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Kire Lietuvos generalinis 
konsulas dr. P. Dauž vardis

Po sunkios ligos š. m. rugsėjo 26 d. Chikagoje mi
rė Lietuvos generalinis konsulas Petras Povilas Dauž
vardis. Velionis rugsėjo 29 d. buvo pašarvotas bažny
čioje, kur su velioniu atsisveikino tūkstančiai lietuvių. 
Palaidotas rugsėjo 30 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse.

P. P. Daužvardis buvo gimęs 1895 m. lapkričio 
16 d. Latvijoje, Alūkstos aps.. Bebrinės valse., Paka- 

raenčio vs. Jis su tėvais atvyko i JAV 1914 m. Nuo 
ofoqAu.ini sofuaislinui hjE^p.i oiuaiszn soAnpiq

•ĮUSdlBĮ O.lEjJĮBp hlSĮOj 
OA12S JUJĮ ‘9fo.§BDĮU3 9fOĮ>ĮA>ĮOtU ŪĮSĮOĮ Ubus-iuįv uųof 
OABfiprųs -ui SP-0P6I 'Įusdrei o.mKiu^uą nisioi suui 
-Bpnug •OUOjSuiųSBĄV 9}0}ĮSJ0AĮUn UA\.O}OxUOO0 — ‘UI 
6661 onu ‘apiJ&iaAiun osiB.iBd[BĄ OAufipnis -tu giGI 
velionis dirbo apie 46 metus. 1925-1937 m. buvo vice
konsulas Lietuvos generaliniame konsulate New Yorke, 
nuo 1937 m. balandžio mėn. ligi mirties, taigi ištisus 
34 metus. Daužvardis buvo Lietuvos konsulas, vėliau 
generalinis konsulas (juo pakeltas 1961 m. liepos 11 ) 
Chicagoje.

Velionis visuomeninėje veikloje reiškėsi nuo 1915 
metų. Jis savo laiku buvo Darbininkų sąjungos sekre
torius. Darbininko redakcijos narys Bostone, be to, 
dirbo Katalikų Federacijos ir Lietuvos Vyčių valdy
bose.

P. Daužvardžio Įnašas Lietuvai, garsinant jos lais
vės bylą yra ypatingai svarus. Jis daug kartų lankėsi 
lietuvių telkiniuose JAV-se, Lietuvos reikalais yra skai
tęs paskaitas amerikiečių universitetuose bei klubuose, 
daug jo kalbų yra paskelbta JAV kongreso leidinyje 
Congressional Record. Lietuvos laisvės kovos ir jos 
okupacijos klausimu jis yra daug rašęs amerikiečių 
spaudoje Chicagoje ir kitur. A elionis Lietuvos bylą 
gynė iki mirties.

Jo žmonai ir visiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

Streikas visuose 
JAV-bių uostuose

Jau nuo birželio 1 d. strei-

\ Prasidėjo darbiečių 
konferencija

Brightone
kuoja Pacifieo pakrančių tanijos darbiečių 
uostu krovėjai, o praeitą sa-, konferencija, kuri tęsis 5 
vaitę"sustreikavo ir Atlantoj dienas. Joje dalyvauja 1,200 
pakraščio uostai. atstovų.

Vienas svarbiausių darbo
tvarkės kluasimu — eiti arSvarbiausia kliūtis susi

tarti vra krovėjų reikalavi-, .
mas garantuoti 40 valandų' ne 1 kui opos valst} bių bend- 

52 savaites! rink$- Partijos vadų tar-dienos darbą 
metuose

Manoma, kad i streiką Įsi
kiš prezidentas ir ji sustab
dys .80 dienų, o per tą laiką 
gal pavyks susitarti.

LITHUANIAN vVEEKLY

SO. BOSTON, MASS., 1971 METŲ SPALIO - OCTOBER 5 
Second-class postage flaid at Boston, Massacnusetts Atskiro numerio kaina 20 centų

67-TIEJI METAI

Kard inolas-Vati kano
1
i politikos auka

i
i Vengrijos kardinolą Min- 
į czenty komunistai 1948 m.
: nuteisė kalėti iki gyvos gal
vos, kaip didžiausią savo 
priešą. 1956 m. vengrų suki
lėliai kardinolą išlaisvino, 
bet, Maskvos tankams vėl 
riedant i Budapeštą, jis pa-! 
sitraukė i JAV ambasadą ir 
ten pasislėpė.

Nekartą jis buvo ragina
mas nusileisti, nereikalauti, i kad komunistai atšauktų 

' jam primetamus kaltinimus, 
i Komunistai mielai būtų lei- 
! dę jam išvykti iš krašto, nes 
■ jis buvo tapęs visų vengrų 
! kovos dėl laisvės simboliu.
Į Bet kardinolas nesutiko sa
vo tėvynės apleisti.

Vatikanui pradėjus ieško
ti bendros kalbos su komu
nistiniais režimais, kardino- 

: lo Minczenty pasilikimas 
i Vengrijoje buvo didelė kliū- 
! tis, todėl Vatikanas pradėjo Į

ji spausti, kad apleistų 
Vengriją. Pagaliau jis po-: 

i piežiaus paklausė ir Vengri-

Indijos premjerė Indira Gandhi sveikinasi Maskvos ae
rodrome. atvykusi i Sovietu Sąjungą trijų dienų vizito, 
tirėta jos matyti sovietų premjeras A. Kosygin. Indija 
ir Sovietų S-ga neseniai pasirašė "draugiškumo“ sutarti.

P. Vietnamo prez. Thieu 
laimėjo 95% balsų

Rinkimų metu buvo daug opozicijos demonstracijų 

ir komunistų puolimų, bet tai rinkimų nesutrukdė. Nors 

Thieu ir laimėjo, bet rinkimai vistiek kritikuojami.

Nguyen Van Thieu spalio 3 d. 
Pietų Vietnamo rinkiniuose bu
vo vienintelis kandidatas i pre
zidentus.

Praeitą sekmadieni, spa- 
' lio 3 d.,Pietų Vietname Įvy-

miestuose. Didžiausios de
monstracijos prieš rinkimus 
vyko Da Nange. kurioms va
dovavo budistų sekta, bet ir 
čia Thieu surinko apie 76' č 
visų balsų. Rinkimų metu 
žymiai padidino savo veiklą 
ir komunistai, nes 24 valan- 

į dų laikotarpyje buvo Įvyk
dyti net 54 jų puolimai Įvai
riose vietovėse. Nemažai 
bombų išsprogdino ir kita 
Thieu opozicija, buvo su
žeistų ir užmuštų, bet tai 
rinkimų nesutrukdė. Me- 
kong Delta ir kitose komu
nistų daugiau infiltruotose 
provincijose ar vietovėse 
rinkikai ėjo balsuoti būre
liais, nes pavieniai bijojo, 
kad nebūtų užpulti.

i K Brocktone valdžia Sovietų laivas šaudė \
leidimas buvęs jo "sunkiau. JAV.bių Į^luvą į k«o^mai>

dabartinis
j sias gyvenimo kryžius“.

Kardinolas žada apsigy- mokyki (į 
I venti Austrijos sostinės vie 
J nuolyne, kad galėtų būti ne 
' toli savo tėvynės, nes nuo:
Vienos iki Vengrijos rūbe-j 
žiaus tėra tik 45 mvlios.

Brocktone. Mass.. po ati
tinkamu pastangų
mokyklų vadovybė leido li
tuanistinei mokyklai naudo
tis valdiškos mokyklos pa
talpomis ir dar sutiko mokė
ti mokytojams algą. Tik rei
kalaujama už kiekvieną mo- 

_ . kini mokėti $7.00 trimestrui:
\ atikane posėdžiauja tie-. savaičių laikotarpiui) ir! 

čiasis katalikų vyskupų si- kjasėje būtu bent po 12 
nodas. Jo nutarimai tėra tik mopinjų
patariamojo pobūdžio. Po-

Susirinko katalikų 
vyskupų taryba

piežius gali juos priimti ar 
sinode

Praeitą antradieni JAV 
žvalgybinis lėktuvas skraidė 
Japonų jūros tarptautinėje 

vietos zonoje. Jis buvo apšaudytas; 
K iš sovietų karo laivo. JAV j 

žvalgybos lėktuvų viršinin
kas betgi to ivykio nelaiko 
priešišku veiksmu, nes jis, 
esą. nebuvęs pavojingas lėk
tuvui.

, , . .... . ... Balsavimo vietas saugojo
; aplamai politinio triukšmo ginkluoti kariai ar policija 
i kelusieji 1 įetų \ ietnamo nuo užpuolikų ar demonst- 

rantų, kurių eilėse buvo gir-

. - i Reikėtų patikrinti, ar ati-
prasidėjo Bri- i atmesti.. \ įso labo sinode tinkami Įstatymai negaran- 

metinė i dalyvauja -1- vyskupų imk- įUoja tokios paramos ir kito- 
tu atstovų, rytinių apeigų at-l viptov^P
stovai ir popiežiaus skirti 
specialistai.

Bene svarbiausias klausi
mas, kuris bus sinode spren- išvažiuoti 
dziamas, tai kunigų celiba
tas. Dabartinis popiežius y- 
ra griežtai priešingas leisti

Reikalauia laisvės

Japonų jūros tarptautinė
je zonoje prie Japonijos pa
kraščio dabar pasirodė 24 
sovietų laivu eskadra. Tai 
savotiškas nepasitenkinimo 
pareiškimas Japonijos pa
stangomis pagerinti santy
kius su Kinija.

ąją rinką. Partijo 
pe nėra vienos nuomonės. 
Partijos vadas Wilson yra 
priešingas, o tuo tarpu tokie 
žymūs nariai kaip Roy Jen- 
kins, Lord George Brovvn ir j 
kiti pasisako už Įstojimą Į 
minėtą sąjungą.

Garsus sovietų mokslinin
kas, daug prisidėjęs prie

kunigams vesti, bet vyskupų; atominės bombos pagamini-

se ciaoartinis piezidentas jr antiamerikietiškų šū-
Nguven Van Thieu gavęs kad jje rinkimų

neužd raudę.

Nors prea. Thieu buvo ir 
didele balsų dauguma iš
rinktas. bet tas faktas nei jo 
opozicijos P. Vietname, nei 
jo kritikų JAV-se dar nenu
ramino. Pasitraukusieji iš 
rinkimų Thieu priešininkai 
Minh ir Ky ir toliau kaltina, 
kad rinkimai nebuvę laisvi, 
o kaikurie JAV senatoriai ir 
kongresmanai šaukia, kad 
jie nebuvę "demokratiški“, 
nes tebuvęs tik vienas kan
didatas. Bet vargu karo nio
kojamame krašte šiandien 
tobulos amerikietiškos dė

to rinkimai atrodytų labiau: mokratijos su visomis lais- 
demokratiniai. prez. Thieu; vių laisvėmis ir begalima ti-

net apie 95G visų balsų.

Sakoma, jog rinkimuose 
dalyvavo daugiau nei 80G 
turėjusių teisę balsuoti 7 mi
lionų rinkikų.

Rinkimų silpnoji vieta — 
kad tebuvęs tik/vienas kan
didatas Thieu. nes kiti du, 
gen. Duong Van Minh ir vi
ceprezidentas Nguyen Cao 
Ky, iš varžybų pasitraukė, 
kaltindami, kad rinkimai 
nebūsią laisvi, nors iš tikrų
jų — gal tik nesitikėdami 
būti išrinkti.

Kad tokie vieno kandida-

Sovietu S-gos prezidentas
i Podgornis. atvykęs Į Šiaurės Jau prieš l inkimus pareiškė. 
I Vietnamą, pareiškė, kad So-į ^ad J*s nelaikysiąs savęs iš- 
vietų Sąjunga nenutrauks; linktų ii atsistatydinsiąs, 
Šiaurės Vietnamo liaudžiai! negausiąs oent
visokiausios paramos — ka-

tarpe yra nemaža celibato mo. smaiku> kovotojas dėl j-ines, politines ir diplomati-
priešininkų. O ką jau bekal- žmonių laisvės Sovietijoje
bėti apie paprastu? kunigus.’ Andrei Sacharov parašė raš

tą Sovietų S-gos valdžiai, 
kuriame reikalauja leisti 
laisvai išvažiuoti iš Sovietų 
S-gos kiekvienam, kuris to 
nori.

nės — jos pastangoms su
stiprinti Demokratinę Viet
namo respupliką — socializ
mo priešakynę stovyklą Azi
jos pietryčiuose. į Hanojų 
jis atskrido iš Indijos, kur

50C bal
sų. Be to. buvo ir plačiai aiš
kinama, kaip rinkikai gali į 
balsuoti prieš 'jo kandidatū
rą: jie turį mesti i urną su
draskytus balsavimo lape
lius arba tik tuščius vokus.
T a informacija buvusi viešai 
iškabinta balsavimo vietose

kėtis, nes jos ir Amerikos 
kūrimosi pradžioje tokios, 
kaip dabar furime, nebuvo.

Šia proga prisimintina, 
kad tikrosios demokratijos 
gynėjai P. Vietname visiškai 
nekelia triukšmo, kai sovie
tuose ar kituose komunisti
niuose kraštuose visada ir Į 
visas valdžios vietas renka
mas tik vienas kandidatas...

■ Sustreikavo 80,000 „sinki-
34 metų amžiau, sovietų tos,K>’ anSl,es, ka!eJų'J. J,e
žvalgybos pareigūnas Oleg S ala“)a.T”*16?“1 d'en°S
Lialin. kuriam Britanijos į"1** P° $5° daka,r 8?“™
vyriausybė suteiki politinę I $3,7.' Ta'P- t®"’ ka'i
globų. Ta globa pasinaudo- ,tk1'* »™>'"k“ m°kehi “‘I 
• • ; j - i • t r mios fondan po 80 centujo ir jo drauge Irina 4 epha-! J ... r
i .... ik jį nuo iškastos anglies tonoskova, sovietų prekybos de-' , . 5
i •• - . . ,. (dabar moka 40 centu),lcgacijos nare. Lialin išdavė, ‘
ir daugybę sovietu šnipų,.* • • •
besidarbuojančių JAV-bėse, Rugsijo 22 j suUako 5Q ....
bet jie dar nesuimtu ! > > « > t .... i komunistines respublikos i-i

1 metu, kai Lietuva, Latvija ir . M9 » • • i i u a -1 steigimo sukaktį, bet sven-
Eshja buvo priimtos j Tau- Meksikos sostinės tarptautinio tėj nepasirodė Mao Tse-tun-

les iš Lond 'A tri 1 Sąjun?^- DeJa’ ir ta ***! aerodro,no direktorius Julioj gas> §įuo metu ten vyksta 
ją. Žuvo 63 žmo0"01’ t *" ‘jUnga nesi,’eC,ėj° ^saugoti Hirschfeld Almada. kuri pagro- kažkoks vidaus trynimasis,

. zmone*» JU tarpe mažųjų kraštų nuo grobuo- ’*• plėšikai ir už išlaisvinimą kurio priežasčių vakariečiai 
J nių kaimynų. ! reikalauja $210.000.

"Laisvas kraštas negali 
būti panašus i uždarą narvą.

skrid
Belgijoj sudužo lėktuvas.

ir 6 amerikiečiai.

buvo sustojęs trumpo vizito. >>' balsuotojams buvę dar pa- 
i Kartotinai aiškinama.

nors jis ir auksu blizgėtų ir! metų garsiajam dailininkui 
jame visi būtų gerai maiti- Pablo Picasso. Jis yra vie-

....Spalio 25 d. sukanka 90 ’ fokį didelį procentą gau- 
tų balsų Thieu ir jo salinin
kai laiko triuškinančiu lai-

narni“, rašo Sacharov.
, Nėra abejonės, kad ir jo į 
balsas pasiliks 
kiančiu ba’-u.

nimelis gyvas dailininkas, meJimu Prie? opoziciją.
kurio kūrinių yra iškabinta! Iš buvusiu dviejų kandi- 

tyiuose šau- Louvre didžiojoj galerijoj.: datų i viceprezidentus buvo
Jo kūrybos 10 dienų parodą! išrinktas 70 m. amžiaus 
spalio 21 d. atidarys patsai' Tran Van Huong, bet iki 
Prancūzijos valstybės prezi- sjialio 31 d. pareigas dar eis

v .. r i j - .- dentas Pompidou.Kinija spalio 1 d. švente r Thieu priešininkas dabarti
nis viceprezidentas Ky.

Žinoma, šie rinkimai ne
praėjo ramiai. Prieš jų po
būdi ir Thieu kandidatūrą 
buvo karštu, bet nedidelio

P. Vietnamo viceprezidentas 
Nguyen Cao Ky. kuris atšaukė 
savo kandidatūra i prezidentus 
dėl to. kad, sakė. netikįs, jog 
rinkimai bus laisvi. O gal atsisa
kė ir dėl to. kad nesitikėjo būti 
išrinktas. _ -‘ dar negali atspėti.

Dėl blogos sveikatos pasi
traukia Jungt. Tautų gen. 
sekretoriaus pavaduotojas 
Ralph Bunche, negras, iš vi
sų amerikiečių J. T. ėjęs masto demonstracijų Saigo-

į aukščiausias pareigas. » ne ir kituose didesniuose
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Žalingas aplinkraštis
JAV LB centro valdybos vicepirmininkas visuomeni

niams reikalams A. Gečys rugpiūčio 4 d. išsiuntinėjo JAV 
LB apygardų ir apylinkių valdyboms aplinkraštį nr. 12, Į 
apie kuri verta specialiai pakalbėti.

Tas aplinkraštis pradedamas priminimu, kad JAV 
LB Taryba š. m. sausio sesijoje pabrėžusi JAV LB reika
lą dalyvauti Lietuvos laisvinimo darbe. Tuo remdamasi, 
valdyva esanti įpareigota visose LB apylinkėse steigti 
„Lietuvių Bendruomenės reikalų komisijas“. Tų komisijų 
uždavinys: 1) užmegzti ir palaikyti ryšius su amerikiečių 
žinių šaltiniais (spauda, radijas, televizija), sekti juos ir 
informuoti: 2) talkinti JAV LB informacijos komisijai, 
pritaikant jos prisiųstą medžiagą vietos reikalams: 3) tal
kinti JAV LB centro, apygardų ir apylinkių valdyboms 
svarbiais Lietuvą i)- lietuvius liečiančiais reikalais.

Komisija veikia apylinkės valdybų žinioje. Apylinkės
valdyba yra atsakinga už komisijos sudarymą, jos pilnos 
sudėties išlaikymą, veiklą ir veiklos finansavimą.

Sudarytoji komisija yra nuolatinis apylinkės organas, 
veikiąs neribotą laiką. Komisijos nari pašalinti apylinkės 
valdyjba tegali tik centro valdybai sutikus. (VIūsų pa
braukta. Kel. red.).

Apylinkių valdybos, kaip matote, įpareigojamos su
daryti komisijas, už kurių veiklą ir finansai imą jos yra j 
atsakingos, bet kurios nėra laisvos tų komisijų darbą ' 
kontroliuoti. Jos neturi teisės nacio* be centro leidimo j

Kubos diktatorius t astro kaikuriem savo piliečiams lei
di.a išvykti iš Kubos, tuo norėdamas atsikratyti savo re
žimo priešais ar ir jau nenaudingais žmonėmis, čia ma
tome, kaip senyvo amžiaus kubietis Munoz išnešamas iš 
lėktuvo, atskridusio i Miami, Fla.

”Dažnai esame klausiami, 
klausinėjami apie lietuvių 
kalbą: kas tai per kalba? 
su kuo ji gimininga? ir t.t.. i

B PIETŲ AMERIKOS

.....

Trumpai peržvelgsime 
į „papunkčiui“:

šią i

Lietuvių kalba priklauso 
baltų kalbų grupei. Baltų 
kalbų grupė priklauso indo
europiečių kalbų šeimai.

Baltų kalbų grupę suda
ro (gyvosios) lietuvių ir lat
vių kalbos ir (mirusios) prū
sų. kuršių, žemgalių ir sėlių 
Kaiboš.

Indoeuropiečių kalbų šei
mą sudaro 15 kalbų grupių 
(čia kalbininkai įvairuoja):
I. Tocharų, k., 2. Indo-Iranė
nų k., 3. Armėnų k., 4. Hiti- 
tų k., 5. Anatolijos k., 6. Fri- 
gų k., 7. Trakų k., 8. Graikų

; k., 9. Albanų k.. 10. Ilyrų k.,
II. Keltų k.. 12. Germanų 
k., 13. Slavų k., 14. Italikų 
(Romanų) ir 15. —Baltų k.

Taigi; lietuvių k. yra gi
mininga — daugiau ar ma
žiau — su visomis indoeuro
piečių kalbomis.

Lietuviu (ir baltu) k. vra

IŠ URUGVAJAUS 

PADANGĖS

Rinkimams artėjant

Choro dalyvių sudėtis kei
čiasi. bet jo vadovas, kaip 

pasilieka vis tasj minėjau, 
i pats..

Linkiu chorui ilgiausių
Jau nėra nė-dviejų mene-j

Albinas Gumbaragis
y-■ -iaa

JEI MAO TSE-TUNGAS

siu iki krašto parlamento 
rinkimų: jie bus lapkričio 
28 d. Rinkiminis vajus pa
čiame įkarštyje. Radijas, te-į 
levizija. spauda įkinkyta į 
tą darbą. Visur pilna įvai
riausių propagandinių pla- pie jo sveikatą. Jeigu 
katu.

Varžosi batllistai — de 
mokratai, nacionalistai-kon 
senatoriai ir frenteamplis-

MIRTŲ?

Dabar visaip kalbama a- 
. _ „ jis

‘ mirtų, tai kuri laiką valdžią 
į savo rankas paimtų treje-- 
tukos: Lin Piao, kuris yra 
numatytas Mao Įpėdiniu, bet 
nesveikas ir nepakankamai

tai — komunistai, susidėję; stiprus kraštui valdyti; da- 
su įvairių partijų atskalomis, baltinis užsienio reikalų mi- 

! nistras Chou En-lai ir ka- 
Tikimasi. kad laimės tra- riuomenės štabo viršininkas 

dicinės partijos — demokra- Huang Yung-shen. 
tų su.jJojrgę Pacheco Ąrąęę- ,,
(dabartinio respublikos pre 
zidento.partija), ar konser
vatorių su Wilsonu Ferreira 
Aldunate kandidatūromis.

daugiau priklausys nuo centro, o ne nuo tų. kurie juos su- (leninius laivus, sugebančius žemyno kariuomenę bei jos kaimyny?tėje, baltų k. (tai-į vajų padalyti auksinio gyve-
ciare.

Tai tokia LB vadovų pradėta praktikuoti „demokra
tija“. Vadinasi, visai nesvarbu, ar yra reikalo vietoje to
kią komisiją steigti, ar gal tą darbą jau atlieka kuris nors 
kitas organas. Svarbiausia. — turi būti LB Lietuvos rei
kalų komisija, ir taškas. Tarsi tik nuo paties caro priklau
santis gubernatorius, kurį visam amžiui išrinktų kaimo 
seniūnas...

Reikia sveikinti East Chicagos, Ind., apylinkę, kuri 
išdrįso įspėti, kad tokios ir taip sudarytos komisijos Įneš 
tik nesusipratimų, nesklandumų Į vietos lietuvių gyveni
mą, ir nutarė tokios komisijos nerteigti.

Ar JAV pu smunka 
į antraeilę valtyb^7

į’oks' 'kdlė^tyvūii^ įvaldy
mas ilgai"netitestų. Ką i tik 
vienas is jų pasijustų stip
resnis, tai kitus du tūoj iš-

Gi Liber Seregni, komunistų stumtų lauk. Labai retai dik- 
frenteamplistų vardu pava-, tatūra pakeičia savo vadus, 
dintos partijos, kandidatas: nepavartojusi jėgos, 

alimybių laimėti, nes!
rimtas urugvajie-I VYSKUPO PRIEKAIŠTAS 

jo pažadams Urug-' y^MUI VAIŽGANTUI

iššauti apginklavimą, adm. Ricko- . . 7 *. . i j i gi, ir lietuviu) prisiskolinoa s i tai- ver ragina JAV vadus sku- , ir- •- ix • • gana daug skoliniu iš slavu~ I- —.. Kini i\ni‘mnvni Al’ vai «-

iš vandens
iuibūrines vairuojamas 
kinį raketas. Amerikos kari- ! biai persiorientuoti, nes pi
ni pajėgumą reikią skubiau- ! nigai. skiriami tik vidaus gy
slai didinti, nes jau dabar šis venimo gerinimo progra-

gelmių mmo rojumi, nes prisimena j Kaip žinome, kanaunin-
; komunistų šimtus sulaužytų kas j. Tumas . Vaižgantas

kraštas 
žiūriu i

nusmukęs šiuo 
antrąją vietą.

po-

(rusų, lenkų, gudų...) ir ger- sutarčių ir neištesėtų paža 
manų (vokiečių) k. j du.

Lietuvių k. yra labai svar-

buvo didelis lietuvių tauti
nio atgimimo laikotarpio 
veikėjas, o nepriklausomy
bės laikais taip pat aktyvus 
visuomenininkas, rašytojas, 
literatūros dėstytojas uni
versitete ir, aplamai. — vi
sų mėgiamas šviesios nuo.tai- 

žmogus. Vėlesniais lai
kais jis buvo ir saikingas 
blaivininkas, net blaivybės 
platintojas, bet prieš tai kar
tą, matyt, yra geros nuotai
kos apimtas ir ant mažo la
šelio paslydęs ir savo mažu 
nukrypimu nuo blaivybės at
kreipęs i save gana griežto 
vyskupo Pranciškaus Kare
vičiaus aki. Vyskupas, pats 
dalyvavęs tose vaišėse, po 
poro? dienų parašė J. Tu
mui - Vaižgantui toki vėliau 
jo archyvuose rastą laišką:

„Jo Malonybei Garbės 
Kanauninkui Kunigui 
Juozapui Tumui 

Tamstos užtikrinimu pa
sitikėjau, jog iš blaivumo ri
bų hiekad neišeisi. O štai 
užvakar netik nekurius sve
čius vaišinai, bet ir pats Į- 
kaušei, „kunigiško stiliaus“, 
nuog Tamstos betariant, ne
išlaikei. Galop švečiūs „sur- 
sum coiffa^ kelti karštai pa
raginęs. patsai troškuli go
džiai/iš.iatiklinjės gesinai! 
Pabūgau, kad tai nebūtų 
prie alkoholio palinkimo žy
mė. Išėjau iš vaišių sužeista 
širdžia. Žaizda užgys tik ta
da. kada Tamsta visiškai 
svaiginančio gėralo nebra- 
gausi ir savo Įtekme kitus 
prie blaivybės trauksi.

Tamstą Kristuje mylis:
■ Vyskupas Pranciškus Karys*

PAMIRŠTA AMERIKOS 

PAGALBA

Ar atsimenate, kad užsie
nio valstybės tebėra skojin- . 
gos JAV-bėms $19.1 bijip-. 
no, kuriuos jos gąyo Piįra^T.. . 
jo pasaulinio karojpietų..Ęci-?: • 
tanija tebėra skolinga $8.3- 
bilionus, Prancūzija —$5.9

mom krašto neišgelbėsią, bi lyginamajai indoeuropie-; 1946 m. ir 1950 m. parla- 
nes jau dabar neturima pa- čių kalbotyrai, nes ji ligi šiol mento rinkimuose buvo ir 
kankamai pajėgumo užsi- yra išlaikiusi labai daug se- lietuvių kandidatų. Tuo me- 

•mu ir žodžiu. ” ■tu politikoj veikė ir aplamai
’ dar daug lietuvių. Jie turėjo

_ . . . . . kankamai pajėgumo uzsi- yra įsJ
Paga. admnolą, jeigu so- brėžtiems užsienio politikos nu for 
•tai n- toliau dabartiniu, uždaviniams VJ;kdyti. , ‘viet

tempu statysis povandeni
nius atominius laivus, tai 
1975 metais jų turės 50 pro
centų daugiau, negu JAV, 
nes dabartinės jų gamybos 
santykis esąs 4 prieš 1 Sovie
tų Sąjungos naudai.

I kadangi lietuvių kalba su’Kūrę stipry politinį klubą ią 
Žinoma, prieš tokius adm. 5ia išlaikiusi aaug senų foi- —Club Pro Independence

i- mų ir žodžių, todėl galima Lituanie, kuris priklausėRickover pesimistinius pa . , -------------- , ____v-----------
reiškimus kongrese, kilo ir rasfi panašumų tarp (dabar- National Independence par- 
reakcija. Vadinamieji ”tai- t].nes) hetuvių kalbos ir to- tijai, savo programa pana- 
kos balandžiai“ ji kaltina Ru senu kalbų kaip mrto-i- šiai j Lietuvos Valstiečių 
militarizmo idėjų propaga
vimu. nors realūs faktai pa
tvirtina admirolo teigimus.’ JAV dabar turinčios 92 

povandeninius atomine jėga i
varomus laivus, kai sovietai į Bet JAV5dar' vis nesijau- 
ginkluotų vairuojamom ato- • čia ar nenčri prisipažinti. ■ 

kuri laika po Antrojo Adm. Rickover savo pa- /akėtom turi 65. iš i kad jau yra tikrai nusmuku
sio' karo iš oficialių reiškime tarp kitko sako: ■ p!111-' 37 aton“ne Jl"a var°- gos I antraeilę karinę galy- 

lūpų „Pirmą kartą istorijoje di

VėV

Dar
pasaulinio
valdiškų ir privačių 
mes nuolat girdėjome karto- džioji galybė sąmoningai at-' 
jamą pasididžiavimą, kad sisako neišvengiamos parei- i 
JAV-bės yra pirmaujanti ir gos vadovauti pasauliui ir; 
su niekuo nesulyginama pa- savo nacionaline politika pa-Į 
saulinė galybė. Ji pirmoji ir sirenka silpnumą.“ 
vienintelė turi atomine bom-

„Ši tauta yra kelyje, toli-i 
karo ir prekybos laivynas, nančiame ją nuo realiu gy-Į 
didžiausias ekonominis na- venimo faktu — i.u<

bą, jos didžiausias pasauly 
ikybos laivų 
ekonominisdidžiausias ekonominis pa

jėgumas. svariausias politi- minimo 
nis žodis. Gal taip ir buvo. : cionizmas vos tiktai nesuku- 

! rė Hitleriui ir Japonijos im- 
Bet palyginamai neilgai: perializmui galimybės su

trukus, atominę bombą šni- naikinti pasauli.“
pai pardavė sovietams, ato
minių povandeninių laivų' . Turėdamas galvoje dulė- 
planus ir jų smulkią konst-i Jan^i sovietų karinį pajėgu- 
rukciją „išsiskaitė“ ir tokių ma iv su juo komunistų grės- 
pat laivų prisidirbo sovietai.! admirolas atkreipė ko- 
tarpkontinentiniu raketų ir- nn'teto dėmesį į pavojingai 

mažinamą Amerikos kariuo- 
! menės paprastųjų, ne ato- 
j minių, ginklų pajėgumą, nes 

Šiandien juokais sakoma.' kare- vedamame be atominių 
kad Amerikoje vis dėlto dar: pavartojimo, sovietų
yra daugiausia ir su ilgiau-: kariuomenė butų daug pajė- 
siom barzdom kūtvėlų ir ji; »esnet negu vakariečių, 
turi galingiausią pasaulyje

erdvėlaivių prisistatė sovie
tai... Ir kas toliau?

kriminalistų organizaciją.

Tokios padėties akivaiz
doj kongreso karinių išlaidų 
Aprobavimo Komitetas pra
eitą geužės mėnesi buvo pa
sikvietęs admirolą Hyman 
G. Rickover, vadinamą ato-

mi. bę.

IGį kiti rašo?

ranėnų (sanskrito), graikų, Liaudininkų sąjungą. Per tą 
lotynų, tocharų kalbų, šios k]uba buvo plačiai išgarsin- 

ba.:ų įas iietuviu vardas ir tikėta-kalbos yra senosios
(ir lietuvių) kalbos seserys . kacj bent vienas lietuvių 

bus išrinktas i parlamentą. 
Bet to pasiekti nepavyko.

GINKLUOTA TAUTA... Šiuose rinkimuose lietu- 
Turbūt nėra pasauly kitos™ savų kandidatų neturi, 

i valstybės! kurios civiliniai />.™ntele vieta lietuviui 
igvventojai turėtu savo ran- laimėti yra Montevideo sa- 
| koše tiek įvairiu ginklu, kiek ,v>valdybe čia kandidatuo
se turi Amerikoje. Jau tik Ją nmtas lietutis Pranas Do 
oficiali statistika, kuri re- bilevicius.
miasi registracijos žiniomis,1

VIS TOS INTRIGOS! , vo. o ši kartą jiems skirtos1 r°do. kad amerikiečių na-1

uo prisi-j PLB valdyba rugsėjo 18-i
kad senasis izolia-j 19 dienomis V. ir A. Adam-

kėdės buvo tuščios.“ į muose ar kišenėse esama25
Į miiionai šautuvų, revolverių- 

Kodėl taip Įvyko? Nau- ir kitokių šaunamųjų ginklų, i

Įsteigta J. Kapočiaus 

biblioteka

Montevideo. Jose Zura-
j Bet gal dar tiek yra neregist- į nez gt. nr. 3219. įsteigta Juo- 
ruotų, nes tokios registraci- j zo Kapočiaus vardo biblio- 
jos čia ilgai niekas nereika-j teka. Kiek teko patirti, joje 
javo. Mažai padeda civilių: yra nemaža knygų,-'išleistų

„0 jeigu sovietams pasi
seks pasistatyti laivyną.“ sa
ko admirolas, “kuris suge
bės sutrukdyti mūsų laivyno 
karines operacijas, tai iie 
galės pasiimti viską, dėl ko 
mes nenorėsime rizikuoti a- 
tominio karo. Ir jie galės su-

kų vasarvietėje Tabor Farm jienos informuoja šitaip: 
sukvietė JAV ir Kanados:
lietuvių spaudos, radijo ir! JAV LB vadovai pareika- 
I B atstovus pasidalinti min- lavę, kad konferencijoje ne
rtinis lietuvių gyvenimo o-! dalyvautų asmuo, kurs. PLB' ginklavimuisi suvaržyti da-j nepriklausomoj Lietuvoj, o 
piausiais reikalais. ' pavestas, daugiausia ta kon- bar leidžiami potvarkiai, nes' taip pat ir vėlesniais laikais

juos leidžia paskiros valsti-i išeivijoje, 
jos ir nėra bendro federali-* 
nio įstatymo. Taigi ginklai

pavestas, daugiausia ta kon
ferencija rūpinosi. PLB val
dybai nesutikus to asmens 
pašalinti, JAV LB vadovai 
nutarę konferenciją boiko- 

i tuoti.Į ...
O kodėl tokia nepaprasta 

neapykanta tam asmeniui? 
Jis. mat, JAV LB taryboj y- 
ra opozicijoje, nesivaržo pa
sakyti jos posėdžiuose tai. 
kas jam atrodo nenaudinga 
Lietuviu Bendruomenei.t

Taigi ne be reikalo Nau
jienos savo straipsnį pava- 

volertinė vadovybė, prieš dino „Nesutaria dėl būdų 
mėnesi raginusi savo veikė-, Bendruomenei kenkti“. Ne- 

' gerai, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenėje vis nesiliau-

Buvo susirinkę kelios de
šimtys asmenų. Naujienos 
rugsėjo 21 d. vedamajame 
iškelia tame suvažiavime 
paaiškėjusius nesklandumus 
tarp PLB ir JAV LB valdy-( 
bu. Laikraštis rašo:

„Tabor ūkyje' paaiškėjo, 
| kad yra kilęs nepaprastai 
aštrus konfliktas tarp Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės ir naujai išrinktos JAV
Lietuvių Bendruomenės va
dovybės. Jis toks aštrus, kad

jus ir pritarėjus galimai gau-
minio laivyno tėvu, pareikš-! duoti mums smūgį, patvs ne-! ja tokie dalingi jos sveikatai■ kmmą spaudos koU/e\enci-; skersvė.ai ūstL 

ją. paskutinę savaitę įsake |kai o

Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas bostonietis Juozas 
Kapočių? yra kuri laiką gy
venęs Urugvajuje.

Aido chorui 20 metų

Tai vienintelis lietuvių
choras Montevideo. visą lai-, 
ką Vytauto Dorelio vado-Į 
vaujamas. Jis įugpiūčio 21 
d. minėjo savo veiklos 20 m. 
sukakti.

„kontrobandos“ keliu ke
liauja iš vienos valstijos į ki
tą. Be to, jų daug Įvežama 
ir iš užsienio. Čia Įvežamos 
atskiros jų dalys, o vietoje 
iš ju specialistai gali sumon
tuoti nors ir patrankas.

Pastaruoju metu kelia
mas šis klausimas kongrese, 
kad būtų išleistas visam 
kraštui privalomas apsigink
lavimą varžantis Įstatymas.

KAS BUS PO 60 METU?
A

Jei gimdymai nesumažės, 
tai. Gyventojų Surašymo^ 
biuro duomenimis. 2030 m. 
JAV-se bus 332 mil. gyven
tojų (dabar yra 207 mik).

Sovietų Š-goje bus 373 
mil. (dabar 243 mil.), Japo
nijoje — 134 mil. (dabar

ti savo nuomonę valstybės naudodami atominio 
saugumo klausimu. Dalinai priemonių“, 
išcenzūruotas šio admirolo-
raportas buvo paskelbtas tik Tokiai galimybei išveng
dabar, nes jame esama daug ti H. Rickover siūlo tuoj cijon neatvyko. Nepasirodė,
priekaištų karinei vadovybei moderninti JAV lėktuvne- ir frontininkų kontroliuoja-, rugsėjo 27 d. laidoje ra-;F1'3 194 mi*.). 
ir pačiam kongresui bei ki-, sius, didinti atomine jėga mos spaudos atstovai. Kito- šo. ką kiekvienas lietuvis Daug didės 
tiems vadovaujantiems poli- varomų povandeninių laivų se konferencijose jų redak-' turėtų žinoti apie lietuvių bus Indijoje n Kinijoje. Ten
tiniams JAV sluoksniams. (ir palydovinių laivų skaičių toriai net koreferentais bu- kalbą, būtent:

ten nevažiuoti. Frontininkai 
paklausė. Jie šion konferen-

LIETUViy KALBA

Dr. Antanas Klimas Drau-

Aido choras yra sėkmin
gai dalyvavęs ne tik lietuvių 
renginiu programose. Jis sa
vo lietuviška programa yra 
džiuginęs klausytojus teatrui bil., Vokietija — $1.5 bil. 
ir televizijos tarptautinėse ! O nuo Antrojo pasaulinio 
programose. karo pradžios iki 1971 m.

pradžios JAV-bės kitoms 
valstybėms išdalino $46 bil., 
,iš jų $27 bil. negrąžintinai.

Daugelis už tą pagalbą 
dabar atsimoka JAV-bes 
niekindamos ar kokiu kitu 
blogiu.

u

Paragink savo pažįstamus
sni? prieauglis .. . v- i . • « « •issirasyti Keleivį. Jo kaina

gyvens bidonai žmonių. metams $7.00.
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KAB SKAITO BANL
JUS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKU, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

KANADOS NAUJIENOS
SPALIO 9-10 DIENOMIS ST. CATHARINES. ONT.. 

SEPTYNIOLIKTOJI KANADOS LIETUVIŲ DIENA
TRYS ŠIMTAI JAUNIMO ATLIKS PROGRAMĄ ' Ruošiasi pagerbti rašytojus

DETROITO NAUJIENOS

ANTRASIS KANADOS JAUNIMO KONGRESAS. 

PROTESTO DEMONSTRACIJA
z

Visa tai įvyks šį savaitgalį, todėl čia dar kiek paskuti
nių informacijų.

Lietuvių diena šiemet paįvairinama įdomia lietuvių 
tautodailės paroda miesto muziejuje, 343 Merritt gatvėje. 
Paroda jau veikia nuo spalio 6 d. ir bus uždaryta spalio 
12 d. Atidaryta kasdien 2-5 ir 7-9 vai. vak.

Nė vienoje Lietuvių dienoje dar nebuvo tiek jauni
mo, kiek jo tikimasi šioje dienoje, nes tuo pačiu metu bus 
ir Antrasis Kanados Jaunimo Kongresas, Jo išvakarėse, 
spalio 8 d. 7 vai. vak. Merriton Commur.ity Centre bus 
draugiškos krepšinio ir stalo teniso rungtynės, o vakare 
jaunimo susipažinimo vakaras.

Spalio 9 d. nuo 10 vai. ryto Holiday Inn (Qew & Lake 
St) — kongreso posėdžiai.

Lietuvių dienos meninę programą šiemet atliks per 
300 jaunimo.

Lietuvių dienos ir Jaunimo kongreso dalyvių susipa
žinimo vakaras bus spalio 9 d. 7 vai. vak, gražioje ir nau
joje salėje, 270 Ontario Street.

Spalio 10 d. 2 vai. popiet — pamaldos katedroje 
(Church St.). Tuoj po pamaldų einama prie Nežinomo 
kareivio kapo. kur bus padėtas vainikas.

4 vai. popiet Collegiate auditorijoje (34 Catharines St.) 
bus iškilmingas susirinkimas ir koncertas, kur dalyvaus ir 
žymūs valdžios atstovai. j

Šventės komitetas yra užmezgęs tamprius ryšius su 
vietos spauda. Ji yra aprūpinta reikalinga medžiaga. Taip 
pat glaudūs santykiai yra ir su vietos valdžios pareigū
nais. Jie nuoširdžiai teikia reikalingos pagalbos.

Komitetas stengiasi, kad šventė būtų Įdomi ir maloni 
visiems į ją atsilankiusiems. Visi svečiai yra laukiami su 
išskėstomis rankomis. Jų laukiama ne tik iš Kanados, bet 
ir iš JAV. Kas tik galite, dalyvaukite Septynioliktoje Ka
nados Lietuvių dienoje spalio 9-10 dienomis St. Cathari
nes mieste, Ontario.

Lietuvių Dienos Komitetas

Lauktos statybos tikrai 
prasidėjo

1
>. Visi korespondentai rašė-! 
me ir rašėme, jog lietuviškos 
Dievo Apveizdos parapijos 
statybų pradžia visiškai ne
betoli. Daug parapiečių 
susirinkimų, daug tarybos ir 
visokių komisijų posėdžių.
daug vargo su svetimtaučiu 
architektu ir su savais kle
bonais. Vis dėlto trijų ket
virčių miliono centras, ku
riame ne tik bus sekmadie
niais meldžiamasi, bet ku
riame tilps ir lituanistinė 
mokykla, galės sportuoti ir 
pramogauti jaunimas, galės 
posėdžiauti ir pokyliauti vy
resnieji, pradeda tapti rea
lybe. -V

Tiesa, ne visai nuo ten 
pradėta, nuo kur pradėti bū
tu norėjęs siu eiliučiu auto
rius ir daugelis kitų. Idealu 
būtu buvę, jei pirmiausia bū
tų ėmę dygti kultūrinio pa
stato sienos. Kuo ne visi a-1 
merikiečiu parapijų židiniai 
šitaip pradedami. Kultūrini 
centrą užbaigus, juo gali 
naudotis maldininkai, moks
leiviai ir pramogautojai. 
Bažnyčia bei klebonija gali 
sekti už metu ir kitu, visiš
kai nesiskubinant. Pas mus 
gi buvo pradėta nuo klebo
nijos. Šitaip, deja. nutarė 
dominuoja senosios kartos • 
parapiečiai. Be abejo, bai-'

I> i
I Detroito Lietuvių Kultu-1 
! ros klubas, prieš kurį laiką Į 
{ vienais metais pagerbęs mo
kytojus, kitais — ūkininkus, 

į šį rudenį rengia lietuvių ra- 
• šytojų pagerbimą. Apie tai 
1 spaudos bendradarbiam mi
nimo klubo pirmininkas An
tanas Musteikis jau buvo: 
pranešęs pereitą pavasarį, į 
ir. jei gerai atsimenu, aš esu 
apie tai Keleivyje porą žo 
džių užsiminęs.

Neseniai apie planuojamą! 
rašytojų garbei akademiją' 
A. Musteikis vėl paaiškino 
per lietuvišką radijo prog
ramą. Pranešime užakcen
tavo, jog pagerbimo akade-į 
mija, meninė dalis ir vaišės Į 
tikrai įvyks sekmadienį, lap- j 
kričio 7 d., Lietuvių namuo-; 
se. Labai gaila, kad jis dari 
nepaaiškino, kurią valandą 
akademija prasidės, kurie 
rašytojai pagerbime jau pa-, 
žadėjo dalyvauti, kokia a-' 
kademinė ir meninė progra
ma bus atlikta. Visa tai jis 
pažadėjo pranešti vėliau, 
nors laiko beliko tik kelios 
savaitės. Viliuosi, kad kas 
nors, gal ir šių eilučių rašė- 
jas, dar spės į Keleivi laiku 
parašyti.

i
Santaros - Šviesos t 

suvažiavimas Tabor Farmoj

Rugsėjo 8-12 dienomis 
buvusiame Juozo Bačiūno. o 
dabar Valdo Adamkaus kur
ortiniame ūkyje, vadinama
me Tabor Farm vardu ir e- 
ančiame už 100 mylių į rytus 
nuo Chicagos, už 200 mylių 
į vakarus nuo Detroito, įvy
ko aštuonioliktasis Santaros 
-Šviesos federacijos suva
žiavimas.

Kaip ir kuo ne kiekvienais 
metais, suvažiavimas pasi
žymėjo nepaprastai stipria 
ir įdomia kultūrine progra
ma. Šį kartą didelio dėmesio 
ir užbaigus minutes trukusių 
aplodismentų susilaukė jau
nos filologijos daktarės, be
ne 22 ar 23 metų amžiaus, 
universiteto profesorės De-' 
Ii jos Valiukėnaitės paskaita 
apie Shakepeare’o veikalų 
vertimus į lietuvių kalbą. 
Per nepilną valandą ji klau- Į 
svtojams papasakojo - per-Į 
skaitė įdomiausias, gerai1 
tarpusavy surištas savo di
sertacijos vietas. Beveik ly
giai įdomi buvo ir dr. Bene
dikto Mačiuikos, irgi univer
siteto profesoriaus, paskai
ta apie padėtį dabartinėje 
Lietuvoje. Kita, gal ir ne[ 
taip įtikinančiai perduota, Į 
Augustino Idzelio paskaita! 
apie pramonės teikiamus! 
pliusus ir minusus okupuo
toje Lietuvoje sukėlė gau
sias diskusijas..

Rugsėjo 11 d. rengtame 
literatūros vakare dalyvavo! 
su poezija Vitalija Bogotai-; 
tė. Eglė Juodvalkytė ir Aus-Į 
tė Pečiūraitė. Prozos paskai- Į 
tė Rimas Vėžys ir jaunas es-| 
tas profesorius bei poetas* 
Mardi Valgemae.

Dalia Juknevičiūtė kartu 
su keletu čikagiškių jaunų 
aktorių pastatė vieno veiks
mo dar niekur nevaidintą 
Antano Škėmos sceninį vei
kalą Ataraxia. Tuo buvo pa-

■ ~

mintis, kad su kitais dviem 
pastatais — bažnyčios ir 
kultūrinio centro — bus už
delsta, nėra ko, nes ką gi 
klebonas su vikaru savo rū
muose ant plyno lauko galė
tų veikti vieni.

Rugsėjo 26 d. buvau nu-, 
važiavęs savo akimis pama- ■ 
tyti. Prie Devintos Mylios į 
kelio, už % mylios į vakarus! 
nuo Telegraph’o, kairėje, j 
taigi pietinėje pusėje, virš Į 
kupstų ir krūmokšnių ryškiai J 
iškilęs dviaukštis rausvu ply- į 
tų pastatas. Jo išvaizdos į 
dabar neaprašinėsiu, nes tai į 
nėra jau taip svarbu. Visgi j 
džiaugsmas ėmė matant, jog‘ 
ir sienos baigtos, ir stogas, j 
ir pro kiaurus langus blizgė-: 
jo palubėse izoliacijos si-i 
dabras. O kad dirbama ne-į 
delsiant, liudijo darbo tęsi
mas sekmadieni. įsivaizduo
kite ! Statoma katalikų baž
nyčios klebonija, kai para
piečiai meldžiasi! Tikrai: 
buvau nuvažiavęs apie vie
nuoliktą iš ryto ir pro langų 
kiaurymes mačiau antrame 
aukšte plušant mažiausia 
tris vvrus.

Nepaisant superoptimisti- 
nių pranašysčių, jog dar šį 
rudenį pakils ir kultūrinio; 
pastato sienos, ko nors jau-! 
dinančio iki sekančio pava-' 
sario netenka laukti. Tik ne-, 
labai drąsiai norisi spėti,1 
jog 1972-73 mokslo metus 
lituanistinė mokykla gal ir

''V

pradės tikini lietuviškame 
kultūriniame centre. Kaip iš 
tikrųjų bus. kartas nuo kaito 
Keleivio skaitytojams para-j 
šysiu. į

minėtas kaip tik prieš 10 
metu automobilio katastro- 
foj žuvęs Antanas Škėma.

Arnoldas Giedraitis čia 
pastatė Kosto Ostrausko vie
no veiksmo veikalėlį Lozo
rių.

Abu vaidinimai buvo ne- 
paprastai įdomūs.

Publikos suvažiavimo pro
gramose dalyvavo tarp 60 ir 
140 žmonių, daugiausia tarp 
18 ir 50 metų amžiaus. Aliai 
vienoje programoje publikos 
tarpe mačiau ir aktorių - re
žisierių Stasį Pilką ir žurna
listą Vincą Rasteni.

Mano išvada: kol čia gi
męs at bent augęs jaunimas 
per tokius suvažiavimus te- 
besireiškia, mes dar negali
me Šaukti, jog jau esame mi
rę. Kada tik į Santaros-Švie
sos suvažiavimą Tabor Far- 
moje atsilankau, visada na
mo grįžtu džiaugsmo pilna 
širdimi.

Mirė Petras Medonis

Rugsėjo 16 d. ryte. širdies 
smūgio ištiktas, mirė seno
sios kartos visuomenininkas 
Petras Povilas Medonis.

Velionis buvo gimęs 1892 
m. gruodžio 2 d. Paliūnų 
kaime, Seirijų valse., Seinų 
apskrity. Į JAV. Į Pennsyl-; 
vanijos valstiją, atvyko 1910; 
metais. Įsitraukęs į visuome
nini veikimą, uoliai organi
zavo Lietuvos vyčius, dirbo 
LRKSA kuopoje ir, Lietu
vai atkuriant nepriklauso
mybę, — Tautos fonde. A- 
pie 1926 metus atkeliavęs į 
Detroitą ir pradėjęs dirbti 
Chrvslerio automobilių kom
panijoje, vėl įsijungė į Įvai
rias katalikiškų organizaci
jų valdybas. Net naujųjų at
eivių eroje, kai visur atsira
do daug universitetus baigu
sių veikėjų, jo visuomeninė 
veikla buvo čia vis labai ver
tinama.

Šalia katalikiškų organi
zacijų. ’jis 1952, 1956 ir. ro
dos, dar kažkuriais vėles
niais metais buvo Detroito 
Lietuvių Organizacijų Cent
ro pirmininku, nes buvo to
lerantiškas, sugyvenamas, 
visom pusėm priimtinas 
žmogus. Mano nuomone, jo 
lėtumas ir šaltumas dažnai 
ataušindavo ir labai karštus 
oponentus.

Laisvalaikiu nuo tiesiogi
nio darbo ir visuomeninio 
veikimo jis mėgo dirbti 
smuikus. LE 18-me tome P. 
Medonio trumpoje biogra
fijoje rašoma, kad jis yra 
padaręs apie 100 smuikų. 
Bet tas LE tomas pasirodė 
1959 m., taigi 12 metų prieš 
P. Medonio mirtį. O kaip 
tik 1960 m. velionis išėjo į 
pensiją ir, mano žiniomis, 
smuikus dirbo iki paskutinės 
pyvenimo dienos. Jo smuikai 
buvo amerikiečių labai ver
tinami, ir už tuos yra laimė
jęs premijas tos rūšies paro
dose.

Iš Charles Step laidojimo 
namų per Šv. Beatričės baž
nyčią velionis rugsėjo 18 d. 
buvo palaidotas Holy Se- 
pulchre kapinėse.

Senosios kartos didieji vi
suomenininkai Detroite jau 
baigia pasitraukti į anapus. 
Tokių, kaip velionis Petras 
Medonis, kaip Justinas Pil
ka, Helen Rauby. Barbora 
Keblaitienė, Pranas Juzė
nas, Dorainvkas Kasparka ir 
visa eilė į juos panašių, per 
paskutinius dvidešimtį metų

Atlanto rajono Simo Kudirkos vardo skautu ir skaučių stovyklos 
viršininkas s. Mykolas Subatis ragauja sesių lauko virtuvėje iš
keptus blynus.

Nuotrauka P. Bivainio

Simo Kudirkos stovykla 
Atlanto rajone

Rajono skautams jau pa
žįstama ir patraukli 4H sto
vyklavietė N. Spencer, Mas- 
sachusetts. šiais metais buvo 
sutelkusi 374 stovyklauto
jus. Tai buvo gausiausia, o 
pagal stovyklos viršininką 
s. M. Subatį, ir geriausiai 
pasisekusi stovykla. Tokią 
ją padarė puikus oras ir 
kruopščiai organizuotos bei 
gražiai pravestos progra
mos. Ir štai tie, kurie pasi
sekimu įrodė savo sugebėji
mus:

Seserijos pastovyklėje: 
ps. A. Bačkaitienė — vado
vė su aajutante v.s.v.sl. R. 
Gudaitiene, programos koor
dinatore — ps. G. Petrulie
ne, vadove paukštytėms—s. 
R. česnavičiene. skautėms— 
ps. A. Dabrijaite, židinie- 
tėms — s. R. Moliene ir vyr. 
skautėms — ps. sese Igne.

Brolijos pastovyklėje: s. 
v.v.sl. S. Lisauskas — vado
vas su programos koordina
torium ps. G. Čepu, vadovu 
skautams vyčiams s.v.v.sl. 
A. Valančiūnu. skautams— 
ps. K. Maloniu ir vilkiukams 
— os. G. Dragūnu.

Gal stovyklautojai ir nu
siskųsdavo, kad perdaug už
siėmimų ir permaža laisva
laikio, tačiau tik stovyklą 
apleidus išrvškėįo jos tikra
sis vaizdas, kupinas malonių 
įspūdžiu ir pasigėrėtinų dar
bo rezultatu.

Laisvalaikiai? ir sportui 
skirtą priešpaskutinę sto
vyklos dieną gyvai buvo or- 
garizuota sporto programa 
prityrusio sporto vadovo s. 
v. fil. A. Šilbajorio, o sesių 
pravestas ”rodom - darom*4 
pusdienis buvo ne tik Įdo

mus, bet ir linksminantis. 
Taip pat sesių (v. sk. A. Ry- 
gelytės iniciatyva) Įspūdin
gai ir spalvingai buvo pra
vestas ir kita vakarą senų 
lietuviškų vestuvių isceniza- 
vimas. O kad vakarų laužai
būtų Įdomesni, jie buvo pra
vedami kas vakarą skirtin
gai: bendri visos stovyklos, 
atskiri brolijos ir seserijos, 
atskiri vilkiukų ir paukšty
čių, arba šakomis ir pan. Ps.
L. Gausienė gerai mokėjo 
juos pravesti. Vienas iš lau
žų buvo pridegtas nuo nuo
dėgulio iš Australijos, atvež
to iš ten ką tik grįžusio bro
lijos VS v.s. P. Molio.

I
Stovyklautojai nepamirš, 

kad jie buvo skaniai maitin
ti prityrusio ūkio sk. vedėjo 
s.v.v.sl. A. Pridotko ir virė
jo H. Beaudette pastangom, 
kad buvo gerai mediciniškai 
aprūpinti med. sesių I. Ja- 
linskienės ir I. Alksninienės 
rūpesčiu ir kad jų vandens 
malonumai buvo apdrausti 
s.v.v.sl. A. Valančiūno ir s. 
v. G. Aukštuolio asmenyse. 
Atstume būdamos brolijos ir 
seserijos pastovvklės bei 
brolija, vesdama naktines 
iškvlas. prisimins turėtus 
puikius rvšius su štabu. j. 
sk. R. Baierčiaus aprūpinto 
profesionalinio ir nuolatinio 
radijo ryšio pagalba.

Sto vykia buvo pasirinku
si Simo Kudirkos vardą, nes 
tuo norėta atžymėti mūsuc
herojaus drąsaus, bet nesėk
mingo žygio siekiant laisvės 
metines. Ryšium su tuo, s. 
R. Jakubausko redaguoja-

į anapus iškeliavusių, gyvųjų 
tarpe beturime vos keletą.! 
Garbė jiems visiems. įniru
siems ir gyviesiems, nes jie 
buvo ir yra didieji lietuvy
bės ramsčiai.

Alfonsas Nakas

t Kaip jau žinoma, rugsėjis 

; yra Lietuvių Bendruomenės 

; mėnuo. Kiekvienas yra pra- 

, somas atlikti savo pareigą , 

1 Bendruomenei — sumokėti

solidarumo inaša.

. mas stovyklos laikraštėlis 
į buvo simboliškai pavadintas 
; "Grandinė“. o mintimis su 
i Simu stovykla prasidėjo ir 
| baigėsi. Jo žygio prasmė dar
I giliau paliesta Simui Kudir- 
, kai skirtąją dieną, kuri vie- 
! toje laužo buvo užbaigta Si- 
; mo Kudirkos tei>mo įspū- 
! dingu iscenizavimu.
! Stovyklai artėjant i galą, 
iškilo Įvairiu varžybų laimė-

• tojai, štai jie:
I.B Centro valdybos at- 

1 siųstais medaliais apdova
noti skautiškiausi stovyklau- 

! tojai D. Špakevičiūtė ir psl.
! E. Meilus.

Paukštyčių skilčių varžy- 
! bose laimėjo I vietą Phila- 
! delphia, II — Washingto- 
i nas, III — Worcesteris.

Vilkiuku: I —Hartfordas, 
II — Worcesteris, III — Eli- 
zabethas.

Skaučių: I — Elizabethas,
II _ Worcesteris, III — Phi
ladelphia.

Skautų: I — Worcesteris, 
į II — New Yorko Ąžuolai, 
i III — Brocktono Stumbrai.

Graži stovyklos tvarka ir 
Į darnus jos pravedimas. be 
anksčiau minėtu vadovų, 
priklausė taip pat ir nuo sto- 

; vykios viršininko s. M. Su- 
; bačio pasirinktų padėjėjų:
: jo pavaduotojo s. A. Gudai
čio, dvasios vado ps. kun. V. 
Bitino, komendanto c.v.v.sl. 
R. Žino, sekretorės ps. I. 
Jankauskienės, iždininko ps. 
A. Glodo ir pionerijos in
struktoriaus j.v.s. M. Mano- 
maičio.

Stovyklą, be gausaus tėvų 
skaičiaus, aplankė seserijos 
ir brolijos vyriausi skauti
ninkai s. L. Milukienė ir v. 
s. P. Molis, kuris, be sveiki
nimu. perdavė ir įspūdžiu? 
iš paskutinės savo kelionės 
i 13-ia pasauline skautų 
iambore^. Kiti svečiai — 
VS pavaduotoiai s. S. Snha- 
tienė ir v.s. Č. Kiliuli? T SB 
dvasios vada? kun. -T. Pakal
niškis ir v.s. kun. S. Yla soe. 
sk. v°d. s. D. Banevičienė, 
vadovių lavinimo sk. ved. 
ps. L. Kiliulienė ir kt.

Stovvkla buvo ištisai fil
muota ir rekorduota i juos- 

I tas filmininko Pauliaus Bi
vainio.Į

Atsisveikinę su sugriautu 
i palapinių miestų, o kartu ir 
i su saulėta vasara, stovvklau- 
! tojai išsiskirstė su viltimi, 
j log sekančiais metais susi- 
; tiks dai didesnėje Atlanto 
' rajono stovvkloie. kuri no- 
į rės priojausti tain pat Ąžuo
lo ir Gintaro mokyklas.

*•/

s. A.J.G.

Senas parvirsta ir negir
tas.

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

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

Plokštelę neseniai išleido ''Lietuvių Dienos“.
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Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

MIRĖ Z. TOLIUŠIS

Zigmas Toliušis, teisinin
kas, visuomenininkas, trum
pai sirgęs, mirė Kaune š. m. 

j-ugsėjo 12 d. Palaidotas

Mirė dr. V. Alseikienė

Rugsėjo 26 d. Kaune mi
rė akių gydytoja Veronika 
Janulaitytė - Alseikienė, 88 
metų amžiaus. Ji, turbūt, bu
vo seniausia Lietuvoje gy
dytoja.

JAV-se liko liūdintys jos

rugsėjo 15 d. Mikšiuose, tė
viškėje, netoli Jurbarko.

Z. Toliušis z' buvo gimęs
1889^ m.duktė įžymi archeologė prof.

dr. Marija Gimbutienė ir sū
nus Vytautas, Eltos redak
torius.

Jiems ir visiems kitiems 
velionės artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.

m. Kaune baigė gimnaziją 
ir 1912 m. teisės mokslus 
Petrapilyje. Negalėdamas 
gauti darbo Lietuvoje, iki 
1917 m. tarnavo rusų teismo 
Įstaigose Kijeve ir Poltavo- 
je. Toliušis 1920 m. buvo 
paskirtas Lietuvos nepa
prastu Įgaliotiniu Ukrainai Mirė Pr. Ulevičius

ir Charkove pasirašė susita-j RugSėjo 22 d. Vilniuje po 
rimą. dėl lietuvių tremtinių ■ įjgos jr sunkios ligos, mirė 
grąžinimo Lietuvon. Į senas komunistas, istorijos

1921 m. Lietuvon grįžęs, į mokslų kandidatas, Mažo-
jis buvo. svarbesniųjų bylų 
tardytojas, 1924-1944 m. 
advokatas Kaune, 1941-44 
metains — Lietuvos advo
katų tarybos pirmininkas.

Velionis visuomenės dar
bu domėjosi nuo gimnazi
jos laikų. 1906-1908 m. da-

sios lietuviškos sovietinės 
enciklopedijos vyr. redakto
riaus pavaduotojas Pranas 
Ulevičius.

Jis buvo gimęs 1907
Vilkaviškio apylinkėje. Šiais 
metais lankėsi JAV-se, bet

lyvavo Dainos draugijoje jas apleido jau sirgdamas 
ir jos vaidinimuose. Akty

NAUJAS LIETUVOS 

KATALIKŲ PROTESTAS

”New York Times“ dien
raštis š. m. rugsėjo 27 d. 
paskelbė svarbią žinią apie’ 
okup. Lietuvos 2,000 katali-j 
kų protesto raštą Sovietų Są-I 
jungos vyriausybei ir apla
mai apie religijos suvaržy
mus Lietuvoje.

Dienraščio koresponden
tas T. Shabad pranešė: Lie
tuvos katalikų protesto raš
tas — atviras laiškas, turįs 
š. m. rugsėjo 19 d. datą, ir 
rugsėjo 26 d. jis buvo paro
dytas užsienio spaudos at
stovams Maskvoje.

Laišką pasirašė 2000 
Prienų parapijos tikinčiųjų. 
Jie pabrėžė, kad vietos įstai
gos varžo religijos laisvę. 
Dienraščio korespondentas 
pažymėjo, jog tas atviras 
laiškas liudija, kad katalikų 
Bažnyčios svoris Lietuvoje 
tebėra didelis, nepaisant ko
munistinės propagandos, e-j 
są, Lietuvos tikintieji vis la 
biau atšąlą nuo religijos.

Dienraštis pareiškė nuo 
monę, kad šis Prienų para-' 
piečių laiškas taip pat liūdi-1 
ja: religinės bendruomenės 
iš sovietų valdžios bei par
tijos vis griežčiau reikalau- 

m'įja garantuoti religijos lais-1 
vę. numatytą sovietų kons-! 
titucijoje.

Lietuvos katalikų su 2000 j

K,. Ir •: •------- r............ gi X.
Nigerio valstybės finansų ministras Mouddour Zakaru 

Pasaulio Banko ir pinigu fondu susirinkime VVashingto- 
ne. Jis dėvi savo tautinius drabužius, prie ausų turi apa
ratą, kuriuo girdi posėdžiu kalbų vertimą.

Lietuvis gydytojas kovoje 
už savąją kultūrą ir laisvę

(Dr. Balio Matulionio paskaita, skaityta

f

metais lietuvių tautai išaušo laisvės rytas! Prasidėjo ryž
tingą ir atkakli kova už laisvę, už tos laisvės apgynimą

; ir išsaugojimą.
Senieji mūsų tautinio atgimimo žiburiai vieni jau bu- i vo pailsę, amžiaus išvarginti, o kitų jau išvis nebebuvo 

t gyvUjy tarpe. Bet jų vieton stojo nauji lietuvių laisvės ko- 
I votojai. kurie sa vo pirmtakų pradėtą darbą tęsė tokiu pat 
į pasiaukojimu ir ryžtu. Ir jų būrys vis didėjo. Iš tos jau

nesniosios gydytojų visuomenininkų kartos tik keletą var-
j dų tepaminėsiu.

►

Domininkas Bukantas

Domininkas Bukantas (1873-1919), gydytojas, visuo- ’ 
menininkas. Gyveno ir dirbo Dusetuose, vėliau Zarasuose. 
1917 m. Lietuvių seimo narys Petrapilyje. Zarasuose po 1 
pasaulinio karo organizavo lietuvių gimnaziją. Sprendžia
mą vaidmenį suvaidino, atlietuvinant Zarasų miestą ir 
apylinkes. Plačiai, aktyviai dalyvavo lietuvių spaudoje.

Prof, Petras Avižonis

Petras Avižonis (1875-1939) — mūsų iškilusis oftal
mologas, Lietuvos universiteto profesorius, kurį laiką me
dicinos fakulteto dekanas, universiteto prorektorius ir 
rektorius. Jis buvo vienas iš kūrėjų ir pirmininkas 1890 
metais Mintaujos gimnazijoje įsteigtos slaptos lietuvių 
moksleivių "Kūdikio? draugijos, kurios vadovaujami lie
tuviai mokiniai 18$>6 metais atsisakė ggimnazijpje mels
tis rusiškai. Sukilusieji mokiniai buvo pašalinti iš mokyk
los, ir tik maža jų dalis buvo priimta atgal. Avižonis bend
radarbiavo daugelyje lietuviškų laikraščių bei žurnalų. 
1897 metais parašė "Lietuvišką gramatikėlę“, kurią ki
tais metais mimiografu multiplikavo petrapiliečiai studen
tai. o kalbininkas Jonas Jablonskis, pasiremdamas ta "gra- 
matikėle“, parašė "Lietuvių kalbos gramatiką“, 1901 m. 
išspausdintą Tilžėje slapyvardžiu Petras Kriaušaitis. Vie
nas iš didžiausių Avižonio mokslo darbų — Akių ligų va-

• dovas. išėjęs jau po jo mirties 1940 metais. Tai aukšto Iv-
• gio mokslo darbas, pasižymįs pavyzdine lietuvių kalba ir 
i daugiausia jo paties sukurta lietuviška medicinos termi- 
; nija.

VIII-tame Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 

suvažiavime New Yorke 1971. IX. 4.)

(Tęsinys)

Prof. Petras Radzvickas

parašų "atvirame laiške“ iviai veikė studentų tarpe 
Petrapilyje, karo metu dir
bo lietuvių tremtinių tarpe 
Poltavoje ir Odesoje. Kau
ne dalyvavo įvairiose visuo
meninėse organizacijose:
Kaliniu globos draugijoje, .... m- -
žiburėlyje, Vytauto D. Ko. i P<™'n.nkų esama. Tiesoje 

. mitele,' Vilniaus krašto lie-!™®??]? 19 d papasakoja M. 
tuviams šelpti komitete, JGnkstlene'Jl ras0:
Spaudos Fonde, Varpo .. i Juozo Zdebskio p
bendrovėje ir kt Slaullu.ose- S«n-1 jįs buvęs suimtas.

Kaip elgiasi raudonasis 

dvarininkas

Kolchozų pirmininkai da
bar yra tas pat, kas seniau 
buvo dvarininkai. Kokiu

j pabrėžta: Lietuvos dvasi- Į 
ninkai varžomi, jiems vyk-' 
dant religines apeigas, be to. j 
nurodyta, kad Prienų para-’ 
pijos kunigas buvo suimtas, • 
nes "vaikus mokęs katekiz-I 
mo“ ar juos paruošęs komu-; 
nijai. j

Laiške nurodytas kun. nįo atgimimo veikėjas. Už lietuvišką veiklą buvo visam '
' Juozo Zdebskio pavyzdys amžiui ištremtas į Rusiją. Jam, kaip gabiam medikui, bu- .

vo atsidaręs kelias į profesūrą Maskvos universiteto me- *!os ovl? U__ ‘^os c e„e&^cl 
dicinos fakultete, tereikėjo iškeisti katalikų tikėjimą pra.

nes vaikus
dien iš Kelmes rajono ’ Ko-į mokęs katekizmo, ir laukia-

Profesorius Petras Radzvickas (1864-1931) pradžio-i 
je buvo "Aušros“ platintojas, vėliau iškilus lietuvių tauti- «

NEW YORK, N.Y.

V. Zenkevičius J. Tautose

Šios Jungtinių Tausų sesi-

psl., kaina minkštais virše
liais $3.15, kietais $3.75.

1922-1927 m. Z. Toliušis, , ,
buvo Lietuvos seimo narvs• mumzmo ausros kolūkio. ma j0 bylos. Laiške sakoma: , ... . n , . . ,.
ir valstiečiu ' liaudininku1 atvažiav<-> sesuo. Iš jos suži- j Misj nuomone, tai pažei- 'Oslaviskuoju. Radzvickas toki pasiūlymą atmete ir apsi-
frakcij'os pirmininkas. Dir-jnotaUf kud ūkyje gyvuliai; <jžia 

J r ’ susirgo

joje yra ir Vytautas Zenke
vičius patarė jo teisėmis.

Prieš kelerius metus V. i

Atsitiktiniai susitikimai,

216 psl.. kaina minkštais vir
šeliais $2.50.

bo Lietuvos valstiečių liau- į tz . _®. , . . .a- • i • „ j" v - ! Kolūkio vadovai surinko vi-dimnku sąjungos vadovybe-' , . . „.. . ,• • • i„-i sas karvių melžėjas ir atve-įe ir visą laiką buvo akty- ?. J .vrn narvJ »ze Į Šiaulius pas gydytojus
patikrinti. Rodos, uz rupi- 

kolūkiečiu sveikata

______ sovietu įstatymus ir g>’vfno Smolenske. Čia ilgainiui Radzvicko namai pasida- Zenkevičius buvo Sovietų
užkrečiama liga. konstituciją. Dėl to mes pra- re Smolenske gyvenusių lietuvių tautiniu centru. Didžiąją S-gos ambasados Washing-

Sovietams okupavus Lie
tuvą, Z. Toliušis 1940 m. 
liepos 11 d. buvo suimtas ir 
beveik metus laikytas kalė
jime. Kami kilus, išsilaisvi
no. Vokiečių okupacijos me
tu dirbo pogrindyje. Buvo 
vienas iš autorių žinomo 
memorandumo, kun vokie-1,
čiu okupacinei valdžiai 1942Lbusias nu?,TeJ° £‘™ T’ 

Lūs a- k- kas, pamelynijusius veidus
ir piktiniesi, nejaugi to kol
ūkio vadovai tokie bešir- 
džia.i, kad jiems vis tiek — 
gyvulius ar žmones vežti.

kalėjimuose. 1946 m. trečią i Juk «eras ^imininkas ir (ty- 
kartą suimtas ir nuteistas 5 
metams. 1951 m. suimtas _

. * Z-
Lietuvos atstovai

metais įteikė dr. K. Grinius, 
kun. M. Krupavičius ir prof. 
J. Aleksa.

1944-1945 m. sovietų vėl 
kalintas Kauno ir Vilniaus

šome sovietų vyriausybę su- savo turto dalį testamente buvo užrašęs būsimam Lietu- tone sekretorius. Lietuvoje
teikti mums tikrą tikėjimo vos universitetui, bet, deja. bolševikai tą turtą konfiskavo. ’ jis yra neturinčios ką veikti
bei religijos laisvę ir leisti Tik 1923 metais Radzvickui pavyko grižti i Lietuvą. Grį- ministerijos (va
kunigams vykdyti be bai- žęs j Kauną, jau trečią dieną stLjo savanoriu į Lietuvos "užsienio reikal

rpikėtn tarti na meS -a’ • P g kariuomenę, nors tada jam buvo jau 56-šeri metai am- ro Pavaduotojas
įeiketų tam pa- gas lr isakyti paleisti Tėvą - ----- - - •---------------------

Juozą Zdebskį. 1 turto uaskvrė savo tėvvnės reikalams: 100.000 litu nptnr- ! Išnuomoju kambarį su bai
Laikraštis pridūrė, kad

užsienio stebėtojų nuomone,I

nimąsi 
vadovams 
dėkos žodį. Deja, to daryti 
negalima. Melžėjos kelias
dešimt kilometru buvo ve
žamos nedengta automaši
na, ta pačia, kuria vežioja
mi gvvuliai. Žiūri i sužvar-Ot, c.

cĮvuliais pasirūpina, kad jie
kelyje nesikankintų.“

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

ketvirtą kartą ir buvo iš
tremtas į Sibirą. Tik 1955 
m. grįžo Lietuvon ir 1959 m. 
buvo nubaustas 48,000 už 
testamento sudaiymą.

Velionis dirbo ir spaudo
je: nuo 1906 m Vilniaus Ži
niose. vėliau — Lietuvos Ū- 
kininke, Lietuvos Žiniose. 
Teisės žurnale. Yra narašęs 
eilė brošiūrų iš teisės srities. 
Iš Sibiro grįžęs, parašė atsi
minimus ir kelias monogra
fijas iš Lietuvos meno isto
rijos. Visa tai liko rankraš
čiuose.

(E)

Šiaulių stočiai 100 metų

sovietų įstaigos susirūpinu
sios religiniu gajumu Lietu
voje dėl katalikų Bažnyčios 
"tarptautinių ryšių“. Sovie 
tų vyriausybė labiau palan
ki rusų ortodoksų atžvilgiu, 
nes jų Bažnyčia — gausin 
giausia krašte, be to. jos hie
rarchija daugiau atsidūrusi 
tiesioginėje sovietu žinioje.

(E)

Šiaulių teatrui 40 metu

bibliotekininkų federacijos Rugsėjo 23 d. Šiaulių dra- 
konferencijoje mos teatrui sukako 40 metų.

Pirmas vaidintas veikalas
Rugsėjo pradžioje Angli

joje buvo Tarptautinės bib
liotekininkų draugijų fede
racijos konferencija, kurio
je iš Lietuvos dalyvavo Vil
niaus universitete istorijos 
fakulteto dekanas Klemen
sas Sinkevičius ir filologijos 
fakulteto bibliotekininkys
tės ir mokslinės informaci
jos katedros vedėjas Levas 
Vladimiro vas. Paskutinysis 
skaitė pranešimą apie bib
liotekininkų paruošimą So
vietų Sąjungoje.

buvo Princesė Turandot, 
Pasak dabartinį vyr, reži

sierių Mamertą Karklelį, te
atro išsiskiriantis bruožas 
buvo lietuviškos dramatur
gijos puoselėjimas. Jo vai
dinta P. Vaičiūno, J. Grušo, 
B. Sruogos. V. Krėvės, J. A- 
vyžiaus. K. Sajos ir kt. lie
tuvių dramaturgų veikalai. 
Ši sezoną šiauliečiai matvs* a V
J. Josadės komediją "Ne
lemta dėžutė“ ir A. Liuobv- «/
tės "Devynbrolę“.

žiaus. Mirdamas prof. P. Radzvickas didesnę dalį savo,
1 turto paskyrė savo tėvynės reikalams: 100,000 litų netur- i

tingiems studentams šelpti ir 10,000 — aklųjų institutui dais* Pal°Sus kambarys. Duodu 
Kaune. ' Privilegiją pasigaminti valgį.

Stasys Matulaitis

Gyvenu vienas. Dėl daugiau in
formacijų prašau skambinti te
lefonu: 384-3555.

Pagaliau, kalbėdamas apie Lietuvos laisvės prieauš- ! Petras Lileikis, 118 So3rd St. 
rio laikų gydytojus ko votojus, dar kiek stabtelsiu ties Sta-! apt. 30, Brooklyn, N.Y. 11211.
siu Matulaičiu (1866-1950). Tai buvo nepaprasto darbštu
mo ir ryžto lietuvis patriotas, nors Lietuvos nepriklauso
mybės laikais jo politinis veikimas buvo pasidaręs kontra
versiškas. Matulaitis buvo aktyvus aušrininkas ir varpi
ninkas. platino rusų uždraustą lietuviškąją spaudą, savo 
lėšomis įgytą nemokamai dalijo vyskupo Valančiaus "Vai
kų knygelę“. Už lietuvišką veiklą rusų buvo ištremtas tre
jiems metams į Rusiją. Nepriklausomoje Lietuvoje įsivė
lęs į slaptą komunistinio jaunimo bruzdėjimą, apie 1927 
m. pasitraukė į Minską, kur dirbo Gudų Mokslo Akade
mijoje ir parašė svarbų veikalą apie 1863 metų sukilimą 
Lietuvoje. Už tą darbą Gudų Mokslo Akademija Matulai
čiui suteikė istorijos daktaro laipsnį, bet Maskva už tą vei
kalą apkaltino jį lietuvišku šovinizmu ir ištrėmė į Ka
zachstaną. Toje tremtyje Matulaitis tik 1949 metais tesu
silaukė amnestijos ir, grįžęs į Lietuvą, po metų mirė.

(38)

LAWRENCE, MA$S. 

Mirė J. Blažonis

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis. apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

aooeeoeooosoosccoc^oioooeoa

Testamentai
3 d. JurgįRugsėjo 2-; 

žoni ištiko širdies

Šiaulių geležinkelio sto
čiai rugsėjo pradžioje suka
ko 100 metų. Geležinkelie
čiai šia proga Įkūrė muziejų, 
kuriame yra įdomių ekspo
natų: karo metu peršautas

* * *
Mažeikiuos statomas naf

tos perdirbimo fabrikas už
imsiąs 90 hektarų žemės 
plotą. Naftai laikyti būsiąs 
toks didelis bakas, į kurį tu- 

stoties varpas, senoviniai; retų tilpti 10 kilometrų ilgu- 
signalizacijos prietaisai, is-; mo cisternų traukinys, kurio' 
toriniai stoties dokumentai,’ kiekviena cisterna talpintu' 
nuotraukos ir kt, 50 tonų žibalo,

Bla-i Įsigykite teisininko P. Šulo 
smūgis. Į parengtą leidinį "Kaip su-

Jis buvo nuvežtas į Bon Se- 
cours ligoninę, kur po 5 die
nu ir mirė. Iš Volungo laido- 
jimo įstaigos rugsėjo 31 d. 
buvo palaidotas Bellevue 
kapinėse.

Velionis buvo gimęs Vil
niuje, šiame krašte išgyveno 
60 metų. Tai buvo ramus ir 
malonus žmogus. Ilgus me
tus skaitė Keleivį.

Jis paliko liūdinčius žmo
ną Juliją Aleksaitę - Blažo- 
nienę ir du sūnus: Vytą 
Lavvrence ir Albertą Peabo- 
dv.

Tebūnie Tau. Jurgi, leng
va šio krašto žemelė, o Tavo 
artimiesiems gili užuojauta.

M. Stonie

Paminėjau iš Lietuvos laisvės prieaušrio — "Aušros“.
"Varpo“ ir "Tėvynės Sargo“ — laikų keliolika ryškiųjų 
lietuvių gydytojų. Jau ir iš šių pavyzdžių mes matome, 
kad ano meto lietuvis gydytojas buvo mūsų kaimo, mūsų 
plačiausioje gyventojų sluoksnio švyturys. Dirbdamas sa
vo profesini darbą, gydytojas teikė sergančiam pagalbą ir 
paguodą, bet tuo pačiu laiku jis suprato savo paskirtį daug 
plačiau ir giliau, nes matė, kad ta didžioji tautos dalis — 
mūsų kaimas —okupanto prispaustas, dvasiškai nusteib-1 

lankumas“ pagal Vaižganto! tas nebegali pasipriešinti tautos engėjams. Niekinamam! 
apysaką "Dėdės ir dėdie-’ ir tautiškai migdomam mūsų kaimui dvasinė ir moralinėj 
nės“. Scenarijų paruošė V. pagalba buvo ne mažiau, o gal net ir daugiau reikalinga,)
Žilinskaitė. i negu fizinė, mediciniška. Dėl to šviesieji mūsų medikai.'

■ ■ ■ ■ 'i tautinis elitas, kaip Basanavičius, Kudirka ir kiti, šias K. Barėno knygas:
Nerasi medžio be šakos, o nuėJ° to kaim« kelti tautinio miego, nesibijodami oku- Tūboto gaidžio metai, 

žmogaus — be ydos: panto sunkių represijų. T’” štai lyg koks stebuklas 1918 premijuotas romanas. 438
___

Baigtas sukti spalvotas 
filmas "Tas prakeiktas nuo-

) PATARIAMA ĮSIGYTI

daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

Įsigykite į
ką tik išėjusią

Jurgio Glaudos 
knygą

Simas
Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos 
tragedija Vigilant laive. Tos 
knygos kaina 3.00. Ją gali
te gauti ir Keleivio administ
racijoje.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

I

Nutilo jo armonikos ir vargonai, 
nutilo ir jis pats

Apie mūsų korespondentą PETRĄ SPURGĮ
t

Prieš kiek laiko mūsų j žiaus, tai jau ir laišką sunku 
Iraugas A. J. Jokūbaitis pri- rašyti, iš Lietuvos neturiu
duntė pluoštą Petro Spurgio 

, am rašytų laiškų, kartu pra- 
įešdamas, kad P. Spurgis. 
»er ilgus metus buvęs ”Ke- 
eivio“ korespondentas ir rė- 
nėjas, jau atsisveikino su 
duo pasauliu. Jo žmona jau 
iuvo mirus pirmiau. Vaikai 
pasitraukė i miestus, ir P. 
ppurgis gyveno vienui vie
kas savo ūkyje, Branch vie
novėje, Michigano valstijoje.

Apie jo mirti Jokūbaičiui 
pranešė jo duktė Ona Zub-

jokios žinios. Na, tai linkiu 
tau linksmai praleisti meti
nes šventes.“

Seniau jo būta populia
raus muzikanto, nes viena
me laiške jis taip nusiskun
džia:

“Kol kas esu dar gyvas, 
tik nežinau, ar ilgai taip bus. 
Kai pažiūriu i jaunų dienų 
liekanas — keturios armo
nikos, viena konstantinka. 
vargonai, — ir visi tyli. Ma- 

iriene. Ji rašo, kad jos tėvas no pirštai jau sustingę ir pa- 
'Spurgis miręs po širdies 1 groti nebegali. O kiek buvo 
[smūgio. Buvęs nuvežtas Ii- į prigrota seniau! Ar buvo 
goninėn, tenai pasitaisęs ir1 kur vestuvės, ar krikštynos, 
sugrįžęs namo. Bet nuėjęs jas visur buvau reikalin- 

įpo kelių savaičių tėvo aplan-j gas. Pagrodavau ir smuiku. 
kyti. sūnus radęs ji gulinti Smuikas geras daiktas se- 

- - -- - nam — švelni, raminanti
muzika. Tik bėda, kad ir 
smuikui reikalingi miklūs

Vėliau persikėlė i Miehiga- 
ną, kur apsivedė, nusipirko 
žemės, Įsikūrė ūkį ir išgyve
no tenai keturiasdešimt me
tų.

S. M.

YRA IR PLĖŠIMŲ 

MOKYKLŲ

Prez. Johnsono paskirta 
komisija nusikaltimų klau
simui tirti 1969 m. padarė 
išvadą, kad žiaurumas ir 
smurtas yra neatskiriami a- 
merikiečio gyvenimo pažy
miai, kaip. sakysim, pyra
gas su vyšniomis.

Bet pasirodo, kad žmog
žudysčių požiūriu kaikur y-

rika neturėtų priešintis Kini
jai Įstoti i Jungtinių Tautų 
organizaciją. Toliau reikėtų 
ir diplomatinius santykiui 
užmegzti, pasikeisti atsto
vais.

— Ale i ką tai būtų pa-

— Pasakyk, Maiki, kas 
ten atsitiko Čainijoj?

— Turbūt norėjai pasaky
ti Kinijoj, ne „Čainijoj“.

— Ar ne vistiek?
— Ne visai.
— Nu, bet vistiek gali pa-!

sakyt, kas ten atsitiko. Ga-jdabna, Maiki, jeigu demo- 
zietos rašo ir politikieriai į kratinė Amerika pradėtų 
kalba, kad kažkas pasidarė,! bičiuliautis su Kinijos komu- 
ale niekas nežino kas. Arlnistais?
tik nenumirė Mao Tse-tun-! e , -_ , ., — Santykiu pagerinimas
gas. pas kup musų preziden- nebįtind reikštu bi-
tas ruošiasi su savo leide va- , ’ , , • x • ' T i-. .. . - o ii •• ciulystę su komunistais. Jutziuoti i svečius? O gal kas iii i - - - . ..nuealabiio? komunizmui priešinga n
nugaiaoijo. _ Anglija, o vis dėlto ji palai-— Prisipažinsiu, teve. kad •, & J J 11 ’ ■L'^ santykius su komuko gerus

nistine Kinija. Neseniai to 
kius santykius užmezgė ii 
Kanada; Turkija taip pa' 
ištiesė savo ranką Pekinui 
Laikas jau ir Amerikai pa 
keisti savo atžagareivišk;

; užsienio politiką, laikas ši 
Kinija susitaikyti.

— Ale ar tu žinai, Maiki, 
kad yra dvi Kinijos: vieni, 

merikos prezidentas*nutarė tautiška, kita komunistiška 
. važiuoti i Pekiną pasisvei- Su tautiška Amerika gražia 
kinti su komunistų-bosu. Gal! sugyvena ir. galima sakyt 
ir pasibučiuos... : bičiuliuojasi. I autiska Kini

— Bet ar žinai. tėve. kad|ja yra priešinga komunistiš 
kartais geriau pasibučiuoti, 1 kai. Nu, tai aš nesuprantu 
neeu muštis. kaip Amerika galėtų abidv

— O ar tu žinai, ką aš tau jas apsikabinti? Juk jodv; 
pasakysiu? " raida vei Jungtinėse Tautost

_ jęa? o ką gi? ’susipiautų, kaip dvi katė:
— Su’komunistu, Maiki.! viename maiše, 

geriau muštis, negu bučiuo-i — Bet ar tėvas žinai, kat 
tis. * Kinijos Liaudies Respubli

aš nežinau. Bet kodėl tėvui 
taip rūpi Kinija?

— O kodėl ji rūpi Ameri
kai? Ot, nei iš šio, nei iš to. 
staiga visi pradėjo apie ją 
kalbėti, bet niekas nežino 
kodėl. Pirma mūsų Amerika 
Kinijai buvo priešinga, ne- 
ileisdavo jos Į Jungtinių 
Tautų seimą. Neturėjo jokių 
ryšių su ja. O dabar pats A

ant grindų 'jau nebegyvą. 
Taip pasibaigė vaikų apleis
to vienišo tėvo gyvenimas.

Prieš savo mirti Spurgis 
dažnai susirašinėdavo su A. 
B. Jokūbaičiu, kuris gyvena 
Bostono priemiesty Brookli- 
ne. Įdomesnius tų laiškų 
draugas Jokūbaitis atsiuntė 
mums. Sako. gal galėsime 
ką nors iš jų paminėti „Ke
leivy“.

Verta paminėti.
Paskutinis jo laiškas rašy

tas 1970 metų gruodžio 16 
dieną. Pasveikinęs savo 
draugą Jokūbaitį, Spurgis 
sako:

„Drauguti Antanuk, jau 
daug metelių praėjo nuo to 
laiko, kai mes jauni Lietuvo 
jje draugavom. Nežinau, 
kaip tu dabar jautiesi, bet 
aš — nekaip. Širdis silpna,

1 negaliu sunkiai pakelti ii 
•greitai paeiti. Laikau dai 
Keturias karves, vieną bulių 
ir šunį kaip sargą. Dabar va
sara pasibaigė, tai užėjo di
deli šalčiai, ir sniego priva
rė 12 colių. Aš gyvenu vie
nas, žmogus jau seno am-

— Bet kokia iš to nauda, 
tėve? Štai. Amerika mušasi

ka tos „tautiškos“ Kinijo. 
nepripažįsta? Pekinas sako

Vietname. O kokie rezulta-i kad yra tiktai viena Kini ji 
tai? Apie 40.000 jaunų ame-i— tai liaudies respublika 
rikiečių jau užmušta ir dau--Ji užima visą Kinijos žemy 
giau bus parvežta sužeistų,; ną, ir čia gyvena kiniečii 
be kojų. be rankų, be akių. [ tauta. Pekinas yra jos sosti 
Kam iš to nauda? Tenai lie-!r.ė. O toji vadinamoji „tau 
jasi kraujas, o namie liejasi,tiškoji“ arba nacionalini 
motinų ašaros. Ar tėvas ži- Kinija — tai tik saujelė tau 
nai tokį idijotą, kuris galėtų
iš to juoktis?

— Nu, tai ką reikėtų da- j no Taivano saloje, kur juo: 
ryt? ! dabąr.saugoja Amerikos ka-

— Reikėtų daryt viską.[ro laivynas. Ta sala kartais 
tėve. kad nebūtų karų. Jeigu yra vadinama Formozos var- 
Vietname toks baisus praga- du. Pirmiau, dar prieš Kini- 
ras, tai būtų dar baisiau, jei-;1 jos revoliuciją, ją buvo oku- 
gu Amerika pradėtų karą su paVę ir ilgus metus valdė 
Kinija. Todėl prezidentą japonai. Dabar ją turi oku- 
Nixoną galima pasveikinti,' pavę amerikiečiai ir laiko 
kad jis ieško geresnių santy- kaip karinę savo papėdę.

tos pabėgėlių, kurie pabėgt 
nuo revoliucijos ir įsigūšti

'prezidentu“ ir vis dar dėvi 
generolo uniformą; bet Pe
kinas jį vadina tik amerikie
čių „dženitorium“. Ir Peki
nas niekad neisiąs į Jungti
nių Tautų parlamentą, koi 
.as „dženitorius“ nebūsiąs 
.š Jungtinių Tautų išmestas. 

— O kas galėtų jį išmes
ti?

— Išmesti jį gali Jungti
nu Tautų dauguma. Bet mū- 
sų prezidentas Ni.vonas to 
nenori. Jis nori. kad būtų 
priimta Kinijos Liaudies 
iespublika ir kad pasiliktų 
jiang Kai-šeko nacionalinė 
<inija, kurią Amerikos lai
vynas palaiko Taivano sa- 
oje.

— Ar tai tu nori pasakyti. 
;ad mūsų prezidentas nori 
ėdėti ant dviejų tvorų?

— Ne, tėve. aš nemanau, 
kad jis norėtų sėdėti ant 
Iviejų tvorų. Bet Kinijos 
dausimu jis norėtų joti 
Iviem arkliais.

— Nu, tai turim palaukti

kių su ja:

įa dar blogiau. Štai Nnka- 
ragvoj 100,000 gyventojų 
tenka 29.3 žmogžudystės, 
Gvatemaloj — 11.5. Ekva
dore — 6.5. JAV-bės tėra 
penktoje vietoje, kur 100, 
000 gyventojų žmogžudys
čių tenka 5.5.

Pažymėtina, kad Europos 
valstybėse jų mažiausia..

100,000 gyventojų ne
išeina nė vienos pilnos 
žmogžudystės, pav. Prancū
zijoj, Šveicarijoj tik 0.8, 
Švedijoj, Anglijoj — 0.7.

Puslapis penktai

Norvegijos sosto Įpėdinis H«*rald s savo žntona Sonja ir 
dukrele, gimusia rugsėjo 22 d,

WORCESTER, MASS.

Akademikių skaučių 

draugovės suvažiavimas

ir aplinkos kaita“. Vakare
[ — skaučių pobūvis, kurio 
’ meninę programą atliks iš 
j Londono, Ont., atvykęs Ka
nados skaučių kvartetas.

pirštai. Todėl dabar viskas' Norvegi,joj 0.5, o Ispani
sustatyta kampe ir tyli.“

Senatvė — didelis žmogui 
vargas. Bet dar didesnis var
gas, kai reikia gyventi vie
nam. Todėl viename savo 
laiškų Spurgis rašo:

„Bloga, kad nėra sveika
tos. Be lazdukės jau nelabai 
paeinu. O kai vienas gyve
nu, tai viską reikia pačiam 
pasigaminti: ir valgyt pasi
gaminti, ir indus suplauti, ir 
apsiskalbti, ir namą apvaly-

.1
į joj — tik 0.1.

Kodėl JAVrse tiek daug 
žiaurumo ir smurto? Nese
niai psichologų konferenci-

Draugovės ir Atlanto ra
jono ASS metinė šventė bus 
spalio 9-10 dienomis Mairo
nio salėje, 52 So. Quinsiga- 
mond Avė., Shrevvsbury.

Šeštadieni pradžia 9 vai 
■' ryto. Pirmi du posėdžiai yra 

joje du įžymūs mokslininkai skirti organizaciniams rei- 
savo paskaitose budinėjo,. kalams. o 4 vai. popiet bus 
kad didžiausia kaltininkė iškilminga sueiga — ASS 
yra televizija. Tai esanti ne! metiniu minėjimas. Psicho-1 
tik žiaurumo, bet ir tikra. logijo/mokslų daktarė Ina 

Užgirienė skaitys paskaitą

Sekmadienį, be kitų daly
kų, bus prof. R. Molienės 
paskaita tema „ASD ir sese
rija“ ir diskusijos tema 
„ASD programa ir moterų 
teisės: auklėjimas lygybei 
ar antraeilėm pozicijom?“.

Suvažiavimas uždaromas 
sekmadienį 3 vai. popiet.

gengsterių mokvkla“.

ti. Šių (1970) metų birželio užtikusi Brooklyne. Joje pa- 
mėnuo pas mus labai lietin- m^*ai m°ke jaunimą, 
gas, tai aplink namą prižėlė kaip plėsti bankus, kaip ap-į 
tiek žolių, kad norisi'jas nu- \/ytl kutus ir kt. Mokė nei 
piauti, bet aš jau nelabai ga- V.k “e9rD°s* ket meisti u prie-j 
liu dalgį pasukti“. ?lQ™Je ™k\niai atlikdavo

ir praktiką . kuri per du,1 
Bloga gyventi vienam, bet metus davo porą milionuį 

nemalonu ir su svečiais, ypač
su giminėmis, kai jų priva
žiuoja su mažais vaikais. joje rado net 22 mokinius, | 

„Ir aš tokių svečių nelau- Toje mokykloje buvo to- j 
kiu“, rašo Spurgis. „Mėtvda- bulinamasi ne tik „plėšiką-j 
mi kamuolius, vaikai išdau- vimo mene“. Joje buvo mo-j 
žė man langus, išmynę gė- koma ir gengsterių metodais 
les. prirovė komų ir sumetė žudyti žmones. Tai ir užvedė j 
į duobę su vandeniu. Min- policiją ant pėdsakų

Yra čia ir kitų to „amato“'tema „Žmogaus vystymasis 
mokyklų. 1960 metais New 
Yorko policija tokią buvo

Tarp draugų ieškok tų, 
kurie daugiau už tave išma
no.

R. Šumanas

dolerių „pajamų“. Kai poli
cija tokią mokyklą užtiko,'

JAU SPAUSDINAMAS

„KELEIVIO“ 1 972 METŲ

Kalendorius

džiodami tuos kornus išsi
purvino kojas ir purvinom 
kojom pradėjo šokti po šva
rią lovą, o tėvai žiūri ir juo
kiasi, kad vaikai linksmina
si. Man darosi skaudu, bet

Mat. vienas 17 metų tos 
mokyklos mokinys susvyra
vo. ir, tai pajutę, „profeso
riai“ vaikiną nužudė. Be
narpliodama to jaunuolio

. mirties priežastį, policija su-i 
negaliu tų nenaudėlių mušti, • rado ir ta mokykIą. 
nes tėvai įsižeistų. Į tą blė-j jej Įokja mokykla veikė j
sinį lovį, kui aš girdau kai - * jp metų, tai neabejo-J 
ves ir arklį, jie prinešė ze-, {jna, kad ju via j,. dabar 
mių ir ašmenų. Kuliamoji} tik nežinoma kur ir kiek. 
mašina buvo supūtu* kūgį j j>ojicjja ieško. Bet tu vie- 
šiaudų, aš jį sutvaikiau n i įaį per televijiją duodamu 
apdengiau, kad lietus nepn-j gengS^erjzmo parnokų kol 
lytų. Svečių vaikai, kaip ko-į kag dar njckas negali už-

Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

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

KELEIVIS

636 E. Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

BUVO $4, DABAR I IK $2

kie žvėriukai, sulindo į kūgį, 
išvartė jį ir šiaudus suvertė 
į duobę, kuri buvo lietaus 
prilyta. Mano kiemas buvo 
aptvertas pintine tvora, o

drausti ar jų „profesorių“ 
suimti, nes tas „švietimas“ 
jau priklauso meno sričiai...

Žinoma, prie nusikaltimu
kieman ieiti buvo varteliai, skaičiaus didėjimo prisideda

re tik televizija. Priežasčių 
yra ir daugiau.

Atvažiavo svečių su vaikais; 
bet vaikai neina per varte
lius: jie lipa per tvorą ten TiiRifMFNn paftč ir atgal, ten ir atgal. Tvorą' TURKMĖNŲ POETE 
apardė, pridarė nuostolių,* Į BEPROČIŲ LIGONINĘ 
bet tėvai nieko nesako. Gra-j
žu jiems, kad vaikai vartosi} Jauna turkmėnų poetė 
nei tvorą. Ivg beždžionės. , Annasoltan Kekilova įkišta 
Todėl svečiu su vaikais aš i bepročių ligoninę už tai,

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

i pažiūi ėti, kaip jam sek- nelaukiu bet aš ju bi- kad ji pasiuntė komunistų
sis. Atrodo, kad jodinėti jis [ ne,auKlu’ ; partijos £entro komitetui £
mėgsta. Šiomis dienomis bu- ; _ puslapių pranešimą, kuria-

r> Ja1^ ciaSe ;'a k aibk}jose meišdėstoTurkmenijosres- 
P ,ras Spljr?1p ^vęs publikos gyvenimo sąlygas, 
mėtis „Keleivio korespon- 1

įvo nuskridęs net Aliaskon 
pasimatyti su Japonijos im
peratorium, kuris, skrisda-

Prieš Kinijos revoliuciją bu-j mudviem spėlioti? Susitik- 
’’ ' ' įsim kila karta, tai ~ '

knas Europon, buvo tenai nu- dentas. Jis buvo gimęs Kut- Gydytojai ją pripažinę 
tūpęs. Gal norėtų ir ant jo 
kiek pajodinėti. Ale kam čia

kaime. Raguvos vais- sveiką, bet ji turinti pasilik- 
ciuje, Ukmergės apskrityje, ti ligoninėje tol, kol sutiks 
mažažemių tėvų šeimoj. A- pasirašyti pareiškimą, kad 

atvykęs

ropių

— O kokiu būdu jie gali vęs nacionalines armijos ge-'įsim kitą kartą, tai gai jaupnerikon atvykęs 1909 me- ji pasiuntė pranešimą cent-
pagerėti? nerola* Čiang Kai-sd aa Ja įbus aiškesnių žinių. Nu, tai! tais, pradžioje dirbo anglies ro komitetui, būdama labai

— Visų pirma, tėve, Ame- bar yra vadinamas tos salos Iki pasimatymo, į kasyklose Permsylvanijnje, susinervinusi,

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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| MOTERŲ SKYRIUS
VINCAS KRĖVĖ

Kukis ir Gugis
(Tęsinys)

Kaziui Gugiui niekas nei nemanė pagarbos rodyti. 
Gal jisai buvo protingas, nekvailesnis protu, negu dauge
lis kitų, kurie buvo ir yra laikomi protingais, net gudruo
liais, bet jo protu niekas nesidomėdavo, patarimų pas jį 
niekas sunkiuose gyvenimo slastuose nebesiklausdavo. Be 
to, dar žmonės jį laikė girtuokliu, o kuri gali būti pagarba 
?mogui, paskutini skatikėlį, kai tik tasai jam rankon pa
kliūva, prageriančiam, neatsižvelgiant į rytdieną?

Kazio Gugio niekas negerbdavo, kadangi nebuvo už 
ką jį gerbti, bet visi jį mėgo, seni ir jauni, ypa? seiminin
kės. Mėgo jos Gugi labiausiai todėl, kad jis buvo geras 
skerdžius, ir jam gyvulius beganant karvės niekados ne
pareidavo plokščios, nepriėdusios. Kai atmena, jam be
ganant neatsitikdavo su gyvuliais nelaimių, nesirgdavo 
karvės, negaišdavo. Gal todėl nuo senų laikų, kai dar Gu- 
gis buvo jaunesnis, visi manė jį esant raganių. Moterys 
giliai tikėjo, kad jis raganius ir dar ne bet kokis raganius, 
o kai vyrai paabejodavo, turėjo šimtus įrodymų, kad sker
džius neabejotinas raganius, tik tokis, kuris savo galią 
vien tik žmonių labui panaudoja.

— Ne jis nelabajam, bet nelabasis jam tarnauja, ne
lyginant, kaip ūkininkui bernas samdininkas.

— Raganius ne raganius, bet gyvuliuose daugel nu
simano, — kalbėdavo vyrai. — Ir nieko nuostabaus: tiek 
metų skerdžiauja, visokio gyvulio yra matęs,

— Ir ranką tikrai lengvą turi. Naudingas žmogus, ką 
bekalbėsi. Bet ar jis raganius, vienas Dievas tik gali žinoti.

Kad Gugis turi "lengvą ranką“, žmonės jau seniai 
pastebėjo, ir todėl ar vištos reikėjo tupdyti ant kiaušinių, 
ar žąsys, moterys kviesdavo visuomet Gugį; reikėjo spie
čius suimti ar susemti bent avilin suleisti, vyrai šaukdavo 
irgi Gugį. - -

Tik nevisada tų kvietimų Gugis klausydavo, ir tada 
žmonės būdavo nepatenkinti: nepaklausė Gugis, neatėjo 
šaukiamas — vadinasi, nepasiseks. O kad kartą pakvies
tas neatėjo, veltui prašysi — vistiek nebeis.

Nuomonė, kad Gugis tikrai yra raganius, vis stipriau 
įsigalėdavo dar ir todėl, kad ‘jis gerai pažino visokias žo
les, žinojo, kuri kokią ligą gydo. Ne vieną žmogų, ne vie
ną gyvulį, kalba, jisai pagydė ar tai žolelėmis, ar tai šak
nelėmis. *

Už gydymą ir vaistus jis niekuomet nereikalavo at
lyginimo, o kad ir siūlydavo žmonės, pinigais neimdavo.

— Dievas ne dėl manęs vieno, bet dėl visų leido žo
lėms laisvai augti ir žemėje šakneles auginti. Už ką gi im
siu pinigus? Juk aš žolių nei sėjau, neį paliedinėjau, nei 
auginau... 1 ■

Bet jei ta proga kas atnešdavo jam kumpelį ar dešrų 
porą rietenų, ar kito kurio valgio, priimdavo dėkodamas

— Na, tai čia žmogus, visai kas kita: ranka rankr 
prausia. Aš tau patarnavau, tu man, ir gerai...

Bet labiausiai jam patikdavo, kai jį degtine pavaišin 
davo. Mėgo senis išgerti, vai, ir kaip dar mėgo, o kad pa 
sigertų, visai nedaugei jam reikėjo: išmovė dų-tiis stik 
liukus ir, žiūrėk, vos ant kojų laikosi.

Senis paprastai remėgtlsrvlr- vienas namie sėdėti 
stengdavosi būti vis tarp žmonių, kur daugiau triukšmo 
kalbų.

— Aš nors senas, bet esu linksmas žmogus. — kalbė 
davo jisai kiekvienai progai pasitaikius. — Mano meta 
jau tokie, kad greitai reikės vienam būti ir tylėti. Užtek: 
tuomet, o dabar reikia žmonėmis pasidžiaugti.

Kur vestuvės ar krikštynos, senis ten būtinai turėjt 
užeiti ir pasigerti. Neaplenkdavo, nepraleisdavo jisai i 
vakaruškų, kur vien jaunimas linksminosi. Visur jis buv( 
pageidaujamas svečias. Niekas tiek nemokėjo dainų, liūd 
nų, linksmų, rimtų ir juokingų, kiek senis Gugis. Nei vie 
no stiklelio jis neišgers be atitinkamos dainelės; nieką: 
tiek nežinojo ir senoviškų padavimų, baisių pasakų api( 
šmėklas, monus, apie pasivaidinimus. kiek jisai. Kai im? 
pasakoti apie senovės laikais buvusius baisius nuotykius 
net šiurpuliai žmones krečia. Senesni ir jaunesni glaudžia 
si tada prie sienų ir rango kojas pasuolėn, o mažesni vis 
kampan patekti stengiasi, kad vis toliau nuo langų.

Pasigėręs mėgdavo pokštus krėsti, juokingas dainas 
dainuoti, taip pritaikintas tai esamoms aplinkybėms, tai 
atskiriems žmonėms, jog seni ir jauni vos iš juoko ne-, 
sprogdavo. , !

Be to, senis buvo dar smuikininkas. Kada ir kaip jis 
išmoko smuiku griežti, niekas nežinojo, bet griežė ir net 
nuosavą smuiką turėjo, pajuodusį, seną, kaip ir jisai pats, 
ir mokėdavo sugriežti kelis šokius. Tiesa, dabar jau ne
mėgo griežti ir prašomas atsisakinėjo.

Mamie Eisenhowerienė. kuriai lapkričio 14 d. sukaks 75 
metai amžiaus, ši nuotrauka padaryta Washingtone jai 
surengtame bankete, kuriame dalyvavo ir prezidentas 
Nixonas su žmona.

tiškumu, įžūlumu, egoizmu j Alė Rūta, VIENIŠI PA- 
gali ilgam sugadinti nuotai-1 SAULIAI, romanas, 265 psh 
ką visam kolektyvui. I kaina $3.50.

Nuotaiką sąlygoja ne tik, AnatoIiju, Kairy!, iSTI. 
socialinė visuomeninė pade-: KIMOJ, ŽOL£> 254 psl. ro-

j tis, pasitenkinimą teikiąs 
] darbas, bet ir aplinkinių el- 
! gesys, optimali temperatūra, 
į drėgmė, gera viso darbinio

: manas, kaina $5.00.
Birutė Pūkelevičiūtė, —

Rugsėjo šeštadienis,
proceso organizacija, 
linis bei materialinis stimu
las.

Žmogaus emocijas veikia 
ir aplinkos spalvos. Juoda ir 
violetinė slopina nuotaiką, 
raudona —dirgina, jaudina.

mora-1 PremUuotas rornanas» ^37
psl., kaina $5.00.

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

Jurgis Gliaudą, LIEPS- 
Ramina ir teigiamai veikia; NOS IR APMAUDO ĄSO- 
’abiausiai gamtoje papiltu- ; čIAI, premijuotas romanas
sios spalvos: įvairūs žalsvos,■ 304 pusk. 
geltonos, baltos ir mėlynos' Vincas

kaina $4.00.
Ramonas: MIC

Ramunė Skučaitė

RUDUO ATĖJO

Ruduo atėjo
Nešinas ilgom, tamsiom naktim...
Gali mąstyt.
Žiūrėt i tamsų langą,
Per lietų iškeliaut lakia mintim,
Pasiekt putotą jūros bangą.
Gali mąstyt.
Drėgna, svaigi gėla
Tau primena, kad viskas miega.
Bet tu žinai,
Jog rudenio tyla —
Lyg kūdikį lopšy—brandida žemėj diegą.

Ar verta šypsotis?
(Tęsinys)

Draugiški, dalykiški, ra
mūs santykiai tari) bendra-
darbių, visuomenės ir šeimos 
narių, laisva kūrybinė inici-i 
atyva sudaro neįkainojamą
sveikatingumo, geros nuo
taikos foną. Dabar žmonėse 
labiau vertiname ne emocijų 
protrūkius. o sugebėjimą 
valdytis ir išlikti ramiu bet 
kuriomis aplinkybėmis.

Tačiau ne paslaptis, kad 
dėl smulkmenų mes nusivi- 
iame. jaudinamės, pyksta
me ar bauginamės. Didelis

Ką tik gavome*

emocinis labilumas (jeigu 
tai ne ligos pasireiškimas) 
rodo auklėjimo trūkumus, 
nepakankamą žmogaus są
moningumą ir silpną valią. 
Emocinė būklė svarbi ne tik 
pačiam, bet veikia ir kitų 
žmonių nuotaiką, gali "už
krėsti“ optimizmu, niūrumu 
ar irzlumu. Garsus XVI a. 
prancūzų chirurgas Ambru- 
azas Pare teigė, kad cirko 
atvykimas į miestą yra svar
besnis gyventojų sveikatai, 
negu vaistinės atidarymas.

Žmogaus nuotaika veikia 
ir aplinkinius. Vienas neiš
auklėtas žmogus savo netak-

i

— Pirštai, — sakydavo, pasidarė nelankstūs.
Bet pavaišina jaunimas, vienu kitu stikliuku užgeria, 

r senis imasi smuiko.
Už linksmus pokštus, už dainas ir pasakas vaišindav< 

skerdžių visi, ir iš vakaruškų, iš vestuvių, iš krikštynų ne
begrįždavo jisai blaivas, nepasigėręs. Eidavo namo links
mai dainuodamas ir "žąseles varinėdamas“, kaip sake 
įmonės. Kai prieidavo Kukio kiemą, tasai, išgirdęs sker
džiaus balsą, atidarydavo langą ir tik galvą linguodavo

Skerdžius sustodavo pas darželį ties Kukio langu ii 
klausdavo:

— Na, ką? Barsi? Tai bark greičiau: aš girtas esu ii 
įoriu gulti.

— Vėl nusigėrei...
— Na, žinoma. Patsai matai, kad esu giltas.
— Senas esi ir vis dar užmiršti, kad netrukus turės' 

Dievui ataskaitą duoti iš viso savo gyveninio...
— Na. ir duosiu. Manai, kad neduosiu? Ir tokią dar, 

brolau, sąskaitą pateiksiu, kad ne aš Dievui, bet Jis man 
pasiliks skolingas.

— Niekus kalbi, pasigėręs...
— Ne, brolauI Aš niekus kalbu tik blaivas būdamas...
— Eik jau, eik gultų. Pasigėrei, Dievą pamiršęs, ir 

dar blevyzgoj]’...
— Kaip tai — Dievą pamiršęs? — nustebo Gugis. — 

Ne, brolau. Aš Jo niekuomet neužmirštu. Ir gerdamas Jo 
šventa varda visuomet garbinu...* c

— Neblevyzgok! Geriau pagalvok, ką tau kunigas 
pasakys dėl tokių kalbų...

Ir pasipiktinęs Kukis uždarydavo langą, o Gugis ei
davo namo gulti...

niuansai, {rodyta, kad ga-pGi/<o KY1A5. 166pusl 
mykloje daugiau padaroma Kaina $2.50. Gaunama Ke 
broko, jeigu sienos ir staklės |eivio administracijoje, 
nudažytos raudona ar oran
žine spalva. Todėl psicholo
gai siūlo gamyklų visą ap
linką dažyti šviesiomis spal
vomis. Tai nevargina pojū
čiu organų, gerina nuotaiką, 
didina darbingumą.

Svarbi ir paties žmogaus 
išvaizda. Graži šukuosena, 
gerai prigludęs drabužis, 
švarus, rūpestingai skustas 
veidas gerina nuotaiką, ža
dina teigiamas emocijas.

Kalba, žodžiai, kaip spe
cialūs žmogaus dirgikliai, 
taip pat labai reikšmingi. O 
ka ir kalbėti apie literatūros 
itaką mūsų jausmams, nuo
taikai. Didžiulę galimybę 
paveikti mūsų emocijas turi 
ir teatras, filmai, muzika, 
šokiai ir kt. Be emocijų nėra 
ir negali būti meno. Menas 
— žvalumo ir gyvybingumo 
šaltinis. Pati gamta, kaip vi-

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas i 
suvalkiečių ūkininkų sukili 
mo 1935 m., I tomas, 28’ 
psl., kaina $3.00.

Andrius Valuckas? * NE 
MUNO SŪNŪS, II tomas 
428 dsI . kaina $4.00.

i Ir. Tarulis, VILNIAU! 
RŪBAS, 495 psl., kaim 
minkštais viršeliais $3.15 
kietais viršeliais $3.75,

Aloyzas Baronas: Ll£P 
TAI IR BEDUGNĖS, pre 
mijuotas romanas, 279 psl. 
<ama $3,00.

Vytautas Alantas: TARI 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 46: 
ausi., kaina $4.50.

Juozas švaistas: ŽIOb 
RIAI PLAUKIA, romana? 
iš knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl. 
taina $2.50.

Alė Rūta. KELIAS )
su meno rūšių pirmtakas, tei-, KAIRĘ, premijuotas roma 
giamai veikia nervų sistemą,i nas įš JAV senosios kartos 
praturtina mus naujais įspū- i lietuvių gyvenimo, 248 psl. 
džiais, švelniai glosto mūsų: kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY 
VENIMAS YRA DAILUS

žvilgsnį, ramina savo įvairių į 
spalvų deriniu, padeda už
miršti įžeidimus, skriaudas, romanas iš lietuvių emigran- f 
nesėkmes, atgauti jėgas. gyvenimo, 242 psi.. kai

Jeigu neigiamos emocijos na 52 5 p 
nuliūdina, apsunkina žmo-: D. Nendrė, AIDAS TARP ■ 
stu, žaloja sveikatą, padaro, DANGORAIŽIŲ, romanas,; 
jj nelaimingą, tai teigiamos: g65 psl _ kaina $5_ 
emocijos yra jo sveikatos; jerū„imu ig„a,o„i,, LO-' 
saugotojos, žvalumo ir ener-; ŽIAI SO1 psI, kaina ?3 00
gijos šaltinis. Tad bukime, MINDAUGO NUŽUDY-' 
linksmos, šypsokimės ir ap-. MAg Jnnz0 KraIjkauskc 
dovanokime šypsniu kitus..
Tai naudinga ne tik mumsį 
pačioms, bet ir bendraujan- j 
tiems su mumis.

J. Andriuškevičienė,
Medicinos mokslu kandidatei $^.00.

premijuotas romanas. 24*

Rezistenciia. romanas 
narašė R. Snalis, 429 psl.. 
kietais viršeliais, kaina —

DIDĖJA IR MOTERŲ 

NUSIKALTIMAI

Oficialūs duomenys rodo, 
kad vyrų ir motėm nusikal
imu skaičius smarkiai didė- 
a. Bet ypač didėja moterų 
įusikaltimai.

Palyginę 1960 ir 1969 me
tų nusikaltimų skaičius, pa- 
natvsime, kad vvm nusikal- 

‘•imu skaičius padidėjo 61.3 
%. o moterų net 156.2%, 
taigi pusantro karto.

1960 metais iš visų nusi
kaltimų moterims teko 10U , 
o 1969 m. jau 16/7.

DIRBTINAI APVAISINTŲ 

VAIKAI

Little Rock (Arkansas) 
universiteto medicinos pro
fesoriaus dr. Shermano tei
gimu. JAV-se yra daugiau 
nei 300 vaikų, gimusių iš 
dirbtinai apvaisintų motinų.

ROMANAI
Birutė Kemėžaitė, SU

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

Poezijos knygos
POEZIJĄ; PILNATIS, 

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

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

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

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

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

Aižvydo pasakos, parašė 
Antanas Giedrius, 140 psl., 
kaina $3.00.

Sudiev! Aš išeinu..., roma
nas, parašė Birutė Kemežai- 
tė, 294 psl.. kaina $4.50.

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

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

Septintoji pradalgė, lite
ratūros metraštis, rašo 24 
autoriai. 464 psl., kaina kie
tais viršeliais $5,00, minkš
tais — $4.50.

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

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

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

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
kaina $5.00.

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

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

12 knygų už $2
Tikra teisybė apie Sovietų

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

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

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

Materialistiškas istorijos 
supratimas. 80 psi.. kaina 
20 centų.

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kdna 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl., kaina 50 centų.

Tavo kelias į socializmą, 
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

Socir'izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psh. kaina 25 et.

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

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

I
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Vietines žinios
Kaip minėsime S. Kudirkos 

tragedijos metines?

N. ir A. Griauzdės grįžo

Atostogų metu apvažiavę 
pusę Amerikos, i So. Bosto
ną vėl grįžo Nora ir inž. A- 
leksandras Griauzdės. Jie

Kol kas dar nėra į šitą 
klausimą tikro atsakymo.!
Rugsėjo 26 d. buvo tuo' rei-, k ini ,ikrai jdomi ir 
kalu sukviestas Bostono or- a 1 ; ūdži 
ganizacijų atstovų s’tsirinki- ‘ * 1 *
mas, kuriame dalyvavo apie 
50 asmenų. Gausus susirin
kimas buvo ženklas, kad vi
suomenė Simo Kudirkos tra
gedijos nepamiršo.

Susirinkimas gyvai svars
tė, kaip tas metines paminė
ti. Buvo visokių pasiūlymų.
Su savo planu į susirinkimą 
atvyko ir JAV LB centro 
valdybos vicepirm. visuome
niniams reikalams A. Gečys 
ir tarybos narys A. Mažeika.

A. Gečys, paklaustas, ar 
apie jų planą yra painfor
muotas Vlikas ir Altą. atsa
kė, kad ne.

Čia neskelbiame ir nenag 
rinėjame visų tai sukakčiai 
minėti pasiūlymų, kurių tar
pe buvo ir vertų nusišypso
jimo. Juos išlukštens Simo 
Kudirkos komitetas, kuriam 
ir pavesta rūpintis Simo Ku
dirkos tragedijos metinių 
minėjimo rengimu.

Dr. J. ir S. Gimbutai grįžo

Praeitą penktadienį iš Eu
ropos grįžo dr. Jurgis ir Sta
sė Gimbutai, kur jie. lanky
damiesi eilėje valstybių, 
praleido ištisą atostogų mė
nesį. Sveikiname laimingai 
grįžusius.

J. Korsakas.-----pensininkas;nul - ior

Senas Keleivio skaitvto- 
jas Jonas Korsakas. gyve-

Goodyear ir šiandien ver
čiasi padangų gamyba. Da
bar jų yra 2,500 rūšių. Vie
na iš tų rūšių buvo panaudo
ta ir specialiai pagamintam 
mėnulyje važinėtis automo
biliui.

Šios bendrovės centras yra 
‘ A krone, Ohio, bet daugiau 

nei 1G0 jos fabrikų yra iš-
! mėtytų po visą pasaulį.

Aiyva kūrenamos

alto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Menas fabrikų Marysvil- 
„ ... . ,, ,, , le. Ohio, gamina tik konve-
. , , . lenu diržus. Joks kitas dir-Jackson, kuri l rugvajaus par- * -•? . . .‘ ; zu fabrikas nepnlvgsta šiamtizanai buvo pagrobę ir paleido - . ,
.ik p. 9 Mėnesiu š. m. rugsėjo f?,b,lku'- Tik Marysville fab- 
10 d. čia Matom, ji su žmona llkas Pa«am.ntl iki 10
pu išsilaisvinimo geriami pirma Y'v P,loc‘° diržą konveje- 
s.ikl, alaus, nes gydytojai iki i ™ms' kunc vartojami ang- 
šiol dėl širdies sutrikimo jam' bu. geležies kasyklose ir pa- 

našiems darbams. Paprastai 
konvejerių diržai yra 1-7 
pėdų išmierų.

buvo uždraudę alų gerti.

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Gražaus bendrabarbiavimo 

pavyzdys

Prieš porą mėnesių Bos
tono Vyrų Sekstetas nutarė 
spalio 13 d. 7 vai. vakare 
surengti savo pirmąjį kon
certą — „’Vakarą su sekste
tu“. Pasirodo, kad tą pačią 
dieną yra tradicinis Kultū
rinių subatvakarių renginys, 
ir mūsų buvo neapsižiūrėta. 
Žinoma, du kultūriniai įvy
kiai tą patį vakarą yra per
daug. Buvo ieškota kompro
miso, ir pasitarimų rezulta
te — subatvakarių rengime 
komisija savo spalio mėne
sio renginį nukėlė į gruodžio 
mėnesį, kada paprastai su
batvakarių nebūdavo.

Bostono Vyrų Sekstetas 
batvakarių rengimo komisi- 
nuoširdžiai dėkoja Kult. su- 
jai ir ypač jos pirmininkui 
inž. Romui Veitui už paro
dytą gerą valią ir glaudų 
bendradarbiavimą, siekiant 
sudaryti sąlygas visiems kul
tūriniams vienetas greta vie
nas kito taikingai darbuotis.

Bostono Vyrų Sekstetas

Pastatyti Hancocko 

dangoraižio griaučiai

Jau baigti montuoti Han
cocko draudimo bendrovės 
statomo dangoraižio plieni
niai griaučiai. Tai atžymėta 
iškilmėmis, kuriose dalyva
vo ir miesto majoras Kevin 
White.

Dangoraižis bus 60 aukš
tų. taigi aukščiausias pasta
tas Bostone. Jis atsieis $95 
mil. Numatoma jį pabaigti 
1973 m. rudenį. Miestas iš 
to „biznio“ gaus $4.5 mil. 
mokesčių.
Aleknos išvažiavo į Floridą

Mūsų kaimynai Emilija ir 
Antanas Aleknos praeitą 
ketvirtadienį išvyko į Flori
dą. Bostone pasirodyti jie 
bežada tik kita vasara.

Bostone (W. Rovbury) ne

brangiai parduodamas vienos 

šeimos

Skambin

325-5534.

v/jj; ų ■

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vų-. burnerį, pūtėją, oro filtrą, 

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

10 metų garantija.

ud.u « t i i
Minėtas fabrikas taip pat 

yra pritaikytas gaminti įvai- 
Keleivio 34 nr. buvo su-‘rių kilnojamųjų kranų dir- 

minėti keli JAV ūkio milži-ižams. Kaikurie kranai yra 
nai. Aš čia noriu šiek tiek I milžiniško pajėgumo, pake- 
paliesti ne milžiną, bet visi lia iki 50 tonų. Fabrikas yra 
dėlto didelį ūkio vienetą — pagaminęs tokio diržo rutu-

APIE PUSMILŽINI :nur; C
tt •To .'t;»

.?antis Saugus, Mass.. 27 me- 
us išdirbęs General Elec- 
ric bendrovėje, rugsėjo 23 

d., sulaukęs 63 m. amžiaus, 
oasitraukė į pensiją ir dabar bendrovę, 
iarbuojasi savo gražioje so
dyboje.

Goodyear Tire and Rubber Ii, kuris svėrė 67.000 svaru.c Z JC
Jis buvo 14 pėdų aukščio.

Goodyear bendrove buvo Fabrikas

®FUEL CHIEF

Turėkite smulkių pinigų!

Nuo sualio 11 d. Bostono 
lutobusų ir tramvajų kon
duktoriai nebekeis pinigų.!

yra pilnai me- 
įsteigta 1898 m., kada Ame-‘ chanizuotas, todėl gali apsi- 
rikoj labai paplito dviračių; eiti su palyginti mažu dar- 
gamvba. Tais laikais dvira- i bininkų skaičiumi, 
čių padangos buvo kietos, I
be oro, amerikiečiai jas va- Aš čia patekau pernai per 
dina solid rubber tires. Pa- darbininkų streiką. Tai šiek

Paskutinė modern ius alvva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alv va šildv mo specialistai 

470 Adams Street. (Juincv, Mass. 02169
Aly vos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

bet dėl darbo sąlygų. I)arbi-
■ ninkai nenorėjo dirbti ”ro- 
tating shift“, kas savaitę ki
tu metu. (Fabrikas dirba 
septynias dienas po 24 va
landas).

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

1 Oil Heating Equipment r

odėl nepamirškite visados! nasias tada naudojo ir pra- tiek ir apie streiką, 
urėti su savim tiek smulkių bangiems arklių traukia-!

miems vežimams (Senesnie-j Streikas prasidėjo pernai
ji dar atsimena ir tokiais gu- vėlyvą pavasarį ir tęsėsi be-Į nuėjį niekais. Darbininkai, 
miniais ratais Kauno vežikų veik 7 mėnesius. Tiek ilgai 'netekę $300.000 atlyginimo, 
„karietas“). Tokias pat pa- ištvėrė tik vienas Marysvil-Į suęrjž0 į darbą tomis oačio- 
dangas tada vartojo ir pir- le fabrikas. Streikuota ne • m£ sąlygomis? Tai pamoka, 
miesiems automobiliams. dėl atlyginimų pakėlimo, • kad, prieš pradedant strei-

Turime Lietuvos žemėla
pių _ už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 Slme 
(sieninis).

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

D. Poška

pinigų, kiek reikia peiva- 
tiuojamam ruožui apmokėti.

Būtinam reikalui esant, 
konduktoriai vietoj grąžos 
šduos tik atitinkamos sumos 
kortelę, ir savo pinigų atsi
imti turėsite vykti į susisie
kimą tvarkančią įstaigą.

Pinigai bus keičiami, kaip i 
ligi šiol. tik požeminių trau-' 
kinių kasų būdelėse.

Neleido pakelti telefono į 

mokesčio

N. Anglijos telefonų bend
rovė norėjo tuoj po lapkričio 
13 d. pakelti telefono mo
kestį $1-2 mėnesiui. Tuo bū
du jos pajamos padidėtų 
$106 mil. Bet komunalinių i 
Įmonių departamento virsi-' 
ninkas tą bendrovės numa-{ 
tytą pakėlimą suspendavo! 
iki kitų metų rugsėjo 14 d. į 
Per tą laiką bus patikrinta, 
ar tikrai yra reikalo mokes
tį pakelti.

Rinkimų išlaidosP
Dabartinis Bostono majo

ras Kevin White, kuris kan
didatuoja antram terminui, 
paskelbė, kad pirminiams 
rinkimams rugsėjo 14 d. iš
leidęs $296.193.

Kitų kandidatų išlaidos 
buvusios tokios: Saltonstall 
— $154,000, Timilty — 
$131,246, Hicks — $40.523, 
Atkins ir Powers išlaidos 
dar nepaskelbtos.

Priimtas loterijos įstatymai

Mass. seimelio priimtą lo
terijos įstatymą gubernato
rius vetavo, bet vėliau par
lamentas už tą įstatymą su-

Septynių mėnesių streikas

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 

Kaina S599.00
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Norintieji su šia grupe keliauti prašomi kreiptis į

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvvay 

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

ką, reikia gerai apsvarstyti
‘visus galimumus laimėti ir, 
, pralaimėti. {

Dabar darbas fabrikuose! 
vyksta normaliai.

A. Zamžickas

Kvailo liežuvis galvos ne- 
siklausia.

CK'. ' ■sffi-M.aeap’OJEflsii

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

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

Šiame numery yra šie įdomūs straipsniai:

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

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis, Lithu-rinko daugiau nei du treč-j 
daliu balsų, ir tuo būdu gu-j anian House, I Ladbroke Gardens, London, W II, Gr 
bernatoriaus veto negalioja. D—*---

Tikimasi, kad loterija 
valstijai duos kelias dešim
tis milionų dolerių pajamų.

Niekados niekas nesiskun-
irijo miegamųjų namas j- my|i. „j,Nacijoj (910
ibinti vakarais telefonu mas. , *r ’ Romuvos“ ki

P1GI, BET VERTINGA 

DOVANA

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

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Kadiji 
Tograma Naujoj Anglijo, 
s stoties WLYN, 1360 ki 
fociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.> veikia sekmadie i 
■įiais nuo 1 iki 1:30 vai. die 

ną. Perduodama: Vėliausi!, i 
pasaulinių žinių santrauki ! 
r komentarai, muzika, da’ i 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
’altic Florists gėlių ir dovs j 
ių krautuvę, 502 E. Broad ! 
way, So. Bostone. Telefo- 
įas A N 8-0489. Ten gauna 
nas ir Keleivic.

nenusiminkiie:
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-I.EEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Ūžt ikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus, 

i Siųskite $5, gausite vaistus
MINTIS“ gaunama „Darbininko“ admi- su nurodymais.

Britain.

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

Cicero, UI. 60650.

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

Nevv Yorke
Willoughby Avė.. Brooklyn, N.Y. 11221) , 

knygyne (8420 Jamaica Ove., Woodhaven, i
ROYAL PRODUCTS

L. Tolstojus j N.Y. 11421). I
North Sta., P.O. 

Nevvark, NJ.
Box 9112 
07105

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

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

Metinė prenumerata JAV-se SS.00 

Adresas:
7722 George Street, LaSailė-Montreal, 690. (Juehec, CANADA

u: n

•nr .r >i:noiv

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių rei ka tingiausias 
apdraudė* nuo $100.00 iki $10.000.06.

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

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

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

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreip«itės 
\ kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street, Nev* York, N Y. 10001

|j o
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So. Bostone Lietuvių Piliečių d-jos III a. auditorijoje

Nepamirškite savo mokyklos 
banketo

ruoš lamas

VAKARAS
su sekstetu

Programa atliks BOSTONO VYRU SEKSTETAS, 

vadovaujamas komp. JULIAUS GAIDELIO. 

Vakaro pranešėja aktorė RITA AUSIEJŪTĖ. 

Užkandžiai — Baras — Šokiai — Gros R & M Trio.

Stalus po 10 asmenų prašoma rezervuoti pas 
Vytautą Eikiną, tel. 861-3523.

Auka $3.50.

Iki malonaus pasimatymo —

BOSTONO VYRU SEKSTETAS

Šį šeštadienį, spalio 9 d. 
į 6:30 vai. vak., So. Bostono 

Lietuvių Piliečių d-jos salė
je bus metinis Lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto ren- 

i giamas banketas, kurio me- 
' ninę programą atliks Onos 
Ivaškienės vadovaujami tau
tinių šokių šokėjai.

' Šį šeštadienį vakarienės 
ar net ir pietų patariama na
mie nevalgyti, nes banketo

! seimininkės patieks karštų 
Į valgių. Be to, veiks gėrimų 
j baras, gros geras orkestras, 
i Taigi, banketo rengėjai rū
pinasi, kad visi svečiai bū- 

i tų patenkinti ir grįžtų namo 
; kupini gražiausių Įspūdžių.

Reikia įsidėmėti, kad li
tuanistinė mokykla yra svar
biausias lietuvybės židinys ..
Bostone, nes tiktai mūsų jau- , dienos susikryžiavimo 
nojon karton įdiegta lietu- su komp. J. Laidelio vado 
viu kalba ir lietuviškoji dva- valJJamo Bostono Vyrų

to. norima prie jos įsteigti 
dar ir lietuvišką vaikų dar
želį. kurio mažieji lankyto
jai vėliau bus ir sios mokyk
los mokiniai.

Savaime aišku, kad vi
siems šiems reikalams rei
kia daug lėšų. kurių vien tik 
iš mokesčių už mokslą neį
manoma surinkti.

Banketo rengėjai tikisi, 
kad salėje nebus nė vieno 
tuščio stalo. U kas nori užsi
sakyti stalą 10 asmenų iš 
anksto, tai gali padalyti pa
skambinęs R. Šležui, tel. 
282-2158 arba G. Čepui, tel 
472-4956.

Spalio Kult. subatvakaris 

nukeliamas i gruodį

lietuviškoji 
šia gal dar išliks čia ilgus 

i dešimtmečius. Taigi šio ban
keto galutinis tikslas nėra 
vien tik pramoga, o noras 

' šią mokyklą kuo ilgiau išlai- 
I Eyti gyvą ir aukšto lygio. Be

Seksteto koncertu Kultūri
nis subatvakaris, turėjęs į- 
vykti spalio 16 d., nukelia
mas į gruodžio 11 d.
Kult. Subatvakariam rengti 

komisija

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury St

VVORCESTER, MASS.

Tci. SW 8*2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci« galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas: AN 8-2805
—

br. Jos. J. bonovan
\br. J. Pašakarnitj

Į P ft D I N I s 
OPTOMETRISTAS

S Valandos: j,
►nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak ;
S Trečiadieniais nepriimama f

447 BROADVVAY 
? South Boston, Mass

*
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Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

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

Telefonas: 698-8675

" A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. 
ĮNewton Centre, Mass. 02159;;

Tel. 332-2645

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
I Rūpestingai taisoma laikrodžio* ; •
* žiedus, papuošalus

: 379 W. BROADVVAY 
: SOUTH BOSTON
t Tel AN 8-4649
♦

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd į į
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS-

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA Ti KKA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

882 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6G20

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius lr sekas.

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

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

Skambinkite

268-4662;

prei. M. Krupavičiui pagerb-I Lapkričio 14 d. So. Bosto- 
no Lietuvių Piliečių dr-jos 

Spalio 24 d. So. Bostono salėje Balto metinis tengi- 
Bostono lietuvių kolonijos. Lietuvių Piliečių d-jos 3 a.

veikliam nariui Pranui Mu-į salėje lietu\ ių radijo \alan- Lapkričio 21 d. So. Bosto- 
činskui praeitą savaitę Car-1 dos Laisvės arpo ludens no Lietuvių Piliečių d-jos di- 
ney ligoninėje padarytos net parengimas šurum-Burum džiojoje salėje Lietuvos ka
li vi operacijos. Rašant šias! Spalio 30 d. So. Bostono riuomenės atkūrimo 52 me- 
eilutes, ligonis tebėra silp-Į Lietuvių Piliečių d-jos salėje tų sukakties minėjimas, 
nas. bet jo sveikatos padėtis, lietuvių respublikonų rengi- Lapkričio 28 d. So. Bosto-
palengva gerėja. Nuošir-, lietuvių įespublikonų vaka-, Lietuvių Piliečių dr-jos 
džiai linkime greičiau pa-, ras. saiėie Šv. Petro parapijos
sveikti. , į Spalio 31—lapkričio 13 d. cho;o koncertas.

i City Hali parodų salėje A-J
Alė ir Stasys Santvarai , nastazijos ir Antano Tarno-1 m; sausio 2 d. Bosto-

iktrirln! Rorm.irU šaičių audinių ir tapybos pa- no Htuanistinėsm-losKalė- 
roda, kurią rengia skautų Ži- dų Eglutė So. Bostono Liet.

Praeitą šeštadienį rašyto-i dinys. , PiE dr jos salėje,
jas Stasys Santvaras su žmo-! Lapkričio 7 d. So. Bosto- Kovo 5 d. Baltijos ir Žal- 
ra Ale išskrido atostogų į no Lietuvių Piliečių d-jos sa- girio tuntų Kaziuko mugė 
Bermudos salas. 1 Įėję Sandaros moterų klubo So. Bostono Lietuvių Pilie-

Linkime malonaus poil- našlių banketas. čių d-jos III-jo aukšto salėj,
šio.

P. Mučinskui padarė 

dvi operacijas

r —* /
PARENGIMŲ

KALENDORIUS
j

Spalio 9 d. 6:30 vai. vak. į 
Bostono lituanistinės m o-J į 
kyklos banketas So. Bostono' Į 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. G 
salėje. Į•

jSpalio 16 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos III ? 
aukšto salėje Bostono vyrų į 
seksteto koncertas-vakaras. !;

Spalio 17 d. 3 vai. popiet j 
So. Bostono Lietuvių Pilie- į 
čių d-jos salėje akademija

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Pastų ncSAtžicmme.

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

T

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

South Boston Savings Bank
ALI REI) W. ARCHIBALI), PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

51®
514%

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

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

virš 210,000,000

Dažau ir Taisau į
Namus iš lauko ir viduje. * 

► Lipdau popierius ir taisau^ 
t viską, ką pataisyti reikia. 1

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin HilI Avė. 
Dorchester, Mass.

Tel. CO 5-5854
r-
i

Elood Square
Hardicare Co.

SavininkM N. J. ALEKNA
62S EAST SROADWA1 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

8«njamin Moore Dažai 
Popierc® Sieroma

Stiklą* Langams 
Visokis reikmenys namasu 

Reikmenys plumberiams 
e-aležiea daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway

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

"AKVARIUMAS - PETORAMA BR0ADWAY“

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

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

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, an.. 
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že- 

* • •momis kainomis. Be to, siunčia-■
i

me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
len vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068

1 Trans-Atlantic Travel Service |
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

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

siųskite savo giminėms tik per

podarogifts Ine. skyriu 
įBostone

••

Darbo vaiduos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12 1

390 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis < i 
::

f




