
t

Prenumerata . Subscriptie* 
Amerikoje ir užsieniuose
metams — 1 year............ |9.00
pusei metą — 9 moathe .. 98.00

KĘLE1VIS 
939 East Broadtray 

South Bosto*, Masu. 09197

THETRAVELER =LITHUANIAN tVEEKLY

Lithuanian Weekly 
(Eacept for twe areeks ia Jtdy) 
hifflihii* ta Se. g'*-**™ Mara. 

Stase /ebruary 9, 1995
KELEIVIS

999 East Broadtray 
8osth Boston, Masa. 021ST

NR. 44 "Keleivio“ telefonas AN 8-8071
SO. BOSTON, MASS., 1970 METŲ LAPKRIČIO - NOVEMBER 17 

Second-clau postage paid at Boston, Massacnusetts Atskiro numerio kaiaa 20 centą
66-TIEJI METAI

Pakistane audra nušlavė 
apie 300,000 žmonių

Viesulas pūtė 150 mylių greičiu per valandą. Pakilo 
30 pėdų aukščio bangos ir paskandino jūros pakraščius 
ir saleles su visais gyventojais. Organini 
pagalba, nes gresia epidemijų pavojai.

Praeitą penktadienį Rytų; 
. Pakistaną užgriuvusi milži

niška audra, vadinamas cik
lonas, nušlavė mirties glėbin' 
šimtus tūkstančių žmonių. 
Manoma, kad galėję žūti a- 
pie 300,000. Tai daugiau, 
negu kadaise ant Japonijos 
numestos atominės bombos 
sunaikino.

Audra siautė 6 valandas, 
ir iki 30 pėdų aukščio įsiū
buotos jūros bangos užliejo 
didžiulius plotus ir paskan
dino ištisas tankiai apgyven
tas salas ir pajūrio pakraš
čius. Vėtra pūtė 150 mylių 
greičiu per valandą.

Daugiausia nuo šios aud
ros nukentėjo Gango upės 
delta, nes šioje žemumoje 
buvo platūs ryžių laukai 
Pakilusiame vandenyje pra
dingo keturios Salos, ir kaž
kuriose jų neliko nė vieno 
gyvo žmogaus. Paskirose 
vietovėse žuvo po 15. 20 ir 
net 60 tūkstančių gyventojų.

Ta baisioji gamtos jėgų 
sukelta nelaimė sujaudino 
visą pasaulį. Dabar mirties 
nusiaubtom sritim pagalbą 
teikia ne tik tarptautinis 
Raudonasis Kryžius, bet ir 
netarpiškai eilė valstybių, jų 
tarpe netgi senas Pakistano 
priešas Indija.

Ta skubi pagalba reika
linga ne tiktai tūkstančiam 
dar gyvų, bet be pastogės ir 
maisto išlikusių žmonių. Čia 
tenka ir skubiai rankioti žu
vusius, kad nekiltų visame 
krašte epidemijos. O tie la
vonai šimtais ir tūkstančiais 
verčiami į bendrui kapus, į 
paskubom iškastus ilgus 
griovius. Gi tie, kurie nepa
laidoti, pūva saulėje nuodin- 
dami orą. Aplamai, vaizdas 
yra baisus.

Pagalbos veiksmų organi
zavimą prižiūri pats prezi
dentas Agha Mohammed 
Yahya Khan, ir juose daly
vauja visos civilinės pajėgos 
ir kariuomenė.

Šio ciklono ir potvynio 
proga spauda prisimena ir 
kitus didžiuosius pasaulio 
tvanus, kurie vis būdavo A- 
zijoje. 1939 m. nuo potvy
nio šiaurinėj Kinijoj žuvo 
200,000 žmonių, 1737 m. — 
Bengalijos pakrantėje, Indi
joj, — 300.000, o 1887 m. 
Kinijoje, Honan provincijo
je išsiliejus iš krantų Hwang 
ho upei, prigėrė net 900,000 
žmonių.

Aišku, nesuskaičiuoti dar 
ir visi šio ciklono padaryti 
nuostoliai Pakistane, tad au
kų skaičius gali dar labai pa
didėti.

Garsus muzikas gina
Solženiciną

Visame pasauly žinomas 
čelistas Matislav Rostropo
vič išėjo ginti Nobelio pre
mijos laureato Solženicino. 
Jis parašė laiškus partijai, 
vyriausybės vadams ir di
džiųjų laikraščių redakto
riams, bet šie, žinoma, jų 
nespausdina. Bet rasta būdų 
tuos laiškus paskleisti švie
suomenės tarpe.

Rostropovič užsistoja Sol- 
ženiciną, labai aukštai ver
tina jo kūrybą ir pabrėžia, 
kad Solženicinas yra daug 
iškentėjęs už teisę rašyti tei
sybę.

Kaip žinoma, Solženicino 
raštų dabar Sovietijoje ne
spausdina, o kai jam buvo 
paskirta Nobelio premija, 
tai visokie valdžios "šune
liai“ jį pradėjo dar labiau 
kandžioti. Reikia manyti, 
kad už Solženicino gynimą 
valdžia gal dar nedrįs Rost
ropovičiaus bausti.

Eętatė ir Libijos vadai,
jangfmiri. U kelrfc i dešinę - Ma 
Aavsr Sedai ir LiMjos premjeras

Lenkija ir Vokietija sutarė 
„amžiną taiką“

Lenkai džiaugiasi, gavę 
buvo iš jų pasiėmę, o vokiečiai 
ką buvo praradę.

to, ką 
, atidavę tai.

<eo. amj. Jeafar Rumeiry, Bgipte 

Kfcadafy.

kas Amalrikas už
kritiką nuteistas 3

kalėti sunkių darbų 
stovykloje. Svarbiausia, jis 
nubaustas už savo knygą, 
kuri pavadinta "Ar Sovietų 
Sąjunga išsilaikys iki 1B84 
metų?“

• • •
Italijoje 41 metų amžiaus

moteris jau pagimdė 32-rą
kūdikį. Iš jų IS yra gyvų.

• • •

Chru&čiovas niekina

atsiminimuos Staliną
Kažkokiu paslaptingu bū

du Vakaruose atsirado Niki
tos Chruščiovo atsiminimai, 
kuriuos neužilgo čia išleis iš 
spaudos. Sakoma, kad tie at
siminimai yra tikri ir pir-; 
miausia patekę į Vakarų Vo-' 
kieti ją. Jų ištraukas jau pra
dėjo spausdinti Times žur
nalas.

Šiuose atsiminimuose Ni
kita vadina Staliną bailiu, 
kurio galvoje ir šiaip ne vis
kas buvę "tvarkoj“. Stalino 
bailumą jis vaizduoja antro
jo karo metu, ypač lankant 
U rainos frontą.

Chruščiovas čia kritikuoja 
ir kitus vadovavusius asme
nis. tarp jų Beriją ir Malen- 
kovą.

Iš tų atsiminimų gaunasi 
vaizdas, kad pats Chruščio
vas buvę3 suktas, labai ap
dairus ir judrus. Jo pateigia
ma medžiaga gali būti nau
dinga kovai prieš bandomą 
atgaivinti stalinizmą.

vai sako, kad jie turį visišką 
teisę apšaudyti amerikiečių 
žvalgybinius lėktuvus, nen 
jie ir neginkluoti skristų per 
š. Vietnamo teritoriją. Tai 
buvo atsakymas į amerikie
čių grasinimą dėl to vėl
bombarduoti š. Vietnamą.

• • •
Praeitą sekmadienį | Mae 
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Ir Ne baa teisia-j Čilės valdžia rengiasi 

•avinti vario kasyklas. yra apie 30 pėdų ilgio.

Bražinskų byla gali

ilgai tęstis ~ :
Laisvės Žiburio radijas 

New Yorke, kuriam vado
vauja Vliko narys Romas 
Kezys, Bražinskų bylos rei
kalais važinėjęs į Turkiją, 
lapkričio 8 d. programoje1 
plačiai informavo apie Bra
žinskų pabėgimą lėktuvu.

Turkų advokatų nuomo
ne, Bražinskų byla gali tęs
tis metais. Panašus atvejis 
buvo 1948 m., kada Bulga
rijos lėktuvas buvo nuskrai- 
dytas į Turkiją ir jo vairuo
tojas nušautas. Ir tada teis- j 
mas pagrobėją išteisino ir į 
paleido, best byla ilgai tęsės.1 
Taip, pagal turin^advokatų 
nuomonę perdavusio R. Ke- 
zio žodžius, galinti tęstis ir 
Bražinskų byla.

Lėktuvui sudužus, 

žuvo 75 žmones
šeštadienį sudužo lėktu

vas, leisdamasis W. Virgini
joje į Huntingtono aerodro
mą. Žuvo visi lėktuvo kelei
viai ir įgula, iš viso 75 žmo
nės. Juo skrido 35 Marchall 
universiteto futbolo koman
dos žaidėjai, keli Instrukto
riai ir komandos garbės sve
čiai.

Tai viena iš didžiųjų spor
tininkų nelaimių. Spalio pra
džioje tokia pat nelaimė iš
tiko 14 Wichita universiteto 
futbolo komandos žaidėjų. 
Ten lėktuvo nelaimėje žuvo 
ir jų instruktorius bei direk
torius.

Pažymėtina ir 1961 m. į- 
vykusi lėktuvo nelaimė Bel
gijoje, kurioje žuvo 16 O- 
limpiados čiuožikų koman
dos narių.

General Motors ir

unija susitarė
Pagaliau General Motors 

bendrovė susitarė su unijos 
atstovais. Darbininkai per 
trejus metus laimės 76 cen
tus valandai. Pagal naują 
sutartį, darbininkas galės iš
eiti į pensiją sulaukęs 58 
metų ir, jei bus išdirbęs 30 
metų, gaus $500 mėnesinės 
pensijos.

Tai sutarčiai pritarė ir u- 
nijos taryba, o dabar ją bal
suos unijos skyriai.

Bendrovė skaičiuoja, kad 
jai nauji priedai atsieis 2 bil. 
dolerių.

Unija jau paskyrė streiko 
dieną ir Fordo fabrikų dar
bininkams. būtent —gruo
džio 7 d., jei iki to laiko ne
bus susitarta. Bet manoma, 
kad kitos bendrovės paseks 
G M pavyzdį ir susitars to
kiom pat sąlygom.

Ir Urugvajuje moka 

plėšti
Urugvajaus sostinėje 9 

Tupamaros partizanai api
plėšė valstybės banką, pa
grobdami 6 mil. dol. vertės 
brangenybių ir 48,000 dol. 
grynais pinigais. Plėšikai iš
laužė seifus ir ėmė tik pa- 

! čius brangiausius dalykus.
Įdomu, kad tas bankas 

tėra tik 160 pėdu nuo vidaus 
reikalų ministerijos, kuri la
bai saugojama.

Tupamaros yra kairiųjų 
teroristų organizacija, pa
skelbusi karą demokratiškai 
išrinktai vyriausybei. Ji te
belaiko pagrobusi JAV dip
lomatą ir Brazilijos vicekon
sulą.

Kaip žinome, Antrasis pa
saulinis karas Europoje bai
gėsi be taikos sutarties. Lai
mėję karą sąjungininkai pa
dalino buvusios Vokietijos 
teritorijos rytinę dalį Lenki
jai ir Sovietų , S-gai, likusią 
Vokietiją perplovė į dvida- 
lis. pasiskirstė sau okupaci
nes zonas, ir tuo viskas lai
kinai baigėsi. Pastovias po
karinės Vokietijos sienas tu
rėjo nustatyti būsimoji tai
kos konferencija, kurios net 
iki šiol nebuvo ir nežinia, ar 
kada ji dar įvyks. Tokiai pa
dėčiai tęsiantis, atsigavusi 
Vak. Vokietija pati ėmė rū
pintis betarpiškai savo san
tykius su rytų kaimynais su
reguliuoti. Ta akcija ypač 
sustiprėjo sudarius kancle
rio W. Brandto vyriausybę.

Iki šiol ta kryptimi veikti 
Willy Brandtui dalinai se
kėsi. Nors su Rytų Vokieti
ja kolkas dar ir nerasta pri
imtinesnės kalbos, bet užtat 
sudaryta nepuolimo sutartis 
su Sovietų S-ga. o dabar štai 
susitarta ir su Lenkija ryti
nių sienų klausimu.

Kaip sakoma, praeitą sa
vaitę Lenkija ir Vokietija 
užvertė paskutinį tarpusavio 
santykių ilgos ir nemalonios 
istorijos puslapį. Praeitą 
penktadienį buvo surašyti 
paskutiniai vokiečių - lenkų 
naujos sutarties sakiniai. 
Vokiečių užsienių reikalų 
ministras Walter Scheel ir 
lenkų Stefan Jedrychowski 
iš pasitarimų patalpos išėjo 
šypsodamiesi ir pareiškė jų 
laukusiem žurnalistam, kad 
dabar prasidedanti nauja il
go ir taikaus šių kraštų sugy
venimo epocha.

Sudaryta sutartimi Vokie
tija pripažįsta Lenkijos va
karų sienas, einančias Oder- 
Neisse linija, kaip tai buvo 
nustatyta 1945 m. Podsda- 
mo konferencijoje. Tuo bū
du Lenkijai "amžinai“ lieka 
40,000 kv. mylių buvusių 
Vokietijos žemių. Tai atly-

Sirijoje įvykdytas 

perversmas
Sirijoje nuo 1949 m. jau 

buvo 20 perversmų. Pasku
tinį įvykdė pereitą penkta 
dienį krašto apsaugos mi
nistras gen. Hafez ai Assad. 
Vieną dieną prieš tai val
dančioji partija buvo nuta
rusi Assad pašalinti, bet jis 
nebelaukė, kol jį pašalins, 
pats kitus pašalino ir paėmė 
valdžią į savo rankas.

Jis yra totalinio karo su 
Izraeliu šalininkas, bet, sa
koma, labiau sukalbamas,

ginimas už 70,000 ky. mylių 
prieškarinės Lenkijos rytuo
se valdytų teritorijų, kurios 
nuo jos buvo atskirtos.

Iš dabar Lenkijai pripa
žįstamų sričių karo metu ar 
tuoj po karo išbėgo ar buvo 
sovietų išvyti apie 9 milionai 
vokiečių, kurie dabar yra j- 
sikūrę Vakarų Vokietijoje. 
Pastarąja sutartimi esančios 
numatytos galimybės dar ir 
likusiems vokiečiams emig
ruoti į Vakarus.

Nors sutarties tekstas išti
sai dar nepaskelbtas, bet a- 
biejų šefių derybininkai ofi
cialiai džiūgauja dėl pasiek
to susitarimo. Lenkai gal ir 
nuoširdžiai džiaugiasi, nes 
vokiečiai pasižadėjo neban
dyti atimti to, ką lenkai iŠ 
jų buvo pasisavinę. Bet vo
kiečių tauta vargiai taip 
nuoširdžiai džiaugiasi, raš
tu dovanodama tai. kas ii 
jos jėga buvo atimta

Kaip istorinis perimas 
rodo, tokiose aplinkybėse 
sudaryta "amžinoji taika“ 
dažniausiai tęsiasi tol, kol 
ją sudariusi generacija bai
gia savo amžių.

Buvęs JAV marinas Baffasta 
Mhrichiello Romoje nuteistas 7 
metas kalėti až H Lon Aagstaa 
Mskridusio lėktuvo užgrobiau Ir 
privertimą skristi į Romą. -

JAV paštą viršininkas Whtta* 
Bkmnt. Jb paskelbi, kad bas pa. 
skirta apie 5,009 paktą viržiai*- 
ką, pirmą kartą neatsižvelgiant 
j ją nuopelnas valdantis! parti
jai. Pirmenybė boa duodama ja* 
pašte dirbantiems. O iki šiol paš
to viršininkais būdavo skiriami 
tia, kurie dangiaasin aosipetay- 
davė rinkimą vajaje.

negu valdęs tos pačios par- 
i tijos kairysis sparnas.
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Utini nepriklausomybes Kas kitur rąžomą

Nepriklausomybės paminklas Rygoje

POLITIKAS, RYTOJAUS
DIENOS NENUMATĘS

»-f » '• . »

vėl skambi 
sakęs 
sudaryt* 
Paleckiu

vas Berlyne Kazys Škirpa.^tVol lbinėjęs. 
ęs, kadsmulkiai pasakoja apie Au-. „.gustino Voldemaro grįžimą anjj* rasistą

Lietuva 1940 m. birželio F savo misistatyino
men., kai Lietuva jau buvoĮnigtro yr> Krėvė-Mic
'O'Jetų užimta ir sudaryta is! kevičiug ^Voldemaro)

as vos primesta vynausy-i prirtelis ir nea-
į be jotinas Lietuvos patriote.

Kas buvo Voldemaras
Augustinas Voldemaras.

tas. Jei dėl sugūžimo ar dėl 
ko kiltų jam kokių nemalo
numų, tai jis pilnai pasitikė
siąs Krėvės - Mickevičiaus

Rygos operos rūmai

gimęs 1883 m., buvo Petra- 
)ilio universiteto profeso
rius, istorikas, nepriklaųso- 

i mos Lietuvos pirmasis mi- 
įistras pirmininkas ir kimš
to apsaugos ministras, kai
jo vienmintis nt setožs drau-_ ___  _
gas A. Smetona buvo prezi-į paties Vuįd 
dentas. Po 1926 m. gruodžio] pritarimais L__
17 d. perversmo juodu Y«11 nieko negelbiM' 
buvo tose pačiose pareigose,, •• Voldemanį liko nepa-
— -U,no°J"k0AkelJ“ laužiama, ir tart. jog vintiek 
tsstskyre. 1929 m. A. Smeto-| j k«d į.
na V oldemarą atleido iš jam gyvatų. Jjg baj,

iJI?mJero gį patetišku pasakymu: jei,! Platelius, o kai 1934 m Jis risieitųP^ tai įe-
■ buvo ,veltas į Gelezuno Vį numirti avo Tėvynėje 
ko organ,racijos (jos garbes, Tai buvę p^^jaj Vol-
sefas buvo A. Smetona o J Škirpai pasakyti io-
vadas A. Voldemaras) ruoš- džjal jfa>

į tą sukilimąį A. Smetonai nu- virbab, jj
vemti Voldemaras bųyoJJ-,; lietuviškoji p£
sodintas i įaĮeJ1™A..y*B1Wrijejj^|ę gatmpstotyjisbu-
įstremtasjuzsienj, gijgw<^',.wjįuinltag jr nuvežta, j

, gyvendintas Zarasuose^.
: 1940 mi payasarį vėlištreBjt- 
Į tas į užsienį.
• 1940 m. jis gyveno Romo Kvj^a^pžinorna. Skelbia^ gyvenvietėje, širdies smūgio>. ir tu mŽtifeo

page 
. Škirpa 
demarą 
žadėjęs ir 
Ir čia Škirpą 
dar negrįžti*

nėjęs 
nei jo, nei 

žmonos 
žodžiam

Nnji4a87ftjp-i»ija>aaii,

t. ;

kitą vabtybiy vadais. Vir&uje kai rėj su prez. Nixonu pernai Waakįnctone, lėtinėj 
Waahingtone 1960 nu vidų ry kairėj su prez. Trmnanu 1945 a. Parytiujei, 

1967 m. Bonnaje, apa ėioj kairėj m prez. Kennedy IMI m. pnrytiujn, 
Paulium VI Vatikane.

Ds GauBs

deiiaėje m

Mirė paskutinis „keturių 
Charles de Gaulle

■ atvyko į Berlyną, o kitą die- ir 1944 m.
.rą atėjo į Lietuvos pasfrjn-j . _
jtinybę. ji Koks politikas buvo
1 r I’ A. Vald

K. Škirpa

nis iš Antrojo pasaulinio ka
ro laikotarpio keturių žy
miųjų istorinių asmenų gen. 
Charles de Gaulle. Šis Pran- 
cūzijos didybės simbolis iš-

De Gaulle pasitraukus. Į mirgėte mirga jį pazmusių 
Prancūzija.Išgyvpnn geroką' atsiminimais. Bet mirusį net 
chaoso laikotarpį. Buvo pra-'v—
laimėtas Indokinijos karas. 
Alžyre kilo kruvini Ueramu-

ir jo priešai gerbia. Esą, de 
Gaulle Prancūzijai buvęs 
Napoleono ir Joane d’Are

Voldemarą neskubėti grįžti “a?dien asl7?e’ keliavo ten pat. kur jau daug
i Lietuva nų ir politinių organizacijų, anksčiau išvyko Roosevel-
L » ikurfe A- Voldemarą laiko tas. Stalinas ir Churchillis,

s Čia atstovas K. Škirpa dideliu politiku, bet jau p*- kur mirtis visus lygiai išsive- 
; jam išdėstė, kas dedasi Lie- kanka aukščiau duotų iširau- da, nežiūrėdama jų didybės, 
i t?v<įe’ įi nePa^lį ten va-į kų iš K. Škirposąteimimmų,! nuopelnų, gerų darbų ar nu- 
iziuoti. Tą patj K. Škirpa kaip kartais Voldemaras yrą įkaitimų.
'• jam pakartojęs ir birželio 15»narv^nam™ {«• Ha -irtlrin T__* *21 
į dieną, kada jau turėjo ir
! Maskvos ultimatumą Lietu- 
J vai ir žinojo, kad A. Smeto- 
| na išvykęs Vokietijos link. 
j „Prof. Voldemaras reiškė 
i susirūpinimą, ar jam tuojau 
pat neišsiskubinti į Kauną. 
Aš ji atkalbinėjau to neda
ryti. bent palaukti, kol turė
sime aiškesni vaizdą, kas

pervertinamas ir be jokio ( Jam tik 13 dienų tetrūko 
pagrindo keliamas į aukšty- ligi go-tojo gimtadienio, ir

mai, vyriausybės viena poj junginys. Jis simbolizavęs 
kitos griuvinėjo. Tada de1 didingą Prancūzijos praeitį, 
Gaulle vėl buvo pakviestas! Jos kultūros žydėjimą ir įt«- 

‘ ką visam pasauly. Bet dmu-

Ateinantį trečiadienį, lapkričio 18 d., sukaks 53 me

tai, kai. Latvijos žmonės paskelbė nepriklausomą Latvijos __ 

valstybę. Ta šventė bus iškilmingai švenčiama visame pla- jten, rusams įsibrovusį daro- 
čiajame pasaulyje išsiblaškiusių latvių, bet ne pačioje ;gj. profesorius buvo tierpe 
Latvijoje, nes ten. kaip ir Lietuvoje Vasario 16-ji, ji yra mano išvedžiojimams abe- 
uždrausta viešai ir iškilmingai minėti.. Ten latviai tega

lės tik savo mintyse tą savo tautos iškiliąją dieną atgai

vinti ir pagerbti.

Nekalbėsime čia apie latvių nepriklausomo gyveni
mo džiaugsmus ir dabartinius rūpesčius, nes šie jų istori
jos laikotarpiai yra panašūs ir Į mūsų tautos išgyventas ir 
gyvenamas dienas. Šia proga mes čia tenorime tik pasvei
kinti brolius latvius ir palinkėti jiems ištvermės kovoje 
dėl savo tautos laisvės.

šiandien'esame visi vieno laivo keleiviai ir vienos 
bendros nelaimės aukos. Vienybėje mums galimas bend
ras laisvės laimėjimas, o pakrikusiems *— bendra pažūtis 
nutautėjime lygiai tėvynėje kaip ir užsienyje. Tą broliškos 
vienybės reikšmę gal nepakankamai supratome būdami 
nepriklausomi, bet užtat jos nepamirškime bent dabar,.
j'. 7 s

Tiek latviai, tiek ir lietuviai turėtume nuolat atsimin
ti didžiojo latvių poeto Rainio jau 1920 metais sukurto 
eltMčio ”Broliams lietuviams žodžius:

lingas. Jaučiau, jog jį kaž
kokia nematoma jėga lyg 
traukte traukia nebedelsti 
ir grižti į Lietuvą, kad ne
laimės valandoje kaip nors 
pagelbėjus. Tačiau ta vaka
rą jis vistiek dar neiškėlia- 
vo.

„Sekančią dieną, t. y. bir
želio 16 dieną iš ryto jis 
skambino man telefonu iš 
viešbučio pasiteirauti, ar ne
turiu kokių žinių iš Kauno.

bes kaip politikas.
Geras politiKas yra tas,

kuris tiksliai suvokia realy
bę, sugeba matematiškai pa
sverti faktus, numatyti atei
tį ir pasirinkti tifikamiaferfua 
veiksmus savo tikslams siek
ti. A. Voldemaras tų būtinų 
geram politikui savybių ne
turėjo. Jis neapskaičiavo sa* 
y o veiksmų/' t^ldfcmasis į 
pučtis. kurtė tbof ^subliūš
ko. Jis nesuprato ff realios 
Lietuvos politinės padėties 
ir okupacinio režimo tikslų 
bei priemonių, bolševikams 
Lietuvą užėmus, kai ir men
kas politikas anuo metu jau 
galėjo numanyt!], kas Lie
tuvą laukia artimiausioj at
eity ir kokių vilčių ir gali
mybių yra,* ypač Voldema-

liko nebaigti rašyti atsimini
mai, kurių paskutinius tomus 
jis didžiai skubėdamas sten
gėsi užbaigti.

prancūzijoje de Gaulle 
tolio jau žinomas prieš Ant
rąjį pasaulinį karą, tada at
kreipęs į save dėmesį veika
lu, kuriame siūlė „naują ka
ro strategiją“, iškeldamas 
šarvuotų armijų reikšmę. 
Deja, tuometinė Prancūzija 
jo idėjomis nepasinaudojo ir 
vėliau buvo sutriuškinta.

Po prancūzijos žlugimo 
pasitraukęs į Londoną, jis 
suorganizavo egzilinę vy
riausybę, prancūzų karinių 
pajėgų likučius, žadino lais
vės kovą krašte, pats iškilo 
tarp vadovaujančių sąjungi
ninkų politikų, kol, nacius į-

gglkėti. JeigTX veikus, vėl su triumfujžengė
jis tikėjosi ta proga užimti 
A. Smetonos paliktą vietą,

Patyręs, jog A. Smetoną jau Afti dar naivesnis gtrivojimas. 
yra atsiradęs Eitkūnuose* tu Ir taip Voldemaras pats
prof. Voldemaras spontanii- įkišo savo galvą tiesiai vilkui

į Paryžių 1944 m.
Jto vadovavo Prancūzijai

pirmaisiais pokario metais, 
kol 1946 m. buvo priimta

4Y

Broliai tikrieji,
Saulėj šioj arčiausi,
Eisim, pertvaras peržengę, 
Jungt abu kiemu.

u GYVUOJA LAISVA LATVIJA! 
LAI DZIVO BRIVA LATVIJA!

kai. bet piktai, pasakė* jog j nasrus. Net ir*tėvynėje jis 
to, esą, iš Smetonos ir tebu- nemirė, kaip gaFbuvo norė^ 
vę galima laukti. JsuvSme*; ję* a* tik sakęs.’^- 
tonai, savo kailis visad dau- Ar tas jo suųrįžfmag Lie- 
giau rūpėjęs, negu Lietuvos tuvon buvo tik 'ptitriotizmo 

ir didvyriškumo padiktuo
tas, sunku būtų be atodairos 
tvirtinti.

Galima čia būtų'prisimin
ti A. Voldemaro politinę

likimas. Kalbėdamas toliau,
Voldemaras pareiškė, jog 
dabar tai jis turįs laisvą ke
lią grįžimui į Tėvynę. Ten 
nebėrą asmens, kuris jį 
(Voldemarą) taip ilgai per- nuovoką dar ir žnuo inetuį 
sekiojo, iki pat Lietuvos ne- kai jis buvo pirmasis nepri- 

'priklausomybės sužlugimo“, klausomos Lmhnroa 
K. Škirpa vėl visaip įtiki

nėjęs Voldemarą palaukti.

ti, bet tos kariuomenės nesu
organizavo, Mat, jis tada ir
gi labai naiviai galvojo, kad 
neutralios Lietuvos niekas 
nepuls, nors, vokiečiams 
traukiantis, jau slinko jos 
Hnk raudonoji armija. Lai
mė. kad tada atsirado M. 
Sleževičius, kuris pašaukė 
savanorius Lietuvos ginti. 
Jie ir apgynė Uetuvą ir nuo 
rusą, ir nuo lenkų ir nuo vo- 

bermontinin- 
ūepriklausptaa

klautomoB
apsaugos miuMtiMk Jis, tia- kiečių atplaiėų 
sa, paskelbė įsakymą Lietu- ku. Jų aėKa n

Birželio 17 d. Voldemaras vos kariuomenei organizuo- Lietuva išbuvo 22 metus.

prie valdžids vairo. 1956 rt.! 
referendumu buvo patvirtin
ta nauja Penktosios Respub
likos konstitucija, kuria su
teikiama prezidentui didelė 
valdžia, o atitinkamais įsta
tymais buvo sureguliuotas 
jau į daugybę partijų suby
rėjęs Prancūzijos politinis 
pavidalas.

Jis suteikė Alžeri jai lais
vę, kietai sutramdydama! 
tenykščius prancūzus, nu
malšino vidaus riaušes, pa 
srerino santvkius su Vokieti 
ja ir Sovietų Sąjunga, pripa
žino komunistinę Kiniją, iš
kraustė NATO karines pajė
gas is Prancūzijos, sutrukdė 
Britanijai įsi jungti į Europos 
Bendrąją rinką, ragino Ka 
nados prancūzus atsiskirti ir 
sukurti savo respubliką, ir 
dar daugybe kitų jo žygiu 
būtu galima išskaičiuoti, kol 
1969 m., referendume tautai 
nepriėmus jo siūlytų įstaty
mų projektu, de Gaulle vėl 
pasitraukė iš valdžios ir iš 
Paryžiaus į nuošalų kaimelį.

Ne be pagrindo buvo sa
koma: de Gaulle—tai Pran
cūzija. Jis ir patsai taip ma
nė. nes visuose savo darbuo
se tik Prancūzijos čfidvbę ir 
gerove akyse ir teturėjo.

Jis buvo nei aplinkybių, 
nei kitu didžiųjų kraštų va
dovaujančių politiku nefril- 
lenkiemas ir neperkalbamas, 
neg tikėjo tik savo tiesa. Ne 
be reikalo Churchillis savo 
atsiminimuose parašė, kad 
karo metu esąs daug sunkių 
kryžių ant savo pečių nešąs, 
bet aunkiausias buvęs de 
Gaulle kryžius.

Tad suprantama, kad de 
Gaullę, laikydamas save di
deliu ir teisingu, nemėgęs ki
tų savo sąjungininkų didžių
jų. Jis buvęs net kerštingas,

ge, sakoma, jis nesupratęs ar 
nenorėjęs suprasti moder
niųjų laikų reikalavimų bei 
jų keliamų problemų, kaip 
jų nesuprastų ir šiandien 
prikeltas iš kapo Napoleo
nas.

Su juo atsisveikinti suva
žiavo į Paryžių žymiausieji 
Vakarų ir Rytų politinių 
blokų vadai, bet jią atsi
sveikino, galima šakyti, tik 
„iš tolo“, nes de Gaulle pa
laidotas mažose Egliseg ka
pinėse.

Savo paliktame paslrati- 
nės valiog krašte jis prašo 
antkapy įrašyti tik jo vardą 
ir gimimo bei mirimo datas. 
Nieko daugiau. Jis nenorįs, 
kad jo laidotuvėse dalyvau
tų ministeriai, prezidentai ir 
karaliai, nenore, kad ten 
būtų sakomos prakalbos at 
trimituojama, nenorįs po 
mirties būti apdovanertas 
jokiais ordinais bei kitaip 
būti pagerbtas nei namie n«| 
užsieny.

Atrodo, kad jis iškeliavo 
iŠ šio pasaulio tyliai įriieL 
dęs dėl to nenorįs ir jo po
mirtinės pagarbos.

SIS prog* <WrS pnflHnllKlę
kad de Gaulle ir PraacfitL 
jos lietuviams intelektua
lams yra nekartą parodęs 
savo palankumą b parelftM 
bičiuliškų jausmų. Jis už
jautė ir Lietuvos nelaimin
gą padėtį, * * *

Kaip jau minėta, de 
Gaulle paskutiniame savo 
vatim pareiškime pasaką 
kad būta palaidotas be etiu
dėliu iflrilmi* Taįn ir buvo 
padaryta. Bet vievisa 1 
jimo dieną, lapkričio 
skambėjo vfao krašto *

(Nukelta J S-6ą pusL)
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De Genite

(Atkelta ii 2-ro puslapio)
įžanga,__

čių varpai, į Colombey-tes- rabanąma. 
deux-Eglises miestelį s**8*- ma api» 
rinko apie 40,000 žmonių, o lionio muštam 
Paryžiuje Notre Dame ka- apie j
temoje, kur buvo gedulingos] turtus. Pridėti ir du 4o__
pamaldos, dalyvavo 2 irape-1 nejaus atvaizdai te epaivo- 
ratoriai, 4 karaliai, 6 prin-Įt* reradufcciia Čforiionto 
cai, 21 prezidentas, jų tarpe 1900 karima
ir Niaonas, 10 premjerų, 
2,000 kviestų ir 3,000 ne
kviestų žmonių, o dar apie 
70.000 stovėjo katedros aikš
tėje. Per 800 metų katedra 
nebuvo to mačiusi.

Vakare gal pusės miliono 
minia, nekreipdama dėme-

iž serijos Pnnsario «onųta~ • • •
Rusų kalba Rygoje lei

džiamos Vjedomosti latviš
kojo ”Verebovnovo Sovie
te44 nr. 19 skelbia Latvijos 
įpinistrų tarybos patvarky
mų mokėti per tris mėnesius

rio i lietų, Vetavę Champs algą tam, kuris dėl reformų 
. dartK>yirtžj (tarnautojų «u- 

matenimo) netenka darbo. 
Be te. jam turi būti nuteikta 

Prancūzijos * prezidentas (proga pramokti da**
Pompidou Elysee rūmuose tnhJeitoks bedarbteperke- 
priėmė atvykusius svečius |liairas : kraštų tai jisSakoma, kad de Gaulle1 gautidviejunkeriu L 
laidotuvių proga Notre Da- t Sibirą ar Kazach-
me katedroje pirmų kartų gtanų, — taitrijų mėnesių 
pasauly tokiu mastu paa- ąigą į. pirmenybę gauti bu- 
reiškė ekumeninė dvasių ‘. tą.
nes de Gaulle mirtis susodi-,

Elysees prie Nežinomo ka
reivio kapo.

• • •

ILGAI IŠLIEKANTI IR ATMINTINA DOVANA KALĖDOMS

ENCYCLOPEDIA UTUANICA
.W. W»ADWAY. 30. BOSTON, MASS. 9tl TT, «H) VAKARE — 282-2769

ųMMMSSssammessessM

4os skaidres galima įsigyti 
ikoe biuro adresu: Litiiua-

skųidrių komplek-

akaidrės vertos 
rodyti lituanistinėse mokyk
ime tevisai mūsų visuome
nė! bti

44,009 DOLERIŲ

Ohio Lietuvių Gydytojų 
druugM* jau H metų kas
met skute >1,000 kultūrinę

YORCESTERiO MĄUflEHOS
i teigiamai paveikti ir sustipo 
j rinti lietuviškos bendruome- 
| nės veiklų.

Suvažiavimas įvvko 1970 Po paskaitos vyko apy
nį. lapkričio 8 d. Worceste- gardas, apylirkiu ir kitų at- 
ry. Maironio parito patalpą- stovų pranešimai. Iš revizi
te. Suvažiavimas prasidėjo jos komisijos pranešimo pa- 
iškiliftingais ptatuvis. kurių aiškėjo, kad apygardos vai-
SS"«StrtS^ŠKS':d»ha *** netart-
lu> manta.oramuL Juk i°-O'č'aidi) būta 195.S1 dol.,

' kurtes iš savo kišenės sumo- 
fc*j° Apymudo® valdybos

KufflU8 ienM n* pirm. A. Škudzinskas. Di-
UWK * I džiausią dali išlaidu sudarė

no vienų greta kito žydų Ben kalba Talline einųs
Gurionų ir arabų atstovu^ Noukogade Oigus (nr. 1) į 
bedievi komunistų Podgoroy gkelbia įdomų sovietinės Es-. 
ir katalikų vyskupų, drau- Hjos tribunolo aurandima/ 
gėn budistus, musulmonus, igj yy^ naplūdimj
evangelikus ir stbmeldžius, įsiveržia į maudymosi vietų, 
baltus, geltonus jr juodus, kuri skirta mote-

Bet po laidotuvių vėl visi turi būti bau-
išsiskirste kas sau, su skir- ne kaip kriminaliu,tingom rniptūn, interesais ir ta% bet kaip chuliganas (ne 
sena neapykanta. J teismo, bet administracijos),

Už jtarrtę, kuriame laido- S^^d^SlB^ndeMte 

jo de Gaulle. tesumokėta tik eiti prie savo drabužių.
83 doleriai, nes tokio jis
pats pageidavo.

• • •

• • •

(Vidur. Amerikai) į AaatraUjų 7,009 myBų per 161

iw 1U1 ii ™ ™ Po piety atetovai *Ptankė kelionės j LB Tarybos šuva- 
p£. meno kūrinių žuvimus.

o*ji ponija w#7«.tawo!|p* “
~ Apie 4 vaL prasidėjo šuto Landa- 

jo veikalų "Penki 
turgaus aikštėje*

Kiekviena kalba laikui 
bėgųpt keičiasi. Paskaityki- 
bet kuria kalba parašytų se
ntų raštų ir pastebėsite, kad 
jis bus ne taip parašytas, 
kaip dabar rašoma, ir kalba 
— pe visai tokia, kaip dabar 
kalbama. Ypač lietuvių kal
bą, S senovės mūsų kaimo 

, žmonių išsaugota, galėtume

— prof. 4r. A, 
už jo mokslinius

KAI {' jų, premijas gavo Ue- 
< tyrių Kndklopedi jos redak- 

. (tijos kolektyvas, Ciuriionta 
■hite, Tėvynės Ganų 

Grandinė- 
1969

sakyti, jau nepriklausomy- 
ABSEES iš Vilniaus Tie- bės laikais gerokai pasikei- 

u™,- v.a m (bi?eUo ?•) P*ridar« tė. Bet ii tikrųjų ji ne tiek

? J ?e, G»ylĮ» auklėjimą, kuris buvo svare- „etimų kalbų išbrovusių 
laidoti, kad neturi totų iri- tytas specialiai Vilniuje au- žodžių* ar buvo inteligenti- 
dannra, bet pe va dėlto ne- kviestoj konferencijoj. Ten ję, pamiršti, bet sodiečių ii- 

ra*inama J"™“"* auklėti saugoti tikrai lietuviški se- 
toJd taip, kad & būtų pasiryžęs noviniai žodžiai bei sukurta

ginti «vy”?“ f pagal kalbos dėsnius daug
noriai *an,a"h< »°™tfnč,e Sųadarų naujoms sųvo- ......................

pam sMitiko fr pry. Įfato- karluonsntįe“. • koms. .naujiems daiktams radl» P™ram|-.
Lietuvos komsomolo vai- bei veiksmams pavadinti •’yh* irkaro kom^t“ Todėl tie, kiirie nuolat 

ar kehohka «tanių. Sako- į y>Mua (Bepoe - rugpiOfio nesimoko bei mažai lietu- 
torfi" “4n > »to«ganixavo visuose viškai skaito ir kalba, kar- 

Lietuvos rajonuose jaunimui tais skundžiasi, kad nesu- 
riovykbs, kuriose aiikinta. pranta, kas dabar laikrašty -7tSte Ar“±m. 7»,«*•*« fe P£-; ^knygoje rašoma.

bos žodis).
Sūnaitis — sūnaus ųrdph> j 

terš sūnus. j ,..,
, Dukraitė — Stomas ar.1" 

dUple!ikonb^ awao. kilęe. t-adovfflmns

tUvT^ri^.v.i — ^-p.^a.1 ^kepina, dr. klegesys
kitaTS^iai teraUto- dr-R- Gin**i8- dr- 
Wi mamm“ *e *’^,ljt> aįlrtnsi(as, nariai dr. A. 

Športukai — sporto batai. Plsuthiko-

.. ... ....Ar g>hm> taika, kariškos trad
įterpti savo žodi ir man, ma- gututai ir lavinimas to tauto, atatoveį kol Jū. urtuonmaS.. Greta 
didieji nuspręsite mūsų
m»7.. '• I

kų ouvo ir pratimų.

laikrešty Goto. Rodiny
j”**“ ***** ”1° “° išlaidom, Ubert/ redS! 
mffioro gyventojų, dawa« kuris IrfHkavo nutari^ 
ST S-8* " ,AV »««“« Kaukaao čečėnus
drauge sudėjus... ingušius atsisakyti savo a-

ralri&o te lotyniėko raidynų 
te prisiimti rusų ktefiicų. Lie
tuviams tai žinomas reika
las, nes earų Bosija buv 
mums lotyniškų raidynų už
draudusi 49 metų. Bobkevąe 

kad kirilica padėjurf 
»ms Kaukazo tautelėme 
eičiąu "kurti savo kultū

rų“. Esu, jos dabar pralea- 
kusios prancūzus, iudus jr

dicijos,; Lietuvių kalba nesustoja 
sovietų te šiandien vysčiusia. Ir šian- 

diųn dar reikia svetimiems 
žodžiams savų naujadarų. 
Pasaulio Lietuvio nr. 12/48 
kalbininkas St Barzdukas 

jų mums prime-

tų pataikiau 
no Matūszczako, 
kelionių biurų, 
apie Žalgirio mi 
šakojęs mūšio 
lietuvius, kad 

i gę iš kovos laūkd.
Tas lenkas 

vienintelis) iki 
žino ar nenori 
Žalgirio mūšio 
laimėjimo 
Didysis Kur 
tas.

SPAUDĄ BEVARTANT
Rusiškoie spaudote kai- 

kada yra te lietuviams įdo
mių dalykų. Pavyzdžiui,
Maskvoje leidžiamame De- 
korativnoje Iskustvo žurna
le. nr. A istorikas Raškovs- 
kis rašo anie mūsų meninių-, 
kų Mykolų Ciuriionį. Jo 
straipsnį Europos akėdami-, 
niam pasauliui pristatė Ske-į austrus U 
tijos Glasgovro uniyersiteto 
kas trys mėnesiai Iddžtemi 
Soviet and Ęast fiuropean 
Abstractą (sutrumpintai —‘ 
ABSEES), kur patejktema

tu, ,r, ,
nių santraukų. B rusų
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valstybė ųa

KSt

šiandien dažnai 
riame su žodžiu "simpoziu
mas. Tai bendri kurio nors 
klausimo svarstymai. Prof. 
dr. A. Salys pasiūlė tų žodį 
lietuviškai versti svaretyba.

(O štai eilė kitų lietuviškų 
Žodšių, kurių mums kasdien 
gąli prireikti:

Apdaila — galutinis ap
dirbimas, finishing.

Ruivaiitisi — bulvių drož
lių, potato cftips.

Javieniai — grūdinių ko
šė, eereals.

apygardos 
valdybos darbus ušgyrė te 
nutarė, kad padarytas jos 
išlaidas apmokėtų apylin
kės.

Po to buvo renkama apy
gardos valdyba ir revizijos 
komisija. Nutarta, kad 5 as
menų vaidybos branduolį su
darytų Bostonas ir po vienų 
asmenį skirtų Brocktono- ir 
Worcesterio apylinkių val
dybos. Iš Bostono išrinkti: 
Juozas Kapočius, Antanas 
Škudzinskas, Elena Vatiu- 
konienė te Stasys Urbonas.

Parireitointo dėl jauniai 
ToikĮfU pasienkė gana kri-! *9 nors ia Jaunimo
tiškai. Pateikė daug įdomios' tafp©-
medžiagos te išvadoje pažy-. Suvažiavimas nutarė pa- 
mėjo. kad visi didieji jauni- sveikinti LB Vl-sios tarybos 
mo žygiai buvo atlikti se- proridtamų, centro valdybos 
nesniems padedant Tiktai pirmininkų jr Turkijos pre- 
bendras jaunimo ir vyrės- ridentų.
niųjų darbas gali daugiau Aš.

NAUJI PATVARKYMAI, 
taelpUite į

kurie dabar galioja muitu apmoketieim siuntiniams 
J UETŪVĄ te U3JSJI.

Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas kaftarių 
daiktų maitas te kt

toliau aptarnauja iraotetos dRafcjanų klientų pkaįčių k 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu, 

šai esate Vienas ii takstaaiių mūsų patenkintų klientų, 
m e s dėkoėaam J u m > ež pasitikėjimų.
Jeigu ne, tai prašome pasinaudoti misų patarnavimu te 
Jūs būsite alingi mums.

SIUNTINIAI, PASUKU MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ JNKNĄ

Paskutinio katateuo te vėliausių patvarkymų reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE MC
W4WALMUT STREET , 

PŠHLADKLPWA, PA. tolM. TEL. (215) 925-3455
CENTRINE ĮSTAIGA MRW YORKE: 

229 Park Avė. Soatk, New York, N.Y. 19993 
TSL: 212—9B2A419

ar į bet kurį mūsų skyrių te atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N.Marshall S. WA 6-8979 

Md. 21224, 3299 fiaatern Avė. DI s-2374 
Maas. 02127, 899 W. Broadway AN 8^794 

IU., 40632, 4102 Arųher Avė.
AGO, Hl. 80822, M42 W. Chicago Avė.

CLEVELAMD, Ohio 44119, 787 E. I86th SL 
DBTEOIT, Mieli. 48210, 8480 MieMgan Avė. 
|Xi2aĘETH7NJ., 07201. 969a Eliiabeth Avė. 
HAKTRAlICK, Mich. 48212,114I5 Jos. Campau A. 366-8360 
HARTFORD, Conn., H CharterOak Avė, 203 
K AM8A9 CITY. Kan. 66102, M So. Bathaity AT 1-1757 
LOS ANGRUES, Cal. 909Š9, 2941 Sanset Avd. 882-1568 
MIAMI. Pla. tolis, 64-06 Biseayne Bhrd. FR 98712
MINNRAPOLIS, MinnA641S, 2422 Central Av. NE, 788-2546 
NEN BRITAIN, Conn. 66062, 97 Shuttle Meadow 224-0629

važiavusių atstovų pęeėdis, 
kuriame įalyvąvo apygar
dos valdybos 8 nariai, Bosto
no apyfiįikės 11, Brocktono 
Apylinkės 8 te Worceeteri 
apylinkės J4 atstovų. Suva
žiavimui pjrmfaiinkayo Pra
nas Stanefis, 9 sekretoriavo 
Povilas Jančauskas.

fteąho fiUgijąps Bužtedė- 
Uo MtfhaiULjAMmiiiUMi ir 
Listuvių Bsnd ruoni snč* * te- 
tsdsuckmMno visus hląusy-

VtaoJ Šiuo metu draugijai vsdo4 jų^atspaust liS 

J vau ja pirm. dr. E. Druktenis. —
’ifeeąfeiB.

CHICAGO, ILU

tiksite šiuos žodŽiro p«mr-j ATttlWTC PAMINĖTI 
totus, žinosite, kų jfciaiftni

To Lenko A
Paklausau

j teisių, parašė
628 psL, 

is viršeliais 
|8. Hleido Viltis, 

Superior Avė., Cleve-
Ohio 44103.

'ri Stefanijos Rokienės, 
. .'“'•ū*
; Mtroji dobs. rainoji dalis 
, — Vergijos kryžkelfuose — 
: turėjo didelį pasisekimų te
: iau Kniorinnrtn awlomH
Neabejotina, kad te ii dalis

ir

A

>1 v *4

UETUVIŲ 
CHICAGOS

Pasak Chicagm Ltotitrių 
Bendruomenės
pirmininkę (Jis* te 
aukštesnioaos __ 
mokyklos direMųštato į» 
MaeUionį, Ch 
doje praeitais 
20 lituanistinių

Chicagos Doąstetoto mo
kykla (aųkiteiįj® > jte-; 
mesnioji) tari

t ..ko P^Ds per 900,
U^tinte wba raguotis dragos aukštemto# 100, 

— Baumkuchen. daugiau k#ip w

ty

Nikis — mėgstamas dar- 
pamėgtas dalykas, hob- Cicero, BrightoufĮrto, Dk- 

rtauB Girėno

BALTIMORE, 
SO. BOSTON,

264-4144 
BE 6-7788

486-1899 
TA 6-7699

964-7998

Tarša — oro ir kt užter
šimas. pollution.

bos pavarde versdami' apg-įįi» bet prieš Id6 amtus tapo! Vaikaitis, vaikaitė — vai
tai Čiurlionį rašo "Chyurie-4nepriktauaoma. Pertųtarnų kų vaikas. (Nevartoti anO- 
nto“. Gaila, kad škotų prote- tan buvo 199 perversmai. ' kas, anūkė, nes tai gudų kal-

buvo GEMOCttORė
Lietuvių tautos 

paroda visa ntriloto. 
te padarytos skaidria. Piro- vadovtlb, kaina 37.

<to*HA, Itekr. 8Wn7. 8824 Sa. Stoni SL 731 8677
PARMA, Ohio 44184, šito Stato Road 749-8088
PITTSBURGH, Pa. 15222, 34| Thted Avė. GR 1-3712 
fcOCHESTER, N.Y. 14621, 883 Budson Avė. BA 5-6923 
NBW YORK. N.Y. 10008. 101 First Avė. OR 4-3930
BAN FRANCISCO. Cal. 94122. 12»Ą_9th Avė. LO 4-7981 

M Nash. M16Š, 1612 M. Mth SL ME 31863 
RWtotNJ.0to8l,ltoWMtatoad Ava. 2672118 

Mam. 91994. 82 Harrison SL 798-3347 
Ubarto St. LY 9-9169

Rali, W. Landi* A. 691-8422 
SOMOMOaMSOMSMaesammNeMOMeOMMONlMONOMOMMMM^

TREMTOM. NZ 9SSD. 799 Life 
VINRLAND, NJ. 0S9S0, Pri>h

-V j ti.ilclyį.:, . r- oiN?ni 22 ovl 1 ji.i -vuvff»f^ni> uinTjof i)#;! sov 11

V f
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Rūtai okupantai, ialin ii Lietuvos!

Ir taip ir kitaip negerai

Jau eilė metų girdime nu
siskundimus: Lietuvoje te
betrūksta daržovių, nors pa
staruoju metu daržininkai 
gyventojų stalui jų patiekia 
kiek daugiau. Tiesoje (rugp. 
30) rašoma iš Klaipėdos: 
daržovių augintojams trūks
ta patyrimo, ir jie kartais... 
beplanuodami persistengia.

Chuliganų ir čia esama

Jaunuoliai chuliganai vis 
daugiau gadina telefonų au
tomatus, vagia telefonų ra
gelius, grobia mikrofonus 
savo elektrinėms gitaroms 
ir tranzistorių imtuvams, 
nors tie mikrofonai gitarom 
netinka.

Vilniuje pernai kiekvieną 
automatą tekę taisyti tris

Esą, bloga tai. kada... išau- kartus. Jie chuliganų gadi- 
ginamas geras daržovių der- nami ir kituose miestuose. 
liūs. Tokiu atveju laužoma
galva, kur padėti daržoves, 
kurios nebuvo numatytos 
sutartyse? Štai Plungės ra
jone, Rietavo sovchoze, ne
tikėtai gerai užderėjo anks
tyvieji kopūstai, ju gauta ke
liasdešimt tonų. ir... preky
bininkai jų kratosi. Pasiro
do, kad pagal sutartis ūkis 
privalo kopūstus patiekti tik 
spalio mėnesį.

Prekybininkai atsisako 
priimti daržoves, gi daržo
vių parduotuvės ir valgyklos 
liko tuščios. Anksčiau, lie
pos mėn.. panašiai įvyko su 
vieno Žemaitijos ūkio pa
ruoštais ridikėliais bei žie
diniais kopūstais. Jie buvę 
geri, bet... juos tekę nurašy
ti. Dėl panašių nesutarimų 
kaltinama Vilniuje veikianti 
vadinamoji Prekybos minis
terija.

- . (E)

Reti žvėry* zoologijos sode

Kauno zoologijos sodas 
praėjusią vasarą pasipildė 
Afrikos prerijos gyvento
jais — gepardais, primenan
čiais leopardus. Jie laikomi 
gražiausiais žvėrimis pasau
lyje. Kita to sodo gyventoja. 
Bengalijos tigrė Rica, nese
niai antrą kartą susilaukė 
prieauglio.

J. Lingy* ir V. Bartusevičius 
gavo premija*

Nusipelniusio Lietuvos 
valstybinio liaudies dainų ir 
šokių ansamblio „Lietuva“ 
programų režisierius, vy
riausias dirigentas ir meno

KINIEČIAI AFRIKOJE

Abi Kinijos—čiang Kai- 
šeko (tautinė) ir Mao Tse- 
tungo (raudonoji) stengiasi 
viena antrą pralenkti, besi- 
varžydamos dėl įtakos Afri
koje. šiuo metu su Tautine 
Kinija diplomatinius ryšius 
palaiko 25 valstybės žemiau 
Sacharos, o su Raudonąja 
Kinija — 10 valstybių.

Raudonoji Kinija baigia 
tiesti 1,200 mylių geležinke
lį iš Zambijos vario kasyklų 
per Tanzaniją į Dar es Sala
am uostą prie Indijos van
denyno. Tas geležinkelis at
sieis $400 mil, ir Kinija jį 
nutiesė skolon be procentų, 
kuri bus pradėta grąžinti da
limis ne anksčiau kaip 1985 
metais, šitas geležinkelis 
kelia Raudonosios Kinijos 
orumą afrikiečių akyse.

Tautinė Kinija dėmesį y 
pač kreipia į žemės ūkio kė
limą. Ji atsiuntė šimtus že
mės ūkio specialistų, kurie 
rodo afrikiečiams, kaip iš 
žemės gauti daugiau nau
dos. Pav., Ivory Coas vals
tybėje jau išmokė ryžių au
ginti 5 kartus daugiau, ne
gu anksčiau buvo užaugina
ma. Cameroono. Chad ir kt 
valstybėse Čiang Kai-šeko 
atsiųsti specialistai pastatė 
stotis vandeniui pumpuoti 
ten, kur jis reikalaineas a- 
riamiems laukams drėkinti

NENU1LSK1ME!

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

Tautos Fondo rėmėjai 
gauna šį trijų spalvų stili
zuotą Tautos ženklą (2^x3 
colių), kurį galima lipdyti 
ant automobilio lango - ar 
bet kurio kito lygaus pavir
šiaus. Aukas prašome siųsti: 
Lithuaniaęi Marintai Fund 

64-14 56th Rd. . 

Maspeth, N.Y. 11378

KARAS GALĖJO BOTI
BAIGTAS 1944 METAIS

Anglijoje ką tik išėjo šių 
metų pradžioje mirusio įžy
maus britų karo istoriko Ba- 
sil Liddeli Harto knyga —

Katra tų Kinijų susilauksvadovas Vladas Bartusevi- ,,, . , į? . . .čius ir to ansamblio balet-i d!de?nJ10 Ppebnkumon.ptma ir 
. Are 
»i her

gis didesnės įtakos. odysmeisteris Juozas Lingys ap- .... , . . .. .dovanoji Sovietų S<jung£ ate,,tla’, abl hen0,">
premija už ansambli kon- kad Afr,koįe !ablau >sl*?le- 
r J tų Sovietų Sąjunga, kun y-

Kelia halsą priei 
girtuokliavimą

Alkoholizmas Lietuvoje 
itin paplitęs, ir to neslepia 
nei režiminė spauda. Geria
ma namie, geriama išvykus 
į svečius. Jau atsiranda bal

JAV generolai Glaudė McQuarrie (kairėje) ir Edvard 
Šcherrer, karie, skrisdami Turkijos pasieniu, dėl blogo 
oro paklydo ir nusileido Sovietą S-gos teritorijoje spa
lio 21 d~ Tik po kelią JAV notą praeitą savaitę sovietai 
juos paleido grįžti ten, tt kur buvo atskridę.

UNIJŲ KANDIDATAI 
KONGRESE

Darbo unijų centras AFL- 
CIO. kuris vadovauja apie 
13 mil. narių, rėmė 326 kan
didatus į atstovų rūmus. Iš 
jų išrinkti 194. Be jų, 19 lai
mėjusių nebuvo remiami, bet 
laikomi palankiais unijom.

Unijų vadovybės skai
čiuoja, kad dabar atstovų 
rūmuose iš 435 atstovų bus 
213, kurie palaikys unijų 
pritariamus įstatymų suma-

“Autojo“ pasaulinio * karo Iki šio1 toki« tebuv«
istorija“. Joje Hart įrodo, tlk 
kad karas galėjo būti baig-

Visa tai skaudžiai pajus 
J tie, kuriems ir taip sunku 

gyventi. Bet tai gal bus ge

tas jau 1944 m. rugsėjo mė
nesį.

Pagal Hartą. išlaipinus 
sąjungininkų kariuomenę

į senatą buvo unijų rem 
tas 31 kandidatas, iš jų lai
mėjo 19. Dar laimėjo 4 uni
joms palankūs kandidatai, 
kurių unijos nerėmė, tuo bū- 

Į du išrinkta 34 unijoms pa-f V V w A --- * *_ •cerių programas „Amžių vė- suinteresuoto te-1 Normandijoje, užėmus Pran- lankūs senatoriai. Tikimasi,
jas ir šventimai vakarai naj saV0 įtaką plėsti Ji kej ’ cūziJ4, reikėjo skubiai ky- kad 57 senatoriai bus palan- 

150 šokių. V. Bartusevičius1962 m ansamblyje pakeitė ~ Egipte, Sirijoj

Joną Švedą.

Klaidos miestų tvarkyme

Panevėžio miestas tai pa-;

duoti progos jos palaužtai tymų projektams. Senajame 
karo jėgai vėl persitvarkyti.: senate tokiu buvę 59, tai u
Reikėjo leisti tankų armijos1 nijų vadovybė laiko, kad 
vadui gen. Pattonui savo' naujasis senatas bus mažiau 
smarkiais puolimais visiškai palankus unijų reikalavi-

Nepaij (valstybė Himala- jŽgSS mams-
pr greitai pribaigti.

NEPALIN NEĮLEIS 
HIPIŲ

sų prieš perdidelį vaišingu- , , . , . . . , .
mą. A. Matekūnaitė Komj. /ueju —Neapgalvotai" kalnuose. Azijoje) buvo j
T.«oj (rugp. 28) aiškina: jr lečia‘*a Lietul ^mėg, visokie ktttvėloj galvojo vyr. karo,

- k°klos vos didieji miestai. Panevė- Kalėdų šventes ju,cia .^|vadasgenEisenhOw eris. Ji sj
eta vaisęs be degtines O jei a„ „kdoJmojo komiteto pir- dav? bu"a'’ ™kydamLnar-| nasirinko slinkimą i Drieki! 
jau ką vaisiname, tai iki mininkas Br. Kačkus Tiesoj įtikus. Bet tokie

devynių velniukų kol sve- išRėlė kaikurias ir kitiems greitai įgriso, ir dabar visos 
cias kojų nebepaulks, o jei miestams būdingas klaidas? Nepalio atstovybės gavo įsa- 

! kymą neduoti vizų hipiams.
Viena jų — tai nesugebė-: Manoma, kad iki Kalėdų 

jimas sukurti savito miesto krašte nebebus nė vieno 
veido. Pav.. to paties tipo kūtVėlos: visi svetimi bus 
namais užstatyti kvartalai i jgVaryti, o vietiniai ta „aukš- 
Panevėžy labai panašūs į Vakarų kultūra dar ne- 
kvartalus Šiauliuose, Kiai-, užsikretė.

po stalu nukris — traktuo
jame kaip visišką pergalę, 
vaišingumo viršūnę...“ —„O 
jeigu, — ji toliau pasakoja. 
— pasižiūrėtume į išvyks
tančių svetur lagaminus,, be
veik kiekviename rastume 
bent po keletą puslitrių ko
kios nors geriausios nacio
nalinės degtinės. Tai laiko
ma netgi būtina (?)“.

Panaši padėtis esanti ir 
rengiantis į svečius savo 
krašte — „juk kuo daugiau 
buteliukų svečio kišenėje, 
tuo svečias laikomas bran
gesnis“.

Panevėžio teatro gastrolės

Panevėžio teatras, prieš 
.pradėdamas sezoną, vyko 
gastrolių. Jis Šiauliuose ir 
Skuode parodė Antano Vie
nuolio dramą „Prieblando
je“ ir V. Miliūno pjesę „Ka
ruselė“. Kito teatro grupė 
lankėsi Pasvalyje, Prienuo
se ir Alytuje.

Teatras lapkričio mėn. 
statysiąs naują premjerą — 
V. Plačfaskaitės pasaką 
„Juodanosė prasižiojo“, gi 
prieš Naujus Metus J. Milti
nis pastatysiąs jau seniau į- 
teiktą JAV gyvenančio žur
nalisto A. Laurinčiuko pje
sę „Vidutinė moteris“, kur. 
aišku, su komunistams įpras
ta tendencija pasakojama 
apie Amerikos lietuvių gy
venimą.
_ . E).

pėdoje. Plečiama kooperati
nių namų statyba, tačiau 
niekas neskiria medžiagų 
namų remontui, nekaupia
mos lėšos būsimiems namų 
remontams ir pan.

Per pastaruosius 5 metus 
Panevėžio gatvėms tvarky
ti buvo išleista septyni mili
onai rublių. Apie pusė visų 
gatvių yra asfaltuotos. Ta
čiau. kadangi asfalto danga 
išsilaiko daugiausia 4-5 me
tus, po to gatves reikia re
montuoti ar ištisai keisti 
dangą.

(E)

Lietuviai matematikų 
kongrese

Nicoje. Prancūzijoje, vyko 
14 -sis pasaulinis matemati
kų kongresas. Dalyvių buvo 
apie 4,500. Iš Lietuvos ma
tematikų kongrese dalyvavo 
profesoriai J. Kubilius, B. 
Grigelionis ir V. Statulevi- 
čius ir docentas A Raude- 
liūnas.

(E)

Smulkiausio* žmogau* kū>

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

— . . - - , < sunmimairas pamokymas, uz ką rei- -n 
kia ateity balsuoti.

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

LIETUVOS VYČIO PĖD

SAKAIS, Juozo Strolios Įdo

mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

VERGIJOS KRYŽKE- 

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

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

TUVOJE, Jono Budrio at- 
224 psl.; kaina

Lietuvio pareiga išlaikyti 
VLIKą, todėl visi aukokime 
Tauto* Fondui.

lObrgqė$2

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

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

LIETUVA BUDO, Stepo- 
Kairio atsiminimai. 416no

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

Materialistiškas istorijos

supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

Žemaitis raitai kares me
tu, 126 pei., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,! psl- kaina.................. $2.00
kaina 25 centai J TAU, LIETUVA, Stepo-

Žalgirio mūšis, parašė dr. «*> Ka5rio’ 480 

Daugirdaitė - Sruogienė, 24 n* • 
psl.. kaina 50 centų. DIENOJANT, Kipro Bie-

Sucmlizmasir rstiei*- E I ‘“iio. 4b4 psl., kaina....$2.00 
V«ndervelde,24įU Uina , PENKTIEJI METAI. Kip. 
10 centu. no Bielinio, o92 puslapiai,, kaina ....................... $2 00

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to-

Sausio 31 d. Apollo 14 bus pu-

PALEIDO I ERDVĘ 
„ŠNIPĄ“

„ ' pasirinko slinkimą į priekį ’ šiomis dienomis JAV pa-
svecwi plačiu frontu. Jis nedavė įleido i erdv? sateiitą, kūno 

’ *’ kas dedasi 
Sovietų Sąjungoje ir Kinijo
je, ir tos žinias siųsti tuoj į 
žemėje įrengtą Australijoj 
stotį, o iš ten į JAV.

Tarkontinentinės raketos 
dabar gali pasiekti taikinį 
per 30 minučių. Dabartiniai 
radaro įrengimai gali paste
bėti atlekiančią raketą per 
15 minučių, vadinasi, dar 
lieka laiko pasirengti 15 mi
nučių. Naujasis „šnipas“ 
apie paleistą raketą pain
formuos anksčiau., todėl bus 
daugiau laiko jai atitinka
mai pasitikti.

Jei šito „šnipo“ veikimo 
bandymai bus patenkinami, j 
tai kitais metais manoma 
paleisti kitą. kuris seks po-' 
vandeninių laivų paleidžia
mas raketas.

PAJUS, KĄ DUODA

Britų dauguma šių metų 
birželio mėnesio rinkimuo
se balsavo už konservato
rius. Darbiečiai buvo pava
ryti nuo valdžios. Jų vietą 
užėmė konservatoriai. Jie 
prieš rinkimus daug žadėjo, 
o ką duoda, jau pradeda aiš
kėti.

gen. Pattono tankams reika-{ pareigos^ sekti,
lingo puolimui benzino, bet 
juo aprūpino britų kariuo
menės vadą, kuris turėjo 
veržtis šiaurėje per Belgiją. 
Tik vėliau, kai buvo paim
tos Antverpenas, benzinas 
buvo duotas ir Pattonui, bet 
per tą laiką vokiečiai jau pa
jėgė atsigauti ir sugebėjo 
gen. Pattono armiją ilgiau 
sulaikyti prie Mozelio upės. 
Per tą laiką jau ir rusai ga
lėjo toli pasistumti pirmyn.

Karo istorikas Hart gen. 
Eisenhowerio karo strategi
ją laiko nelanksčia ir trum
parege.

Dabar jau visiems aišku, 
kad trumparegiai buvo ir vy
riausi sąjungininkų politi
kos vadovai. Dėl to jie pa
darė tokių klaidų, kurių ir 
šiandien nebegalima patai
syti. Jeigu jie būtų pajėgę 
toliau numatyti, tai sąjungi
ninkai būtų visą* Vakarų Eu
ropą ir nuo komunistų apgy
nę. ir šiandien nebūtų nei 
dviejų Vokietijų, nei komu
nistinės Čekoslovakijos, Len
kijos ir kt.
aaaooaaaaaaaaooaaūaauaaaaaaaaaaaa

Demokratinio
pradai, (S Kairio įvadas),
64 dsL. kaina 50 centų. j 

Tavo kelia* į mas, 300 psl.. kaina.............$2.
(Leono Bliumo), 35 psl, 
kaina 25 centai.

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

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos u2 $2.

Testamentai
Be to, esame gavę nedide- Jie pradėjo vykdyti re- 

lį kiekį teisininko P. Šuloi formas, bet kokias? Gi to- 
parengto leidinio „Kaip su- kias, kurios žalingos plačio- 
daromi testamentai“. Tai la- sioms masėms, neturtingie- 
bai naudinga informacijų1 siems. Jie mažina valdžios ’
knygelė norintiems sudary- pašalpą mokinių priešpie- 

no kraujagyslės — kapilia- leistas j mėnulį. Ct* matome tą tį testamentą. Ten yra ir tes- čiams, siaurina sveikatos 
rai kartu paėmus siektų 100 raketą Cape Kennedy stovykloj, tamentų pavyzdžių. Jos kai- namams statyti, dėl ko pa- 
tūkstsnčhj kilometrų. tt knr ji bos ttšantn. _ ną— $3.00. ____kils butų ir namų kainos

SIŲSKITE TIKTAI 
SPECIALIUS RUBLIŲ 

CERTIFIKATUS 
I LIETUVĄ

Specialūs rubliai yra ke
turis kartus vertesni už 
paprastus rublius. Už 
specialios rublių certifi- 
katos jūsų giminės ’gali 
gauti viską, ką tik nori, 
svetimos valiutos VneS- 
posyltorgo krautuvėse 
už ketvirtį kainos. Kai- 
kurios prekės įkainuotos 
taip žemai, kad jos ati
tinka 10 rublių už dole
rį vertę. .
Prašykite mūsų naujo 
katalogo, — jis duoda
mas veltui, — ir įsitikin
site, kad specialūs rublio 
eertifikatai yra geriausia 
dovana jūsų giminėms. 
Adresatas gauna per 3-4 
savaites. Už vieną spe
cialų rublį — $2.13. Jo
kio kito mokesčio. Pilna 
garantija.
SIŲSKITE TUOJAU! 

Siųskite tiktai per
INTERTRADE 

EXPRESS9 CORP. 
125 East 23rd Street 

Nevr York, N.Y. 10010
PAPRAiYKITB 

KATALOGŲ VELTUI 

SVARBU!
Priimame automobilių ir
botą

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
H tomas. 336 psl. kaina 85.

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 f PRAEITI,
Žuko, 476 psl kai- 

$5
VYSKUPO P. BŪČIO 

ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina S3.50.

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

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

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

GYVENIMO VINGIAIS, 
P. Kalvaitytės-Karvelio- 

nės, 360 psl. kaina .. $3.50.
KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

(apie Salomėją Neri), Pet- 
•onėlės Orintaitės, 234 psl.. 
taina ............................. Š3.

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

Lietuvos Vyčio pėdsakais, 
Juozo Strolios 1940-1945 m. 
atsiminimai, 176 psl., kai
na $2.00.

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

K-
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tęva

MAIKIO SU TCVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Nu, pasakyk, Maiki, 
kaip tau atrodo svietas da
bar. kai praėjo demokratiški 
Amerikos rinkimai? Ar da
bar bus geriau, ar blogiau?

kenkė, negu laimėjo. Žmo
nėms nepatiko, kad tą karš
tagalvių išsišokimą jis pa 
vertė dideliu valstybės rei
kalu. Esą, jis būtų daugiau

Pačiai Amerikai, tėve, S laimėjęs, jeigu neatsakingi 
nebus nei blogiau, nei ge-Į žmonių elgesį būtų visiškai 
riau. Bet politikieriams, ku- ignoravęs.
rie kovojo už valdžios vie
tas ir laimėjo, pasaulis dabar 
nušvito; o tiems, kurie var
žėsi ir pralaimėjo, saulė da
bar užtemo. Taip yra demo
kratijoj.

— O kuri partija daugiau
sia laimėjo?'

— Atrodo, kad demokra-

— Nu, tai ką dabar ponas 
Nixonas veikia?

— Jis nuskrido į Califor- 
niją, kur jis turi milioninį 
vasardvarį. Sako,- norįs bent 
10 dienų tenai pasilsėti. Ži
noma. ne jis vienas. Juk yra 
ir daugiau pavargusių darbš
čių vyrų. Viceprezidentas

tai bus truputį laimėję. Tie- Spiro Agnew taip pat skrai 
sa, respublikonai laimėjo dė po Ameriką, versdamas
dvi vietas senate, bet atski 
rose valstijose demokratai 
pravedė bene 13 savo guber
natorių.

— Tai kas svarbiau: du

kalnus ant opozicijos, kurią 
jis vadina ’’rad-libais“

— O kas tai?
— Tai reiškia visus radi

kalus ir liberalus, kurie kri-
senatoriai, ar koks tuzinas tikuoja Nixono politiką.
gubernatorių?

— Gubernatoriai svar
biau. tėve.

— Kodėl?
— Todėl, kad gubernato

rius yra valstijos galva ir jis 
skiria savo valstijos valdi
ninkus. Jo rankose tos vals
tijos teismai, milicija, poli
cija ir kiti jos aparatai. Ne
trukus. būtent 1972 metais, 
bus jau prezidento rinkimai. 
Todėl kiekviena valstija, 
kur gubernatorius bus de
mokratas, greičiau balsuos 
už demokratų kandidatą, 
negu už respublikoną Nixo- 
ną. štai, tėve, kodėl demo
kratai jaučiasi dabar atsi
stoję geresnėj pozicijoj, ne
gu respublikonai. Pastarieji 
dabar labai nusiminę, ypač 
prezidentas Nixonas jaučia
si prastai, kad jo agitacija 
nedavė, ko jis norėjo. O jis 
dėjo didžiausias pastangas. 
Per 10 dienų jis gyveno sa
vo viloje Floridoje ir iš te
nai kasdien skraidė malūn
sparniu lėktuvu po pietines 
valstijas, agituodamas jas 
balsuoti už respublikonų 
partiją. Bet jį pasitiko tenai 
aitri neapykanta. Žmonės 
svaidė jo automobilį akme
nimis, buteliais ir kiauši
niais. Tas jį tiek sunervino, 
kad paskui jis savo kalbose 
piktai tą "anarchiją“ smer
kė ir grūmojo, ieškodamas

— Ar ir jis gavo kiauši
nienės?

— Ne, tėve. kiaušiniai 
buvo "pavaišintas“ tik pre
zidentas Nixonas, kai jis nu
vyko į San Jose miestą. Į jr 
automobilį, kaip sakiau, bu
vo svaidomi ne tik kiauši 
niai. bet ir kietesni daikta 
— buteliai ir akmenys.

— Nu. tai kaip tu rokuoji 
kas galėjo jį svaidyti?

— Aš. tėve, jų nepažįstu 
galiu tik tiek pasakyti, kac 
tai neprotingas karštagalvii 
darbas.

— Nu, jeigu tai neprotin 
gas karštagalvių darbas, ta 
kodėl su tnislini. kad tai ga 
Įėjo Nixonui pakenkti?

— Ne tik galėjo pakenk 
ti, tėve, bet ir pakenkė — 
pakenkė dėl to, kad Nixona 
netikusiai reagavo. Rimtas 
tvirtas valstybės vyras ture 
tų tokį incidentą ignoruoti 
visai neimti jo dėmesin, o ji; 
baisiai susierzino ir pradėję 
tuos žmones piktai plūsti i 
jiem grasinti.. Todėl ir lais 
vesnių respublikonų grupė 
kuri vadinasi Ripono vardu 
pareiškė, kad Nixonas būsią? 
tik vieno termino pre2iden 
tas; jam jau nesą vilties būt 
1972 metais išrinktu antra 
jam terminui.

— Bet iki 1972 metų dar 
šimtas čėso, Maiki. Žmonės
pamirš, kas dabar atsitiko 

sau žmonių užuo jautos. Bet IO respublikonai turi gudrių 
nešališki stebėtojai mano. politikierių. Pakiš balsuoto- — Vaje, taip nekalbėk, 
kad tuo jis daugiau sau pa- jams kokį prižadą, ir žmo-' Maiki, ba man darosi baisu

KELEIVIS, 50. BOSTON

Vieni slepia, kiti ieško
JAV muitinių viršininkas Meksikos atvežtas 123 ply- 

. tmbroze papasakojo laik- tas. rasta, kad jos padarytos 
įfaštininkams apie kovą su iš marijuanos.

rkotikų platintojais. Jis į gan francisco aerodromo 
vė daug pavyzdžių, kurie1 muitininkaj* atkreipė dėme- 
bina, kokie išradingi yra I s:; mažas lėkšteles iš Nepa- 
šmugelninkai ir kokie į-

algūs tie muitininkai.
lio. Ištyrus rasta, kad jos 
taip pat iš marijuanos. Kiek
vienos tokios lėkštelės kaina 
$2,000.

Iš K olumbijos į Miami 
atsiuntė dėžę smauglių. Jo
je rasta 95 svarai mari jua-! 
ros.

Iš Argentinos Į Nevv Yor
ką atvežė 2 butelius vyno. 
Jie buvo gražiai apipinti. Iš
tyrus paaiškėjo, kad apačio
je buvo net 14 svarų heroino.

Šmugelninkai sugeba ga
na daug narkotikų paslėpti 
įvairiose automobilio vieto
se. Jie kartas benzino tan
ke įrengia skyrelį, kurį už
pildo narkotikais, panaudo
ja tam ir atsarginių padan
gų vidurius, žodžiu, visos 
skylės jiems yra geros. To
dėl muitininkams tenka vi
sur savo akį 'mesti.

Čia tik keli pavyzdžiai:
Iš Meksikos per rubežių Į 

^aredo. Tex., važiavo gra- 
: :us katafalkas. Jį gerai ap
turėjus, surasta po sėdyne 
rengta tuštuma, kurioje bū
ro 360 svarų marijuanos.

Iš Londono į Dulles tarp-
autinį aerodromą atvežė 
nekaltai atrodančią skulp- 
ūrą, įvertintą $500. Atvežė 
jora, kuri sakė ją vežanti 

vo draugui. Bet muitinin- 
ų uoslė skatino patyrinėti... 
r nemažai pavargus joje 
astas gerokas kiekis narko

tikų.
Iš Pakistano į New Yorką 

lėktuvu atvežė gražų kupra
nugario balną. Jį gerai ap
žiūrėjus, rasta narkotikų.

San Ysidro. Cal., aerodro
mo muitinėje patikrinus iš

bamos senatą pirmą kartą pAntano Baranausko lietuviš- 
Muitininkams nieko nėra j Dabar kongrese yra ioišrinkti 2 ne8rai- * CaT fe Nado Raste-

šventa, jie visur ziunir .es-1 negnJ atstovų, iš jų vienas 1Tipinio jva<lu, 61 pd, 
ko. Jiems ir nescia moteris senatorius. Kandidatavo į,4 negn* kandl(lalai- kaina

KONGRESE BUS TIK DU į Lietuvių pasakos, parašė 
KUNIGAI jiHerman Sudermann, išver-

T t*v v • • j u- ' t* V. Volertas, 132 psl, kai- Ir JAV kunigai rodo di- na $3 00 
dėsnį susidomėjimą ir norą Aitvarai ir giria, Jurgio 
tapti kongresmanais. Lap- Gliaudąs romanas iš partiza-

nės balsuos už Nixoną. Pa
matysi. į yra įtartina, nes tokią patik-' atstovų rūmus, kaip didžiųjų'

— Tai yra galimas daly-’ rado’ kad # "storesnė“ paitijy atstovai, 23 negrai, 
kas, tėve. Yra žinių, kad dėl to, kad po drabužiais ne- bet laimėjo 12. Tuo būdu jų 

t Baltuose Rūmuose jau da- Pakštą Paukjči^ narve- skaičius atstovų rūmuose pa- 
bar daromi planai būsi- bkuris buvo Pllnas nark°-' didėjo trimis.
miems prezidento rinki- tlk^* ! Į senatą, kaip respubliko- . . ______________ _________
mams. Projektuojama pa- Jie tikrina ir lėktuvų pa- nų ar demokratų kandidatai, r kričio 3 d. rinkimuose kan- ny veiklos, 254 psl., kainą 
siūlyti naują ir pagerintą So- tarnautojas, nes ir jos susi- nekandidatavo nė vienas į diditavo 13 kunigų, iš jų 3 14.50.
cial Security programą. Me- gundo iš narkotikų pašipel- negras, todėl senate ir to-Į į senatą. Pralaimėjo 11, to- Dialogas su kraštu, Aki 
iicinos pagalba ir dantų gy- nyti. į- liau bus tik vienas negras— 1 dėl naujuose atstovų rūmuo- mirksnių kronikos, antra
dy Vi " E’XX ••X A/nrvn/1 J IziKlIO 4-slr /I,i 1 Z<rVA_ __ _ _—i; T>—— 

nuo pat lopšio ir būsiąs daug

Brazdžionio poezijosjoje vieną diplomatą VaWjų ^roeUu08e neg-t
knkabT kurio vertė rams Išvyko padidinti savo | jėzuitas Drinan iš Massa- rinktinė, kurioje sutalpinti 

gryn okamp, kuno erte Qfcfnvn avai«« Pav i Aia.r»hiisen« poezijos knygų ge-atstovų skaičių Pav, į Ala-chusetts.1 mil. dolerių.
Nors ir labai patyrę yra j 

muitininkai, bet ir šmugel-; 
ninkai ne pėsti, todėl jų ga
na daug prasmunka nępa-^ 
kliuvę. Kiek tokių laimingų: 
yra. niekas negali žinoti,; 
bet spėjama, kad jie per me-j 
tus įveža kelis šimtus tonų j 
įvairių narkotikų. Jais svai-, 
ginasi ir savo sveikatą pra
žudo didelis skaičius jauni
mo ir senimo.

Viršuje sužeistas sovietų karei
vis Ivaa Sčerhak, saugojęs so
vietų paminklų Vakarų Berlyne.

pigesnis, negu Sočiai Secu
rity. Šitokį planą ruošęs bu
vęs prezidentas Johnsonas 
antriems savo rinkimams, 
bet kai nutarė antru kartu 
nekandidatuoti, tai ir tas 
planas buvęs užmestas. Da
bar jis ištrauktas iš dulkių 
ir gali būti pasiūlytas atei
nantiems rinkimams jau 
kaip respublikonų sumany
mas.

— Tai būtų labai geras
daiktas, Maiki, ba dabar 
žmonės turi mokėti į Sočiai 
Security fondą, kai tik pra
deda dirbti, bet turi laukti 
iki 65 metų, kol ką nors
gaus. «...
- Tikrai, tėve. toks pla- P*r*,,nk

ias būtų geras, bet tik prieš j iisiraiyti Keleivį- Jo kaina 
inkimus. Po rinkimų jis bū- J te no
ų pamirštas, kaip pamiršta-'
ni kiti geri pažadai. Štai. 
rnvęs anais metais Massa- 
husetts gubernatorius Vol- 
)e įvedė pirkinio mokest., 
ipgaulingai vadinamą "sales 
ax“. Kad žmonės tam nesi
priešintų. jis skelbė, kad tai 
pūsiąs tik bandomas mokės
is ir tik vieneriems metams, 
r būsią sumažinti nekilno- 
amojo turto mokesčiai, ku
buos moka namų savinin
kai. Praėjo jau keletas me- 
;ų, bet "sales tax“ nėra at- 
auktas, ir nekilnojamojo! 
urto mokesčiai nėra suma- 
inti — priešingai, juos ge- 
okai padidino.. Todėl aš vi
sada tėvui sakiau ir dabar 
akau, kad nereikia tikėti,
<ą politikieriai prieš rinki- 
nus žmonėms žada. Jie me- 
uoja. apgaudinėja žmones,
’r niekas jų už tai nebau
džia.

— Nu, tai ką daryti?
— Nėra kas darjti. tėve.

Kai jaunimas, studentai 
prieš tokią sistemą protes
tuoja, tai policija juos mu
ša, areštuoja, o kartais net 
ir šaudo.

Netrukus | erdvę bus paleista observatorija su 38 colių 
teleskopu tolimoms žvaigždėms ir galaktikoms studijuoti. 
Viršuje nubraižytas jos modelis, apačioj teleskopas.

NEGRAI KONGRESE

Ką tik gavome:
Radvila Perkūnas, istori- ;

• nė pjesė, parašė Balys Sruo- ; 
i ga. 130 psl., kaina $4.00.

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

Bažnyčia ir pasaulis, Baž
nytinio gyvenimo kaita po II

* Vatikano susirinkimo, para
šė Antanas Maceina, 155 
psl., kaina $2.00.

Geroji vasara, romanas, 
parašė Česlovas Grincevi- 
cius, 261 psl., kaina $5.00.
; Nuo krivūlės iki raketos, 
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, redagavo Antanas 
Gin t n eris, 538 psl., kaina — 
$5.00.
į Nemunas teka per Atka
ltą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl., kaina minkštais 
yiršeliais $3.00, kietais $3.50 
j Mūsų mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.00. 

į< Tbe Forest of Anykščiai,

’ riausieji kūriniai. Knyga ii 
. leista labai puošniai, 592 
psl., kaina $10.00.

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

Atsitiktinio kareivio vi
ralai, Jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 127 
psl., kaina $2.00.

JAU IŠSPAUSDINTAS 

‘ "KELEIVIO“ 1971 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.50

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

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

KELEIVIS 
636 E. Broadvray

So. Boston, Mais. 02127

JUODOJO PASAULIO SUKIUMAS

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 t.t Visi šitie ir kiti susiję su juodąja rase 
klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. Jo* 
kaina tik $2.00.

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

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

Apie trečdalis knygos paskirta nušviesti Amerikos 
Apsėtoje Weit melų sinpatikas.' negrų gyvenimo praeičiai ir dabarčiai, 
prbipailiięs Šovęs, norėdamas Knygoje aprašytos ir žymiausios negrų riaušės.“ 
pakenkti Vovietijos - Sovietų
Sąjungos santykiams

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

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

Tūboto gaidžio matai, 
romanas, parašė Kazimieras 
Barėnas. 438 psl., kaina kie
tais viršeliais $3.75, minki- 
tais $3.15.

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
115.00.

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

loa mokintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 pst, kai
na $1.00.

Kritusieji už laisvę, II to
mas, parašė Vladas Ramo
jus, 195 pst, kaina $4.00.

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

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

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

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

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

» f f
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Senele
Rytas žadėjo gražią dieną, tai Labuidienė savo sū

naitį prikėlė anksti.
— Iki pusryčių darže apkaupk nors porą vagų bulvių. 

Pusryčius reikia užsidirbti, bus gardesnį, žiūrėk, kaip mū
sų žydeliai daro: vos atsikelia, nieko nevalgę, pasikinko 
savo padlas ir lekia į kaimą ką nors suhandliavoti, toliuką 
ar skudurą nupirkti. Vidurdienį grįžta ir tik tada valgo 
savo košer.

Juliukas kėlėsi trindamas akis, nelaimingas. Nepra
tarė nei žodžio, neprieštaravo. Žinojo, kad tai negelbės.

— Mano laikais, kai tokia buvau, vaikairytais atsikė
lę pirmiausia pagarbindavo Dievą, paskui vyresniems pa
bučiuodavo ranką ir prie durų sustoję laukdavo, kol bus 
pasakyta, ką reikia daryti. O čia kaip paršiukas: atsikelia, 
tai nei mū. nei nū, tik išlekia is namų, — garsiai galvojo 
moteriškė, kai Juliuko jau nebuvo troboj.

Vaikas nebuvo labai kvailas: išbėgdamas prieangy, 
prasivėręs spintą, nusilaužė duonos plutą, darže pasiskynė 
svogūnų ir numarino alkį.

Kaupdamas bulves galvojo ir džiaugėsi, kad gal tą, 
o kitą tai tikrai, sekmadienį apsilankys jo motina iš Granš- 
vos ir pabus namie gal savaitę, o gal ir kitą, iki didesnio 
darbymečio. Kai ji bus namie, jam bus gerai. Tada jiedu > 
dažnai eis visai dienai į mišką uogų ar malkų rinkti. Ten 
kjtas pasaulis, vis ko nors naujo pamatyti, išgirti. Kaip 
gera tiems vaikaims, kurie gyveną prie miško!

Artimiausias miškas, Singalių, bus nemažiau kaip 
pusę valandos kelio. Iš tolo pro jų langus taip gražiai ma- ( 
lyti. Prieky aukštos, pavienės pušys, sako, sėklai paliktos.1 
Žiemos vakarais, pilkąją valandą, kai sėdi prie lango ir j 
stebi anapus plačios sniego lygumos tolimą juodo miško 
juostą, taip būna gera gera. Į aną mišką kas vakarą virš jų 
namų varnų pulkai skrenda ir skrenda nakvoti. Ir taip iki 
visai sutemsta. Kiekvieną vakarą, vis tuo pačiu kebu, virš
jų namų. į*

Juliukas dirba. Nuo kauptuko rankos ir nugara į- 
skausta. Sustoja atsikvėpti, nugarą ištiesinti, pasidairyti, • 
sulėkusių varnėnų pažiūrėti, ankstyvųjų vieversių čia pat 
už tvoros čyrenančią paklausyti.

Pakluomais. lauko keliuku, eina kažkoks žmogus.
— Oje, juk tai ponas Andrius! j

- — Andrius, sakyk tiesiai, ne ponas Andrius. Pusbro- • 
liai esame. Bet tu ir išaugęs! Greitai peraugsi mane. Pas- ’ 
kutinį kartą kai tave mačiau, buvai man iki juosmens.

Malonu Juliukui vėl sutikti Andrių. Kaip jam tai at
rodo. kad bus praėję šimtas metų. Kai Andrius lankė gim
naziją, tai jį aplankydavo kone kas savaitė. Kiek įdomių 
dalykų, pasakų ir atsitikimų, pripasakodavo, naujų žaidi- mus| 
mų parodydavo. Mylėjo jis savo pusbrolį.

W'.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Slaptosios policijos agentas Deckard rodo4£įevekrtde su
sektu presą pinigams spausdinti ir $450,000 jau išspaus
dintų banknotų. Suimti 4 asmenys.

A * p a z i j •

TeisSs patarimai
Idr.

Irti!
itikąląlų* Ms kbatiual Sari riti

Ir ai 
■kyriėjt

LąMp rrikia ęabmMi. tad aute Keisto
tindlįtejM.

Qr. M- MUetim* AUsrnsy M l*w.

CeąUeBtrąA

kokiu nors atveju mes galė- 
i tume savo pinigus atgauti? 

Prieš keletą metų mes pa- Skaityto ja*
skolinome savo dukteriai ir New Yorko valstija, 
centui pinigų namams nusi
pirkti. Jie tuos namus nusi
pirko abiejų vardu. Dabar, 
riek mes su žmona jaučia- Jei duktė pasirašys pasko-
me, jie turi nesutarimų, ku- i Io» .(Promissory
ie kartais gali privesti prie P0**)-i1’,0 ne p™8 
•■kyrybų ar pan. Jie turi vai- b“ ūMtam* * paskolos
xų. Skolindami pinigus, jo
do dokumento nesudarėme. 

Ar galėtų viena duktė, be

grąžinimą. Jei imagus ne
pasirašė, jis nėra atsakingas, 
nors ir turėjo naudos iš žino

TAS ŽODIS

Ta* žodis, jis pats iš savęs skamba! 
Nei kanklių žavintis skambėjimas. 
Nei lakštingalų nuostabus čiulbėjimas, 
Nei vienas garsas neskamba taip — 
Kaip tautos laisvė!

Tas žodis pats iš savęs dainuoja! 
Tebūna sodas, tebūna pieva,
Nė vienos tokios gėlės nėra.
Kuri žydėtų šitaip nuostabiai,
Kaip tautinė gyvybė! no,

Tas žodis pats savy dega!
Nei anglis pelenuose taip nežėri.
Nei liepsnos savo liežuviais taip nespindi, 
Kaip tautos praeitis.

Tas žodis, jis pats iš savęs spindi, 
Pralenkdamas saulės žėrėjimą 
Ir mėnulio mėlyną paslaptingumą — 
Kaip visų žvaigždžių varžovas,
Spindi tautos ateitis!

Vertė A. Baltinis
e * ♦

Aspazija — Elza Pliekšanienė - Rozenbergaitė (gi 
1868. mirusi 1943) — yra latviu Įžymioji poetė r 

Į dramaturge, poeto Rainio - Pliekšano žmona.
Susėdo abudu ant tvoros. kaip paukščiai. Juliu 

vis pasakoja ir pasakoja savo vargus ir džiaugsmus, mo
kyklos nuotykius, apie girdėtus vaiduoklius žydų kapi
nėse, bet jis pro kapines eiti vistik nebijąs net ir naktį.'

— Matau, kad tu esi šaunus vyras. Kuo norėtum būti 
užaugęs?

— Kuo aš norėčiau? Nežinau dar gerai. Norėčiau gy
venti toli nuo čia. dideliam mieste. Labai patiktų būti ku- 

I. procesijoj po baldakimu vaikščioti. Bet, sako, pirma
Teikia būti mišių patarnautoju, kitaip neima j kunigų mo
kyklą. Mišioms patarnauti ir aš noriu, bet man neleidžia 
bobutė. Neduoda net vėliavos nešti procesijoj. Vis sako ir 
sako, kad aš žioplas, nieko nemoku, kad nezgrabnas, tik 
sarmatos padarysiu visiems namams, užkilusiu kur, išvir
siu kaip teliukas ant ledo su visa vėliava, sudaužysiu ko
kią brangią bažnyčios liktamą ar net baldakimą. Bažny
čioj juk viskas iš stiklo ir sidabro. Užtat kartais galvoju, 
kad gal būsiu zakristijonu. Zakristijonu būti nereikia di
delio mokslo, tas nedaug kaštuos.

— Zakristijonu, sakai. įO kodėl patinka būti zakris
tijonu?

— Jo darbas lengvas. Tik vaikšto aplink altorius ir 
degioja žvakes. O paskui jis kepa kunigam plotkeles. Mes, 
paprasti žmonės, jas valgome tik Kūčioms, o jia gali kiek
vieną dieną.

(Bus daugiau)

-<Sįi

Negrui pamiršus, negali atsakyt
Rytiniame Afrikos pa

kraštyje yra viena* iš kelių 
naujų valstybių — Tanzani
ja. Ji nepriklausoma tapo 
1961 m., o 1963 m. gale su
sijungė su Zanzibaro sala, 
ir tuo būdu dabar jos plotas

(ši ištrauka paimta iš neseniai Lietuviškos Knygos 
išleisto Česlovo Grincevičiaus mozaikinio romano

)ji vasara“, kuriame apstu nepaprastai įdomių bti1 Barėsi
Lietuvos kaimo gyvenimo vaizdų ir spalvingo ivsigMi Marguerite Piazza 

rjo jo žmonių. Knyga 262 puslapių, kaina $5.00. sstMetisia Harry Berg- 
ir Keleivio administracijoje.). thaMts, San Fraacbco biznieria.
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davo vyro. dabar pasirašyti į n°s 
naskolos dokumentą, nes tiki Skolinant pinigus na- 
ai pinigai buvo duoti, ir ko- 2^
ciu būdu tą paskolos doku-
nentą reikia sudaryti, kad

lamas, Karome kiekvienai 
iš eilės pasiūlė būti jo žmo
na. Jos atsisakė. Supykęs 
jiktatorius grįžo namo, aė-

ROMANAI
Birutė Pūkelevičiūtė, —

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

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusk, kaina $4.00.

Alė 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 psk, kaina $3.50.

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

Vincas Mamonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusL, 
Kaina $2.50. Gaunama Ke- 
oivio administracijoje.

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

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

, Andrius Valuckas, NE-
vo perkami abiejų vardu, MUNO SŪNŪS. II tomas, 
reikėjo paimti abiejų para- 428 osl. kaina $4.00. 
šus ir uždėti vadinamąjį gaily Salminen, KATRY- 
“mortgage“. kaip daro ban- NA, romanas, laimėjęs šve- 
kai. Tada Tamstų pinigai, dijoj. literatūros premiją,
būtų saugūs. 29’ psk, kaina $5.00.

I tr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 

Asmeniškais laiškais į už-' minKštais viršeliais $3.15.
kietais viršeliais $3.75,

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas to

W. Virginijoj

lo ir paraše dekretą, kuris, klausinius neatsakau. n rom-
^agal Karumes pai: kaip Amerikos pilietis
un isspręsti r^ini klausimą. T4UMta? atsi. __ picull.uwlB
•štatai? kvie8ti ką Qori L4®1™08’ 234 psl.. kaina$2.50
r kitų baltųjų kilmės Zanzi- Tam8to nuvažiavęs į Albinas Baranauskas, 
?aro mergaites privalo iste- apsivestam, tada KARKLUPENUOSE, pre-

SS Amerikis imigracijos įstai- mijuotas romanas, 224 psk,
<tooh> T““w žmonai kaina S2-50-atsisakyti, jei Ji gali įrodyti, pirmenybės statutą (priori-1 Kazvs Almenas, UPE | 

y) Ameriko, visai gauti. RYTUS. UPE | S4AUR& 
romanas I dalis. 325 psk, II 
dalis 302 psk. kiekvienos da
lies kaina $3 00.

Alė Rūta. KELIAS | 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 

psL»

nusikaltais arba chroniškas Tačiau Tamsta turbūt ir pate 
ligoms Mergaičių tėvai, ku- anai Amwtoa }važia. 
ne trukdo dukterims tuoktis neuiU)lka.‘TaiM.

? <r»3<
vra 364,000 kv. mylių (sep 
įynis kartus didesnis už Nev 
Yorko valstiją) su pustry 
'ikto miliono gyventojų.

Jos prezidentas yra Juliu: 
Nyerere, kurissavo darban 
navyzdžio ieško Maskvoje ii 
Pekinge. Viceprezidentas y 
ra Karome, 65. m. amžiau 
negras. Zanzibaro diktato 
rius. čia iis mums daugiau 
šia ir rūpi. •

Zanzicafle rasių klausi
mas toks pat opus, kaip ii 
JAV. Skirtumas tik toks 
kad Zanzibafe gyventojų 
daugumą surikto negrai, 
mažumą arabai ir indai. Mi
nėtas Zanzibaro' diktatorius 
Karome yna "ryžtingesnis“ 
žmogus, todėl išleido įsaky 
mą, kuris, jam atrodo, pa
grindinai išsprėndžia rasii,

^ negrais, laikomi norikai- to. mergina arta net žmona
•,e!'t1o%noga- b“' nub\u’“ ‘ur«M kreipti, i sovietų vai
to $2.700 pinigais. pasodui- prašydama jai duoti m.™™ »
ti į kalėjimų iki 7 mete, * išvažiavimo vizų (eidt per-i lietuvių gyvenimo, 248 
oim, visa ko jie nuptekami
.5 rykštėmis ir į jų sėdynę reik>tea Kiek žinau, mvie- 
įtrinama dnmkoe. tai išleidžia senu. pensinin-

Mergaite gah išvengti jr pgjįegėliua, kurie jiem 
santuokos su negru jeieu p Ta.
-rody^, kad jau susižiedavo j, žmonių
su kitu pagal savo pasmo-
kimų bet privalo su tuo su- Jei Tl|Mtoe mcr^na n)>
-adetiniu suatuokti ne v*.' tu_
•au. kaip per savaitę Mama- ££ (viritor), ji turbūt gm-

nerijoje «ivo šeimos 
narius. Gauti leidimą negrįž
tamai tivaitaoti, kiek žinau, 
beveik neįmanoma.

’arzibaro ribų mercaitė te-j
^sli tik tuo atveiu. jeigu jau- 
ikis sumokės $7.800. (Rai

da atsiminti, kad tokia 
na ten yra labai didelė ir, ne 
dekvienas gali pajėgti 
sumokėti).

Karome labai didžiuojasi 
avo dekretu ir tiki, kad ne- 
rokus jis pasieks pilnos 
Tnės darnos.

Dekretas visu stropumu 
vykdomas. Yra tėvų, kurie 

nubausti, gavo jie ir 
druskos į sėdynę. K 
baltosioms 14-20 metu mer
gaitėms pasipiršo aukšti vai 
dininkai — revoHumrės 
rybos nariai. 4g-55 
amžiatte, ir kai jos 
buvo pagrobtos. Bet 
kažkaip pavvko pra 
Tanzanijos sostinės 
čio redakcijai, kuri 
čiu raštelį paskelbė. Jos 
kiasi pagalbos. Girdi, m 
žudo dieną ir nakti. M 
name iš nroto... Mes

MOTERYS KONGRESE
Vis daugjau moterų sten

giasi patekti j JAV kongre
są. Dabartiniame kongrese 
moterų buvo: atstovų rū
muose 10 ir senate L j at
stovu rūmus lapkričio 3 d. 
kandidatavo didžiųjų parti
jų 25 moteryB, iš jų 12 lai 
mėjo, o 13 pralaimėjo. Nau
jokių boa 3 Jų tarpe ir bos- 
tonietė Louise Day Hicks.

Po Naujųjų metų prode- 
daačiuose posėdžiauti atsto
vų rūmuose bus 12 moterų. 
II ju 9 demokratės ir 3 res
publikonės.

j aenatą kandidatavo vie-

klausimą, štai koks yra tas 
įsakymas ir kas ypač paska-i me pagalbos^, tino Karumę £ Kleisti. j Kai apie taj parnešė T«n*

šių metų pradžioje Karo- ^aniios prezidentui Nvsme, 
me Zanzibaro sostinės gat- jis griebėsi ui gebos bet pa- 
vėje sutiko 3 beitas mergai- gal unija su Zjmzgbftru jis 
tęs, iranietes. Ilgai negalvo- neturi teisės kištis į Zanzi-

a ti sentII

»

Vstautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS, 
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.50 ■ ' * *•»

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, vomaaas 
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAIs 
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas- 201 psk kaina 
<2 50.

Kazys PlačenL, PULKIM 
ANT KELIŲ.", romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo,
I tomas 200 ps.. kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Juozas Aralikauslcas, TTI-
NAGO UGMS, premijuotas 
romanas, 205 pusi., kaina 
<2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psL, 
takia $8,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 401 
’uri. kaina $4.50. 
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko

premijuotas romanas, 240 
psl.. kaina $3.

i». Jig tik 
vedamąjį, 

papeiki Karome ir 
būti Špoitiškesniu.

na moteris — buvusio Mi- 
chigan gubernatoriaus žmo
na Leonore Romney, bet 
pralaimėjo. Tuo būdu sena
te pasiliks, kaip ir seniau 
buvo, tik viena moteris — 
Margaret Shase Smith iš 
Maine valstijos. 

Kandidatavo moterų ir į
o to visi valstijų seimelius, bet kišk 

fyerere nenori. | jų išrinko, žinių neturime.

•v
1
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AUKOS BALFUI

Artėjančio Balfo seimo 
Bostone proga, be jau anks
čiau keliais atvejais skelbtų
jų, dar aukojo:

Po $50 — B. Veitas ir R. 
Veitas.

$35 — J. ir A Jurėnai.
Po $25 -- A. Grigaliūnas 

ir J. Kapočius.
$20 — Bostono Lietuvii 

Dramos sambūris, Bačiuliai
A. ir J. Januškevičiai, B. ii 
G. Mikoniai, J. ir A Starins 
kai, G. Stapulionienė.

Po $15 — D. ir L. Izbic 
kai ir J. Vembrė.

Po $10 — T. ir Č. Alekso 
niai, S. Augonis, A. Baltru 
šūnas, T. Bogužienė, P. Bra 
zaitis, A Girnius, K. ir S 
Grūzdai, O. Ivaškienė, Ja 
kūčių šeima, P. Jaras, P. Ka 
Jadė, B. Kruopis,, A. Lap 
šys, A. Lileikis, A. Lizdeni? 
E. Manomaitis.'J. Renteli? 
Sandaros Moterų klubas, J 
Sonda, V. Stelmokas, R 
štuopis, O. ir P. Vaičaičiai
B. Vasaris, J. Vasys, K. Za 
ganavičius ir X.

Po $5 — P. Ambraziejus 
V. Andriukonis. A. Bacevi 
čius, K. Bačanskas, J. Bak 
šys, I. Baškienė, S. Blauz 
džiūnienė, R. ir R. Bričkai 
S. Drevinskas, A. Černiaus 
kas, Z. Gavelis. S. Gedutis 
A. Gustaitis, S. Griganavi 
čius, J. Gudai, V. įvariau* 
kienė, L. ir Č. Kiliuliai. 1 
Kcmtautienė, J. Kunaitis 
J. Montvila, J. Navickas 
Morta (pavardė neišskaito 
ma), S. ir M. Subaeiai, S 
Urbonas, J. Volertas, P 
Žiekus ir K. Vilutis.

Po $2 — R. Aukštuolis 
A. Baltrušūnas, B. ir B. Ba 
naičiai, D. Dilba ir W. Zau 
ra.

Balfo Vajaus komitetą 
visiems aukojusiems nuošir 
džiąi dėkoja.

Draudimo bendrovės 
laimėjo,y r*’ •

Mass. seimelis priėmė ii 
gubernatorius pasirašė įsta 
tymų, kuris numatė automo
biliu draudimo mokestį su 
mažinti 15%. Draudimo b 
vės kreipėsi į teismų, prašy 
damos pripažinti tų įstatymj 
priešingu konstitucijai. Teis 
mas su trio sutiko ir pavedf 
draudimo komisionieriui U 
mokestį nustatyti

Bendrovės iš anksto buvc 
paskelbusios, kad automo 
bilių nedrausiančios, jeigi 
tas privalomas medžiagini v 
nuostolių draudimo moke» 
tis bus sumažintas.

Draudimo komisionieriu? 
jau nustatė mokestį kitiem? 
metams. Bendrovės reikala
vo jį pakelti 51.$%, o komi- 
sionierius jį pakėlė 38.4%, 
bet jeigu apsidraūdžiantysi? 
sutinka pats atsakyti už 
$200 vertės kitam padarytų 
nuostolį, tai draudimo mo
kestis jam bus mažesnis.

Pagal naujų įstatymų nu
kentėjusiam iki $2,000 bus 
išmokama neaiškinant, kas 
dėl to įvykio kaltas. Dėl di
desnių nuostolių reikės, kaip 
ir dabar, kreiptis į teismų. 
Ieškoti atlyginimo dėl ne
laimėje išgyvento "skaudino 
ir kentėjimo“ tebus galima 
tik tais atvejais, jei gydymo 
sųskaita didesnė nei $500 
arba netekta kurios nors kū
no dalies.

ištiko dr. Kapočių

Praeitų penktadienį dr. 
Antanas Kapočius su žmo
na, F. Grendalyte, A And
riulioniu ir F. Zaletskiu va
žiavo į A. Kneižio šermenis 
Nashua. Lawrence dr. A 
Kapočius išlipo iš automobi
lio pasiklausti kelio antroje 
pusėj esančioj gazolino sto- 
:y. Jam iš ten sugrįžus ir ne
spėjus į savo mašinų įlipti, 
pro šalį važiavus automobi- 
ig jį užkliudė ir, kol sustojo, 
laktarų gerokai pavilko.

Nuvežus į Lawrence Ge
neral ligoninę, paaiškėjo 
tad kaulai nesulaužyti, bet 
kojos, rankos ir veidas gana 
smarkiai sudaužyti. Ten jis 
sveiksta ir tikisi greitai grįž
ti namo. To mes jam ir lin
kime.
I jo šimtai

So. Bostono Lietuvių Pit 
lr-ja kasmet savo nariams 
engia pasilinksminimų — 
urum burum. čia kiekvie- 

gauna po sumuštinį, jįas

| Naujo* meilinė* jėgo*
I

Lietuvių radijo valanda 
Laisvės Varpas savo paren
gimuose pristato lietuvių vi
suomenėj vis naujas jėgas. 
Kaimais tai buria stipresnės, 
o kardais silpnesnės, bet vis • 
naujos^ Paskutiniame paren- i 
gimė spalio 25 d. So. Bosto-į 
no Lietuvių Piliečių dr-jos į 
salėje-Bostono ir apylinkės* 
visuomenei naujai pasirodė1 
"Dainuojančios Rūtos“ — Į 
Diana Melninkaitė ir Irena! 
Šiugždaitė iš Hartfordo, o 
taip pat kun. Vincas Valka- 
vičius iš Brocktono. Pirmo
sios dvi atliko lengvosios'; 
muzikos duetus ir keletu 
žemaitiškų humoristinių dai
nų, o paskutinysis — mūsų 
liaudies dainas. Kun. V. 
Valkavičiui akomponavo dr. 
V. Vasyliūnas. j

Visus menininkus publika 
labai šiltai priėmė ir rimtai 
įklausė. Programų pravedė 
rašytojas St., Santvaras.

"Dainuojančios rūtos“ iš-i 
siskiria savo pramogine mu
zika. kurios atlikėjų nedaug 
teturime.

legtinė ir alaus. Į jį visuo- 
net sueina keli šimtai žmo
gių. Ir praeitų sekmadienį 
jame buvo daug daugiau na-

darbųNori
Pavasariniame parengi

me lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo vedėjui P. 
Viščiriui pranešus, kad jis 
mielai perduotų programų, 
jei kas nors norėtų jų perim
ti, uolieji tos programos rė- 

ėmė aiškintis, kokio?

Lapkričio 11 d. vakare 
Nashua, N.H., staiga mirė 
Antanas Kneižys.

Velionis ilgus metus gy
veno Bostone ir čia senes
niais laikais buvo vienas įžy
miųjų lietuvių veikėjų.

Jis gimęs 1893 m. birželio 
12 d. Medininkų kaime, Ro
zalimo valsčiuje. Baigęs pra
džios mokyklų, jis žiemomis 
jau mokė kitus lietuviškai 
skaityti ir rašyti, porų metų 
tarnavo Panevėžio teisme. 
1911 m. atvyko į JAV. čia 
dirbo ir mokėsi. 1922-26 m. 
lankė Suffolk teisių mokyk
lų.

Velionis A Kneižys nuo 
1915 iki 1922 m. buvo čia 
pradėto leisti Darbiniriko 
administratorius, o nuo 1926 
iki 1951 m. jį redagavo. Nuo 
1934 iki 1960 m. jis vadova
vo vietos lietuvių radijo pro
gramai, ilgus metus buvo 
Šv. Juozapo lietuvių Romos 
katalikų darbininkų s-gos 
sekretorius, veiklus Vyčių 
narys. Jis ilgai priklausė ir 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jai. Taigi velionis bu
vo nepaprastai giliai įsijun
gęs i vietos lietuvių veiklų.

Jėgoms išsekus, A. Knei
žys prieš 10 metų pasitrau
kė iš Bostono, paskutinius 
kelerius metus

Kultūriniame subatvakaryje Pavykę* lituanistinės m-klos 
prisimins Petrų Vaičiūnų

Šiemet sukanka 80 metų, Praeitų šeštadienį buvęs 
kai gimė žymusis lietuvių Bostono Lituanistinės mo- 
poetas ir dramaturgas Pet- kyklos banketas sutraukė 
ras Vaičiūnas, kurio veikalai gražų būrį mokinių tėvų ir 
sudarė didžiųjų nepriklau- mokyklos rėmėjų. Programų 
somos Lietuvos dramos teat- (atliko šios mokyklos abitu- 
ro repertuaro dalį. šis meno rientas, komp. Juliaus Gai-
kūrėjas bus paminėtas Kul
tūriniame subatvakary, ku
ris įvyksta šeštadienį, lapkri
čio 21 d. 7:30 vai. vakaro 
A.L. Tautinės Š-gos namuo
se, 484 E. 4th St. So. Bosto
ne. Programoje — žodis a- 
pie P. Vaičiūnų ir vaidini
mų ištraukos, kurias patei
kia Bostono Lietuvių Dra
mos sambūrio nariai Laima 
Antanavičiūtė, Birutė Vaič- 
jurgytė,' Algis Antanavičius, 
Jurgis Jašinskas ir Jonas 
Valiukonis. Režisuoja Alek
sandra Gustaitienė.

Meninė programa vyks 
pirmojo aukšto salėje.

Kultūrinių subatvakarių 
rengėjai maloniai kviečia 
subatvakarių svečius atsi- 
subatvakarių svečius atsilan- 
tų trukdoma programa.

delio mokinys ir dabar kon
servatorijos studentas Sau
lius Sibas. paskanmbinęs tris 
Šopeno kūrinius.

Šis jaunasis pianistas per 
trumpų laikų yra padaręs di
delę pažangų ir susilaukė 
klausytojų gausių aplodis
mentų. O ir aplamai šis rim
tas, darbštus ir talentingas
lietuviškos sielos jaunuolis ninkams.

yra retas ir džiuginantis %»ū- 
sų jaunosios kartos. pavyz
dys. vertas mūsų visuomenės 
visokeriopos paramos. Nuo
širdžiai sveikiname Saulių 
Cibų! j

Reikia pasakyti, kad šis 
banketas visais atžvilgiais 
buvo vienas pačių geriausių 
ir kultūringiausių Bostone. 
Už tai didelė padėka pri
klauso jaunam tėvų komite
tui, elegantiškai patarnavu
sioms ponioms ir publika 
nepaprastai draugiškai nu
teikusiems broliams Brute-
niui ir Romualdui Veitams, 
dabar tėvų komiteto ir kul
tūrinių subatvakarių pirmi-

ĮSIGYKITE "ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠUS“!

Kų tik išėjo ii spaudo* JONO JANUŠKIO atsimini

mai "ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠAI“, 127 psL 

knyga, iliustruota, kaina $2.00.
J. Januiki* buvo viena* asosų įžymiųjų žurnalistų. Ji* 

ilgu* metu* redagavo ir Keleivį. Savo užrašuose ji*

ir to kero nuotaika* 
I EAiropoje. ne «o, anygoju ym tnnop* J- Januškio blOgra- 
! fija, Pr. Šveikausko, St Kairio ir Ant Gustaičio rašiniai.

Praeitų peųktadienį Tau-! 
tinės S-gos namuose atidary-

į ta svečio iš Australijos dail.' ledoje apie tų knygų šitaip

_ - ... . gyvenimų II pasaulinio karoD“L Europoj., B. to, knygoj. ym
tęsėsi tris diena*

zyvvenn naši 18 aibujuijob ujui.K kur ir Urbono paroda t^ė-

Naujienų bendradarbi* Jurgi* Jašimka* rugsėjo 2 d.

savo seserį Nashua, mu « , , . ,. T-. ., - «_«._» _ ••mirė. Praeit, šeštadienį pa-!81 tna I J03 atįda7’ Ubai.
"Jono Januškio AUttURntO BBffMTlO

rašytojų ir žurnalistų
užrašai4 yra

rių, negu jų ateina į papras- aisKmtis. kokio?
aadrinJpmm.. „ . ' W nųsisfctyjno pne- 

",n” 4zAstys. Kai pasirodė, kad
J. Pakalka 

ir J. Vilkaitis
Jonas

svarbiausių jų sudaro per- 
dalis apkrovimas darbu, tai 

Praeitų savaitgalį Jonas kilo mintis įrengti vadina 
Pakalki ir Jonas Vilkaitis J mųjų "recording studio“, if 
uvo atvykę į Bostonų Ame-J kurios ..ilgainiui galima būtų 
ikos Lietuvių Šocialdėme-: perduoti programą, neva- 
tratų s-gos Literatūros Fpn- žhiojant į rudi jo stotį.
lo reikalais: Fondas numa- 
o netrukus išleisti K. Bieli- 
io atsiminimų trečiąjį to

mų — "Gana to jungo“ ir 
7. Požėlos atsiminimus.

Nauja* Fondo

ir
lėliai, minėdami savo 25 
metų vedybinę sukaktį. įsto- 
,o į LF nariu ir į jį įnešė 100 
Jolerių aukų. Džiugu, kad 
mes turime tokių tautiečių, 
kurie svsrbesniomis savo 
gyvenimo progomis prisime
na ir lietuviškus reikalus. 
Deja, ne visi mes savo 
džiaugsmo dienomis juos 
rrisimename..,

P. ir J. Renteliai aktingai 
reiškiasi lietuviškų organi
nei jų veikloje ir yra lietu
vių B-nės, Balfo, Alto ir 
Tautinės S-gos veiklūs na
riai ir nuolatiniai parengi
mų dalyviai. Be to, P. Ren- 
telienė priklauso Šv. Petro 
lietuvių parapijos chorui. J. 
Rentelis šiuo metu yra Bal
fo Bostono skyriaus sekre
torius ir. be to, Balfo 25 rtie- 
ų darbo apžvalgos knygoje, 

Bostono skiltyje, paminėtas 
tarp daug kitų Balfui nusi
pelniusių asmenų.

J. Rentelis dirba Bostono 
Northern Steel kompanijoje 
projektavimo skyriuje ir yru 
plieno detalfootojas.

Bostono LF Vajaus komi
tetas nuoširdžiai sveikina 
Rentelius jų 25 metų vedy
bų sukakties proga ir linki 
jiems ilgiausių, gražiausių 
ir sveikiausių metų ir kartu 
reiškia padėkų už aukų LF.

Šiuo metu (1970 m. spa
lio 22) Lietuvių Fonde yra 
2,713 nartų ir 658,090 dole
riu kapitalo. Kultūriniams ir 
švietime reikalams jau yra 
išdalinu 101,000 dolerių. 
Tai >ru labui gražus mūsų 
dosniųjų tautiečių aukos 
vaisius.

Vajais

Šiuo reikalu injcjatyvof 
ėmėsi J. Bakšys iš So. Bos 
tono, Jis susirišo su radijt 
stoties iržinieriumi, išsiaiš
kino tokio įrengimo galimy
bes. ėmė kalbinti atskiru 
asmenis, kad jie prie šio dar
bo prisidėtų.

Dabar jau pagrindinis a 
paratas nupirktas ir gautas 
Trūksta dar apie $800 pa
pildomai aparatūrai ir įren
gimams. Daug kas šiam svar
biam reikalui pritaria ne tik 
žodžiu, bet taip pat ir stam
biais įnašais. Paskutiniu me
tu ji parėmė A. škudzins 
kas $25, P. Vaičaitis $25. 
V. Jakutis $50. Anksčiai’ 
,dau<mma aukoįo po $100.

Visai akciiai vadovauja J 
Bakšys su eile talkininkų.
i’.: Pablogės mieste

Jau dabar miesto trauki
nių ir autobusų sumažėjo, ir 
sakoma, kad dar labiau su
mažės, nes trūksta patarnau
tojų. Administracija naujų 
negalinti samdyti, nes ir taip 
yra didelių nuostolių, o tar
nautojai antvalandžių nesu
tinka dirbti dėl to. kad ne
gali su administracija susi
tarti pensijų reikalu.

Jau 768 shmo sakos 
tiiemet iki lapkričio 9 d.

Massachusetts valstijoje au- 
tomobiliai suvažinėjo mirti
nai 748 žmones. 1

’aidotas Nonvoode. kur am
žinai ilsisi jo žmona ir bro- 
Hs kunigas.

Velionis paliko 3 sūnus: 
kun. Antanų, Pranciškų ir 
^elų Keyack ir Marijų Kel- 
Vincą ir dvi dukteris — An- 
’y ir seserį Teklę Mitchell.

Atšaukta komanda
Algiui Mataičiui, So. Bos- 

ono LPD šachmatų koman
dos kapitonui, neilgai teko 
dai komandai vadovauti, ’ parodos lankytojams aiški
nęs ji atšaukta iš Bostono į no sayo kūrygos procesą,— 
MET lygos Championship Į kaip jis per savo pasąmonės 
Division varžybų, negalint analizę ir susikaupimų iš
kaisti penktadieniais, kaip laisvinus savo kūrybinę e-
skirta pagal tvarkraštį. Pa- 
ikta tik viena Lietuvių A 
komanda, kuri dalyvauja

mų atsilankė gausus Bosto-' muarinėj literatūroje. Knyga gerame popieriuje ir aiškiu 
no lietuvių būrys, parodęs stamboku, labai lengvai įskaitomu šriftu. Knyga pafvai- 
didelį susidomėjimų jau mū- rinte paties autoriam, jo tėvų, giminių ir jo!
sų spaudoje nekasdieniškai 
prašnekusiu dailininku ir jo 
darbais.

Parodoje buvo išstatyta 
apie 30 didesnių darbų ir 
dar geras pluoštą*, pasirink
tinai mažesnio formato, ku-, 
riems iškabinti pritrūko vie
tos. !t

Dailininkas savo kalboje

nergijų, kaip susiformuoja 
vaizdas ir randama jam iš
raiška. Buvo gana gyvų dis- <

MET lygos A divizijos rung- kusijų su publika 
tynėse. I Iš Bostono dail. L. Urbo-

Dabar Lietuvių A koman- nas savo parodą perkelia į 
(jos kapitonas Broniusda

Skrebulis) yra tokios sudė
jęs: Algis Makaitis, Kazys 
Merkis, Jurgis Zoze (iš se
nųjų lietuvių ateivių), Kęs
tutis Makaįtis, Bronius Skre
bulis. Atsargoje — Andrius 
Keturakis ir Rimas Karosas.

Massachusetts seimelis pa
vasarį nutarė kreiptis J aukš
čiausiąjį teismų, kad lis tų 
klausimų atsakytų. Dabar 
teismas 6 balsais prieš 3 at
sisakė tokį klausimų svars
tyti.

NORI SVSIPA1INTI
Conneeticut rakti 

54 m 
svorio,

valstija* aailys. 
vidutini* «gk ir

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
S«kmndknkk 11-12 voL 

AM 1,43d KC k FM ld7J Ne 
Vedėjos PITRA8 VIŽtfNM

173 Artbor 8L, Rraekton, Maro. d24d2. T«L BM-72M 

o**ooooooooooooM«ooo*oaM*o*oooNoooooMowoiMM*momm*aam

Hartfordu, Conn.

IEŠKO DARBO
Esą senesnio amžiaus žmonos, J 

n«te gyventi JAV-se. Ieškau Į 
«Ctomce(ianiko darbo garaže, šį | 
darbų dirbu nuo jaunų dienų, 
moku taisyti Amerikos ir im
portuotus automobilius ir trak
torius. Rašyti:

Gediminas Kupšinskas 
255 RoMnson Street, 
Simcoe, Ont, Caunda

NENUSIMINK11E!

Galima pagelbiti sergantiems, 
renaata, rankų ar kojų skan
auto, nutirpimu, jaučiant nuo* 
rargį.
REE-LBEF RUB mestis dao- 
imaai pagelbsti. Užtikrinam pa- 
efkmis, arte grąžiname pinigus.

Siųskite 15, gausite raktus

ROYAL PRO0UC13 
North Ste, PA Boa 9112 

Nonark. NJ. 97105

RADIJO FROGRAMA 
Utevlii Radi))-- . o------«« 1-Nanjųj Atigmo. 

ti ftotidi WLYN, 1860 B 
iodklų ir ii atoties FM 
101.7 ne,, vaikis eekmadto I 
niito nuo 1 iki 1:80 vat dto | 

nų. Ptirdnodama: Vilkusių
Uoli} ggirtnulcB 

r koomtonti, nuteka, daL 
m Ir Mdfdutia pa—In.

Bltaio tantalais krelptia | 
Bailiu Fleriteu gėlių Ir dora* 
ųųktsotorų, 502 E. Broad- 
vay, So. Bostone. Telefo
nai AN 8-0489. Ten gausk 
nua ir Kalahla . .. ,

SAVA1TRA1T1S

Nepriklausoma

rauku 
d fcmtt

ir
ir atvirai

informuoja akaitytojus spfc 
įvykius, deda daug ir įdomių 
apie visus mfisų visuomoaiahm bei 
Jame rasite įdomių skaitytojų Išlikų skyrių, kuriaam kokia
me abipusių pasisakymų ir uumuoaių kiekvieno visiem 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra diaamiikas misų ii. 
eivijos laikraštis, teikęs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirbo ui 
neprfthusomų Lietuva.

Metini prenumerata JAV-se $8.M 
Adresą*:

7722 George Street, LaSaUe-Mentreal, 69d, Quebee, CANADA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA->jau 66 metę temoją Betariu visuomnoi ir 
jo daogka kaip SRFTYKIS MIUONUS

SLA
daoda gyvykio apdnmdų Ir Bgojo paialpų, kuri yra 
pML a**, SUSIVIENIJIMAS atitekę peteo, o teikto 
patarnavimus savitarpiate pagalbos pagrindą.

SLA— Jau tori daagtoo, kaip Irto na
k spite lų. tad je i
•■-A -R _ mo,-----no------- <_-o.-o— n a----------->—eta gan gauti iraing naeiii 

no SldO.Od iki $10V00.0C.

kad laonuoKa gautų pinigae 
aukštojo amksk etodljom* ir gyvenimo prafitoL

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoikm* kfaai pigių TERM 
apdraudę: ai 61,006.00 egdraadea tik 66.9d

ŠIA—AKCIDENTALf APDRAUDA

kkfcų ir dnaųljų anrlaam. W $1.999.00 
H* apdraudo* amkertk $2.00 į amto*

SLA—kuopos yra daagumok Betariu kolonijų. Kreipkitla 
* kuopų vtiMju*, Ir U* pkėtaa poaiikin* apte

607 Bart 690i

J*”**

NewT*rk,NT. 10001

f t r
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Vietines žinios
Lietuvos kariuomenes švente

1970 m. lapkričio 22 d.,

Savo auką BALFui galite 
įteikti ir Keleivio administ
racijoje. Ji bus perduota,

yra * *

Balfo seimo komiteto

Visi komiteto nariai kvie
čiami dalyvauti posėdy, ku
ris šaukiamas šį trečiadienį, 
lapkričio 18 d. 8 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos patalpose.

Auka Tauto* Fondui

Kazys Tamoiaitis ii So. 
Bostono, Mass., vietoj vestu
vinės dovanos komp. Dariui 
Lapinskui paaukojo Tautos 
Fondui $25.00.

Ketvirtadienį kandidatų 
nominacija

Šį ketvirtadienį, lapkričio 
19 d. nuo 7 vai. vak. prasi
dės So. Bostono Lietuvių Pi
liečių dr-jos valdybos ir re
vizijos komisijos kandidatų 
rinkimas.

Tą patį vakarą bus ir mė
nesinis draugijos narių susi
rinkimas.
Vladas Mickūnas ligoninėje

Žinomas bostonietis ir i 
daugelio lietuvių artimas bi-į 
čiulis Vladas Mickūnas štai- į 
ga sunkiai susirgo ir pagul 
dytas Carney ligoninėje.

Nuoširdiai linkime jam* 
greičiau pasveikti. I

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
TaL SW 9*1

yta yimuntolė oficiali jsUu-

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarmo

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS 

Valandos:
nno o v*, rvto iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

S<mth Boston, Mass
ŪW

terio | Listavų ir kitas Rusi*

Ci» gsltaae gauti įvairiam. 
alų importuotų ir

ir kitų

Vedėja B. Svfldiono

Peter Maksvytis
a

49 
E. MOtoa,

Atiteka
to ir projektavimo
ko ir vidojo, gyvenama narna ir 
Mario paatatę, pagal Jtteo reika- 
* • laukite vieadrn 9d • va-

t Telefc

10 vaL ryto pamaldos šv. Petro lietuvių parapi jos bažnyčioje už žuvusius dėl Lietuvos laisvės;
3 vaL po piety iškilmingas miaėjimas So. Bestu no Lietuvių Piliečių draugijos UI aukšto salėje. 
Kalbės Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininkas VACLOVAS SIDZIKAUSKAS ii Nevr Yorko. 

LIETUVIŠKŲ DAINŲ IR OPERŲ ARLIU
-S ’ • • ' " ■

KONCERTAS

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTR
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

ta********************************
m*******************************

Ketvirtis * Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimaatal

Programą atlieka buv. Vilniaus 
solistai

operos

Kur gauti Balfo banketo 
bilietų?

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

Bilietus galima užsisakyti 
iš anksto šiose vietose:

JUZE KRIšTOLAITYTfe DAUGĖLIENE
(sopranas, iš Clevelando, Ohio) 

ir
STASYS LIEPAS 

(baritonas, iš Bostono).
Akomponuoja komp. J. KAČINSKAS

Po programos šokiaL grojant žinomai Woreesteri o Trio kapelaL Veiks baras ir užkandžių bufetas. 
Pelnas skiriamas P. A. Bražinskų, didvyriškai pa bėgusių iš Sovietų S-gos vergijos, fondui paremtL 
Visus Bostono ir aplinkinių kolonijų lietuvius ma Joniai kviečiam šiame minėjime gausiai dalyvauti. 
Lietuvių organizacijos prašomos minėjime daly vauti su savo vėliavomis.

Keleivio redakcijoj, telef. 
268-3071;

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

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

Broniaus Utenio įstaigoj,
i tel. 269-6198;

Lietuvių Piliečių dr-joj— 
St Griganavičius. 268-9058 
ir banketo komisijos pirm. ‘ 
A. Matjoška, — 825-5304. j

Banketui stalus rezervuo-
L. V. S. "RAMOVES“ BOSTONO SKYRIUS ti ir bilietus įsigyti reikia ne

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

iz> a. ii jv re
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A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

321 Country Club Rd. 
Nevtoa Ceatre, Maso. 82159 

TsL 332-2946

už 90 dienų įspėjimo indėlius

už visus kitus indėlius moka
i ' ' . * > l f

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-foosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nao Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nao 9 vaL ryto iki 3<89 VaL popiet. Sio beako direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir UetuviškaL Turtas (Assets) yra

▼iri 210,000,000

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Worcsster, Maso. 01004 
TsL 798-3347

Tiesiai iš Worcsntorio atsa
ltam įvairias aiaatiaias į Lieta 
vų ir kitm Italijos valdomas 
plotas! Siaatiaiai sadaroml 8 

, vietinės gamybas medžiagų, ap
avo, nuristo ir pnunonė* gami 
aių. Tariam vietojo įvairių vis 
tinės gamybos ta- importuotų 

i prekių ii kitų kraitų vtaai že
momis kainomis. Bo to» šiušėta
me maistų, pinigai h* gakta iš
sakyti jų garny boa prekes. Eta

IMpavdngai taisome ĮatkrniUtae 
žiedas. papaotalua

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

Tol AN 8-4849
'*******************************•4^

Knyga yra gerinsiąs žmogans draugas

* vmvvmmummv m o v .m m m v
t Dažau ir Taitau :

» Namus iš Kuko ir viduje.« 
► Lipdau popierius ir taisau^ 
t vieną, kų pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausių

Elood Sąuare 
Bardware Ca.

DRAUDIMO AGENTORA 
Atlieka įvairių rūšių

moooooocoosoeooooooooooo
JONAS STARINSKAS 

220 Savia Hill Ava

vėliau kaip iki lapkričio 22 
dienos.

Asmenys, paėmę bilietus 
pardavinėti, atsiskaito su B. 
Uteniu, 507 E. Broadvray, 
So. Bostone.

Nedelskim,
Lapkričio 28 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje bus Balfo seimo ban
ketas. kuriame pasižadėjo 
dalyvauti net naujasis Bos
tono arkivyskupas Medeiros.

Bilietus tam banketui rei
kia įsigyti ne vėliau kaip i- 
ki lapkričio 22 d., nes iš 
anksto reikia pranešti mais
to tiekėjams, kiek bus daly
vių. Pavėlavusieji bilietus į- 
sigyti nebegalės į banketą 
patekti, todėl nedelskite ir 
bilietus įsigykite tuoj pat.

Tautos Fondas — VLIKo

V

E. KARDELIENES DAINŲ 
PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistes Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina 86.00.

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAM

IS BOSTONO I LIETUVĄ
k Utas Rusijos

garantuotas

mintomis kainomis. Nums- 
kad skarelių

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodamo tiktai vaistus, išpildomo gydytojų ro 

eeptes ir tariam riaua gatavus vaistus.

Jai reik vaistų — eikit į Retorišką vaistiaų.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. Reg. Pharm.

B82 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6629

Nao 9 raL ryto Bi 8 vaL v, išstums šventadieai* ir 

saooooaoaooaeooooooeooaoosooooaoe

ToL CO 6-6864

K. J. ALBtNA 
•28 EAST MtOADWAl 
SOUTH BOSTON, 
TELEFONAS AN 8-414

Seajanun Moore Dalai 
Popi«r<* Sienoms

Btiklm
Visokie reikasnys 

Be&ntenyt 
visokie

Kreiptis 

BRONIS KONTRIM

So. Boston, 
ToL AN

92127 
8-1741

nereikalingai eikvoti kurni alyvą

ten vištoje galės pasirinkti až 
akrtas prekes.

Taipogi tarptaiakasjame pst 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimimą čia pas savo { svočios 
ar neetatiniam apaigyveaimai 
Pataraaviams atliekomis grei
tai Ir aąžiaingaL Atoflaakų įsiti 
kinsito. Vedėjas A. Sekyrimld

valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

386 W. Broadvray 
So. Bootoa, Mase. 02127

TeL 2984088

■ta********************************************^

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliautų praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jie a atsikvies. 
tl i a v e i i a s — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. C1 a visų 
lėktuvų bilietai (airtickets) išrašomi 
belaakiaat — bo jokio papildomo 
mokesčio.

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

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis jpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas

Alyva kūrenamos

šiko oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savybės:
Produktingumus

Grožis
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Siunčiant pinigus ir siuntinius 1 Lietuvą ar perkant 
kės tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius, 
Įvairias medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja/ t

Globė Parcel Service, Ine.

Skambinkite

268-4662 1

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį, pūtėją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbų su
jungti rūsy su vamzdžsria.

10 metų garantija.

&FUEL

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbe

Paskatinė modernaus alyva šildymo nasjtoaa

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

470 Adams Street, Oaiacy. Mass. 02189 
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vat.'por dienų 

Skambinti telefonu: 436-1204

1 M « F
CHIEFr w.

•-12 1

02127
t

Viso starte vedita Aldam
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