, labai lengvai įskaitomu šriftu. Knyga paįvai
rinta paties autoriaus, jo tėvų, giminių ir jo bendradarbių 
nuotraukomb.“

psl., kaina $10.00.
Vilnios

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

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januskio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 127

kaina $2.00.

ti

JUPDOJO PASAULIO SUKILIMAS

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 rase 
klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. Jo* 
<aina 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 Amerikosja Makarova. kori Londone pa 
bėgo i* sovietą baleto trupės ir ‘ negrų gy venimo praeičiai ir dabarčiai, 
paprašė leisti jai apsigyventi Knygoje aprašytos ir žymiausios negrų riaušės.“ 
Anglijoje. Dabar ji šoks ir JAV \
balete.

Darašė Kazys Musteikis, 126 
psl., kaina minkštab virie- 
iiais $2.50, kietais $3.15.

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

Tūboto gaidžio metai, 
-omanas, parašė Kazimieras 
3arėnas. 438 psl., kaina kie- 
ais viršeliais $3.75, minki- 
ais $3.15.

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

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

es niekintojai, parašė Ksa- 
zeras Kaunas, 52 psl., kai
ta $1.00.

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

Rugsėjo šeštadienis, pre- 
nijuotas romanas, parašė 
3irutė Pūkelevičiūtė, 237 
įsi., kaina $5.00.

Meilė dvidešimtajame 
unžiu je, 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.

i
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MOTERŲ SKYRIUS
KAZIMIERAS BAKENAS

Tikto gaidžio setai
(Tęsinys)

(Šioj ištraukoj vaizduojamas Pirmojo didžiojo karo 
vokiečių okupacijos metas Lietuvoje)
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Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Lav. 
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1864 Centre Street 
Boston, Ma*. ė»l4fc
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Gasiūnas atžagarias prislinko prie suolo ir klestelėjo. 

Tar štai tie vežimai, kurie kirksi vieškeliu į vieną ir į kitą 
galą! {braškės vieną dieną pats von Tierbolcas su Vanka 
į kiemą ir pats paklaus, kur dingo sartis! Tada tai Imk...

Staiga jam toptelėjo: taigi Ūsaitė kalbėjo su tuo vo> 
kiečiu!

— Katrele, tai kaip tu susikalbėjai su tuo vokiečiu?— 
paklausė jis.

— Ar su tuo kur šiandien mačiau?
— Taigi, su tuo, Katrele.
— Lietuviškai, tamstyte. Lietuviškai užkalbino, lie

tuviškai aš jam ir atsakiau. Jis sako: "Tai iš kur eini?“ 
Aš sakau: "Valgyt noriu, tai ir einu“. Pasakiau, dar pa
žiūrėjau ir pasukau iš kelio. Tai, tamstyte, matytum, jis 
sunūktelėjo arklį ir nuvažiavo. Dar, sakau, pažiūrėsiu, ar 
tiesiai į Žvirblius nusuko, nes ten toliau yra kryžkelė, bet 
jau bijojau grįžti į kelią, o paskui nebemačiau: krūmai, 
krūmai ir krūmai, nieko nebematyti....

Ūsaitė čepsėjo ir neskubėjo žegnotis. Ji dar tebežiū
rėjo į Gasiūną. Teklė kalbėjo su Gendručiu. Ji nemėgo 
kalbėtis su Ūsaitė, nes Gasiūnas, kai supykdavo, ją pačią 
vadindavo Katre už didelį plepėjimą.

— Gal, Katrele, ne vokietis, jei lietuviškai kalba. Gal, 
tat, Vanka, — suabejojo jis, pakeldamas į elgetą akis ir 
trindamas smakrą.

— Vanka tai ne Vanka. Vanką tai aš gerai pažįstu. 
Taigi dar anais metais žiemažiedžiuose visą vasarą dirbo 
pas Navicką, kai jo Jurgutis persikirto koją. Vaikas, mat, 
kirto medį. kirvis slydo ir perrėžė ir mėsą ir kaulą. Visą 
žiemą, visą vasarą išgulėjo, nieko dirbti negalėjo. Tai pa
prašė Vanką, sutarė neblogą algą, kaip jau Navickas sako. 
dabarties tas jau dirbs, tik žiūri —- niekai iš to Vankos. 
Tamstyte, matytum, kiaušinius pradėjo nurinkti, lašinių 
taip trečdalis palties dingo nuo aukšto. Dingo, kaip į van
denį. J ei,sakytum, katė, tai dar kokių nors liekanų būtų, 
bet nėra nė odelės. Sakom, jau būtų matyti, gal pantiš bū
tų apkramtytas ar nagais apdraskytas, bet dabar nieko, 
o nieko, pantis sau sveikiausias kaba, o lašinių nėra. Tai
moteris (dabar jau keli metai bus, kaip palaidojom, am
žiną atilsį, nukrito nuo šieno vežimo ir užsimušė, matyt, 
galvą į ratą pataikė) užlipo ant aukšto, jau, sako, Katrele, 
aš tau lašinių, tu, sako, taip gražiai tas pakulėles suverpei, 
tai aš tau brizą lašinių (o dar duonos buvo davusi kepalą 
didžiausią), ir tik užlipo ir šaukia, girdžiu: "Kad jas per- 
kiiias, tas kates! Buvo ir nėra!“ Nulipo, užvedė mane ii 
sako: "žiūrėk, kabėjo, va, ant pančio, toks, va, gabalas, 
o dabar, matai, tik plik&s pantis“. Apridairėm pastogėse 
žiūrim — katė tupi, atkišusi snukį, tai ji: "Škic, škic. Hau
ryke tu nematyta, surijai lašihius, moteriškei nėra ko da* 
bar duoti“. Nuvijo tą katę, pššaukė paskum vyrą. tas ap 
žiūrėjo, apčiupinėjo pantį, apžiūrėjo kitas paltis, nieku? 
nagais neįbrėžtos, o, va, peri šitiek tolumo kabėjo, tai ii 
sako jis: "Dvikojė katė“, sakbrir linksi galvą. Žmona tu 
rėjo praplauti kitą paltį, sakb: "Jau dabar tokio didelk 
brizo nebegaliu duoti. Pamanyk, vagis, kokį didelį gabah 
nujojo, kad jam pilve statūs tie lašiniai sustotų! Dieve 
mylėk: ateis diena, kad visus lašinius nukraustys, tegu ji; 
paspringsta mano kruvinu dirbu! Biaurybė!“ Aš ir sakai 
jai: "Akmenį ant kaklo ir prigirdyti!“

— Ar Vanką? — šypsodamasis paklausė Gasiūnas.
— Kam Vanką? Katę! Rainuota tokia buvo, kaij 

šiandien atsimenu. Palindusi buvo pastogėje, bet niekui 
nesiskiria nuo šiaudų.

Ūsaitė pažiūrėjo į besišypsantį Gasiūną ir nutilo 
Smarkiai ji dabar čepsėjo, tartum kažkuo skonėdamas! 
Susimetė ji skarą ir prisidengė ja akis, lyg ruoštųsi jau iš 
keliauti. Kyšojo tik nosies galiukas ir akių prašiepėlia 
prie nosies. Jau ji ir kėlėsi, bet apsidairė į šalis, atsisėdę 
atgal, greit nusidengė skarą ir šaukiančiu šaltu balsu pra
dėjo: > ,

— Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Dvasios Švento
sios,.. , ( , f• • •

(Kazimiero Barėno apysaka "Tūboto gaidžio metai“ 
Kanados Akademinio Sambūrio buvo atžymėta Vinco 
Krėvės vardo premija, šis veikalas gaunamas ir Keleivio 
administracijoje. Knyga yra 438 puslapių, ir jos kaina — 
minkštais viršeliais $3.15, kietais $3.75.)

Ir gyvulių

tas

• •

Trfud. jao. Tanador, MMb baUoji’

Ntluht užjauti kitą
(Tęsinys)

Mokėjimas užjausti įgy- vabūdiškumą arba įtarumą, 
jamas ir išpuoselėjamas vai- nuolatinį nuovargį ir kitus 
kystėje, vėliau jis praturtę- būdo bruožus. Tik tada ga
ja jaunystėje ir subrendimo Įima suprasti žmogų, žinoti, 
amžiuje. Taip kaip ir bešir- ko iš jo galima laukti ir ti- 
diškumas, nesugebėjimas. kėtis.
užjausti. Žmonės negimsta Į 4. Labai svarbu išlavinti 
tokie. Dažniausiai šitie bruo- • savo vaizduotę, kad kuo ryš- _ 
žai išsivysto dvasiškai nesu- kiau galėtume įsivaizduoti. į 
brendusiose asmenybėse ar
ba neteisingai, iškreiptai iš-
sikerojusiame charakteryje. 
Egoistai, kerštingi, įtaringi 
žmonės dažniausiai būna ir 
beširdžiai.

Sunku įsivaizduoti moti
ną kuri nesijaudintų, kada 
serga jos mažiukas arba ka
da jis užsigavo, verkia. Mo
tina išgyvena tą patį skaus
mą, ji sutinka sirgti pati, 
kad tik jos vaikas būtų svei 
kas. Ir tai nepaprastai gerai 
veikia motinos ir vaiko 
tykius.

Bet dažniausiai tarp vyro 
ir žmonos tokio jausmo nė
ra. Ir dėl to dviejų žmonių 
gyvenimas būna panašus 
dviejų skirtingų tautų ir 
valstybių gyvenimą. Jos tu
ri bendras ribas, bet ne 
bendrą istoriją. O jeigu toji 
Jena yra netaiki, jeigu ties 
įa vyksta įvairūs konfliktai ! 
'eigų sutuoktlhiai labai skir- 
ingi, jeigu yra priežasčių į- 
tarti!

Vyras ir žmoną negali vie- 
as kitu iki galo pasitikėti, 
eigų vieno rūpesčiai neat
siliepia tuo pačiu aidu kito 
širdyje, jeigu nėra gero Un- 
rinčio jausmo, jeigu kitam 
zis tiek. Ir atvirkščiai, jeigu 
ie moka vienas kitą už jaus- 
i, kokie skirtingi bebūtų, 
ibi pūsis supratimas ir ryšys 
arp jų Išliks.

Kaip išmokti užjausti, iš
siugdyti tą savybę?

Sugebėjimas užjausti pri- 
riauso nuo bendro asmeny
bės išsivystymo, nuo jos 
jausmų kultūros lygio, inte- 
’ekto, išprusimo.

1. Taigi, visų pirma reikia 
-Ūpintis savo asmenybės 
harmonija.

2. Būtina turėti minimu
mą pačių reikalingiausių ži
nių apie žmogaus psicholo
giją. Nereikia studijuoti sto
rų knygų, psichologijos va
dovėlių, užtektų populiarių 
leidinių.

3. Gerai nusivokti vyro ar 
žmonos dvasios ypatumuose.

skriaustas. Tačiau taip ne- 
i/n., būtų. Mat, prieš 10 metų e- 

kaip jaučiasi vienoje ar ki- Į su jam be rašto paskolinęs 
toje padėtyje kitas sutuok- kelis tūkstančius dolerių, ku
rinis, matyti ąąve jo vietoje, rie su nuošimčiais per tą lai- 
Tam reikia pastangų, bet ką labiau negu padvigubėjo, 
dar ne per didžiausių. Tokia | Begyvenant kilo abejonės.“ • • ♦ A - t"vaizduotės
rimiiastika
kia
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gyventą laiką nereikalau: 
po mano mirties mokesčio. 
Tą deklaraciją padėjau kar 
tu su testamentu seifan.

Dabar gi prašau Tamstą 
atsakyti į šiuos klausimus:

1. Ar toji sūnaus dekla
racija po mano mirties turės 
juridinės galios?

2. Jei ir turėtų juridinę 
galią, ar negalėtų sūnaus

RONANAI
Birute Pūkelevičiūtė, —

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

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

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

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

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

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl.,
kaina minkštais viršeliais 
>2.59, kietais $3.75.

Klausimas

Esu pensininkas. Gyvenu 
dideliame mieste, kuriame 
t-aip pat gyvena mano vedęs 
dinus ir netekėjusi duktė.
Vienu laiku visi gyvenome 
atskirai. Prieš 10 metų ma
no sūnus kvietė mane persi
kelti pas jį, žadėdamas vel
tui duoti man kambarį, pa
rūpinti maistą ir šiaip reika- žmona pareikalauti atlygi- 
lingų daiktų. Aš gi turėčiau ™o už valgio man gamini- 
apsirūpinti vien drabužiais/mą, skalbimą, valymą ir 
draudimais, kelionėmis, Ii- pan.? Jei taip, tai tuos rei- 
goninėmis ir panašiai. tkalavimus gerokai "išpū-

T , tus“, mano dukrai nebeliktųLikvidavau savo gražų bu- njeko
tą ir persikėliau gy venti pas j Dabartiniu laiku nebega-į suvalkiečių ūkininkų sukili- 
sūnų. ujavo nedideliam trc-. g ko_ į mo 1935 m., I tomas, 280
tui padariau testamentą.1 - ---- ' ’
Pagal tą testamentą mano j Prašau paaiškinti, kaip, Anu_^M 
paliekamas turtas turėtų ati- tokie reikalai atrodo jurid£ ’ And™« 
tekti lygiomis dalimis sunui nill
ir dukrai. Iš šalies atrodytų,) atzvl,^u* .
kad sūnus liktų lyg ir nu-'

Vincas Ramonas: MIG- 
~O1AS RY1A5. 166pusL,
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

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

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš

kios naujos deklaracijos, j pst, Įmina $3.00.y _____ 1_____ A • i ; •
Valuckas, NE- 

MUT.O SŪNŪS, II tomas, 
428 psl, kaina $4.00.

siajam, laukdamas (expec- 
Įr įsijautimo, ar sūnūs, man mirus, nepa-j ting) juos atlyginimo.'Be

Sally Salminen, KATRY-
NA, romanas, laimėjęs Šve- 
dijos literatūros premiją,

Tokį ieškinį teismui pa- 29’ psl., kaina $5.00. 
teikus, ieškovas privalo įro-i
dyti, kad jis atliko tam tik-j 1 Tarulis, VILNIAUS 
rus darbus (Services) mirų- RŪBAS. 495 psl., kaina 

minKštais viršeliais 33.15. 
kietais viršeliais $3.75,

nnasrika“ iš pradžių rei-į reikalaus mokesčio už butą to> įrodyti, kad miręs; . .
daryti perdieną 1-3 kar-, ir valgi. Tuomet aš papra- asfnuo žinojo, jog tie darbai DELF,N° '

tus. Progų tam surasti visai šiau sūnų raštiškai patvir- atliekami laukiant fwith ZtMKLE, premi juotas ro- - — - *......... mmoam (witni kaina

Albinai Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 peL, 
kaina $2.50.

Kazys Almenas, UPE | 
RYTUS. Ut’Ė J ŠIAURE,
romanas I dalis. 325 psl., U 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.
, Alė Rūta. KELIAS | 
KAIRE, premijuotas romą-

i, o rezultatas iš tik- tinti savo paazadejuną, kad CTpectation) atlyginimo 
rują- nustebina. - • Į jis to nereikalaus Jis taip ir g minisis "turėjo galvo-

5. Kai kada naudinga, padare. Savo deklaracijoje (jntended) atlyginti už 
"eksperimentiniai ginčai“.' ( jo ranka rašytoje) jis tvir- jam atliekamus patarnavi- 
Tai savotiškas žaidimas, kai' tina. kad jis už visą pas jį
vedusieji tyčia, nerimtai) 
pradedą pyktis. Šis metodas; 
geras ir tada, kai sutuokti
niai dar niekad nesipyko. Ir 
tada, kai įtampa tarp jų at
siradusi.

Pavyzdžiui, du žmonės 
patogiai įsitaiso atskirame 
kambaryje, kur be jų nieko 
nėra,* Ū*, iš anksto susitarę, 
pradeda vienas kitam pri
kaišioti kokias nors nesenas 
nuodėmes, žinoma, tas nuo
dėmes išpūsdami ir daugybę 

didindami, o taip 
ami ir savo re- 

kito priekaištus: ty
čia keliamas balsas, mosta
guojama rankomis, bėgioja
me po kambarf. •

Paprastai tekios scenos 
kneta išryškėja ir pačios tik
rosios pretenzijos vienas ki
tam, tikrieji jausmai. Bet 
kadangi jie stipriai padidin
ti, aokarfkatūnnti, tai pyk
ti negali, greičiau juokais 
ruldsi visas tas pretenzijas 
savd ir pareikštas tau pa 
čiam. THirint lkkią fantaziją, 
nesunku įsivaizduoti kito bū
seną, lengviau suprasti ir. 
žinoma, jeigu reikės, leng
viau užjausti

Tik retais atvejais tas me
todas sukomplikuodavo pa
dėtį: sąlyginis ginčas per
augdavo į tikrą, bet tai atsi
tikdavo tik su skandalistais, 
mėgėjais rietis, žemos kul
tūros žmonėmžk

Maisris*

parotas 
VLIKą, todėlvtsia

pavyzdžiui, pažinti jos leng- Ti

BMvti

r* a

y

I »*• j •«nlL

mus.
1 Tamsta esi tėvas ir uošvis, 
ne svetimas žmogus. Teis- 

’ mas prileidžia (presum- 
i tion), kad vaikai atlieka to- 
, kius darbus ir patarnavimus 
senyvo amžiaus tėvams, ne
laukdami už juos atlygini
mo.

j1 Jei Tamsta ir neturėtum has iš JAV senosios kartot 
sūnaus dėklaradjos. tokios i lietuvių gyvenimo, 248 psL, 
rūšies ieškinys (claim) prieš, «aina $3.06-
Tamstos "estate“ (Tamstai' 
piiruš) vargiai ar pasisektų, 
j Tamstos minima "dekla
racija“ turėtų juridinės 
reikšmės, jei toks ieškinys 
būtu sūnaus ar marčios pa
teikiamas teismui. Faktas, 
kad Tamsta nesi koks tur
tuolis, o palieki kuklų pali
kimą, taip pat turėtų reikš
mės.

Patariu visiškai nesirūpin
ti dėl tokių "paHftiumų“, ku
rie tikriausiai neįvyks.

SUONV KLAUSIMAS 
BERLYNE

Vieno Vakarų Berlyno 
laikraščio surinktomis žinio
mis, dauguma tenykščių vy
rų pasisako už trumpus si
jonas. Tokių yra net 77.8%. 
UŽ. vidutinio ilgio sijonus 
pasisakė 14.1%, o ilgus te- 
mėgsta tik 8.1%.

Kiek kitokios nuomonės 
yra moterys. Jų tik 46.8% 
pasisakė im trumpus si jonus,

ape. 42.13% UŽ vidutinius ir 11.6 
% už ilgus.

Daiatariftkė Asm Meffo taip «p» 
sifėftiasi ėBiMTO 
rtaHM Ra 
garbei sareagti
Ita 24 ė. Zaraaltatai paktam!, ar 
ji a«W ja jasi, kad aa takia šok
ate teami taaktaatta pn gRią 
ir ataėia kakta ūkana salita Ita— F—— ■ --- O—_» ^1: , _a •

sprM jas "bakai“, bet ji takte M
akeMeato gaHiaykę pastifi.

Vvtautaa Volertaa, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
( Omanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psi., kai
na $2.50

Vytautas Volertaa, UPE
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAIz
NŲ GIESME, premijuotai 
tomanas, 20] psL. kains 
$2.60.

Kazys Plačenu, PULKIM
ANT KELIŲ^., romanas ič 
kun. Strazdelio gyvenimo,
I tomas 200 ps., kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Juozas Araiitaauskas, TIT •
NAGO UGNIS, premijuotas 
(Omanas, 20d pust, kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP- 
fAI IR BEDUGNES, pro- 
jujuotas romanas, 279 psL, 
■utini $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, MI 
polL, lotina ScM.
MINDAUGO NUŽUDY- 
MAS, Juozo KraBksuto 

premijuotas romanas, 2M
pat, kaina $3.

l.ri lu l-ŪJjli i./l V y,

« t
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Vietines žinios
NAUJA VAGYSTĖS RŪŠIS MIRĖ KALVIO SŪNUS, 

TApęs kardinolu

Nta^MOMMMMMMMMMĄMMta

"POEZIJOS PILNATIES“ 
PRISTATYMAS

Gruodžio 13 d., sekmadie
nį, 5 vai. po pietų Tautinės 
Sąjungos namuose, So. Bos
tone, rengiamas poeto Ber
nardo Brazdžionio "Poezi
jos pilnaties“ rinktinės pri
statymas.

Šiame kultūriniame pa
rengime dalyvaus pats rink
tinės autorius Bernardas 
Brazdžionis, kuris atvyks iš 
Los Angeles, literatūros kri
tikas rašvtojas Pranas Nau
jokaitis iš New Yorko ir ak
torius Henrikas Kačinskas iš 
Washingtono.

Šį B. Brazdžionio poezijos 
pristatymo vakarą rengia 
Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris, bendradarbiauda* 
mas su Kultūrinių subatva
karių komisija, LB valdyba 
ir kitais kultūrininkais.

šia proga tenka priminti, 
kad Bernardas Brazdžionis 
yra buvęs pagrindinis Bosto
no Lietuvių Dramos Sambū 
rio organizatorius, nes jo i- 
niciatyva čia buvo pastaty
tas pirmas akt. Aleksandros 
Gustaitienės režisuotas vei
kalas — Kazio Binkio 3 v. 
pjesė "Atžalynas“, kuri ta
da sutraukė.1.250 žiūrovų.

Tuo metu B. Brazdžionis 
čia buvo Rašytojų Klubo 
pirmininkas.

Ką išrinko Maaeacbuaatte?

Lapkričio 3 d. rinkimuose 
Mass. valstijos piliečiai į 
JAV senatą perrinko Ed
uardą Kennedį. Jo varžovas 
respublikonas Spaulding at
siliko beveik 500,000 balsų.

Gubernatorium perrink
tas respublikonas Francis 
Sargent. kuris demokratą 
White pralenkė taip pat be
veik puse miliono balsų.

Generaliniu prokuroru iš
rinktas Quinn, valstijos sek 
retorium Davoren, iždinin 
ku Crane, auditorium Bucz
ko, — viri demokratai.

JAV atstovų rūmuose ir 
toliau iš Mass. valstijos bus 
8 demokratai ir 4 Respubli
konai. Ten John McCor- 
mack vieton išrinkta Louise 
Day Hicks ir perrinkta Mar- 
garet Heckler iš Wellesley.

Pirmą kartą JAV istorijoj 
į atstovų rūmus išrinktas 
Romos katalikų kunigas jė
zuitas Drinan. Protestantų 
kunigu juose buvo anksčiau 
ir dabar yra.

Valstijos senate respubli 
konai dar niekada neturėjo 
tokio mažo senatorių skai
čiaus: iš 40 senatorių res
publikonų tėra 10. Seimely 
dabar bus 178 demokratai 
ir 62 respublikonai. Tuo bū
du demokratai turi du treč
daliu ir visada galės atmes
ti gubernatoriaus veto.

Bostono
FARENGIMŲ

KALENDORIUS

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

• • •
Lapkričio 15 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių dr-jos
Šunim burum.

• • •
Lapkričio 22 d. So. Bos

tono Upfaųyjų Piliečių dr-joa 
salėje ramovėnų rengiamas 
Lietuvos kariuomenės Stkū-

jimas

Lietuvos kariuomenės at
kūrimo sukakties mįnėjimąs 
bus lapkričio 22 d. 10 vai. 
šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje ir 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėje. Čia kalbės V. 
Sidzikauskas iš New Yorko, 
meninę programą atliks so
listai J. Krištolaitytė - Dau
gėlienė iš Clevelando ir St 
Liepas iš Bostono.

Viri kviečiami dalyvauti.

Lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo rudens pa- 
. engime spalio 25 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
lr-jos salėje įėjimo dovanas 
pagal įėjimo kortelių šakni
es traukimo keliu laimėjo: 

1. inž. J. Dačys iš Doches- 
jerio $25, 2. Jonas šeštavic- 
kas iš Brocktono $15, 3. Ka
jetonas Šidlauskas iš Wėst 
Roxbury $10.

Kad automobilių vagystė 
labai paplitusi, visi žinome 
ir su tuo reiškiniu apsiprato
me. bet ne taip seniai atsi
rado nauja vagystės rūšis— 
vogimas prekes vežiojančių 
sunkvežimių, prekių iš ge
ležinkelių, aerodromų ir lai
vų. Ir ta vagystės rūšis ne
paprastai smarkiai didėja.
Pav., 1966 m. tuo būdu bu
vo pavogta prekių už 275 
mil. dol., o pernai jau už 
828 mil. dol. Spėjama, kad 
šiemet ta suma pašoks iki 
vieno biliono dolerių. Bet ir 
čia pateikiami skaičiai dar 
nėra tikri, nes daugelis fir-

vagysčių nenori i rg kar(jįnola6 Cushingas, 75 
pranešti, bijodamos, kad dėl, meĮ„ amžiaus. Velionis bu- 
to joms gal; pakelti <traudi-vo BosU)n0 kalvio sū- 
mo mokest) ar tokios žinios čia baigę8 aukiteani,- 
gali nubaidyti klientus. mokyklą, 1921 m. jžven-

Tokiose vagystėse "dar- tintas kunigu, 1939 m. pa- 
buojasi ne paskiri vagys, bet , keltas į vyskupus, o 1958 m. 
jų ištisos gaujos, gerai orga- į kardinolus. 1944 m. jis bu- 
nizuotos grupės. Tai vyksta vo paskirtas Bostono arki- 
maždaug taip. vyskupu ir tose pareigose iš

buvo beveik iki mirties: išPasistengiama įkišti savų 
žmonių ten, kur numatoma

Lapkričio 2 d. Bostone mi-

liųgų lėšų mokykloms ir lab- Spalio 26 d. prezidento jus apie įstatymu numatytą 
dąringięms darbams. pasirašytas įstatymas šį rei-J atsakomybę.

Velionis buvo didelis to- kalą gerokai sureguliuoja. Į Naujajame įstatyme yra ir 
lerantas ir kardinolų tarpe Po 1971 m. sausio 23 d. daugiau nuostatų, kūne ap- 
bųvp -laikomas liberalo Be prarastos kredito kortelės (saugoja skolon perkančio 
to, gerai sugyveno su kitų sayininkas nebus atsakingas gerą vardą nuo klaidingų in- 

1 už jokius prekybos įmonei formacijų, kurias prekybos 
padarytus nuostolius nuo to įmonės gali būti susirinku- 
laiko, kai jis jai praneš, kad rios.
kortelę pametė ar ji pavog-! Šio įstatymo leidėjai sako,^ 
ta. Taigi, kortelę praradus, | kad dabar kasmet yra pame-' 
reikia tik kuo skubiausiai a- tama apie milionas kredito 
pie tai pranešti jos išdavė-! kortelių ir apie 300,000 jų 
jam. Tai geriausia padaryti pavagia.
ne tik žodžiu, bet ir regist-i
motu raštu, pasiliekant sau *niRĖSIM PENKIS TRUU 
’aiško nuorašą. j SAVAITGAUUS

Jeigu kredito kortelės va
gis spėtų prisiimti prekių dar { Nuo- ateinančių metų sau-
prieš painformuojant apie rio 1 d. federalinis įstatymas 
kortelės praradimą, tai kor-,taip pertvarko visame krai
telės savininkas gali būti at- te vaĮstybjnių bei tautinių 
sakingas daugiausia tik iki švenčių datas, kąd jos visa- 
$50 vertės tų nuostolių. Ida būtų švenčiamos pirma-

Tiek nuostolių reikėtų pa-Į dieniais. Taigi nuo kitų mė- 
dėngti už kiekvieną atskirą tų pradžios turėsim nei pen- 
kortelę. Jei, pav., kas jų pa- kis trijų nedirbamų dienų

tikėjimų atstovais ir aktin 
(jalyvavo vadinamaja

me katalikų, evangelikų ir 
žydų brolybės sąjūdyje ir jo 
kongresuose Bostone.

Pažymėtinas ir toks fak
tas. Savo* metu čia jėzuitas 
kunigas Feeney ėmė viešai 
skelbti savo pamoksluose, 
kad tik Romos katalikų baž
nyčiai priklausantieji bus iš
ganyti. Kai jis nepaklausė 
arkivyskupo įsakymo liautis 
tokius dalykus skelbus. 1953 
metais Cushingas jį eksko- 
munikavo.

jų pats atsisakė šių metų
ką nors vogti. Tie savi žmo-1 ru8^seJ° 8 d. 
nės nurodo, kur ir ką gali-l Velionisbuvogerasadmi- 
ma pavogti. Pavogtos prekės'nistratorius: jis gerai su-
1 rinką paleidžiamos per 
didmenininkus, kurie taip

Icž. J. Dačys savo laimė- pat priklauso tai vagių gau
sis $25 paskyrė lietuvių ra- 
iijo valandos Laisvės Var
po reikalams. Savo laiške jis

jai. Šitie suranda toms pre
kėms išplatinti tarp norin
čių greitai pralobti krautu-

rašo: '...žinodamas, kad • vininkų. Patogios vietos to-
Laisvės Varpas atlieką di-!kioms prekėms yra visokios 

^“"‘“diecountstores“, automataidelį tautinį ir kultūrinį'dar
bą per savo radijo progra- 
ųią ir kad jam lietuvių para
ma labai reikalinga, mielai 
atiko ju šiuos laimėtus £5 do
lerius Laisvės Varpo reika
lams“. i.j. :

Tai gražus ir sektinas pa
vyzdys. Jei visi panašiai

ir pan
Daug prekių vagiama pa

gal užsakymą. Užsakomų 
prekių rūšis pareina nuo to 
ar kito meto rinkos sąlygų. 
Štai prieš Kalėdas daugiau
sia vagiama svaiginamųjų

galvotų f«to. radįjo. televi-
VarpTuijia & dmtfta 

laiko galėtų skirti mūsų Vi
suomeniniams ir 
niams reikalams.

muturi-

GERIAUSIA
DOVANAI

ir bttriUaras

lak $$»• ŽM» Mam

rimo sukakties minėjimas.

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

• • •
Gruodžio 6 d. šv. Petro 

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

• • •
Gruodžio 13 d. poeto Ber

nardo Brazdžionio "Poezi
jos pilnaties“ pristatymas. 
Dalyvaus pats autorius. A- 
pie jo kūrybą žodį tam sve
čias iš New Yorko rašytojas 
Pranas Naujokaitis. Poeziją 
skaitys aktorius Henrikas 
Kačinskas, svečias tt Wa- 
shingtono.

• • •
Gruodžio 26 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Senųjų Lapinų kalė
diniai šokrif................

e e e
Kovo 14 d. 4 vai. popiet 

So. Boatopo Lietuvių Pilie
čių dr-jos iii aukšto salėje 
Minim ndilo talentu noria- 
tė ir gražuolės "Misa Lithu
ania of NJB." balius.

Velionis gerai suprato ir 
'pavergtųjų* tautų reikalus ir 
buvo palankus lietuviams.

Jis taip pat labai rūpino
si misijomis ir ekonomine 
pagalba Pietų Amerikos 
skurstantiems žmonėms.

Lapkričio 7 d. kardinolas 
Cushingas buvo palaidotas 
Hanovery atsilikusių vaikų 
mokyklos koplyčioje, nes jis 
to norėjo.

tvarkė arkivyskupijos rei
kalus. Kai Cushingas perė
mė valdyti arkivyskupiją, 
joje tebuvo 1,300 kunigų, 
325 parapijos, kurios turėjo 
1.330,075 parapijoms, o po 
20 metu jam valdant jau bu
vo 2,428 kunigai*, 411 para
pijų ir 1,767,284 parapijo- 
nys. . ; •'

Jis mokėjo sutelkti reika-

ruotojas paprast^ po kęlių 
leidžiatmamas.

dalykų. tinkamų dovanoms.
Kai kavos kainos pakilo 

•25%, "užsakymas“ buvo 
vogti kavą. Rūkalai, drabu
žiai vagiami bet kada.

Aplamai, iš aerodromų, 
geležinkelių ir uostų vagia
ma viskas, kas tik galima 
parduoti. Sakysim, iš Ken
nedy aerodromo pernai pa
vogta prekių 3 su puse mili
ono dolerių vertės, jų tarpe 
$478,000 vertės brangeny
bių. Kiti specializavosi vog
ti keliuose prekes vežančius 
sunkvežimius. Ta vagystė 
daugiausia paplitusi Vakarų 
pakrašty — nuo Bostono iki 
Washingtono. Sakoma, kad 
New Yorke ir apylinkėj kas 
savaitė pavagiama po 10 to
kių sunkvežimių, kurių pre
kės būna apie $300.000 ver
tės. Sunkvežimiai su drabu
žiais pavagiami dienos me
tu pačiame miesto viduryje, 
ir jų prekės iškraunamos gal 
tik kelt blokai nuo tos vietos, 
kur buvo pavogtos.

Kaip toks sunkvežimis 
pavagiamas? Įvairiai. Štai 
sustojo jis prie raudonos 
šviesos, tt greta jo sustoju
sio sunkvežimio įšoks keli 
vyrai ir nuvairuoja sunkve
žimį ten, kiu* jiems reikia. 
Pavogtojo sunkvežimio vai-

{

mestų 10, tai būtų atsakin
gas už $500 vertės prekių.
Bet, kaip sakyta, tik tada,
jei vagis kortele spėtų pasi- trečiąjį vasario mėnesio pir- 
naudoti tarp pavogimo ar madienį; Mirusiųjų atmini- 
radimo ir tos datos, kai sa- mo diena — Iš gegužės 30 d. 
vininkas painformuos pre- į paskutinį gegužės pirma- 
kybos įmonę. j dienį; Veteranų diena — iš

Jeigu kortelė išrašyta vy- lapkričio 11 d. į ketvirtąjį 
ro ir žmonos vardu, tai tame spalio pirmadienį ir Colum- 
kritiškame laikotarpy jie at-. bo diena — iš spalio 12 d. į 
sakingi tik už $50 nuostolių. | antrąjį spalio pirmadienį.

Įstatymas draudžia preky-į Prie to pridėjus dar Darbo 
bos įmonėms siuntinėti kre-. dieną, kuri visada švenčia- 
dito korteles asmenims, ku-'ma pirmąjį rugsėjo pirma- 
rie jų neprašė. ’ dienį, iš viso if turėsime pėr

Ateityje kortelių davėjai' metus penkis ilguosius sa- £££formuoti * g,v«-|vdtgalim.

ririka.' --'■ • ' ' ■ -• • • |
Pavyzdžiui, jeigu kas to

kią kredito kortelę pamestų 
ar jam pavogtų, tai radėjas 
ar vagis- galėtų prisižėbti 
kortelės savininko sąskaiton 
visokių gėrybių, už kurias 
vistiek pametė jas turėtų 
sumokėtu -Tokių > • didžiulių 
nuostolių vagys, jau yra pri-;

SVARBU KREDITO 
KORTELIŲ TURĖTOJAM

Daug kas įvairiose par
duotuvėse vienokių ar kito
kių reikmenų perka skolon 
ir tam reikalui turi vadina
mąją kredito kortelę. Vienu1

valandų pa
Sunkvežimis dažnai pava

giamas ir tada. kai palieka
mas be sargybos, vairuoto
jui nuėjus užkąsti ar kitu
reikalu. Žinoma, ir čia pri-1 dirbę daugybai - žmonių. - 
leidžiama, kad 'Vagių gauja] 
pasistengia turėti savų šmo-

t

nių vairuotojų tarpe, kurie 
padeda pavogti.

Aerodromų, geležinkelių, 
uostų ir paštų administraei-
jos dėl minėtui vogimųvra jr ,rak
labai susirupmusios ir sten- K^yti: 
giasi įvesti kiek galima ge- -------
resnę apsaugą, bet ir vagys
nemiega, ir jie savo meto
dus "tobulina“ ir stengiasi 
savo lizdus susukti ten, kur 
būtų net sunku patikėti.

IEŠKO DARBO
■ Era senesnio amžiaus žmogus, 

■oria gyventi JAV-se. leftkau 
antomedianiko darbo garaže. 8į į 
darbą dirba nno jauną dieną, 

taisyti Amerikos ir im-

Gediminas Kepžinskas 
255 Robinson Street, 
Simeoe, Ont, Canada

Iei ko

savaitgpuus.
Washingtono gimtadienis 

iŠ vasario 22 d. nukeliamas į

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

infermraja riaityteira apb paaeaiMra ir lerivi 
įvykins, deda daag ir įdomią nratranfcą ir atvirai 
apie visos mėsą visrameniniąs bei kaltArMra Id 
Jaam rasite įdomią skaitytoją I

-me abipasią pasisakymą ir
svarbia problema.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra 
eivijos laikraitis. ieškąs Moją besdradarbią bei idėJąT vi- 

* koris kovoja ir dirim ntsnomet atviras kiekvieno 
Lietom.

Metinė prenomerata JAV*ae

___  •Adresas:
7722 George Street, LaSaBe-Mentreal, 890,

Kitus mokyti — visi meg- 
tete. bet save pamokyti — 
tik retai

<• • •

igikra oavo brolio Jono Rad
vilos, ėimąsio Dvarelis kaime, 
Nemajbėrai
rife JI ks 
ndkite

$8.09

CANADA

ri*
■tingesnis nž tą 
ris n;

rar* Jis pats arba 
žinantieji nia1 
tiri adresą: 

Domicėlė Radvilaitė,
74 Woo4Iand Street. 

Nefrington, Conn. Mlll.
(43)

NENUSIMINKJIE!

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

tai, 8BPmO8 MIUONUS tatai.

. NORI SUSIPAŽINTI
Connecticut valstijas raitys, 

54 m. amžinas, vidutinis igio ir 
svorio, normalkm sveikatos, t«> 
rfs naonavybžs, norėta sraig 
žinti ra moterimi masdnng te 
petito aniHans, ginariss Lieti

ge tyri jos: "Atiduoti

Geimą rairihėti 
reoBMte, ranką ar koją 
maio, ratirpimn, Jariūat

RE&LEEF RUB mestis 
gnmai pagelbsti. Ui 
sėkmes, arba grąžiname ąinigra-

SįąsMte 15, ganelte valetas

ROYAL PBOOUC1S 
Nertb Sta, PX>. Ban >112 

Nevark. NJ. 0710S

LJ.‘
mwnNmwwesMeeeMwmwMOSfsieaoNef

laisvės Varpas
UetuviųRadifo

Valanda
Sekma di—ūk 11-11 raL 

AM 1,434 KC Ir FM M|C

Vedėjas PETRAS Vimns

173 Arthnr SU Broekton, Maaa. 02402. Tol. 580-7200 

beeeweeera»eeee*eewe»MeemeweM«MeeeweMeeeoMiwwMae»N«iame

RADUO ffKTGRAllA
Beariate betartų Rgdiji 

Pvągnute Naujoj AagMja, 
A Motei WLYN, IMS tt 
todklų ir tt ototeo FM. 
101.7 mc.. veikia oekmadri 
niais nao 1 iki 1:80 vaL dri | 

ną. Ferdoodama: VėttaoMųį
2faih| HurtrsolBB 

r koBMBfetfvią raikBp <U&> 
mo ir Magdotri pasaka.

Briaio reikalais kreiptis | 
OąŠri Fririte gėlių ir dora-
| riMriOPf, BOt E. Bfoad- 

way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Tea 
mao ir Kolorite

ir HraĮa paialpą, kori yra 
pigi, ma, SUSIVIENIJIMAS n atlėks pekm, e tearto 
patarnavimas savitarpinės pagalbos pagrindo.

SLA— jaa tori daugiaa, kaip tris aa pa
kapitalą, tad Ja apdraade tflkia ir i

$100.00 iki $10.000.00.
SLA—jaunimui duoda gura Teapea^j

ėssmsat Iaaaraaee, kad jaunuolio guotą pbdgoa 
aukitojo omkalo stodiJeoM ir gyventam pradžrit

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TEBM 
apdraudę: ri $1,000.00 apdraoto tik S&00;

SLA—AKCIDENTALt AFDRAUDA

klubą ta draugiją aarkuaa. UI $1.000.00 
lis apdraudos mokestis $8.00 į metus 

SLA—kuopos yn daugumoje lietuvią koloniją. Krarikttri 
kuopą veikėjus, ir .de

$07 NeotMth Street, New York, N.Y. 10001

9
f
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Savo auką BALFui galite 
įteikti ir Keleivio administ- ’ 
racijoje. Ji bus perduota, į 
kam yra skirta.'

Lituanistinės mokyklos 
banketas

Metinis Bostono Lituanis 
tinės mokyklos - banketas 
rengiamas lapkričio 14 d..
šeštadienį. 6 vai. vak. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos trečiojo aukšto salėje.

Maloniai kviečiame visus 
Bostono ir apylinkių lietu
vius atsilankyti į šį tradicini 
banketų ir tuo paremti jau

niausiųjų lietuviškos bend- 

įuomenės narių auklėjimo ir 

mokymo darbų

Šiais metais meninę pro

gramų atliks šios mūsų mo-; 

kyklos abiturientas Saulius 
Cibas. Jis buvo ne tik iškilus 
mokinys, bet yra ir daug ža

dantis jaunas pianistas. Tai

gi savo atsiiankymu įvertin

sime ir šio mūsų augančio 

menininko giažias kūrybi

nes pastangas.

Į rengiama metinį pobū

vį kviečiame gausiai atsilan

kyti ir studentijų, kurios 

daugelis atstovai yra taip pat 

šių lituanistinę mokykla bai

gę. Studentams įžanga ir 

pietūs $2.00, kitiems S4.50.

Mūsų lituanistinė mokyk
la gyvuoja jau daugiau nei 
20 metų. Iš jų baigusiųjų
tarpo vėliau išaugo moksli
ninkų, menininkų ir organi
zacijų darbuotojų bei vado
vų, kurie pratęsia lietuviško
sios sielos gyvybę. Taigi mo
kyklos egzistencija nėra tik 
siauras šeimyninis reikalas, 
bet plačiosios visuomenės 
vienas pagrindinių rūpesčių. Į

Mes nuoširdžiai tikimės 
jūsų paramos, už kurių ža
dame gerų banketo nuotai
kų ir tariame iš anksto ačiū.

Tėvų komitetas

Komp. Darius Lapinskas 
susituokia

Iš Bostono kilęs, dabar j 
gyvenantis Chicagoje kom-Į 
pozitorius Darius Lapinskas! 
lapkričio 28 d. Chicagoje; 
susituoks su aktore Laima į 
Rastenyte. ‘

9į penktadiesų bus
klubo susirinkimas

1
Bostono LB Kultūros klu

bo susirinkimas bus ne lap
kričio 28 dn bet šį penkta
dienį, lapkričio 13 d. 8 vaL 
vakaro Tautinės S-gos na
muos*, So. Bostone.

Toks pakeitimas daromas 
dėl to, kad lapkričio 28 d. 
yra Balfo seimo banketas.

Klubo susirinkime dail. 
L. Urbonas kalbės apie min
ties ir vaizdo formavimusi 
kūrėjo pasąmonėje. Jo pa
skaita bus paįvairinta skaid
rėmis.

Tuo pačiu metu ten bus 
ir dail. L Urbono kūrinių 
paroda.

Visi kviečiami dalyvauti; 
susirinkime ir atsilankyti; 
dailininko parodoje.

K.V.

įjoie

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių dr-jos vadovybės ir 
revizijos komisijos kandida
tų nominacija — balsavimas 
sus lapkričio 19 d. nuo 7 
vai. vakaro iki 9 vai. vakaro.

Draugijos nariams šurum- 
burum bus lapkričio 15 d. 2 
vai. popiet.

Draugijos vardu kviečiu 
visus mielus narius dalyvau
ti šurum-burum ir kandida
tų balsavime.

Antanas Matjoika, 
dr-jos sekretorius

Auka Balfui -
Lietuvių Veteranų S-gos 

Bostono skyriaus visuotinis 
susirinkimas, įvykęs lapkri
čio 1 d., nutarė Balfui pa
aukoti $25.

Kur gauti Balfo banketo 
bilietą?

Balfo seimo banketas bus 
lapkričio 28 d. 7 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos trečiojo aukšto 
auditorijoje. 368 W. Broad- 
way, So. Bostone.

Bilietus galima užsisakyti 
iš anksto šiose vietose:

Keleivio redakcijoj, telef. 
268-3071;

Baltic Realty — V. Stel
mokas, tel* 268-6030;

Ivas Realty — H. Čepas, 
tel. 268-0605;

Broniaus Utenio įstaigoj, 
tel. 269-6198;

vėliau kaip iki lapkričio 22 
dienos.

Asmenys, paėmę bilietus 
pardavinėti, atsiskaito su B. 
Uteniu.

Rengėjai

PARDUODAMI NAMAI
Dorchestery arti verslo (bu

rinėse) įmonių ir prie gero susi
siekimo nebrangiai parduodami 
3 šeimų namai.

Kreiptis asmeniškai nuo 10 
vaL ryto iki 2 vai. popiet į Mar
celę Stanislovaitienę (Stena whi- 
te) 44 Aspiawail Rd„ Dorehes
ter, Mass. 02124.

(43)

E. KARDELIENES DAINŲ 
PLOKŠTELE

Lietuvių Piliečių dr-joj—į Keleivio administracijoje 
St. Griganavičius. 268-90581 galima gauti Lietuvos ope- 
ir banketo komisijos pirm. ros solistės Elzbietos Karde- 
A. Matjoška, — 825-5304. j lienės įdainuotų dainų ir l_

Banketui stalus rezervuo- jų plokštelę. Kaina $6.00. 
ti ir bilietus įsigyti reikia ne Paštu nesiunčiame.

jra

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
169 Milbury St 

WORCESTCR, MASS. 
TeL SW 8*2868

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

JP8 D1NIS 
OPTOMETRISTAS 

Valandos:
pnn O vs»i rvtn iki 5 v»l. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BKOADVvAY 

S^nlh Boston. Maas

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Weat Broadvray, South Boston, Mase. 02127 

Skambinkite 268-2500

A. J. NAMAKSY
Real Estete A Insuranei 

321 Country Club Rd. 
Neirtas Ceatra, Maso. 02150

ToL 332-244*

BUTAS
Suaugusiom nebrangiai išnuo

mojamas 6 kambarių butas UI 
aukšte, 507 Wasbingtou Street, 
Dorehester, Mass.

Kreiptis telefonu TA 5-7879 
po 6 vaL vakaro.

oficiali >sta«- 
, kuri siunčia 

iš Worces- 
į Lietuvą ir kitas Kusi- 

sritis- Cia kai-

Cia galima gauti įvairiais į

ir Intų
daiktų, rinkau
labai iemorais

Vedėja B. Sviklieni

'MMMMMMM'MMMMMMMMMtf
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt)

OPTOMETRISTI
Valandos:

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

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

t

Peter Maksvytis
A Bailder

Ketvirtis * Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

I.

49 Church Street 
E. Milton, Mans.

Atiteka viras
to ir proiektovimo darbas tt Įšo
ko ir vidajo, gyvenama namo ir 
biznio pastatę, pagal J toa reika
lavime. Saukite visados id S va-

vakam.
Telefonas: 898-8875

Elektros Prietaisai 
SSpaatingai taisomo laikrodžio* 

Bedus, papoožalu*

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4841

Knyga yra gerianriis žmogaus drangas

Ę The Apothecary .
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų n 
eeptes ir turime visus gatavus vaistus.

Jei rato vaistą — eikit į lietuviškų vaistiaą 
8av. Emanuel L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

182 l W. Broadtray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
ToMmmo AN 8-8C29

Nao 9 vaL ryto iki 8 vaL v- išskyrus šventadienius ir sekm. 

moooeooooneooeoeeeooooooooomosooeoaooooooooooooea

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

r*—

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

Skambinkite

268-4662'

je-

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:38 vai. popiet, iio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš 210,000,000

W w « v w w v w w
į Dažau ir Taisau l
* Namus iš lauko ir viduje.
► Lipdau popierius ir teisi 
triasų, kų pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagų.

JONAS STARINSKAS 
220 Šeria Hill Ava 
Dorehester, Maaa

TaL CO 5-5954

Elood Sąuare 
Hardivare Co.

K. J. ALEKNA 
Sto EAST MOADWA1 
SOUTH BOSTON, MASE. 
TELEFONAS AN 8-41 SS 

Noore Dožai

DRAUDIMO AGENTORA 
Atiteka Įvairią rūšių

Kreipto 

BRONIS KONTRIM

8a
ToL AM

•2127 
8-1781

Gana
nereikalingai eikvoti kurni alyvą

Alyva kūrenamos

Savybės:
Produk tingumas 

Grožis 
Ekonomija

šito oro krosnys
Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Rytdienos įrengimas

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį, pūtėjų, oro fiMrų, 
termostatų, kontrolę ir darbų su
jungti rūsy sa vamzdžiais.

10 metų garantija.

&FUEL CHIEF
Paskatinė modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

470 Adams Street, Onincy, Mass. 02169
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. pm 

Skambinti telefoną: 436-1204

t C ii Mp , f r

1

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-8347

Tiesiai ii Worcosterto sten
ėtam įvairias sfamtiafam j Lieta 
vų ir kitom Rusijos valdomu 

! plotos! Siautimai sadaromi 8 
, vietinis gamybos medžiagų, 
į ava, matote lr pramonė, 
į nių. Tarimo vietojo įvairią ris 

tinto gamybos ir importuotą 
: prekių iš kitų kraštų visai že

momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigua ir galite už- 

; sakyti ją gamybos prekes. Čia 
j sumokėsite pinigus, o gimtom 

ten vietojo gaišo pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkanjanie pe 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečios 
ar nuotoliniam apsigyvenimai.

tai ir sąlintogaL Ataflaakę įriti- 
trimite. Vedėjas A. fehyrtasbi

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO f LIETUVĄ 
lr Iritm Rusijos

garaatgotai

mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarulių k*™*.

Atidaryta darbo 
oue 8 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.n-

susitarimą telefonu.
388 W. Broadvray 

So. Boston, Mato. 02127 
ToL 28841088

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, pralobti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 
ti i avočius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visą 
lėktuvą bilietai (airtiekets) išrašomi 
belaukiant — bo jokie papildome 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

w.
82127

eoa u — • —-»e>^Vltll Sk/MŲ ja

*»»»»»............wweeoeooom»mo»ws»mowm wr wr......................

» f i


