
CUPLEY ŠOUARE
. . i , U. W W • 02115

KELEIVIS
Prenumerata . Subscription 

Amerikoje ir užsieniuose
metams — 1 year........... $7.00
pusei metų — 6 months .. $4.00

KELEIVIS 
630 East Broadvvay 

South Boston, Mass. 02127

y 9 M 1

THETRAVELER ---------------- ~ LITHUANIAN vVEEKLY

NR. 40 "Keleivio“ telefonas AN 8-3071
67-TIEJI METAI

Atskiro numerio kaina 20 centų
SO. BOSTON, MASS., 1971 METŲ SPALIO - OCTOBER 19 

Second-class postage paid at Boston, Alassacnusetts

Raudonoji Kinija jau stovi 
prie Jungtimi) Tautą durų

Sprendžiami klausimai: ar ją įsileisti, ar ne, o taip 

pat — ar Tautinę Kiniją išmesti, ar ne? Vienoks ar kitoks 

i nutarimas tegalimas labai maža balsų persvara.
I

Taip bent tvirtina Albanijos Respublikos teises ir pripa- 
atstovas. Bet ji vis dėlto jau žinti jos atstovą vieninteliu 

j stovi prie Jungtinių Tautų teisėtu Kinijos atstovu J.
; durų, ko dar nebuvo galima Tautose ir pašalinti Čiang 
i tikėtis prieš metus. Kai-šeko atstovą iš jo netei-
1 sėtai užimtos J.T.

Prez. Nixonas skrenda 
į Maskvą

Nori pabandyti abiem rankom kartu sveikintis su 

abiem priešininkais. Tikisi nuolaidų už nuolaidas. Ir mūsų 

veiksniai budi prieš tą kelionę.

Dar palyginamai neseniai Aišku, prez. Nixonas. sku- 
pirmuosiuose didžiosios A- bedamas ir i Maskvą ir i Pe- 
merikos ir kitų Vakarų kraš- kingą. turi ir vidaus politi- 
tų spaudos puslapiuose mir- kos sumetimų. Juk priešrin-j 
gėjo žinia apie JAV politi- kiminėje agitacijoje demo-1 
nės laikysenos pakitimą ko- kratai patys būtų siūlę to- •
munistinės Kinijos atžvilgiu kias keliones pas raudonuo-! IHHA. j šiuo metu Jungtinių Tau- cijoje vietos“,
ir apie prez. Nixono ruoši- sius „popiežius“, aiškinę jų! Darbo unijų vadai, sutikę bendradarbiauti su prezidentu Nixonu, vykdant jo ūkio politiką, lapkri- , tų ansamblėjoje jau vyksta
mąsi vykti i Pekingą, o jau galimą naudą ir kaltinę Nix-i čio 13 d. pasibaigus kainų, algų ir nuomų užšaldy mo laikotarpiui. Iš kairės i dešinę: A.F.L.-C.I.O
dabar skaitome nemažesnę oną, kad jis tokios užsienio1 pirmininkas George Meany, transporto unijos pirmininkas Frank Fitzsimmons ir automibilių

orgamza-

naūjieną, kad jis vykstąs ir 
i Maskvą pasitarti so sovie
tų vadais.

Kam visas šitas skraidi
nę ji mas kone tuo pačiu metu 
šen ir ten?

politikos nevykdė. O dabar 
visi turės tylėti.

pramonės samdinių unijos pirmininkas I.eonard \Yoodcock.
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Kokie bus tų „draugiškų“
pasiviešėjimų padariniai tiki
ateitis parodys. Bet reikia!

.... , ... . tikėtis, kad JAV preziden-!Oficialiai pabrėžiama, jog ■ , ■> • •J tas nebus neapdairus santy-

Pasikes’nimas prieš Kosyginą Bolševikai Katyne 
nužudė ir lietuvių

karšti debatai komunistinės i Kitoje JAV ir dar 21 kito 
Kinijos priėmimo ir tautinės' krašto remiamoje rezoliuci- 

į Kinijos išmetimo iš šios or-, joje sakoma, kad tautinės 
ganizacijos klausimu. Kol! Kinijos pašalinimo klausi- 

i kas Pekingo ir Taivano šali-j mas yra didelės svarbos 
i ninku jėgos dar beveik vie-i sprendimas, tad jis. pagal 
į nodo pajėgumo, ir sprendi- J.T. čarteri, tegalimas dary-
! mas dar neaiškus. ti tik dviejų trečdalių balsų 

dauguma.

Treciojoj rezoliucijoj A- 
merika ir dar 18 valstybių 
siūlo į Jungtines Tautas pri
imti komunistinę Kiniją.

Neseniai iš spaudos išėjo Komunistinės Kinijos pri
krito. buvusio laivyno kari- ėmimo “tautinės pašalini- 
• 1 mo frontui vadovauja Alba-

Šiuo metu i Kanadą atvy- Taigi, sutikimo . pradžia ! ’ * Gibono knv- ni’Ja- Jos ir dar 21 kiul kraš"
ko kelių dienų viešnagėn neabejotinai sugadino ir šios, ”Katyn“ Jis aiškiai Iro- pasiūlytoje rezoliucijoje

siais susitikimais, pasitari
mais ir gal susitarimais te- , Vr - ,. , . 6 .- ,. i šaulio galvom, Y pac Masksiekiama tik išsaugoti pa- . ... t i- i „T- &- voje jis jau vra kelis kartu;šaulio taiką. Is saugoti ją ne J ~ .
tik mūsų dienom, bet ir atei- “• prieš savo prezidentavimo Sovietų Sąjungos premjeras viešnagės pabaigos politinį 
nančiom generacijom. Žino- laikus buvojęs ir ten patyręs Aleksejus Kosyginas, atsily-. pelną, 
ma, kaikas gali tais gražiais, net nemalonumų— neman- gindamas už Kanados min.
žodžiais ir patraukliais tiks-' dagiai buvęs priimtas ar už- pirmininko Trudeau vizitą1 P° pasikėsinimo prieš So- ( KatVnn Nnžu
lais ir patikėti. Bet politiko- kalbintas Chruščiovo. _ Jis Maskvoje. Savaime aišku, vietų Sąjungos premjerą Ko- nuzuue pne tvaiynu. inuzu- 
je daug dažniau siekiama to. ten ir šiandien nėra mėgia- tokia proga atliekama dar ir, Ottawoje, dabar la-
apie ką oficialiai visiškai j nias svečias, bet politikoje politinių biznių, 
nekalbama. Taigi bene bus; dėl numatomos naudos ir

gautas antausis gali būti už- Kosygino apsilankymas 
mirštamas. turėjo būti reikšmingas

kiuose su komunistinio pa- Ottawos *atvėje vengras griebė Kosyginą už gerklės

Vad bolžpvikal idvJrrp reikalaujama pareikšti, kadi duoti jai balsą Saugumo ta 
i Lenkfją X/ ’nelal1 "Jungtinės Tautos nutaria rybo/e. bet ansamblėjoje pa- 
daug karininkų ir' 4.143 jų atstatyt, visas Kinų Liaudies ( nkt, ir tautinę Kiniją.

taip ir šį kartą.
Atrodo, kad Nixonas no

ri pabandyti sveikintis su sa- Prezidento kelione i So

d
ros valios“ ženklas, nes to
kio aukšto sovietų pareigūnovo priešais iš karto ir abiem i vjetų Sąjungą yra susidomė- Kanadoje dar nebuvo. Iš ki

bai sustiprinta šio svečio 
apsauga, bet krašte vyksta 
prieš jį naujųjų emigrantų 
demonstracijos. Žydai orga
nizuoja Ottavoje net 15,000 
savo demonstrantų armiją.

ian om. su viena ou n-; ... tQg pUsės retam svečiui bu- l)US moteris
vo stengiamasi sudalyti ko 

iškilus Balti j jos valsty- geriausią nuotaiką, 
bių klausimui, nebūtų po de-j I
rybų stalu tyliai parduoti ■ Deja. visai netikėtai ta! Aukščiausiame teisme yra 

. . . . mūsų kraštų laisvės intere-, „draugiška“ nuotaika buvo dv^a^svos vietos. Teisingu-
jotmai Sovietų S-g84 yia ne-, saj jTa;p buvo pasieig_ nepaprastai sugadinta. Ko-į1110 departamentas paprašė 
malonus n net eizmantisį ta su Tautine Kinija „visuo- syginui pavažiavus su Tru-1 Amerikos Advokatų sąjun- 
politinis taktas, kaip dai eti—į į.jnpS jr taikn«s la~. Hpyn «n orjjnsin ęaiKniTnn na., gą pareikšti sa\o

, . . . je ir mūsų atitinkami veiks-
lai ir per j! Mao Tse-tungą, I niai Sva;.biausia kad kar.< 
o su kita Brežnevą ir tuos, į taj
kurie už jo pečių stovi. Drau"' 
giškesnių JAV santykių už
mezgimas su Kinija neabe-

aukšč. teisme?

dytųjų tarpe buvo 3 genero- 
lai. 100 pulk. leitenantų ir

Nobelio Premijos
nantų ir daugiau kaip 500 amerikiečiams 
kariūnų ir siek tiek kareivių
ir civilinių žmonių. Iš 4,143! Švedijos Mokslų akade- 
atpažinta 2,914. ! mija pradėjo švaistyti No-

! belio premijas. Medicinos- 
Nužudytųjų tarpe yra ir fiziologijos premija jau pa- 

aiškiai lietuviškų pavar- Į skirta Nashville, Tenn., uni- 
džių: A. Gaida. T. Dubas, , versiteto profesoriui dr. Earl 
A. Gabrys. M. Kardas. A., Sutherlandui, o ekonomijos 
Polukaitis, I). Bajoriūnas, — neseniai į pensiją išėju-
M. Klirga. J. 
šys ir kt.

Šova, R. Rai-

tmės
bui“.dėsnis susidraugavimas su 

Sovietų S-ga gali atrodyti J

esąs priešiškas veiksmas Ki- ąh nirmininkriK 

nijos interesams. Neonas, ipirminiUKŪS 
su abiem derėdamasis bei
šį tą siūlydamas, iš abiejų 
tikisi šiokių tokių nuolaidų.
Deja, kaikurie politiniai ko
mentatoriai būkštauja, kad 
šitame iš pažiūros labai gud
riame biznyje tik JAV-bės 
gali ir Pėkingui ir Maskvai 
pridovanoti labai apčiuopia- tus. Jį pavaduo 
mų nuolaidų, už tai tegau- pirmininkas di 
damos tik tuščių žodinių pa 
žadu popiergali, kaip jau y 
ra nekartą atsitikę.

Europoje
\

Dr. Kazys Bobelis, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, su žmona Dalia 
trim savaitėm išvyko į Euro
pą. Aplankys Prancūziją. I- 
taliją, Graikiją ir kitus kraš- 

Altos vice- 
K. Šidlaus

kas.

170 buvusių Graikijos 
parlamento narių pareiškė 
protestą dėl JAV viceprez. 
Agnew lankymosi Graikijoj, 

i Tie atstovai sako, kad tas 
žygis pakenksiąs Graikijos 
demokratijai. Kaip žinoma, 
dabar>Grikiją diktatoriškai
valdo pulkininkai.

JA V viceprez. Agnew, preziden. 
to Nixono pavestas, lankės Grai
kijoje. Turkijoje ir Irane (Per-

deau su gausia saugumo pa- pareiKsti savo nuomonę 
lydą Ottavvos gatvėmis, bu-! apie 6 kandidatų kvalifika
vo pasiūlyta išlipti ir kiek; cijas. Tų šešių asmenų tarpe 
paėjėti. Tai buvę netoli par- yra ir dvi moterys: Kalifor- 
lamento rūmų. Bet čia staiga nijos apeliacinio teismo tei- 
iš minios iššoko vengrų lais- sėja Milred Lillie ir Wa- 
vės kovotojas, apie 35 metu’shingtono aukštesn. teismo 
vyras ir, sušukęs „Laisvės teisėja Sylvia Bacon. 
Vengrijai!“ ir „Šalin Rusi-:
ja!“ griebė Kosyginą už Spėliojama, kad preziden- 
gerklės. Sakoma, kad jis bu- tas vieną iš jų paskirsiąs sa
vo užšokęs Kosyginui ant lies aukščiausiojo teismo 

į nugaros ir bandė jį par- teisėja. Tai būtų pirmoji 
trenkti. Tai truko tik aki- motelis tame teisme, 
mirką, policija vengrą ir dar » 1.' /
vieną pilietį greitai sugriebė, inalįOS -1 (lKlStatlO 
bet Kosyginas įau buvo bai- •šiai peiįįdintas ir net su- POSUHiy nesaugu 
draskyti jo drabužiai. i §įos (]vj valstybės visą lai-

Po to įvykio jis skubiai M šiaušiasi viena prieš kitą. 
pasišalino į viešbutį. Kana- bet šiuo metu santykiai \ra 
dos premjeras Tiudeau labai nepaprastai blogi, Indija 
atsiprašinėjo ir savo viešame jau Iaiko net savo kariuo- 
pareiskime apgailestavo, 27^e parengties stovyje, ir. 
kad kanadiečiai nepasirodę sakoma, kad betrūksta tik 
pakankamai demokratiški... mžos kibirkšties, kad kiltų 
fas įvykis ėsąs pakenkęs vi-, įarp šių giminingų kraštų 
so krašto prestižui. j karas.

Iš Kanados pranešama,!

Unijų vadai nutarė 
bendradarbiauti

šiam Harvardo universiteto 
profesoriui dr. Simonui Kuz- 

! netsui.

Baigė ginčą dėl

Tais klausimais yra užsi
rašiusių kalbėti apie 100 at
stovų, ir diskusijos gali nusi
tęsti apie porą savaičių.

JAV atstovas George 
Bush savo kalboje įspėjo J. 
Tautas, kad tautinės Kini
jos išmetimas būtų sunkus 
nusižengimas Jungt. Tautų 
principams. Tai būtų aiškus 
neteisingumo pavyzdys, ka
dangi maža valstybė būtų 
paaukota didžiųjų interesų 
naudai.

turi daug

AFL - CIO prezidentas J tekstilės importo 
Meanv, transporto unijos utikus
prez. Fitzsimmons ir auto
mobilių unijos prez. Wood- 
cock sutiko bendradaribau- 
ti su vyriausvbe vykdant 
prezidento Nixono ekono
minę politiką, kainų ir algų 
užšaldymo metui lapkričio 
13 d. pasibaigus.

Japynijai sutikus suma
žinti savo tekstilės eksportą 
į JAV, Amerika panaikino 
neseniai įvestą specialų 10' i 
mokestį ne tik iš Japonijos, 
bet ir iš tautinės Kinijos, P. 
Korėjos ir Hong Kongo, nes 
tos šalys taip pat sutiko savo 
šių prekių eksportą į JAV 
savanoriškai apriboti.

Tautinė Kinija 
šalininkų ir JAV 
bei senate. Iš čia kvla siūly- 
mų tuo atveju, jei Taivanas 
būtų iš J. Tautų išmestas, 
nutraukti šiai organizacijai 
mokėjimus. Bet vargu tokia 
prievartos priemonė bus pa
vaitota. JAV tikisi ir be to 
laimėti savo rezoliucijai rei
kalingą daugumą.

Tik viena beveik aišku, 
kad komunistinė Kinija į J. 
Tautas pati neis tol, kol ten 
bus čiang Kai,seko atstovas.

kongrese

Garsiajame Mass. Techno-: kad prieš Kosygino atvyki- 
logijos Institute ir Harvardo mą prie sovietų ambasados, 
universitete buvo išsprog- Otta\voje buvo rastos kaž-1 Belgijoje iš Sovietų pre-
dintos bombos, padariusios kieno pakištos dvi galingos kybos delegacijos pabėgo
_____ !*•____________ 1___________________L T T •• " _ :__ __ A-A__ _ 1:- — -_ _nemažai medžiaginių nuo- bombos, o kitur policija ra 

sijoj), kur dalyvavo Irano vais- stolių. Policija intensyviai do Kosyginui paruoštų ne
tybės 2500 metų sukakties mi-,ieško bombininkų pėdsakų. 11 vadinamųjų ' Molotovo beno naujų žinių apie sovie- 
nėjime. bet kolkas be rezultatų. j kokteilių“. j tų šnipų veiklą Europoje.

Manoma, kad į Algų ta
rybą, kun’ą sudalys po 5 
darbininkų, darbdavių ir vi-
suomenės atstovus, dar bus pre2idento užsienio reika.! 
pakviesti plieno unijos prez. į taržjas Henrv Ki„in.į 
Abel ir masinistų unijos pre-l 8įr ii>krit,o į Kinij, ga|uli. 
zii enta> . mit . . naj apĮarp prez. Nixono ke-i

lionės plano. Sakoma, kad 
prezidentas numato Kinijoj

Sovietų premjeras Kosy-: lankytis dar šiais metais, 
ginas Maskvoje aUilankiu- nors buvo skelbta, kad ten! 
siems 8 JAV gubernatoriam vyksiąs kitų metų gegužės 
pareiškė savo pasitenkini- mėnesį.
mą dėl prez. Nixono suma
nymo atvykti į Maskvą.

Popiežius į palaimintųjų 
skaičių įtraukė pranciškoną 
vienuolį Kolbe, kuris pasi-

Dean Acheson. prez. Trumano 
laiku užsienio reikalu ministras.

Jugoslavijos diktatorius
Tito atvyko į Indiją 5 dienų sjėlė nacių Auschwitzo kon- 

vienas atstovas. Jis gavo po-' vizito. Jis dalyvavo ir paša- centracijos stovykloje mirti
litinę globą JAV-se ir atga- kiškame Irano šacho sureng- uf kitą kalinį Gajovvniczek, JAV pokarinės politikos vienas 

tame 2,500 metų valstybės palikusį namie savo šeimą, svarbiausiųjų kūrėjų, miręs š. 
sukakties minėjime. Kolbe buvo nužudvtas. I m- sPa,i<> 12 d- .

t
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Ar tik ne per ilgas 
"niekšų” suruks?

Nekartą mes bandome vieni kitiems, o ypač "kovoje • 
perkaitusiems“. priminti Įsidėmėtiną tiesą, jog tik istorija 
tikrai Įvertins mūsų dabartinius politinius ir kultūrinius 
veiksmus, o tuo pačiu ir mums paskelbs sa g spren.iimą 
ir suteiks nusipelnytą vardą. Atseit, tik iš atitinkamo laiko 
atstumo ‘jau bus galima tiksliau nustatyti, kas ir kiek mū
sų tautai pakenkė ir kas Įnešė bent dalinai teigiamą kraiti 
ar iš viso tautos ir valstybės likimui neturėjo jokios reikš
mės. Bet realybė rodo, kad mes visiškai neturime kan.trv-•/z v
bėsšito istorijos teismo lai ti. Mes patys ir jau dabar no
rime vieni kitus teisti ir, oūtų galima, tą savo teisme 
sprendimą ir Įvykdyti. Tai lygiai liečia ir dabartinėje Lie
tuvoje, ir išeivijoje gyvenančius brolius „teisėjus“.

Tuo mes nenorime prileisti nė minties, kad reikėtų po 
skvernu slėpti Įvairius budelius, išdavikus ar panašiu.- nu
sikaltėlius, kenkusius lietuvių tautos ar nepriklausomos 
valstybės gyvybei. Yra net būtina rinkti tikrus faktus ir 
dokumentaciją apie didžiuosius ir mažus šių tragiškų mū
sų tautai laikų „veikėjus“ anam istorijos teismui, kuris 
prie kaltinamosios medžiagos gal prijungs ir vieno kito 
pasiteisinimo žodi, kad sprendimas būtų nešališkas ir 
bausmės vardas kiekvieno paskirai nusipelnytas.

Deja. komunistinėj Lietuvos spaudoj jau dabar daž
nai skaitome „sprendimų“, kad kone visi i Vakarus pasi
traukusieji yra buržuaziniai nacionalistai, tėvynės išdavi
kai ir žudikai, o iš šios pusės Atlanto taip pat neretai gir
dime. kad kone visi Lietuvoje likusieji ar ten ką nors dir-

I

i.i nuJcrae Irano (Persijos) dykumoje prie Eersepolio griuvėsių 
i ištaigingų "motelių“ stovyklą, kur buvo apgyvendinti 

tvyĮ ę i šios valstybės 2500 metų sukakties minėjimą Įvairių 
«r.;š h karaliai, princai, diktatoriai ir kiti politiniai žymūnai. čia 
yko i:- pagrindinės išklmės — senovinių kautynių vaidinimai.
ė'erverkų lietus ir kitos pasakiškos pramogos.

JAV L. BENDRUOMENĖS 

20 METŲ SUKAKTIS I
JAV Lietuviu Bendruo- 

menės 20 m. sukaktis spalio

- ..... -■ -• ' ---- '
jnol •az miesto atVešTa'elektroj. atkreipti Į ji ir i save pasaų-

rovė, Įtaisyti Vandens rėžei; ■ ■ lio dėmėsi.
•įi’ivn anam -onci T Tvcti on i n/i o i rnvGTYlnarai, helikopteriam nusi-j Užsięnięčiai norom neno 
aisti aikštė ir daugybė kitų; rom turi pripažinti, kad Ira- 
jatogumų. čia apsistos 50' no šachas Rėza Pahlavi yra 
’garbingiausiųjų“, kai apie
P O kitų bus apgyvendinti 
ų i e 60 mylių nuo Persapo- 

iio širaz miesto viešbučiuo-

Altos delegacija Washintone
Amerikos Lietuvių Tary- čia, tiek Pabaltijy gyvenan- 

8-10 d. paminėta New Yor- ba informuoja, kad jos pir-' tiems žmonėms.
• ke. Spalio 8 d. iškilmingai mininkas dr. K. Bobelis irj Davis pažadėjo šiuo rei- 
i atidaryta dail. J. Bogdano j vicepirm. dr. K. Šidlauskas k j atsiklausti valstybės 
paroda Lietuvos partizanų' spalio 6-7 dienomis lankėsi depait,amento teisės žinovų 
tema, spalio 9 d. >ykosim-į \Vashingtone. Jie, be pasita- - uomor<ės ir pasiūlė Altai į- 
poziumas Ll. veia'a; lyskin-; rimI} Ju Lietuvos atstovu J.Į teikti memorandumų, kuria- 

Rajecku, patarėju dr. S. me būtų išdėstyta, kaip būtų 
Bučkiu, pulk. K. Škirpa, da- j galima tą .klausimą išspręs- 
lyvavo Bendrojo Baltijos ti, vadovaujantis ligšioli- 
Romiteto posėdy (jame da- niais tarptaut.'nės teisės nau- 
lyvavo ir dr. Jonas Genys, Į dotais pavyzdžiais. 
Marylando universiteto pro- j
fesorius). ' Buvo kalbama apie veiks-

! nius, kurie nulemia JAV vy- 
Posėdy buvo svarstoma, j riausybės vedamą Baltijos 

kokių žygių dar imtis, kad valstybių užgrobime nepri- 
i kongresas priimtų tautinių' pažinimo politiką; aiškin- 
I gi upių studijų centrų Įsta- j tąsi, ką galima būtų d aryti 
j tymą; svarstyta pabaltiečiu Simo Kudirkos likimo. Bal- 
kalbomis radijo transliaci- j tijos tautų bylos Jungtinėse
jų iš Madrido problemos; j Tautose iškėlimo reikalais, 
aptartos ^'galimybės gauti i

,. , ,. . i • pabaltiečiu kalbomis trans-1 Spalio 7 d. vakare defe-
liavų, buvo sugroti JAV ir Hacij-as per Radio Liberty i gaci ja dalyvavo Amerikos 
Lietin o* himnai. T Pi ancis-1 gtot- kalbėta apie pasiruo_ Į Balso radijo lietuvių sky- 
kus tieagauttas, ur .vi, su-, -jma limai Euro ga riaus suruoštame priėmime, 
kalbėjo mvokaciją, muzikos • mQ k*nf£
rėmuose Įspūdingai pagerb

ti ir jaunimo vakaras, be to, 
spalio 8 d. Lincoln Centre, 
A. Tully Hali, Įvyko pianis
to A. Smetonos fortepiono 
koncertas, spalio 10 d. „N. 
Y. Times“ dienraščio itin 
teigiamai Įvertintas.

Pagrindinis 20 m. sukak
ties minėjimas su akademi
ja ir koncertu Įvyko spalio 
10 d. JĮ surengė JAV LB 
centro ir LB New Yorko a- 
pygardos valdybos.

Minėjimas btttftMšfritonitt-i 
gas. Scenoje pasir&KH'O:vė
liavų, buvo sugroti JAV ii 
Lietuvos himnai. T. Pranciš-

•opos saugu- 
irencijai.

bantieji yra enkavedistai, šnipai, tautos žudikai ir t.t. į Svečiams irengta lošimo 
Tą nuotaiką ypač akivaizdžiai paliudija ir š. m. spa-' patalpos, barai, prigabenta 

lio 13 d. „Dirvoje“ tilpęs Jono Kriščiūno straipsnis, pava- damoms geriausių plaukų 
dintas „Reikia knygos apie Lietuvos niekšus“. Gal tokios ; šukuotojų, masažisčių, pa-
knygos „atsilyginimui“ ir reikėtų, nes panaši jau okup. grąžintojų, o viengungiam—i turi. nuosavus ūkius, apie 
Lietuvoje išleista, bet —kas yra tie absoliutiniai niekšai? . palinksmintojų. kuliuos puma ne svajoti ne-

Minėto straipsnio autorius j*uos visus lygioje eilėje ir ~ - - - - - -- ėjo. Milionus colenųjįs
surašo. Surašo nuo Antano Sniečkaus
ligi — kurio tik norite... Įsibėgėjęs

bene vienintelis toks pažan
gus Rytų krašto monarchas.
Jis rimtai vykdo šaly žemės į ti mirusieji.

j iv. įefoimą. ūkininkams išdali-j .... . _1 dento Nixono specialus tau- valdžios pareigūnu, kitu tau
se. Bet ir tie nenuobodziaus. no ne tik savo karališką,as. Akademijai Įvadų tarė, rpka!lJ tų atstovl} atsto.

žemes, bet jas atperka ir iš valdybos’phm ileSr^ į^s BelL Su ?U° .vybė®i,na"'.ai ir ^'^d^im-
kitu stambių žemvaldžių ir Vakse^s <d^a aridTrė LB kln ?S1 dabart.lnes admin.st- tys Hashingtono lietimų.
dalina žemdirbiams, šiam' LB c7nh o ® ldvlis pirm. V. laC1J0S naud°Jamas Ba!t,JOs i ?\ChlCaf°S bu.V0 a‘skg^s 
dien jau 50’i žemdirbių Volertas. ' i valstybių atžvilgiu politikos j Rudp5S * °s pnm.. n anas

-.r XT , , , /formavimo procesas, turint'V. \olertas nurodė, kad 
Bendruomenė „daugiausia

minint to skyriaus veiklos 20 
metų sukakti. Į priėmimą 

Delegaciją priėmė prezi- atsilankė visa eilė aukštų 
ntn Vivnnn tau. : valdžios nareisiinu. kitu tau-

galvoje valstybės 
mpntfl ir šalia io

departa- j 
didžiulį

VENEZUELA \

šų telefono knygą“ Įrašo ir nekomuni 
apsaugos komisarą J. Glušauską, nuo antrosios rusų bol- 
ševių okupacijos pasitraukusį i Vakarus, čia daug nusipel
niusi patriotinėj ir kultūrinėj veikloje ir dar neseniai mi
rusi Australijoje. Gi prie rusų komunistinės valdžios sta
tytinių — ministrų, teisėjų, tardytojų ar kalėjimų virši
ninkų — Į lygiai to paties pasiuvimo „niekšų maišą“ jis su
grūda ir Salomėją Neri. ir Petrą Cvirką ir kone visus ki
tus rašytojus. — „dėl kurių Lietuva prarado Nepriklauso
mybę“... Ir tam. kad „jų pačių gėdos ugnis degintų juos 
iki pasaulio pabaigos“...

Nors ir stengiamės suprasti straipsnio autoriaus nea
pykantos didumą, bet vis dėlto jo "niekšu sąrašas“ yra be 
pabaigos. Tada į jo galą ar vidurį lygia dalimi telpa ir V. 
Mykolaitis-Putinas, ir V. Krėvė-Mickevičius, ir B. Sruoga, 
ir, aplamai, kone visi dabartiniai okup. Lietuvos memnin-

Prancūzijos metų vidutinės gyventojo viais- dėmesys ir paskata sa- Valstybės departamente

Vliko atstovybė

prigabenta 
geriausių

Vliko atstovybė Venezu- 
eloje nuo rugsėjo 12 d.“ yra 
šios sudėties; pirm. inž. Vla
das Venckus, vicepirm. Van- 

’ da Bieliūnienė, sekr. mok.
metinės pajamos tebuvo 180 vaj kultūrai, pagalba tautos delegacijai buvo paskirtas
dolerių, o dabar jau S350. laisvės siekiams“. Bendruo- pasimatymas su valstybės(ua SPKr mnK
Daugiau nei dvigubai padi- menės ateiti lemia ne aolin- pasekretorium Europos rei-1 t11o -T Tni‘

ir gyventojų raštingu- La. bet tautine prigimtis. kalams Hillenbrandu, bet jis za Gavorskienė Kiti nariai 
konsulas buvo išvykęs i Europą daly- Į _ kun_ Antanas Perkumas,

ir maisto
smaguriautojams retenybių, 
prašmatniausiai pagamintų 
ir pateiktų. Maxim rūpina- dėjo
si ir paties šacho asmeniš- J mas. Ta pažanga patraukė i Lietuvos
kais iškilmingais pietumis,' kraštą ir užsieiiio kapitalą, New Yorke Anicetas Simu- vauti Nato konferencijoje.! dr Povilas Dambrava ir agr 
ir viešais baliais, kuriuose į kurio čia užsienio biznieriai tis, sveikindamas L. Bend- todėl delegaciją priėmė jo zenonas Gaišva.

gėrimų

gen.

yra ir specialių iraniečių pa-• yra investavę 1.3 biliono do- ruomenę jos sukakties oro- pavaduotojas Richard Da- 
tiekalu. Sunku čia būtų vi- leriu. Vien amerikiečiai yra o-a, pabrėžė, jog ji savo dar- vis. dalyvaujant ir Baltijos
-- --t -----------------Įdėję 700 milvdolerių. bais vrodė esanti gyva, akty- oi™’-™

vi ir reikalinga organizaci-
sas tas pramogas, vykstan
čias tyruose, ir išskaičiuoti. 
Galime tik pastebėti, kad vi
sas šita
fcurunrt 
doleriu. Bet tai tik menka 
suma kraštui, kuris, be dide-

valstybių skyriaus viršinin
kui Martinui.

kai ir mokslininkai, pridėjus dar eilę čia esančiu.
Na, o jeigu visus sovietinių ir mūsų patriotinių lūpų ! liu pastangų, kasmet gauna

pakrikštytus „niekšus“ suglaustume Į vienumą. — tai ko- i už savo žibalą iš Vakai-u šio 
ne visa mūsų tauta tebūtų tik vienoki ar kitoki tėv 
išdavikai, šnipai ir niekšai..

Vis dėlto, Gerbiamieji Teisėjai, atgaukite protą ir 
pasižabokite savo eiklų liežuvi!

Taigi, atrodytu, kad da- 
karaiiškasis „šurum bar kraštui tegalima tiktai 
kaštuos 100 milionų šv§sti ir džiaugtis, sulaukus 

net 2500 metu. Bet. deja. ir 
Irano šachas šiais laikais dar 
negali ramiai miegoti. Šaly

ja, apimanti visų pažiūių 
geros valios lietuvius.

Priminęs S. Kudirkos žo
džius teisme, kons. Simutis 
pareiškė neturis

Ilgiau nei pusantros va
landos užtrukusiame pasi
kalbėjime ilgiausiai sustota

PIGI, BET VERTINGA 

DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš-
būtų galima ’ gyvenimų vergų stovykloje

.................... ............. . . abejonių, papildyti Baltijos valstybių' „ , “
, M,-,lKt.ai„z1ua,alSvaKa,us,u net dažnokai. įvyksta n7 <iiP,omat™s ir konsuliari-i S>b.re aprasos anglųka!-
vnėsI biznio magnatu apie 2 bilio- dentų riaušių, slaptai veikia . . P . . f. nes atstovybes jaunesniais; b? „The Cemetery of Na-iru Ldo/ia ‘ 'komunistu agitatoriai ir par-, tlk ?«’ bet žmonėmis, kad joms būtų.. . . ... . _ .

I ao'ell9- °------ .... V I atkreips demesj ir i kitus o- užtikrįntas ilgesnis gyvąjį««»» •» «ke Sibenan Tund-tizanai. Dar neseniai tero-

Atnaujinta Rytų pasaka
šitą 2500 metų šalies ju- 

; biliejaus pasakiškąją šventę 
j matys irgi ne kokie kupranu- didelę kariuomenę ir daug: 
i gariu varovai, ir nuo šacho į budrios polici jos. Net ir da-i

ristai vos paties šacho nenu- , j.- • - - , mas, kinis yra svaibu^ tiek ra , 112 psl., kaina $1.7o.v ,. 1 . . . .. i kaitimus prieš musu tauta—i
zude. Jis priverstas Iaikvti - , taatt-*', , , : . , ■ , ir tose pastangose JAV Liet.!
f 11 f I n I a L'Orm/\mono Honrri A I

' 'i" ' ‘Šiomis dienomis Iranas, mažėjusią Persiją) valdo 
seniau vadinęsis Persija, gana kultūringas šachas, ku-

Bendi-uomenė bus viena pir- ’
stalo nesrėbs vyno net ir j barbinės pasakiškos iškilmės! !,s-
menkesni reporteriai. Pa-Į Persepolyje turėjo būti iš Į Juozas Audėnas, einąs 
grindiniai šacho svečiai bus tolo stiprios kariuomenės į Rko; pirmininkj&t/pareigas, 
tik prezidentai, Įžymūs pę-; grandinės apsuptos ir gau-iP1^^1®’ jogi-Vlikasidar. J949iį

i
M IN TI S

o

litikos vadai, princai ir dar 
kitos „karališkosios didy
bės“. Į sukakties iškilmes 
atvyko Etiopijos imperato

gojamos. kad koks teroris
tas nepakištų kuriai nors 
politinei garsenybei po au
tomobilio sėdyne bombos ar

švenčia savo valstybės net rio tik tituluos atsispindi ta 
2500 metų sukakti. Taigi re- nepaprasta krašto istorija, 
ta valstybė tokiu ilgu amžių- Tai — "Jo Imperatoriškoji 
mi galėtų pasigirti, o dar la- Didenybė Mohamed Rėza 
biau — tokia nepaprasta sa- Pahlavi, Irano šviesa. Kara- 
vo tautos istorija. į lių Karalius, Visagalio Die-

j vo šešėlis, Pasaulio Cent- 
Persų imperija, karaliaus ras“ ir t.t.

Kiro Didžiojo ikurta prieš ... . , . . . .
o-nn i. • x k-* • Sitai nepaorastai šventei2o00 metų, istorijos begvie T J - . . , , •, .. . . G-... •7v Irane ruošiamasi įau kelen
buvo išaugusi i didžiausia . . T-i -i • J

~ - r metai. Iškilmių programasenovinio Rvtų pasaulio ga- , , . . -,,1 y- “ 1 » i koncentruojasi atkastoje se-
lybę, siekusią nuo Graikijos novinės Persijojs sostinėje 
iki Indijos. To buvo pasiek- Persepoly. Bet svečiai, žino
ta daugiausia ginklo jėga. ma. yra apgyvendinti ne to 
Ne kartą su persais teko ka- miesto iš smėlio iškastuose 
riauti ir senovinei Graikijai, j griuvėsiuose, o prie jo spe- 
kuri, nors būdama palygina-1 cialiai pastatytuose apvalios 
mai maža. pagaliau smarkiai, formos namuose, išdėstvtuo- 
sumušė milžiniškas persų se penkiakampės žvaigždės 
karines pajėgas ir apgynė forma. Gi tų "motelių“ vi- 
savo laisvę. , dus — nepaprastos praban-į

i gos pavyzdys. Jis išpuoštas! . .. . , ,.x. .
Šiandien visa tai jau toli- brangiausiais peisų kilimais. Koficiaha! darė n- pohtmms 

ma istorija. Anuos laikus be- kandeliabrais, aukso pagra-; lzniu?’ 
liudija tik seni raštai, išlikę žinimais, — visu tuo. kas! Kam visą šitą taip bran- 
griuvėsiai ir nuostabios iš-(tik gali reprezentuoti šalies giai atsieinančią „Tūkstan-
kasenos. Bet is jų semiama turtą ir jos tautinę kultūrą, čio ir vienos nakties“ pasaką Gal ir tiesa. Bet, nors ka- 
tautų stiprybė ateičiai. J tą laikinąjį garbingų sve- Persijos šachas pademonst- rališkoji puota tiarai šauni, į

rius Judėjos liūtas Hade į nepaleistų i skrybėlę kulkos. 
Salassie. Belgijos, Norvegi- Reikia atsiminti, kad i šias
ios, Danijos, Graikijos ir 
Jordanijos karaliai, Angli- 
ios Edinbugho kunigaikštis

iškilmes savo karalius, dik
tatorius ir prezidentus atse
kė ir jų žudikai, o turtuo- 

įr princesė Anne, Malaizi-i pus — vagys, kaip visada 
jos sultanas, Monaco prin- būna. Bet šachas ir jų iš sa- 
"a? su žmona Grace, eilė A- vo akies neišleidžia... 
rabiios šeiku ir kitų „kilmin
gųjų“. O prie ju —Jugosla- Rėza Pahlavi yra. galima 
vijos Tito. Čekoslovakijos sakyti, absoliutinis monar- 
orezidentas Svoboda. kitų' chas, tad vra reikalaujančių 
komunistiniu ar demokrati-į demokratiškesnės santvar- 
nių šalių aukšti pareigūnai kos. Bet šachas pareiškė
ir Amerikos viceprezidentas 
Agnew.

Žinoma, visos šios garse- 
nvbės ne tik gėrė ir valgė 

. j Persi jos šacho sąskaitom bet

žurnalistams:- n»7
r. ‘'b

„Aš nebūčiau pasiekęs ša
lyje jokios pažangos, jeigu 
nebūčiau karalius. Karalius 
šiame krašte yra magiškas 
žodis. Žmonės priima visas 
pareigas, kurios uždedamos 
karaliaus.“

m. jo priimta charta buvo 
nustatęs gaires bei pagrin
dus Liet. Bendruomenei. Au
dėnas ypač skatino auklėti 
jaunąją kartą kovoti dėl ( 
Lietuvos nepriklausomybės.! 
Pasaulio LB valdybos vardu s 
sveikino, vieningo darbo

f 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-

linkėdamas. dr. Henrikas ' I T * *. T * 1 * * Ir ę S I* 1 *Brazaiti^ 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-

Pagrindinis kalbėtojas bu
vo prof. dr. Jokūbas Stukas.
pabrėžęs LB reikšme kitu. j. . . D > •« • . • .. .. .1 , tš i ’ dis ir io programa; rasaulv pasidairius (Socialistimosa-orgamzacijų tarpe. Perskai-i ..... . , . ... „
tvta keliolikos oreanizariju <k,° “P™1*“.): C.nz»,:Merga.te .u apelsinu; K.
sveikinimai. Jų tarpe žymė-' Barenas: Sapnai; V. 2ilm.ka.te: Juokai.
tini: negalėjusio dalyvauti Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
L. Bendruomenės kūrėjo Delegatūra. ■ f
prėl. J. BS'Ikuno/ALT pinn.
dr. K. Bobelio. LB Tarvbhb Redakcijos ir administraci jos adresas: Mintis. Lithu

anian Kouse, I Ladbroke Gardens, London, W II, Gr. 
Britain.

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

ir kitu nuoširdūs žodžiai.

cių „miestelį“ tyrais praves- ravo? Aišku, jis norėjo pa-*— karališkoji ateitis šiais i pasigėrėjęs v. \ olertas, 
šiandien Iraną (tąją su-! ta 20 mylių greitkelio, iš ši- rodyti savo krašto pažangą, į laikais vistiek negarantuota. (ELTA) N.Y. 1142 ).

Minėjimas baigtas menine^ 
dalimi. Joje dalyvavo iš Cle
velando atvykęs R. Babicko .
vadovaujamas vyrų oktetas Clcero-I1L 6065°-
su soliste Irena Grigaliūnai- Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127. 
te ir akordeono muzikos vir- __ , „..IKT-.ieu »»n v • i « jtuozas Ch. Daubaras. Bai- . New Yorke’ MIMTIS ’ Darbininko »dmi-
giamaįi žodi tarė minėjimu nistracijoj (910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 1 221) 

ir „Romuvos“ knygyne (8420 Jamaica Ove., Woodhaven,
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

CONNECTICUT KLONIUOSE
WATERBURY, CONN. 

Moterų klubo balius

1
ruošia ir puikiai šoko savo

BROCKTON, MASS.

Ii LB apylinkės veiklos

Iš keleto projektų, kuriuos1

PITTSBURGH, PA. 

Prisiminė J. Stilsoną

charakteringus naujojo sti- Brocktono LB apylinkės vai-į .. Jau daug metų praėjo, kai liaus sokius. 1 ,»• v..,l-z,

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
ir lietuvių evangeliku para
pijos bažnyčioje. 6641 So. 
Troy St.. Chicagoje.

Ona Nakienė,i dyba buvo užsimojusi atlik-' į“ "-vven" veik,ė J“.ozas 
! ti, (lu gana svarbūs vra jau, bet J° a minimas
' Ai - • • i J dar tebeia gvvas. Jis linoti-lugsejo menesj įvykdyti. i Kv > • tnv-. *•Lietuvių šv. Andriejaus 

parapijos mišrus 36 asmenų
choras padainavo kelias Į pjrmas buv0 _ surinktiį
liaudies dainas Dirigavo, $500 tr6ks suma, ka(V 
vargonininkas J. Beinons. Lietuvių radijo va,andos 

kalų. Paaiškėjo, kad progra- Damos buvo linksmos ir gra-! Varp0 vedįjas „alė_
moję dalyvaus solistė Gert- zia> nuskambėjo. Tautiniais, tų trarsliuoti iš

--------  lutais pasipuosusi 12 asme- , mų.Tai jau i vykdvta
nų jaunimo grupe dar paso- gu kaupu. ragsįjo 25 (, , B| kalbas \asano 10 nuneji-

apvlinkės metinio banketo: 
metu L.R.V. Laisvės Varpoj

Rugsėjo 26 d. Lietuvių 
narės gausiai susirinko 
Čempių namuose aptarti ar
tėjančio tradicinio klubo 
rengiamo rudens baliaus rei-

ruda Raškauskas.

ko tautinius šokius. Šokių 
vadovė buvo Aldona Stasiu- 
kevičienė. Pranešėjas buvo ^dėjuTpetrufvršėiniūfbu-
Iiiavoc l-tol/Mimoe v .Juozas Balčiūnas.

Džiugu, kad lietuvių pasi-
vo įteiktas $632 čekis atitin
kamai aparatūrai ir įrengi-

, , ,/4 j mui apmokėti,rodymas tarp kitų tautybių! 1
Čia daugiausia pasidarba-

ALT reikalu ve J čia
l pininku dirbo Lietuvių Ži
niose, o laisvo laiko didelę 
dali skyrė Amerikos Lietu
vių Tarybai ir SLA trečia
jam apskričiui, eidamas jo 
pirmininko pareigas, šimtai 
lietuvių prisimena jo gražias 
kalbas
muose.

Gydytojų $1003
onerai

lietuviu

! Juozas Stilsonas (1S91.VIII.14- 
Spalio 10 d. prisiminė jj. 1962.V.19) — spaudos ir sočia.1 

ir Povilas Dargis savo veda- ,ist¥ veikėjas. N. Gadynės re- lapkričio 14 d.

ALTOS SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvių Tary
bos 31-sis metinis suvažiavi
mas Įvyks lapkričio 13 d., 
šeštadieni, 10 vai. ryto Chi
cagoje, Midvvay House pa
talpose, 5400 So. Cicero A- 
ve.. Chicago, 111. 69638.

Suvažiavimo išvakarėse, Ateinančiais metais Chi- 
lapkričio 12 d. vakare. Įvyks cagoje bus pastatyta K. Y. 
atstovų priėmimas ALT pa- Banaičio parašyta opera 
talpose. 2606 West 63rd St., ’Jfnatė ir ‘ Kastytis“. Jos 
Chicagoje. . klavyras jau išleistas, bet

dar nėra orkestraciios. O tai
Iškilmingos šv. mišios bus gana brangus dalykas.

10 vai. rvto

šis kas metai Moterų klu
bo rengiamas balius yra la
bai populiarus, mielai lanko
mas ir duoda klubui pelno, 
iš kurio jis remia spaudą,
Vasario 16 gimnazija, Vo
kietijoj esanti Motelių klubą
ir kt. Šiame susirinkime nu-j buvo visiškai geras.
tarta papildyti klubo Įnašą ' . vo Bronė Meižienė su šių ei-
Lietuvių Fondui iki $1,000. i Šio minėjimo proga lie- lučių autoriumi, Petras Au- 
Klubo narės entuzialstingai tuviai gali didžiuotis, nes sjejus, Donatas Jančauskas, > 
tam pritarė. Klubas turi vii- miesto majoras yra antrosios Aleksandras Mantautas iri 
ties ir šiais metais sulaukti kartos lietuvis Algirdas Po- Albina Baškauskienė. i 
gausių svečių. \ 7 " 7.

Nuoširdus ačiū valdybos 
nariams, o ypač Brocktono 
ir apylinkės lietuviams, taip! bendradarbių

moję radijo programoje ir 
apibūdino velionio asmenį 
ir veiklą. ,

Žemaitis K.

CONCORD, N. H.

Kelei- Šv. Kryžiaus parapijos baž- Illinois Lietuvių Gydyto- 
nyčioje. 4557 So. Wood St., jų draugija savo rugsėjo 25 

d. susirinkime nutarė ateiti

Balius bus ateinanti šeš
tadieni, spalio 23 d. 8 vai 
vakaro.

litis, o Folk Dance and Sing 
Festival vedėjas — trečios 
kartos Juozas Šilingas. 

Spalio 3 d. šimtmečio mi-
! rėjimas buvo apvainikuotas 
! paradu, kuris vyko miesto 
' centrinėmis gatvėmis. Para- 
! das buvo tikrai didingas. 

Miesto 100 metų sukakties žygiavo apie 16,000 žmonių, 
minėjimas tarPe 60 orkestrų, o stebė

NEW BRITAIN, CONN.

tojų buvo virš 100,000. Pa- 
Nuo rugsėjo 26 iki spalio raduotojai buvo pėsti, me- 

3 d. čia buvo stengiamasi chanizuoti, raiti ir jvairiau- 
paminėti faktą, kad prieš siy spalvų aprėdu. Parade 
100 metų Nevv Britain buvo buvo svečių iš Pennsylvani- 
suteiktos miesto teisės. J°s> Kanados, New Yorko ir 

Spalio 2 d. vakare. 6-10 kitur- Paradą priėmė Conn. 
vai., Walnut Hill parke bu- gubernatorius su palydovais . . .
vo čia gyvenančių tautybių ir miesto atstovai, ir jis tęsė- i yimu J4 remia. Kiek mažiau

Pasižymėjęs lietuvis 
žurnalistas

dęs ir nuo tada buvo vienas pa- 
Adolfas Bernotas. Assaci- grindinių vadinamųjų sklokinin 

ated Press International ku (atskilėliu nuo komunistų ir 
Šiaurės N. prieš juos kovojusių) organiza- 

palankiai savo pritarimu ir! Anglijos unijos pirmininkas torių, iki mirties pasiliko Ame- 
aukomis šj svarbų reikalą *r delegatas yra šiaurės va- rikos Lietuvių Socialistų s gos 
parėmusiems. karų s,‘ities atstovas žurna- nariu.

•listų konferencijoje. Jis yral 
Antras projektas — me- nominuotas kandidatuoti j j 

tinis LB apylinkės banketas, unijos politinių reikalų ko-j 
jvykęs rugsėjo 25 d. Sanda- ritėtą, kuriame yra 13 na-^ 
ros salėje, — taip pat pasise- r1^-
kė. Salė buvo pilnutėlė žmo- - ---- - . . ______ Į
nių, daugiausia senesniosios , A. . _
kartos ir čia gimusių lietu- ^ax0 Pjautiniame pose

»»*»»«*•>**»+*#*#******•

OHIO SLA VEIKĖJŲ 

SUVAŽIAVIMAS

daktorius. Kovos. Darbo, 
vio bendradarbis. 1919 m. socia
listų suvažiavime jis buvo už 
Socialistų s-gos persiorganizavi
mą i komunistinę organizaciją.1 
bet. nuvažiavęs Į Sovietų S-gą ' 
ir savo akimis pamatęs, kaip
ten yra kuriamas komunizmas, .................• mz • • -- ,, Ohio valstijoje iš seno v-sugrizęs į JAV. prisipažino klv- . .* ..

;____ «... . * * ra gerai veikiančių SLA
kuopų. Jų veikėjams pagei
daujant, spalio 30 d. 9 vai. 
lyto Clevelande Čiurlionio 
sambūrio namuose Įvyks O- 
hio valstijos SLA kuopų vei
kėjų su važiavimas. Jame da
lyvaus ir pranešimus pada
rys SLA centro valdybos 
pirmininkas Povilas Dargis 
ir sekretorius Algirdas Bud- 
reckis.

operai i pagalbą, paskirda
ma "Jūratės ir K istyčio“ or- 
kestracijai $1000.

Dr. V. Sruogienės paskaita

Dr. Vanda Sruogienė spa
lio 17 d. skaitė paskaitą anie 
Lietuvos kunigaikščius Rad
vilas Birutės draugijos kul
tūrinėje popietėje.

PHILADELPHIA, PA.

Bus Čiurlionio sambūrio 
1

koncertas

Philadelphijos LB apvlin-
vių, kurie vis daugiau prade- <’< LB apylinkės valdyba kės valdyba (pirm. Algis 
da Įsisąmoninti Bendruome
nės reikšmę ir savo dalvva-

pasirodymai. Dalyvavo ir sa- s* daugiau nei 4 valandas.
vo tautų dainas, šokius ir, Lietuviai parade daly va- 
muziką atliko 12 tautybių. Vo su viena platforma, ir mū- 
Lenkai pasirodė gausiausiai s- jaunimas ir moterys dėvė- 
su dviem atskirom grupėm, jį tautinius drabužius. La- 
Pirmojoj su virš 100 labai bai gaila, kad lietuvių kil- 
gerai paruoštų mokinių, ap- mes veteranai, kurių čia yra 
sirengusių tautiniais drabu- gana daug, parade nepasiro- 
žiais. Jie graži ai šoko ir dai- dė.
navo. Antroji buvo suaugu- . . v. ,
šio jaunimo grupė, kuri šo- ,..^3^0^0 .S1.n}^meci° PJa"
ko įvairių Lenkijos provin- dzioje lietuviai čia turėtų dar 
eini šokiną ■ geriau pasirodyti ir niekad
cijų sokius. t ,neužmifšti> kad lietuviais

Žydų gražaus jaunimo e;,arne mes • 
grupė buvo labai gerai pa- Alfonsas Burneika

buvo naujųjų ateivių, kurie 
pradeda pamiršti savo skolą 
tautai ir parengimų nebelan
ko.

Padėka priklauso valdy
bos nariams už dovanas lote
rijai. ypač Br. Meižienei. su
organizavusiai virtuvės per
sonalą, iždininkui P. Ausie- 
jui, vykdžiusiam loterija ir , . . , _x.
tvarkiusiam finansinius rei- apsimokėti.

paskyrė $120 JAV LB cent- Danta) pakvietė Čiurlionio 
ro valdybai. Be to, buvo nu-Į ansamblį. Jo koncertas bus 
matyta skirti dviem asme-' š. m. lapkričio 6 d. didžiulė- 
nim po $25 kelionės išlai- je Town Hali
dom, jei atsirastų norinčių
važiuoti i Bendruomenės su
kakties minėjimą Nevv Yor
ke. t * e

Artimiausiu laiku LB apy
linkės valdybos nariai kreip
sis i tautiečius, ragindami 
sumokėti solidarumo mokes
tį. Pasistenkime iki metų pa-

P. Jančauskas

BROCKTON, MASS.

Mikui Klimui 75 metai

Rugsėjo 28 d. veikliam

Pagerbė dr. A. Novasitį

Rugsėjo 19 d. buvo su
ruoštas pagerbimas kandi
datui i miesto taryba advo-, 
katui dr. Antanui Novasi-j 
čiui. Dalyvavo per 500 as-: 
menų. Be lietuvių, buvo at-Į 
vykę daug amerikiečių —! 
miesto teisėjų, respublikonų] 
vadų, o taip pat kitų tauti-' 
nių grupių ve

Tos pačios dienos vakare 
toj pačioj vietoj įvyks SLA 
14-tos kuopos 50 metų ir 
SL A 85 metų veiklos sukak
čių paminėjimas. Čia taip 
pat kalbės centro valdybos 
pirmininkas P. Dalgis, sekr. 
A. Budreikis ir vietiniai sve
čiai.

Taigi, spalio 30 d. Cleve
lande bus Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje diena.

SLA narys !

DIDŽ. BRITANIJA 

Tautos Fondo atstovybė
_ 11

SPECIALIAI 

I LIETUVA 
VISA APMOKĖTA 
GAVĖJAS NIEKO 

NEPRIMOKA
GREIČIAUSIAS
PRISTATYMAS

VERTINGIAUSIA IR 
GERIAUSIA DOVANA 

Jf SU GIMINĖMS 
JIE VISADA 

ATSIMINS JUS!
—NETIKRI KAILIAI— 
Užsak; kitę p“.ib;:n<rius 
ir šiltus kailinius. Pasa
kiška vertė. Pasirinkite 
audinių — mink (vienos 
spalvos ar dryžuotus), 
ilgauodegiu karakulių ar
”moutono“,

KAINA TIK $99.00
nHHMRnmmM

Eksurskijos | Lietuvi 
1972 metais

Walter Rask-Rasčiaustkas jau 11 metų organizuo
ja grupes i Lietuvą, ir jo rengtos ekskursijos vyks" 
ta sklandžiai ir tvarkingai. Šią vasarą
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

vežė 6 grupes Į Lietuvą. Dėl vėlyvo užsiregistra
vimo ne visus galėjome prijungti, nes trūko vietų. 
Norėdami patenkinti didesnį lietuvių skaičių 1972 
metais turime užplanavę net 10 ekskursijų.
• Galėsite pasirinkti patogiausią išvykimo dieną, 

kuri geriausiai atitiks jūsų atostogų laiką.
• Ekskursijos bus nuo 17 iki 21 dienos ilgumo.
• Bus galima prisijungti Chicagoje, New Yorke 

ar Montrealyje.
Planuokite iš anksto, registiuokitės jau dabar, 
informacijų kreipkitės:

American Travel Service Bureau 
9727 South Westem Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Telefonas: (312) 238-9787

Taipogi sudarome iškvietimus giminių atsilankyti 
Amerikoje; suteikiame informacijų kelionių rei
kalais Į vigus pasaulio kraštus; parūpiname bilie
tus ir reikalingas vizas.

'kalus, D. Jančauskui už do
vanotą statinę alaus ir baro 
tvarkymą, A. Baškauskienei 
už stalų papuošimą gėlėmis, į 
šeimininkei Onai Kašetie- 
nei ir jos padėjėjoms už gar
džią vakarienę, klebonui P.
Šakaliui už invokaciją ir tar-, kolonijos nariui Mikui Kil
tą žodį, Sandaros klubo ve- mui sukako 75 m. amžius, 
dėjui J. Pašakarniui už pa- Jis kilęs iš gražaus Zarasų 
talpas ir nuoširdų patarna-' krašto, į JAV atvyko po ant- 
vimą, E. Žičkuvienei ir O. į rojo pasaulinio karo ir čia 
Ulevičienei už tortus. tuoj įsitraukė Į įvairių drau-

• srijų veiklą, bet daugiausia 
Bilietus platinant dau- jėgų atiduoda SLA. Jis yra

giausia pasidarbavo sekreto
rė Meižienė, Mantautas. Au- 
siejus, Baškauskienė, Bol- 
mantienė, Pulminskas. Priš- 
gintaitė ir Jurkštas Broek
tone. J. Svidras Nonvoode. 
Ulevičienė ir
Bostone.

labai sumanus narių verbuo
tojas ir per paskutinį narių 
vajų įrašęs daugiau kaip 50 
naujų narių.

Linkime jam ir toliau taip
Kukaitis Pat sėkmi"Kai dirfcti-

Brocktonietis

Didžiausia padėka tačiau 
priklauso mieliems Brockto
no. Bostono ir Norvvoodo lie- 

; tuviams, mus savo atsilanky
mu parėmusiems. Jaučiant

Lankėsi kun. G Šukys

LONG BEACH, CAL.

Vakaras Lietuvių Fondui

Lietuvių Fondo Long 
Beach apylinkės vajaus ko
mitetas spalio 30 d. 6 vai. 
vak., šeštadienį, Machinist 
Building salėje, 728 Elm A- 
ve., Long Beach, rengia va
karą. kurio pelnas skiria
mas Lietuvių Fondui.

Čia Lietuvos gen. konsulas 
Julius Bielskis pasakys kal
bą ir bus pateiktas meninėj 
daly vaizdelis "Išlaisvintos 
moterys“. Tekstas ir režisū
ra Dalios Mackialienės. Kū
rinį atlieka Regina Aukšti
kalnytė. Janina Čekanaus- 

i kienė. Ona Deveikienė. Vil
tis Jatulienė, Dalia Mackia- 
lienė ir Rasa Urbanienė. pi-

Šiuo metu Amerikoje lan-1 aninu palydi muzikė Ona 
kosi bene trys kunigai iš Lie- Metrikienė ir akordeonu —
tuvos. Vienas jų — kun. G.

visuomenės pritarimą ir pa-! Šukys. Zarasų klebonas, ku-
Vladas Gilys.

D. Britanijoje sudaryta 
nauja Tautos Fondo atsto
vybė: pirm. inž. Audrius
Gasiūnas, vicepirm. Petras 
Mašalaitis. ižd. Juozas Vil
činskas, sekr. Juozas Lūža 
ir nariai Z. Jūras ir A. Jova
ras.

Į
Inž. R. Baublys darbiečių 

kongrese
Į

Britanijos Darbo partijos 
metiniame kongrese, be pra
eitą kartą minėto Lietuvos 
socialdemokratų partijos už
sienio delegatūros atstovo 
inž. J. Vilčinško, dalyvavo ir 
inž. R. Baublys, atstovavęs 
I). Britanijos lietuviams dar- 
biečiams.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI ]
I

Das paedagogische Le- 
benswerk der litauischen 
Dichterin Marija Pečkaus- 
kaįtė, parašė Konstantin 
Gulbinas, 173 psl.. išleido 

Ferdinand Schoe-*------------s — 4-— . _—_____v--------- įas, ku-' __ ... Verlag Ferdina
ramą, sunkus valdybos dar-1 rio sukurtos mišios gieda-' bufetas, bus šokiai. njng}lj Padeborn
bas pasidaro prasmingesnis.t mos daugelyje lietuvių baž-: Įėjimas su vaišėmis tiktai

Tenka atsiprašyti mielus nycių šiame krašte. Jas at-! vaikams — 1 dol.
banketo dalyvius dėl muzi- lieka taip pat komp. J. Ka-! ..........................................
kos. Mūsų iš anksto užpra-; činsko ir komp. J. Gaidelio r MaJ0”iai ^v’eciamĮ V1S1 
sytas R &M Trio iš Worces-Į vedami chorai. Kun. G. Šu-: ketay,ai 11 JV d,au&ai dalv- 
terio dėl susidariusių aplin-kys turėjo progos išgirsti sa- 'autl į?0 , u„ Pare.mtl
kybių pranešė mums trum-;vo sukurtas mišias, atlieka- Fondą. Parengimo
pai prieš banketą, kad nega- mas J. Gaidelio vedamo bus L.F. jna-
lės dalyvauti, todėl sunku choro Broektone. Jį buvo s?1.1!l Paskolbti visi L.B pa
buvo paskutiniu momentu pasikvietęs klebon askun. P. nai kon& Leach apylinkėje, 
geresnę muziką gauti. šakalys. | D. Mekižius

10 SKAREIIŲ....S 19.50
5 vilnonės, dideliu ar ma
žų gėlių ar turkiškų raš
tu, visokių spalvų, ir 5 
šilkinės, visokiu spalvų. 
Oro paštu siunčiant, pri
dedama $3.50.
ORO PAŠTU... $53.00

SPECIALUS DIDELĖS 
VERTĖS.............. $119
3 jurdai medžiagos vvru 
žieminiam paltui. ICO', 
vilnos, tiek pat tos me 
džiagos moterų paltui. 
3’/2 jardo medžiagAs vy
rų eilutei. 100', vilnos. 
3 iardai tokios pat me
džiagos moterų suknelei. 
2 paklodės (dvigubai lo
vai). 2 pakab iu užvalka
lai. 6 turkiški rankšluos
čiai.

SPECIALUS I .... 350.00
10 sv. taukų. 10 sv. kvie 
tinių miltu. 10 sv. ryžių, 
10 sv. sukraus.

Yra daug kitokių dalykų
PAPRAŠVRTTE 

NAUJO P U STPUOTO 
KATATOGU VELTUI 
UŽSAKLKITE TUOJAU 
UŽSAKVKIT TIK PER

INTERTR * DE
EXPRESS ( ORP.

125 2.bd Street 
Fiflh Floor 

New York. N.Y. 10010 
Tel. 932-1530 

Prašykite mūsą katalogo
su paveikslais.

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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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Ar galima Lietuvoj užsakyti 

avalynę pagal savo skonį?

Kaune Laisvės alėjoje nr. 
42 atidaryta erdvi avalynės 
siuvykla, kurioje siuvama 
pagal atskiras užsakymus. 
Apsidžiaugė kauniečiai, kad

Mirė A. Kundrotas

Po ilgos sunkios ligos 
Kaune mirė Adolfas Kund
rotas, gimęs 1897 m., nepri
klausomoje Lietuvoje ilgus 
metus dirbęs Žemės ūkio rū
muose, redaguodamas jų ne-

dabar galėsią apsirūpinti to- periodinius leidinius žemės 
kia avalyne, kokia jiems pa- ūkio klausimais. Karo metu 

jis buvo pasitraukęs j Sovie
tų Sąjungą. Grižęs i Lietu
vą kuri laiką buvo socialinio 
aprūpinimo ministro pava
duotojas. nuo 1948 m. dėl 
pablogėjusios sveikatos — 
pensininkas.

Jo svainis buvo gen. V. 
Vitkauskas.

tinka.

Tai sužinojęs Z. Naujo
kaitis ir nuskubėjo Į tą siu
vyklą basučių užsakyti. Ir 
„Tiesoje“ jis smulkiai pa
sakoje, ką jis ten patyrė.

Ji nukreipė pas modeliuo
toją. > I

— Kaip jūs pageidautu
mėte, — paklausė ši, — ar 
norėtumėte iš albumo pa
sirinkti pavyzdį, ar savo 
minti turite? Tik žinokite, 
tai ne visai paprasta. Bet jei
gu toks jūsų noras, tai mes 
neturime teisės atsisakyti... 
Matote, o kiek gi mes paim
sime iš jūsų už basutes? Nė
ra kainos! Kaip priimti už
sakymą, jei nežinome kai
nos...

i G '

Daugiau dėmesio liaudies* 

kūrybai

Daugiau dėmesio šimta
metei lietuvių liaudies kūry
bai. kuo plačiau rinkime sa
vo tautosakos turtus! — to-

Lietuvis gydytojas kovoje 
už savąją kultūrą ir laisvę

(Dr. Balio Matulionio paskaita, skaityta

VIII-tame Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 

suvažiavime New Yorke 1971. IX. 4.)

(Tęsinys)

Paminėjau jau mirusius trijų paskutinių generacijų 
gydytojus, iškėliau labiau žinomus vardus. Vienu atžvil
giu visi jie labai panašūs į vienas kitą: būdami gydytojai 
ir dirbdami savo profesijos darbą, tos savo profesijos ne
laikė savo gyvenimo tikslu. Jų profesinis darbas, tarytum, 
tebuvo priemonė aukštesniam tikslui siekti — išbudinti 
tautai, išjudinti ir paskatinti jai į kovą su prispaudėju 
okupantu, išsikovoti sau laisvę.

Dabar mes. žvelgdami į laisvės kovas, vykusias prieš 
50 metų, galime numatyti, kad be „Aušros“. „Varpo“ ir 
kitos ano meto lietuviškos spaudos, be Basanavičių. Ku
dirkų. Šliūpų, Grinių ir daugelio kitų į juos panašių pasi
šventėlių vargu ar mūsų tauta 1918 metais būtų susilau
kusi Lietuvos nepriklausomybės atgavimo.

tos gerovės patys sau ir savo vaikams, taiytum nejausda
mi ir negirdėdami kenčiančios tautos ir tėvynės balso.
Tai yra jau besireiškiąs tautinis asmenų ir ištisų šeimų 
išnykimas, užmirštant ar visai nepaisant pareigos savo 
tautai ir gimtajai žemei. Tai jau ne tik negarbingas, bet ir 
pasmerkimo velias tautinis nuosmukis. Taip tenka pasa
kyti. plačiai pažvelgus į visą mūsų išeiviją. O vis dėlto ne- 1 ne
nustojame vilties, kad laimės ne juodosios jėgos, ne mo
ralinis pakrikimas ir menkysta, bet ištverminga valia, 
tiesa ir teisybė.

(Pabaiga)

TORONTO, ONT.

„Ontario paveldėjimo 

kongresas

„Nepriklausoma LietuvaU

Turtuolis nemėto pinigą be 
reikalo

Juo kas daugiau pinigo atidarytas Londone, drabu- 
turi, tuo geriau išmano, kaip, žiais. 
tą pinigą apversti, kad jis j
dar daugiau naudos atneštų, j Suruoštame bankete daly- 
Sugeba tai ir Arizonos milio- į vavo 800 svečių, kurie buvo 
nierius McCulloch, nors kai- Į vaišinami taip. kaip 1831 m. 
kurie jo vydomi sumanymai to tiltų atidaryme Londone 
kitiems atrodo tikra bepro- i dalyvavę svečiai, būtent
tybė.

McCulloch sumanė 240 
mylių nuo Los Angeles Ari-

juros vėžiais 
kepsniu.

ir -jautienos

Pridėsime, kad dar trys i

„Ontario premjeras W. G. 
Davis pareiškė, kad 1972 m. 
balandžio mėnesį Toronte 
ruošiamas „Ontario Herita- 
ge“ kongresas sieks suvesti 
visas provincijos kultūrines 
ir kalbines grupes — anglo
saksus, prancūziškuosius on- 
tariečius, indėnus ir tautines 
mažumas.

„Premjeras nurodė, jog 
Ontario vyriausybė jau 1969 
m. pareiškė, kad Kanada tu
ri būti dviejų kalbų, bet 
daugelio kultūrų kraštas. 
Kongrese kaip tik ir bus 
stengiamasi išryškinti to 
daugelio kultūrų sąveiką ir 
naudą visai provincijai ir 
jos kultūriniam gyvenimui“.

HAMILTON, ONT.

Aidučių koncertas

V. Verikaičio vadovauja
mo mergaičių choro „Ai
das“ koncertas bus lapkri
čio 6 d. Jaunimo centre.

Choras spalio 30 d. vyks 
i Hartfordą, Conn.. kur ji 
kviečia LB apylinkė.

Kalbėdami apie lietuvio, ypač lietuvio inteligento, 
pareigas savo tautai, pagalvokime, kokio likimo būtų su
silaukusi mūsų tauta, jei anksčiau minėtieji mūsų šviesie- 

kias mintis iškėlė filologijos! ji ano meto inteligentai būtų užsisklendę savo profesinio 
mokslų kandidatė B. Kaz- darbo kabinetuose ir tiktai tam profesiniam darbui būtų 
lauskienė „Komj. Tiesoje“
(rugp. 4.). Ji nusiskundė, 
kad lietuvių liaudies daina 
Lietuvos jaunimo gyvenime i 
užimanti vis menkesnę vie-Į
ta. Esą. tolimųjų kontinentų: ___

nstai? Deja, tauta būtų likusi tamsoje, be švietėjų, be ke- • j gajVą mintis nupirkti Lon-' čiai gali leisti pinigą tokiam 
lio i šviesą ir laisvę. Ir jeigu mūsų laisvės prometėjai — done seną, nugriovimui skir- kvailam reikalui.
Basanavičius. Kudirka ir kiti — tebūtų buvę tik geri savo 1 tą tilta, atveži ji Į Arizoną1 ,
srities specialistai, jei būtų tegyvenę tik sau, savo asme- įr čia juo sujungti dvi minė-; . k?. . ° -1..-. ,u ' ‘ šias K Barėno knvffas-
niškus potroškius tetenkindami. kas šiandien juos beat- to Havasu ežero Įlankas, i Jis juokiasi iš tų, ku-i _ &
simintu? Ju vardai jau seniai būtų buvę užmiršti. f Sumanė ir padarė: prieš VTe /Į0.. vadina Tūboto gaidžio metai,

1 3 metus nupirko tą tiltą už McCulloch kvailybe. Jis sa- premijuotas romanas, .438 
m. "Švyturio“'žu,malė (19j Tikroji žmogaus paskirtis - gyventi ne vien tik sau 2 mik 680 tūkstančių tnljiu, {£fe $3^5,

Vedėjas Naujokaičiui iš- ">•) paskelbtus sociologių, nreavo seimai, bet gyventi, dirbti rr auko is savajai tautai. 11^ o mil onus doL jstodo Lake Havasų Citv ir tą tilta Atsitiktiniai susitikimai, 
dėstęs, kad, pagaminus mo- tynmų duomenis. Didžioji i ir šiandien mes, lietuviai medikai, žvelgdami i praeiti, J3™ atvežti n naujoj vietoj ap]ankys 5 mj, turistu> ku_ 21g , kaina mink?tais vir. 
deli, reikia jį duoti patvir-1 anketą atsakiusio jaunimo| galime pasigėrėti, kad mūsų būta daug konfratrų. kurie pastatyti. < &a paliks 80 mil. dole- šeliais $2.50.
tinti, vėliau reikia padalyti j d.alls — 8?. procentų — pa-į savo gyvenimą Įprasmino, atiduodami ji savo tautai. Te- j nu. Ir tie skaičiai vis didės,1
darbo ir medžiagų sąnaudų sisakė jaučianti liaudies dai- Heka jie mums šviesiu pavyzdžiu! ’ mino-ai t,- kai tiltas bus išgarsintas vi- ~ ~ '
kalkuliaciją. Tas užtruktų nųgrozi, jųgilų turim ir me- ! nnngaiauda^ti. tam lei- krašte. TiR rek_{

Baigdamas norėčiau dar keletą žodžių pasakyti apie sigailėjo paskirdamas $50o’ lamą .M^Cu.1“ ?urėjo g*1’I f OVl 7(w] Vijai 
dabartinę mūsų lietuvių gydytojų kartą. Žinoma, betenka Iškilmėms kurios buvo VOPe 11 ta iškilmingą tilto Dvi 1 £iVUJ liu! 
kalbėti apie mūsų emigracijos gydytojus. Ir reikia džiugiu numatytos 3 dienoms, pa- atidarymą ruošdamas.
žodžiu pasakyti, kad dabartinės kartos mūsų lietuviai gy- ruošti jis pasamdė sumanų T , • , • H k H
dytojai tebeeina Basanavičiaus. Kudirkos ir kitų patriotų' didelių iškilmių organizato- nėra kvailas in
keliais. Tai šviesus reiškinys dabartiniame mūsų tremties’ lių Tommy Walkerj iš Kali- moka pinigai- uždirbti oini i 
gyvenime. ! forai>’ Kalifomijoj bet yra sakančių.’kadi

................................................................ ...... K , suPr°J.ek^7. m-N.13E°-, kvaili bus tie 5 milionai tu-
Lietuviškos visuomenines iniciatyvos ir darbo bene no priešrinkiminius susinn- r-gt kuriuos McCullocho 

daugiausia bus parodę Clevelando ir Chicagos gydytojai, kimus. Už tą darbą, sakoma, rekfama už nosieį atves į ty_
Jau keliolika metų, kai jie susispietė i profesines - tautines I alkeris is McCullocho ga- rug pažiūrėti... ’
organizacijas. Keturiolika metų garsėja Clevelando Lie- j y?s $20,000. Bet tos sumos
tuvių Gydytojų draugija savo kasmetinėmis tūkstantinė-1 nikiai bu\o veltas, nes iš-į 
mis premijomis lietuvių kultūriniam darbui paremti. Ir > 1 m^s uvo nePaPiasos- j

zonos dykumoje, į kurią Įsi- dienos prieš tilto atidarymą 
terpia Havasu ežeras, pasta-! ^pto aplinkoje buvo tik smė- 
tyti miestą, Lake Havasu Ci-' lis, ° atidarymo dieną visur, 
ty, kuriame galėtų gyventiaplink augo žolė ir medžiai, j 
daugiau nei 100,000 gyven- į ^a specialiai pasodinti. į 
tojų. O kad miestas greičiau.

įėjęs vedėjas viską geriau 
išaiškino:

— Pasiūti kitaip negu vit-

muzika pripildanti pobū- į 
vius, poilsio vakarus. Į mag- 

. . v ..netofonus Įrašomi ar Įdai-
nnoje. Matote,. parašyti! nuojami šlageriai, kurių tu- 
laikraštyje tai viena, o rjnyS jr meniškumas nepri- 
pasiūti basutes visai kas. ]ygSta liaudies dainai, 
kita. Sukurti jums modelį, į
bet juk tai ne viskas. Čia autorė priminė 1970

maždaug 3 mėnesius. Tada niškumą. Tik vienas nuošim- 
pasakytų kainą ir būtų gali-* tjs apklaustųjų visai jnever- 
ma pradėti basutes siūti.

Visa tai papasakojęs, Nau
jokaitis taria, kad avalynės 
individualūs užsakymai te
bėra svajonė.

Lietuvos pilys

Tokiu vardu 304 psl. kny-

tino liaudies dainų. Tačiau 
negerovė esanti ta, kad ir iš 
vertinančių liaudies dainą 
jas moka labai mažai. 20 
proc. moka 1-5 dainas, 30 
proc. — 5-10 dainų, 23 proc. 
— 10-15 dainų ir 25 proc.— 
daugiau kaip 15 dainų. Tik 
septynios dainos yra beveik 
visų mokamos ir populiarios,

gą išleido Lietuvos Mokslų! tarp jų — „Pasvarstyk, an- 
1 tele“. „Tykiai, tykiai Nemu-akademijos Istorijos institu 

tas, ats. redaktorius J. Jur
ginis. Tai kolektyvinis dar
bas apie svarbesniąsias pi
lis. esančias dabartinės Lie
tuvos ribose.

Apie pilis apskritai rašo
J. Jurginis, apie Vilniaus pi
lis — M. Jučas, A. Tautavi
čius, R. Batūra, E. Budreika 
ir S. Jučienė; apie Trakų pi
lis — J. Jurginis, A. Tauta
vičius, B. Krūminis ir S. Mi- 
kulionis; apie Kauno pili —
K. Mikas; Medininkų pili 
aprašo J. Jurginis; Raudo
nės ir Panemunės pilis nag
rinėja S. Pinkus; Raudon
dvario pilies istoriją patei
kia J. Jurginis, Liškiavos pi
li aprašo K. Mikas. Biržų 
pili apžvelgia S. Pinkus ir 
Klaipėdos — A. Tautavi
čius.

Čia suminėtų pilių patei
kiama istorija, architektūros 
detalės, archeologinių tyri
nėjimų duomenys. Šis ver
tingas veikalas gausiai i- 
liustruotas graviūromis, pla
nais, nuotraukomis, rekonst
rukciniais piešiniais.

Negali — nežadėk, 
pažadėjęs ištesėk-.

bet

Šėriau, senau

teatsidavę. Aišku, jie gal būtų galėję pasidaryti aukštes
nių profesinių kvalifikacijų medikai, ir jų profesinė 
slauga būtų efektyvesnė saujai žmonių. Bet ką iš
profesionalų, gydytojų ir negydyto jų, būtų laimėjusi visa ! trauktų žmones. , kart0J0 kad taj tik Amerf. nog . je
tauta, nore jie būtų buvę ir labai geri savo srities specia-1 h. žtai McCullochui atėj01 koje tegalima, tik amerikie- i 

_i_ __ _______ f,.i.x; t i eini frnli leisti ninicrn tnlrinm I

PATARIAMA ĮSIGYTI

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

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

nelis teka“ 
sau žirgeli“.

B. Kazlauskienė teigia, 
kad ieškoma Įvairių būdų 
dainoms išmokti. Gi vienas 
patikimiausių būdų joms iš
mokti —4 tai patie(n$ • jas 
rinkti iš liaudies. Dėl to pa
siūlyta kuo didesni dėmėsi 
kreipti tautosakos rinkimui. 
Tautosakos rinkimo centras 
yra Vilniuje, L. Mokslo a- 
kademfjos Lietuvių kalbos 
ir literatūros institute. Šiuo 
metu institute esą sukaupta 
daugiau kaip 770.000 kūri
nių: apie 330,000 dainų ir 
50.000 melodijų, apie 60,000 
pasakų, 7,000 žaidimų, dau
giau kaip 200,000 smulkio
sios tautosakos užrašymų.

Pasiūlyta liaudies dainas 
užrašyti su visais variantais: 
jei daina užrašoma šimtus ir v 
daugiau kartų, jau nekyla 
abejonių, k&d ji liaudiška.

„O aš viena 
šiol užrašyta 

1424. „Dėkui tau. močiute“
— 1152 kartus ir pan.

Autorė kreipėsi i tautosa
kos mylėtojus šiais žodžiais:

„Visi. kam miela ir bran
gi mūsų liaudies kūryba, at- 
eikite i talką!“

(ELTA/

1 Pvz.7 dai n oš 
dukrelė“ iki

Chicagos Lietuvių Gydytojų draugija savo parama lietu
vių kultūriniam darbui eina greta su clevelandiškių kole
gų. Šitų teritorinių draugijų pastangomis susikūrė ir Pa
saulio Lietuvių Gydytojų draugija. Tai labai teigiami reiš
kiniai, ypač todėl. kad šitos profesiniu - tautiniu pagrin
du Įsikūrusios draugijos gyvena lietuvišką gyvenimą ir ei 
na kartu su tauta, remdamos lietuvių kultūrines pastan
gas. Ne be to. beje, kad ant to mūsų didelio lietuviško me 
džio viena kita šakelė nenuvystų, nepadžiūtų, o padžiū- 
vus nukrenta ir tik patręšia Amerikos žemelę. Gal tai bi
ologinės atrankos dėsnis, kad atkrinta ne tik tie, kurie 
fiziškai silpnesni, bet ir dvasinės - moralinės menkystos. 
Džiugu, kad tai nedažni, tik pavieniai tėra atsitikimai. 
Gi mūsų lietuvių medikų visuma tebėra tautiškai gyva ir 
sveika. Štai paimkim kad ir Lietuvių Fondą. Jo rekšmė 
mūsų kultūriniam darbui labai didelė, ogi tą fondą kurian
čios jėgos labiausiai dinamiškos kaip tik jaunesnėsės kar
tos tarpe. Tuomi ne tik džiaugtis, bet ir didžiuotis galime.

Spalio 10 d. i Lake Haya- ■

„MES PRIMINSIME...“ 

„MES PRAŠYSIME...“

su City atvyko pats Londo
no majoras Sir Peter Studd ’ metų;'kaY Pabaltijos valsty- 
su didele palyda, Arizonos, įuvo priimtos i anuomet 
gubernatorius Williams, la-iVeikusią Tautu Sąjungą. Ta 
bai daug visokių kitų aukš-l proga Batunas> kurįs rūpina
te pareigūnų ir tūkstančiai^ keIti Pabaltijo valstybių 
iš artimesnių ir tolimesnių
miestu suvažiavusiu svečiu.

Rugsėjo 22 d. sukako 50

bylą Jungtinėse Tautose, pa
siuntė visom Jungtinių Tau- 

, tų delegacijom atitinkamą 
Kai Londono majoras iri memoicinduma. 

gubernatorius su palydovais1
artinosi perplauti šilkinio 
kaspino, i orą pakilo

JAV ambasadorius Ge- 
orgge Bush. atsakydamas i 

tančiai balionų, šimtai kar- tą rašta pareiškė: 
veliu, padangėje suplevėsa-j
vo tautinės vėlevikės, grojo į ”Mes atitinkamomis pro- 
184 asmenų universiteto«gOmis ir toliau priminsime 
orkestras, dainavo 250 dai-1 Sovietų Sąjungai ir pasaulio 
nininkų choras, ore nardė 10, bendruomenei, jog tautos 
lėktuvų, sudarydami vaini- Į Sovietų Sąjungos sudėty turiMūsų tautiniai rūpesčiai nesibaigia. Mūsų tautos ko- 

ose už savo būvi paskutiniai trys dešimtmečiai atvėrė 
mums juodžiausią ir krauju išrašytą gyvenimo knygos la
pą. Lietuvių tauta, visa jos gyvenamoji teritorija okupuo
ta, pavartojus jėgą ir šlykščiausią melą, apgaulę. Dabar
ten. tautos branduolyje, jau trečias dešimtmetis be atvan- _ . . ~.
gos vvksta tautos naikinamasis darbas, naudojant noliti- ° J^o.Parasą: teise pasi
nes. ekonomines ir kultūrines genocidines priemones. O J *
štai ir mes, nedidelė tautos dalis, kurios dar nepasiekia

ką. kabojo 20 raudonų, bai-: tą pačią laisvo apsisprendi- 
tų, mėlynų ir geltonų para-! mo teisę, kaip ir vadinamo- 
šiutų su Britanijos ir Amen- sios kolonialinės šalys, ir 
kos vėliavomis, sproginėjo mes prašysime Sovietų Są- 
fejerverkai, o penki lėktuvai jungą leisti toms tautoms ta 

inaudoti.“

...... , . Didžiuliam paradui buvo
Kremliaus kruvinoji ranka, — kaip mes čia besivadintu- paruošta j0 vežimu (floats), 
me — tremtiniais, išeiviais, emigrantais ar kaip kitaip, —
mes jau vis didėjančiu greitumu ir didėjančiais skaičiais 
svetur imame tirpti, savanoriškai vaikydamiesi nepapras-

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Vihaus Peteraičio, 11 
laida, daugiau kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

Testamentai

Įsigykite teisininko P. Šulo 
parengtą leidinį „Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00/

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio Glaudos 
knygą

Simas
Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos 
tragedija Vigilant laive. Tos

Labai gražu, tiktai gaila, 
kad nei „priminimų“ ir nei
„prašymų“ Sovietų Są’jun-; knygos kaina 3.00. Ją gali- 

14 orkestrų, kuriu dalyviai gos teisei ir žmoniškumui 
buvo apsivilkę Elizabetos kurčios ausys visiškai ne
laikų, kada tas tilta.: buvo girdi. racijoje.

te gulti ir Keleivio administ-
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio sa Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

norėjo patekti Anglijon. O 
kad Anglijai jis būtų pagei
daujamas žmogus, jis galė
jo pasiūlyt jai išduoti Sovie
tų Rusijos šnipus, kurie vei
kia Anglijoje, būsią jie užsi- 
iminėję šnipinėjimu. Ir Ang
lija pareikalavo, kad jie iš
važiuotų, iš kur atvažiavę.

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

J. Grigolis, Chicago, III. 
$6.50.

*
H. Kennedy. Phila., Pa. 

$6.00.

LAIŠKAS MAIKIO TĖVUI TORONTO, ONT.

Susirenka LB krašto taryba

— Vot, gerai, Maiki, kad, Nepriklausoma Lietuva, vi-

— Matai, 
neteisybė?

Maiki, ar tai

— Kažin, tėve, ar teisybė. 
Atrodo, kad nei vienas i- 
skųstųjų nebuvo susektas 
šnipinėjant. Vadinasi, įro
dymų nėra, kad jie būtų pro
fesionalai šnipai. Tai viena. 
Antra, tiek daug šnipų vie
name Londone vargiai būtų 
sovietams reikalinga. Ir 
Maskva užginčijo, kad jie 
šnipai. Atsikirsdama Angli
jai, ji išvarė iš Sovietų Rusi
jos 18 Anglijos tarnautojų 
"už šnipinėjimą*4. Reiškia: 
kaip tu man. taip aš tau. Tai 
yra šaltas karas tarp dviejų 
ideologinių frontų. Santy 
kiai tarp kapitalistinės Ang
lijos ir komunistinės Rusijos 
nebuvo draugiški ir prieš 
tai. o dabar jie dar daugiau 
paaštrėjo. Anglija oficialiai

j paskelbė, kad sovietų akcija 
vra "žiauri“. Prieš tai Ang-
lijos užsienio reikalų minis
teris Sis Douglas-Home ruo
šėsi važiuoti Maskvon pasi
kalbėti : dabar ta kelionė at
šaukta. Šaltas karas.

o kaip tu rokuoji, 
karas negali užsi-

Po $5.00: D. Mažeika, 
\Vorcester, Mass., A. Su- 
kauskas. Detroit, Mich., J 
^itke, Brockton. Mass., p 
Collins, Newton. Mass.

F.

J. Matulionis, Jacksonvil- 
le, Fla. $4.50.

L. Bubliauska? 
111. $3.50.

Chicago,

Perskaitęs tavo rugsėjo i 
‘ 28 d. pasikalbėjimą su Mai-! 
, kiu, noriu tave įspėti, kad; 

Maikis gana dažnai tave 
■'kreivai“ apšviečia.

štai jis tada į tavo klausi
niu "Kai Stalinas mirė. kas 
Užėmė jo vietą?*4, nemikčio
damas atsakė:

"Stalino vieton, tėve, bu
vo išrinktas Chruščiovas“.

Ne visai taip. Stalinui mi
lus, į jo batus įsispyrė Ma- 
lenkovas. ir. tik jį nuvertus. 
Chruščiovas atsisėdo ten, 
kame sėdėjo Stalinas.

Lietuvių Bendruomenės 
Kanados krašto taryba pir-1 
mą kartą susirenka Toronte 
spalio 23-24 dienomis. Pra
džia suvažiavimo spalio 23 
d. 11 vai. ryto. Posėdžiai 
vyks Prisikėlimo parapijos

salėje. Jie bus vieši, ir visi, 
kurie tik domisi Bendruo
menės veikla, gali juose da
lyvauti.

Keliuose daugiausia žūna 
savaitgaliais — 40r<; iš jų 
56% tarp 6 vai. vakaro ir 6 
vai. ryto.

BŪKIME VISUOMET JAUNI, RYŽTINGI IR KIE- 

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

mudu šiandien susitikom.

— Susitikti visada malo
nu, tėve.

— Ale kartais susitikus
nėra apie ką šnekėt, o šian-; pus slepia. Net ir šnipais jų 
dien yra. j nevadina. Amerika savo šni-

■ pu organizaciją vadina "in-
— O kas šiandien? į teligence44; rusai savąją va-

{ dina "ochrana“; kitur jos
— Nu, Anglija išdraskė; vadinamos "saugumais*4.

Rusijos šnipų lizdą, ar žinai?! Bet jei kuri sučiumpa kitos 
Vot. apie tai aš ir noriu pa- valstybės tokį "saugumietį44 
kalbėti. j ar "inteligentą44, tai jau

! spauda rėkia, kad sugautas

sai nedidelė valstybė, taip1 — Nu, 
pat negalėjo be šnipų apsi- ar šaltas 
eiti. Jonas Budrys, buvęs degti? Ar neprasidės šaudy- 
Lietuvos žvalgybos vadas, mas? 
parašė apie ją ir knygą. Bet 
kiekviena valstybė savo šni- — Kaikur jis ir dabar de

ga, tėve. Vietnamas liepsno
ja. Bet aš nemanau, tėve, 
kad dėl savo šnipų Anglija 
pradėtų šaudytis su Rusija. 
Sovietų Sąjunga karo bijo 
ir jo vengs.

bijo?
O ką tu žinai, kad ji

— Bet tai 
jiena. tėve.

nedidelė nau-
1 S:

— Kaip tai nedidelė? Ga
zietos rašo, kad 105 šnipus 
sučiupo. Tai ne baikos, Mai- Į 
ki. Jeigu Maskva turėjo tiek; 
šnipų Anglijoje, tai ji gali:

šnipas**. I svetimą šnipą vi- Į 
sada žiūrima kaip į niekšą,' 
o savas laikomas didvyriu. 
Tokia valstybių politikos lo- i

Žinau nes
kiekviena proga 
prieš karą; 
vojingas.

gika.

jeigu
na taip slepiami,

1
šnipai bu
tai kokiu

sugyvenimo 
kad galėtų 
savo šalį, o 
sunaikinti.

jos vadai 
pasisako 

karas jiems pa- 
Jie nori taikingo

su kaimynais, 
kelti ir gerinti 
karas galėtų ją

turėti jų ir Aemrikoje, irki-: gpasabu Anglija galėjo su
tur.

—Be šnipų, tėve. neapsiei-' 
na nė viena valstybė. Nei1 
viena jų nėra tiek pagarsė-, 
jusi savo šnipais, kiek Ang-Į 
lija. Jos Scotland Yardas ži- • 
nomas visame pasaulyje.

sekti tiek 
pu?

daug Rusijos šni-

— Žinios sako. kad juos 
Įskundęs pačių rasų šnipas.;

• — O gal ir gerai būtų,
i jei sunaikintų. Tada, Maiki, 
■ Lietuvai būtų gera proga iš- 

ilaisvinti. ar ne?
kuris pabėgęs Anglijon ir į 
gavęs tenai prieglaudą, 
niose jis vadinamas 
Lianinu. Bet kažin, ar jis iš

— O kas tas jardas?

Po $3.00: G. Stukas, So. 
Boston. Mass., P. Žirolis, So. 
Boston, Mass., M. Žemaitai
tis, \Vorcesler. Mass., J. Si- 
inanavičius. Calgary, Cana
da. J. Jakaitis, Flushing. N. 
t¥., J. Vizbaras, Laduk, Alb., 
J. Palionis, Sioux City, Io- 
!wa, S. Matelis. Baltimore, 
Md., V. Barkauskas, Brook- 
ihill. N.J., S. Juškus, Chica- 
|go. III.

į Po $2.00: J. 
Brockton. Mass, 

j Chicago, III.

Petkun as 
J. Sillus,

"Kreivai“ tau Maikis pa
pasakojo ir apie Chruščio
vo pašalinimą. Jis tau aiški
no. kad Nikita nebuvo paša
lintas, kad jis pats savano
riškai pasitraukė iš partijos 
vadovybės ir premjero pa
reigų "dėl pašlijusios svei
katos“.

Toks paaiškinimas rodo, 
kad Maikis nėra pakanka
mai susipažinęs, kas ir kaip 
Sovietų Sąjungoje dedasi.

Ekskursija į Argentiną
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU,

vadovaujamas Walter Rask-Raščiausko, organi
zuoja kalėdinę ekskursiją į BUENOS AIRES. 
Norintieji aplankyti savo gimines Argentinoje, 
su jais atšvęsti Kalėdas ir sutikti Naujus Metus,— 
prašomi skubiai registruotis.
Galit prisijungti prie šios ekskursijos Ne\v Yorke.
* Kaina vienam asmeniui — $568.09.
* Išskrendame į Buenos Aires — gruodžio 19 d.
Galėsite viešėti Argentinoje nuo 14-os iki 28-nių 
dienų ir. jei pageidaujate, pavieniui grįžti į šiau
rės Ameriką.
Kreipkitės į

American Travel Service Bureau
,9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643
Telefonas: (312) 238-9787

Šiandien visi, kas tik nori, 
žino, kad Nikita nė nemanė 
anuomet iš valdžios pasi
traukti. Priešingai, jis vis 
daugiau valdžios grėbė į sa
vo rankas, todėl kiti komu
nistų vadai pradėjo būkštau- 
ti, kad Nikita netaikų per
daug galingas ir nepradėtų 
jiems kapoti galvų, kaip tai 
darė Stalinas, įgijęs perdaug 
valdžios. Jie ir nutarė Niki
ta nusikratyti.

Patogų momentą rado, 
kai Nikita atostogavo prie 
Juodosios jūros. Susitarę jie 
iškvietė jį į Maskvą neva 
svarbiu reikalu ir čia jam 
atvykus pakišo pasirašyti at
sistatydinimo raštą. arba... 
Nikita suprato, ką reiškia 
"arba“ ir tokį raštą pasira
šė. Bet ar tai yra savanoriš
kas pasitraukimas?

Todėl Maikio aiškinimas 
tau apie Chruščiovo savano
rišką pasitraukimą yra visiš
kai neteisingas.

A. Zamžickas

Po $1.50: S. Stepaitis, Ro
chester, N.Y., W. Vasaris, 
Brockton, Mass., J. Pelenis, 
Concord, Calif., W. Grinke
vičius, Norvvood. Mass.. J. 
Gaška. Miami, Fla., J. Dent. 
Providence, R.I., E. Balčiū
nienė, Chicago, 111.

Po $1.00: E. Prūsis, Chi
cago, III., J. Adomėnas, 
Montreal, Que., P. Pigaga, 
Ingersold. Ont., S. Mikelio- 
nis. De Bois, Pa., S. Žemgu
lys. Easton, Pa., B. Spūdis, 
Woodhaven, N.Y., S. Šid
lauskienė. Roslindale, Mass., 
A. Ramonas. Cambridge, 
Mass., J. Shupetris, Lavvren
ce. Mass., J. Krausaitis, 
Windsor. Conn., N. Greitai- 
tis, Weatoque, Conn.. A. 
Juškus, Florai Park, N.Y., J. 
Dvareckas, Worcester, Ms., 
F. Beinoris. Dorchester Ms., 
P. Kondratas, Baltimore, 
Md., J. Paulauskas, St. Jean, 
Que.. G. Ratkevičius. Na
sh ua, N.H., M. Wikis, Ha- 
milton, Ont.,

Po 50 centų: A. Gaidys, 
Binghamton, N. Y., A. Varia- 
kojis, Anna Maria. Fla., B. 
Gudaitis, Enfield, Conn.

Visiems aukotojams ta
riame nuoširdų ačiū.

Keleivio admini-tracija.

PAŠTAS PASMAUGĖ 

LOOK ŽURNALĄ

Sjialio 19 d. sustojo 34 m. 
ėjęs Look žurnalas, kuris tu
rėjo 6 su puse miliono skai
tytojų. Sustojo dėl sparčia; 
padidėjusių išlaidų, ypač 
pašto, kurio tarifai pakarto
tinai keliami ii- dar žadama 
lakelti.

JAU SPAUSDINAMAS

"KELEIVIO“ 1 972 METŲ

Kalendorius
Jj 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. Broadway

So. Boston, Mass. 02127

MUMS RAŠO

Maikis, besikalbėdamas 
>u tėvu, aiškina jam, kad Ju
piteris turi 9 mėnulius, o Sa
turnas net 10 (1971 m. rug
piūčio 24 d. Keleivio nr. 
32)..

Bet senas Keleivio skai
tytojas Stasys Kuras iš Al- 
iiance, Ohio. mums rašo, kad 
Maikio žinios esančios jau 
pasenusios, nes Jupiteris tu
ris net 12 mėnulių. 4 jų ga
lima matyti net paprastu 
žiūronu. Pažymi, kad 10-tas 
ir 11-tas Jupiterio mėnuliai 
esą atrasti 1938 metais, o 
12-tasis tik 1951 metais.

Saturnas turįs ne 10, kaip 
Maikis aiškina tėvui, o tik 9 
mėnulius.

Iš laiško aiškėja, kad mū 
sų mielas skaitytojas yra ast- 
ronomas-mėgėjas ir, nors 
jau ir sulaukęs 82 metų am
žiaus, ne tik seka naujausią 
mokslinę spaudą apie astro
nomiją, bet ir pats stebi dan
gaus kūnų judėjimą ir yra 
gerai susipažinęs su dangaus 
šviesuliais.

Jei žmogus pasiektų Ju
piterio planetą, tai tenai jis: 
svertų 318 kartų daugiau ne-j 
g u žemėje ir, žinoma, nuo 
savo svorio sublikštų į blyną.

— Zinai. tėve. jeigu ji ir 
Oie<mį išsilaisvintų, tai jau ji nebū

tų tokia, kokios tėvas norė
tum.

zi-:

tikrųjų rusas?

— Ale vardas rusiškas.
— Scotland ’Yardu, tėve, 

vadinasi Anglijos šnipų: _ Vardas gali būt netik-
centras Londone. Seniau te-j ras, tėve. Gali būt ne Lia
nai buvo Scotijjos karalių ninas, o Tepliakovas. 

•rūmai; vėliau ši vieta pra-;
plėsta, pristatyta naujų tro
besių, įtaisytas žvalgybos 
muziejus, detektyvų štabas,

— Kodėl tu taip rokuoji?

— Todėl, kad Anglijoje

— Suprantu, Maiki. kad 
Jau nebūtų tokia, kokios aš 
norėčiau. Bažnyčių ir kry
žių jau nebūtų, ale tai nedi
delė bėda. Maiki. Pastatyti 
kryžių nesunku; per metus 
kitus vėl pristatytume jų pil
ną Lietuvą. O džėlos Lietu
voje nebūtų panaikintos. 
Todėl, jei kas pradėtų mūsųdirektoriato raštinės ir dar; tuojau atsirado jam draugė 

spaustuv 
nėjimo
lyje. Po pirmojo ir antrojo: joje Anglijoj, ir tuojau jai 
pasaulinių karų Amerika ’ duota teisė Anglijoj apsigy-, 
taip pat išvystė galingą šni- venti, kaip ir tariamam šni-’ Taip darė ir Smetona, 
pinėjimo sistemą. Gali būti, pui Lianinui. Kaip gi jie ga- j tėve. o ar buvo šventas pa- 
kad dabar ji savo šnipais Įėjo taip greitai susidrau-! kajus“? Buvo lauragės su-

,ė. Didžiausia šnipi-■ Irina Tepliakova, kuri tar-1 parėtką kritikuoti, raidavei 
laboratorija pašau-' navo sovietų prekybos misi-į tokį į džėlą. Ir būtų šventas 
pirmojo ir antrojo.; joje Anglijoj, ir tuojau jai į pakajus, Maiki. Jessa!• 1 4 *1 ! 1 1 1 • - < T • • • į

prašoka ir Angliją.

— Bet pasakyk. Maiki. 
kiek turi šnipų dabartinė 
Rusija?

gauti ? kilimas, buvo voldemarinin- 
ku sukilimas, ir maištavo ū-

— Gali būt. Maiki, kad kininkai. Bijodamas, kad jo 
jiedu jau Rusijoj buvo susi- nenuverstų, Smetona laikė 
draugavę, o gal ir ženoti, ką karo stovį, didelę žvalgybą

Per paskutiniuosius 20 m. 
sustojo ėję 3 iš 10 pirmaei- 
ių žurnalų: Collier’s, Wo- 

man’s Home Companion ii 
Saturday Evening Post.

Didėjančios išlaidos vis la
biau slegia ir lietuviškų laik
raščių leidėjus.

BUVO $4, DABAR I lK $2

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.
w;.'w*' . •

gali žinoti.
— Aš to negaliu pasakyti, 

tėve, nes nei viena valstybė — Žinoti mudu negalim, 
savo šnipų skaičiaus neskel- tėve, nes neturim įrodymų, 
bia. Labai gali būt, kad da- bet galim spekuliuoti. Irina 
baltinė Rusija jų turi daug Tepliakova buvo pasiusta 
daugiau, negu turėjo caro Anglijon su Sovietų preky- 
imperija, nes dabar ji turi bos misija. Taip sako žinios, 
daug daugiau priešų, todėl Dabar matom, kad ir tas 
ir šnipų jai reikia daugiau Lianinu vadinamas šnipas

jėgė išlaikyti Lietuvos gink
luotomis jėgomis, tai kaip

tikrąjį Lietuvos priešą į tėvas galėtum jai užtikrinti 
'’šventą pakajų“ kryžiais?

— Žinai. Maiki, kad apie 
šitą bizni aš noriu gerai pa- 
mislyt. Tu dabar gali sau ei 
ti.

ir armiją, o ar visa tai apsau
gojo jo režimą? Tėvas ge
rai žinai, kad jis galėjo tik 
savo žmones šaudyti, bet 
prie'
nedrįso nei vieno šu\ io pa 
leisti. Pajutęs bolševikus, 
jis nakties metu pabėgo it 
Lietuvos ir atsiduie Ameri
koje. O jeigu Smetona nepa-

KELEIVIO<•
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
ALGIRDAS KADŽIULIS

Patarimai pradedančiam 
prirašinėtojui

("Tiesoje“ išspausdintas feljetonas, vaizduojantis 

dabartinio Lietuvos gyvenimo iškarpą)

Prirašinėjimas mūsuose, kaip žinia, nėra 
laikomas dorybe. Anaiptol. Prirašinėtojai smerkiami ir 
net persekiojami. Jie, galima sakyti, dedami i vieną lenty
ną su alkoholikais ir mušeikomis. Tačiau yra čia vienas 
"tačiau“ — smerkiami tik nutverti už rankos, revizorių 
aktuose aprašyti prira .-mėtojai. Šiaip jau gyvenime tebe
galioja priežodis — nepagautas ne vagis. Apdairus prira
šymas yra visai neblogas dalykas. Juo pasiremiant, gali
ma pelnyti ir moralinių, ir materialinių gėrybių — premi
jų, garbės raštų, net ir i susirinkimo prezidiumą galima 
patekti, o jau blogiausiu atveju — išvengti barimo už blo
gą plano vykdymą. Tai suprasdami, prirašinėtojai nesi- 
’uošia liautis pri;ašinėje.

Juos suprasdamas ir užjausdamas, jaučiu pareigą 
pasidalyti patyrimu, kuris gali padėti Įdiegti pažangiau
sius prirašinėjimo metodus, pakelti prirašinėtojų darbo 
našumą, o tai}) pat išvengti klaidų, kurias yra padariusios 
ankstyvesnės prirašinėtojų kartos.

Pirmoji prirašinėjimo pakopa — tai vadinamasis 
pirmykštis prirašinėjimas, šis būdas yra labai lengvas ii 
paprastas. Dažniausiai naudojamas statybose. Statybinin
kai privalo iki metų pabaigos užbaigti namą, tačiau ne 
spėja. Jie pasiima iešmus, užsuka Į tabako parduotuvę, 
po to — i mėsinę, Įsikrauna beržinių malkų (tinka ir alks
ninės) ir važiuoja pas užsakovus. Kadangi prieš Naujus 
metus ežerai ir upės dažniausiai jau būna užšalę, devyba> 
geriausia vesti suomiškoje pirtyje, neblogai tinka ir me 
džiotojų namelis. Tenai aptariamas nebaigto objekto pri 
ėmimo-perdavimo aktas, šis būdas yra susijęs su kai ku 
riomis negamybinėmis išlaidomis (mėsa. "degalai“), ta 
čiau praktika rodo. kad gautos premijos su kaupu paden 
gia nuostolius.

ŠĮ metodą gana tobulai Įvaldė buvęs Jonavos kilno 
jamos mechanizuotos kolonos viršininkas B. Daukša. Ko 
lona planą Įvykdė 92.1 procento — o jis pranešė, kad visi 
100 procentų. Už tai kolonai buvo išmokėta 609 rubliai 
premijų. Kelmės kilnojamos mechanizuotos kolonos vii 
šininkas A. Fernarauskas pasielgė dar drąsiau — atsi 
skaitė, kad vaikų darželis pastatytas, o jis nebuvo pasta 
tytas ir net aktas nepasirašytas. Po Naujųjų metų dar tri 
mėnesius darželi tinkavo, dažė ir aktus pasirašinėjo. ( 
statybininkai gavo beveik tris tūkstančius rublių premijų

Kitas prirašinėjimo būdas yra žymiai tobulesnis, j 
sąlygiškai galima pavadinti apsauginiu prirašymu. Viena 
iš jo kūrėjų yra buvęs "Pirmūno“ gamyklos direktorių; 
S. Varšavskis. Ši būdą glaustai galima apibūdinti taip 
Mėnesiui baigiantis, fabriko sandėly trūksta gatavų ga 
minių. Trūksta dėl tos paprastos priežasties, kad jie-nepa 
gaminti. Tačiau direktorius pasikviečia i savo kabinėti 
cecho viršininką ir sandėlio vedėją ir paaiškina, kas yr; 
kolektyvo garbė. Sandėlio vedėjas parašo raštą, kad jis 
sandėlininkas, neturi sandėly vietos visam gausiam prekii 
asortimentui sukrauti, todėl dali produkcijos palieka ga
mybinėse patalpose cecho viršininko apsaugai. Pasiraši 
abu. Sandėlyje vietoje emaliuotų puodų ir dubenų atsi 
gula apsauginis raštas, o teletaipo laidais nuskrieja pra
nešimas apie eilinę darbo pergalę. Šis būdas yra gani 
patikimas, res ji tikrintojai gali pastebėti tik pirmą a' 
antrą sekančio mėnesio dieną. Po to puodai pagaminami 
ir visi pėdsakai negrąžinamai dingsta. S. Varšavskiui šir 
prasme nepasisekė — revizoriai užgriuvo kaip tik tada 
kai ceche su apsauginiu raštu dar nebuvo ką saugoti.

Apsauginio prirašymo metodo autorius, netekęs di
rektoriaus kėdės, nenusiminė. Tapęs "Atramos“ gamybom 
skyriaus viršininku, jis ėmėsi ir čia Įdiegti sukauptą "ver
tingą patyrimą“. Jo kaip tik prireikė šių tpetų rugpiūčic 
mėnesi, kai planas degė blankia-neritmiogumo liepsna. 
Ir vėl išk viečiami du reikalingiausi žmonės ir pagal žino
mą formulę rašomas raštas (kad nepagalvotumėt, jog tai 
prasimanymas, atsiprašau už pasikartojimą ir cituoju ji 
visą): <

"Apsaugos raštas I
Kadangi gatavos produkcijos sandėlyje nėra vietos, 

kui- būtų galima dėti produkciją, rugpiūčio mėn. 31 d. pa
gaminti balionai liko cecho patalpose. Viso liko 819 vnt.

. . . ,, ■ Aje

KELEIVIS, SO. BOSTON

Advokatė dr. M. Šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisė 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendre 
informacinio pobūdžio. Klausinius ir ti 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pa/>mėti, kad esate Keleivi* 
skaityto jas.
Klausimus prašome siusti tiesios &i*«o 
adresu:

l)r. M. Šveikauskas, Attorney ai Law,
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Maso. 021

Teises patarimai tik gavome:

Tui Puntuko akmuo netoli Anykščių. 1943 m. skulp. B. Pundzius 
jame iškalė lakūnų Dariaus ir Girėno atvaizdus ir jų testamento 
dali. Ilgą laiką Puntukas buvo laikomas didžiausiu Lietuvos ak
meniu. bet 1957 m. prie Barstyčių (žemaičiuose) buvo surastas 
daug didesnis už Puntuku akmuo, kuris dabar vadinamas Di
džiuoju akmeniu. Jis yra 12.5 metrų ilgio, 5 metrų pločio ir 7.5 
metro aukščio. Puntukas yra 6.9 m ilgio, 6.7 m pločio ir 5.7 m 
aukščio, taigi žymiai mažesnis už Didįjį akmenį.
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Klausimas be
Ar

Vladas Mozūriūnas

ATIDUOK MAN DALJ SPALVŲ, 

RUDUO!

Atiduok man dalį spalvų ruduo! 
fvian nereikia margumo viso.
Lopą žydro dangaus atiduok —
Aš ant jo paveikslą tapysiu.

Geltonąja spalva beržų
Aš išklosiu gelsvuosius plaukus, 
Ežerų melsvuoju dažu 
Aš akis jai gelme uždengsiu.

Ražienų balta spalva
Nutapysiu jos baltą veidą,
C šermukšnio uoga gyva
Nudažysiu lūpas raudonas...

Ir tada suprasi tu,
Ką matau, kai einu tavo laukais...

Esame vedę 27 metus. Tu
rime du vaikus: sūnų ir duk
terį. Abu vaikai vedę ir tu
ri savo šeimas. Gyvename 
netoli Springfieldo. Mano 

’ vyras yra čia gimęs, o mane 
tėvai atvežė iš Lietuvos, kai 
buvau dar maža mergaitė. 
Su vyru visą laiką prastai 
sugyvenome, bet aš tylėjau 
ir kentėjau dėl vaikų. Kai 
vaikai vedė. aš nutariau su 
iuo išsiskirti.«z

Nuėjau pas advokatą. Ne

nusikratyti savo vyru 
skandalų ir be ginčų? 
mano advokatas tik vyro pu
sę palaiko, pats būdamas 
vyras? Tamsta mane, kaip 
moteris, tikrai užjausi ir 
man tikrai pasakysi, ar ką 
galima daryti šiam nelem
tam reikalui baigti?

Žmona
Massachusetts.

Atsakymas

Tamstos advokatas teisin
gai Tamstą painformavo, 

lietuvis, bet geros širdies! kad yra tik keli pagrindai
žmogus. Jis manęs labai gai-• (grounds) skyryboms gauti 
lėjosi. bet sakė, kad aš nega-| ir kad vienas iš tų pagrindų 
lirti gauti skyrybų (divor-i yra vadinamas "cruel and 

abusive“ elgesys. Tačiau tai 
toli gražu nereiškia, kad vy
ras turėtų Tamstą fizižkai

į ce), nes, esą. neturiu prie- 
i žasties (reason). Girdi, ma- 
! no vyras nėra girtuoklis, ma-
■ nes nemuša, su kitomis mo- sumušti, norint Įrodyti, kad

I

terimis neturi reikalo.

Kalbėjau su savo vyru. 
Jis man pasakė, kad jokių 
skyrybų nenori ir tyčia ne
leis man jų gauti.

Taip praėjo keletas metų. 
gyvenimas eina kas

kart blogyn, o ne geryn.

jis žiaunai (cruelly) su 
Tamsta elgiasi. Užtenka Įro
dyti, kad dėl jo elgesio

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

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

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

Vejas lekia lyguma, roma-
įas. parašė Aloyzas Balo
tas, 177 psl.. minkštais vir
šeliais kaina $4.00.

Septintoji pradalge, lite
ratūros metraštis, rašo 24 
autoriai. 461 psl., kaina kie
mais viršeliais $5.00, minkš
tais — $4.50.

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

Mes valdysim pasaulį,
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., 
kaira $5.00.

Už laisvą lietuvį, parašė
Tamsta esi nukentėjusi dva-j Valadka, 409 pis.,
siškai (mentally) ir kad dėl; ^aina 5°-00.

Radvila Perkūnas, istori-tokio jo elgesio Tamstos fi- i
; zinė sveikata yra pašlijusi. 

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

JAUNA LIETUVAITĖ Į 

ONTARIO PARLAMENTĄ

Spalio 21 d. Ontario pro
vincija rinks savo parlamen
tą. Liberalų partija High 
Park rajone savo kandidatu 
pasiūlė 23 metų lietuvaitę, 
rečius metus studijuojančią 
eisę. Laimą Švėgždaitę.

MIAMI, FLA.

Rožėnas jau kopia 

prie 100 metų

Abu dirbame, bet aš jo
.uždarbio nematau. Jis už- , _ , , ,,
• moka sąskaitas ir mokesčius Todėl jis sako 'ad ;

Tamsta neturi užtenkamo 
pagrindo skyryboms gauti. 
Vien Tamstos noro nusikra
tyti savo vyru neužtenka.:

už namus, o kur deda kitus 
pinigus, nežinau. Maistą aš
pati nuperku, nors jis kartą 
per savaitę nueina Į krautu
vę ir priperka visokio nerei
kalingo maisto.

tas yra nuomonės, kad 
Tamstos vyro elgesys Tams
tos atžvilgiu nėra tokio po-: ♦*♦***#**♦***#*****<*********♦***♦*

Nusistatymas, kad Tamsta
12 knygų už $2

Labai senas Keleivio skai
tytojas Plans Rožėnas mi
nėjo savo 91-mąji gimtadie
ni. Ta proga i jo ir Emilijos; Vakarais jo niekuomet nėra užtenkamas pagrindas 
namus susirinko per 20 Pra- nėra namie. Išeina su drau- skyryboms gauti. Vedybos 
no bičiuliu palinkėti jam dar gaiš g^rti, ar kortomis lošti n®ra v*en patogumo 
ilgų ir laimingų metų. Visi arba "bowling“. ■las- Jei. išgyvenai su vyru 27

• svečiai buvo gardžiai pa vai-,1 . j ^ne^us i1 jis yra Tamstos v ai-
šinti ir maloniai praleido lai- Banke turime atskiras są-i tėvas n vaikaičių Sene
ka i skaitąs, taigi nežinau, ar jis hs, — J1S nėra vien našta *

deda kiek pinigų bankan. ar; ar "nepatogumas“, kuriuo 
H5L '' ±^CLUVIo Pranas, nors ir i dešimtą- ne. Jis visuomet slepia savo nusikratyti būtų gera arnau- 

ne> ioion o apy- dešimtmeti Įžengęs, tebe-i U banko gaunamas apvskai-: dingą. e S-S

Apie ją dabar plačiai ra
šo visa vietos spauda.

1 v
L. švėgždaitė yra veikli1 b 

r lietuvių organizacijose. Ji 
u-a buvusi net ir Lietuviu 
bendruomenės
inkes pirmininke sijaučia sveikas ir stiprus, j tas.

Nėra abejonės, kad visi to 
•inkimų rajono lietuviai aū
luos savo balsus už
Švėgždaitė, ir ji bus pirmo- , , , , ,•• 1- 4. - A • i ti. kad dabar gali ramiai gv-ii lietuve Ontario parlamen- ,. T . & .. .1 | venti. Jo pirmoji žmona mi-
e* . rė. Vėliau jis vedė Emiliją

Seniau ten patekti yra mė- Sievers. nusipirko _ gražius 
;inęs B. Kronas iš Hamilto-‘namus 59-joje gatvėje ir ten 
io, bet nesėkmingai. Taip j tebegyvena.

, Jis Į Ameriką atvyko dar 
j jaunas būdamas, čia gyven- 

Laimą damas sugebėjo tiek uždirb-

i-, • .... Tikra teisybe apie Sovietųgalėtum geriau gyventi, jei i o J T T .
v-,. -i . .Sąjungą (narase J. Janus-sugebetum vyru nusikratvti.1,. sV, kis), 96 psl.. kaina 50 centų.

reika; kun.
celibatas, parašė 
58 psl., kaina 25

Kunigų
Fox, 

centai.
$3:80, bet visos kanu par-

Esu tikra, kad Tamsta Į 20'centų 
Sėdžiu namie visais vaka-i klysti, manydama, kad 

rais ir šventadieniais viena, : Tamstos advokatas palaiko 
Valau namus ir krintu i lo-' vyro pusę, nes jis pats yra 
vą negyva iš nuovargio, o: vyras. Tamsta, o ne Tamstos 
jis grįžta namo antrą ar tre-' vyras, esi jo klientė, ir todėl 
čia valandą ryto, baladojasi jis Į tą reikalą žiūri iš Tams- 
pusiau girtas, niekada ra- tos pusės. Jis, turbūt, yra tos 
miai neužsilaiko, tyčia nori nuomonės, kad Tamstos nu- 
man neleisti miegoti. i siskundimai savo vyru nėra

labai rimti. Kiekvienose ve-'
Jei teismas gali priversti: dybose yra nusiskundimų iriat nesisekė dr. Pr. Ancevi-i ~ „ . . . , ,

•ini Ott-iiv n'o ir T Mileriui Pianas užaugino dvi dūkuui .j. įuneuui tejįg jr Sįįnu 0 Emilija turi žmogų gyventi su vyru to-; nepasitenkinimo kita puse.
kad . .

Laima Švėgždaitė bus už ('1
Jontrealy. Tikėsime, 

idaitė
uos laimingesnė.

dukteris.
Elena Verbelienė

balionų, kurie priklauso gatavos produkcijos sandėliui.
Cecho viršininkas

R. Rutkauska? 
Sandėlininkas

V. Kisarauskas“

Revizoriai atėjo rugsėjo 3 d. Kaip jie beskaičiavo ba
lionus, saugomus ceche pagal raštą — gatavų surado tik 
230, kiti 589 tebebuvo nebaigti. Taip pat buvo Įtrauktos 
Į pianą nepagamintos 285 litavimo lempos ir dar viena ki
ta smulkmena.

(Bus daugiau)

kiomis sąlygomis, aš tegaliu Būna ir nesusipratimų, ir 
pasakyti, kad nėra pasauly. ginčų, bet dažniausiai jie ne
teisybės.

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

Materialistiškas istorijos 
supratimas. 80 psl.. kaina

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kč ina 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 centu.

ra tokio pobūdžio, kad rei
kėtų imtis kraštutiniuių prie- 

Advokatas sako, kad. jei ruoniu. Jei taip nebūtų, pa
mano vyras mane kada pri-1 šaulyje būtų maža vedusių 
muštų, tada. girdi, teismas žmonių, gyvenančių kartu, 
greitai duotų skyrybas, o da- j
bar nieko nepadarysi. į Tamstos advokatas, Tams- 

, tą išklausęs, matyti, isitiki- 
Namai yra abiejų vardu, no, kad šiuo atveju nėra už-

Advokatas sako. kad, jei Į tenkamai rimtos priežasties, 
mes gautume skyrybas, man kuri sudarytų pagrindą skv- 
priklausytų pusė namų. Dir- į-yboms. Patarčiau pasiūlyti
bu sunkiai ir taupau. Jei dar Tamstos advokatui, kad ilsi . /t^ iz ' i • \
prie to gaučiau pusę namų. pasikalbėtų ir su Tamstos; , , . . 9- . '
dar galėčiau išgyventi, kiek vyru. Pašalinis asmuo kar- ’ " aina ° cen 31
man liko gyventi, ramybėje tais gali. su abiem pusėm Atskirai sudėjus, jų kaina 
ir be širdgėlos. ; pasikalbėjęs, padėti, kur sa- $3.05, bet visos kartu par-

Ar yra koks būdas man.vieji negali. duodamos už $2.

Demokratinio socializme 
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 psl., kaina 25 et.

Socialdemokratija ir ko-
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\ t kia nevisuomet savo paren-1

mes pajėgiam pri-Vietines žinios
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, VYRŲ SEKSTETAS

SUGRĮŽO
i

Į Reikia dainą ir dainavi
mą labai mylėti, kad skir- 

Į tum ilgas valandas repetici- 
; joms. rūpestingai surengtum 
i atskirą ir nuotaikingą dainų
J vakarą.I
j Bostono lietuvių vyrų 
sekstetas, kuri sudaro teno
rai Norbertas ir Helmutas) 
Lingertaičiai, baritonai Ri
čardas Lizdenis ir Vytautas 
Bruzdys, bosai Vytautas Ei- 
kinas ir Pranas Šimkus (šis 
pastarasis yra ir seksteto se
niūnas), buvo prasisiekęs 
iki nemenko populiarumo, 
šen ir ten koncertavęs, nere
tas svečias jis buvo ir Bosto
no lietuvių parengimų sce
nose. Tačiau buvo Įvykis,

kos šachmatų meistrų klasę. kurį.t? dainos
t ifai sambūri vos nesuardė. Da

ka d

Dr. G. Šveikauskas — 

šachmatu meistras

Dr. Gediminas Šveikaus
kas, dabar gyvenąs New 
Yorke. yra Įkeltas Į Ameri-

kią nev 
gimuose 
sišaukti.

I

(k.r.)

M. Saulaitytės poezija
'f

Kultūros klube

Bostono I B Kultūros klu-)S rU

bo antrasis šio rudens susi
rinkimas bus spalio 23 d. 
7:30 vai. vak. Tarptautinio 
frstituto patalpose— 2S7
Commomvealth Avė.. Posto 
re. Programoje — poetėj 
Marija Saulaitytė skaitys sa-, 
vo kūrinius

M. Saulaitytė yra jauna 
kylanti poetė, aktyvi lietu
vių skautų veikėja. Ji yra is- 
eidusi du savo poezijos rin

kinius: "Kai mes nutylam“ 
ir "Viena saulė danguje“.

Kviečiame gausiai atsilan- * «
kyti ir susipažinti su jaunos 
poetės gyvu lietuvišku žo- 
džiu ir jos mintimis.

Klubo valdvba

Pr. Mučinskas jau namie

Pranas Mučinskas po sun-

Spalio 17 d. Bostono atei
tininkai suruošė akademiją 
pernai mirusiam prel. My
kolui Krupavičiui prisiminti
ir pagerbti.

Scenoje buvo inž. Algio 
Lapšio pieštas prelato Kru
pavičiaus portretas, papuoš
tas rudens gėlėmis Į Įvairia
spalvėmis medžių šakomis. 
Prel. dr. V. Balčiūnas tarė 
invokacijos žodį. Tris gies- 

-i mes (J. Naujalio "Malda“. 
B. Budriūno "Sveika. Mari
ja“ ir Č. Sasnausko "Sku
bink prie kryžiaus“) Įsijau
tusiai sugiedojo solistė Sta
sė Daugėlienė, pianinu pa
lydima d r. Vytenio Vasvliū- *• » » 
uo, o paskutinę ir smuikinin-

Gana
A. AG <• !

nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos Įrengimas

ko Izidoriaus Vasvliūno.

Iz. Vasyliūnas, akompa
nuojamas dr. Vytenio Vasy- 
liūno, pagrojo Juozo Gruo
džio sonatą D Moli.

Po meninės dalies Stasys 
Lūšys suglaustai peržvelgė 
prel. M. Krupavičiaus svar-

I'ilnas Įrengimas, Įskaitant aly
vom burneri, pūtėją. oro filtrą, 

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

10 metu garantija.
t - VoJ <

Savybės:
l’rodukt ingumas 

Grožis
Ekonomija Namams šildyti 

dariausias pirkinys

&FUEL CHIEF

Apie tai skelbia Chess Life,, ... ,.&Review žurnalas spalio Ibar ga'™edz‘a^ls: .
numeiy. Be jo, turime dar: vynj.sekstetas tebedamuoja
du meistru: Povilą Tautvai-,1 kab.lsls ano neIemt0 nuot>;L> .‘)!aelt?
’ • A--1 „ t-<io išsivadavo ir scenon velisą ir Viktorą Palciauską, a-j .. Į
bu gyvenančius Chicagoje.!^1*20'

, Kaip žinom, seksteto va
Gediminas Šveikauskas dovas yra komp. Julius Gai-j Linkime kuo greičiau pa 

(prof. Prano ir dr. Marijos delis. į sveikti.
Šveikauskų sūnus) eilę metų Spalio 16 d. 7 vai. vak. i 
buvo So. Bostono lietuvių Amerikos Lietuvių Piliečių 
šachmatų komandos didysis dr-jos III d. salėje Įvyko tik- 
ramstis tarpklubinėse Bosto- rai nuotaikingas Vyrų seks- 
no varžybose. Jis du kartu teto koncertas ir pobūvis, iš 
buvo pasipuošęs Bostono tikro pirmas tokio pobūdžio kai. grįždami įs 
šachmatų čempiono titulu jų renginys. Vakaro prane- kur jie praleido
(1959 ir 1964 metais). į sėja buvo iš Dramos sambū- buvo sustoję sav0 tėvu Onos j t operacija

vaidinimų mums gerai p-pranoMučinskųaplankv-1 ’ 1 J
Siu metų Bostono pirme- pažįstama Rita Ausiejūtė, 

nybėse spalio 9-11 dienom ’SCenoj būdama viena tarp 
dalyvavo Algis Leonavičius septynių vyrų“, teikusi va- 
ir Kazys Merkis, abu laimė- karui jaukumo ir šilimos, 
jo po 3 taškus (pirmenybes D. .. , . . , .
laimėm Weinstein ir Curdo, T sekst,eto daina
surinkę po 5 taškus. Tėviškėlė buvo skirta tragrs-

kai žuvusiam seksteto nariui

grizo namo, bet dai 
užtruks, kol jis atgaus pra
rasta sveikata.

besnius gyvenimo žingsnius 
ir Lietuvos istorijon ji Įra
šiusius darbus, o pabaigai 
Romas Šležas parodė kun. 
Algimanto Kezio pagamintoj 
filmo fragmentą iš prel. M. j 
Krupavičiaus gyvenimo.

Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street. (įuincy. Mass. 02169 
Alyvos burnerio aptarna\ imas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204
t. i- - -

1 Oil Heating Equipment r

Bostone lankėsi 

A. ir R. Mučinskai

Aloyzas ir Roma Mučins-

Minėjimui vadovavo Ve
ronika Kulbokienė.

Serga O. Girulienė

Iš pasiučiausio kumeliuko 
1 išauga geriausias arklys.

Temistoklis ,
(505-406 i). Kr.)

Plačiai žinomai tautinių’ 
EuroP°s«!‘juostų audėjai Onai Girulie-’ 

atostogas.Į nej l’niversity ligoninėje pa-:

ti. A. ir Ii. Mučinskai nuolat1 
gyvena Chicagoje.

Pajuokos bijo net tas, ku- 
1 ris jau nieko nebijo pasauly.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

sime.

D. Poška

Gogolis

» Pigiai parduodamas gerai su
kinkime ligonė! kuo grei- tvarkytas namas Ko .būry, kuris

čiau grįžti sveikai namo. Į P«r metus <k,od;1 pajamų.
Skambinti: TA 5-9179. i

(11) I

Moksleivių pirmenybėse Dambrauskui prisimin- 
dalyvavo trylikametis To- Toliau su kiekviena oaina 
mas Girnius ir baigė vidury klausytojų nuotaika salėje 
lentelės su 2 tš. keturiu ratu ^ecll-ejo ir kaito, ryšys su 
varžybose. ” " scena darėsi gyvas ir jaut

rus. Daugiausia plojimų su-
Ar tik tiek ir tebus? silaukė paties komp. Juliaus 

Gaidelio sukurtos dainos,
Lapkričio 21 d. bus mini- kaikurias jų sekstetas turė- 

ma Lietuvos kariuomenės 52 jo bisuoti, o taip pat ir Lilia- 
metų sukaktis. Jos meninėje nos Ablėnaitės Kelionės dai- 
programoje sveciali dalis na, atseit, nauja daina iš 
bus skirta ir Simo Kudirkos Lietuvos (L. Ablėnaitė yra 
išdavimo metinėms prisi- Įdomi asmenybė — pati ra
minti. Tai atliks Bostono šo savo dainų tekstus ir mu- 
dramos sambūrio nariai. Bus ziką, pati tas dainas dainuo- 
inscenizuotas poeto Bernar- ja). Su kartojimais koncer- 
do Brazdžionio specialiai tas buvo nemenkas — pa- 
Simui Kudirkai skirtas po-i dainuota 15 ar 16 atskirų 
ezijos kūrinys. dainų. j

Bostono vyrų sekstetas
Iki šiol dar neteko girdė-; tuo tarpu yra estradinės mu-. 

ti, kad ta sukaktis dar būtų zikos jiuoselėtojas. Jis jau’ 
Bostone ir plačiau paminėta. yra geraj susidainavęs, savo.

; partijose neklaidžioja, sce- 
! noje laikosi laisvai ir pa-,

iš kongreso 1 traukliai. Kai tokio lygio jis Į
• yra pasiekęs, ar nederėtų pa-'

New Hampshire valstijos bandyti ir vieną kitą "kie-: 
sveikatos valdybos apkrečia- tesnę“ dainą i repertuarą Į-! 
mųjų ligų skyriaus viršinin-Į traukti? Tas, berods, tik 
kas dr. Vladas Kaupas da-' praturtintų jų dainavimo va- 
lyvavo JAV Viešosios Svei- karus.
ikatos kongrese MinneapolyJ ■>Sugrižusio<‘ seksteto pa- 
Mmnesotoj. .. i klaU5vti' susirinko apie p0.

Šią vasarą atostogas jis',.a šimt klausytoju. Ogi 
praleido Europoje. tai yra kad

o . t-, . . _ rų dainininkų buvom pasi-
Sveikina D. Ambrozė ; ;)gę kad ,koncertas buvo

Domininkas Ambrozė. jau ’ suPjĮkėjusios mūsy kasdie- 
77 metu amžiaus, seniau K- n:vbes P“s™"a-J'J"
venes So. Bostone ir per 25 «’rt,na """P ?
metus buvęs So. Bbtono "M vakarą kitą ir dar kitą ru- 
Lietuvių Piliečių dr-jos na- en*‘
rys. dabar gyvenąs pas dūk-: Po koncerto buvo vaišės,1 
teri St. Petersburge, Fla., prie kurių rengimo nemaža 
atsiuntė prenumeratą, dova- prisidėjo sekstetininkų žmo
nų Maikio tėvui ir daug lin- nos. ir šokiai, grojant Wor- 
kėjimų visiems Keleivio cesterio jaunimo kvartetui, 
skaitytojams. , Visas vakaras praėjo paki-

LAPKRIČIO 2 DIENĄ BALSUOKIME 

KANDIDATĄ I MIESTO TARYBĄ

John Jaseph Moakley

buvusi senatorių. Jis yra patyręs asmuo ir geras 
lietuvių bičiulis. Pirminiuose rinkimuose jis lai
mėjo pirmąją vietą, todėl ir lapkričio 2 d. balsuo
kime už J. Moakley, kandidatuojantį į miesto

tarybą. Jos kandidatų sąraše jis yra įrašytas:

NR. 20 JOHN JOSZPH MOAKLEY

Norman .J. Alekna.
Lietuviu komiteto pirmininkas

628 Braduay. So. Boston. Mass. 02127

UŽ

Parduodu vieną akerį žemės 
su sodu. 3 namais penkioms šei-; 
mums gyventi ir garažu. Nuo
mos per mėnesi gaunama $500. 
Noriu, kad nupirktu lietuvis. j

Paul Kraus
8050 ,\W 13 Court,
Miami. Fla. 331 17.

(43)

Į Ieškau namu šeimininkės lie- 
i tuvės, 60 m. amžiau-,, našlės ar 
Į persiskvrusios. Ras kite Kelei-
I

via adresu, pažymėjus: atiduo
ti J.Š.

(11)

Dr. V. Kaupas grižo
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Norintieji su šia grupe keliauti prašomi kreiptis į

Trans--Atlantic Travel Service
390 West Broadway 

South Boston. Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij. 
Programa Naujoj Anglijo 
.s stoties VVLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.> veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai die 
ną. Perduodama: Vėliausi!, 
oasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
los ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists pelių ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo 
ias A N 8-0489. Ten gauna 
nas ir Keleivis.

NE.NI ’SLMINKUt:
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, ranku ar koją skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB m.^tis dau
gumai pagelbsti. I'žtikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROY AL PROOt CTS
North Sta., I’.O. 

Newark, N.J.
T,o\ 9112 
07105

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visos mūsų visuomeninius bei kultūriniu-: klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytoju laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
”NF°RIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dina miškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėją, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris ko\oja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se S8.00 
Adresas:

7722 George Street, I^Salle-Montreal. 690. Quehec, CAN ADA

i d

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacije — 
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 doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — En. 
dowment 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 metanu.

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

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AManee of America
807 West30th Street, New York, N.Y. 10001
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Vietines žinios
Lapkričio 7 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje Sandaros moterų klubo 
našlių banketas.

Lapkričio 14 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Balfo metinis rengi
nys.

Lapkričio 21 d. So. Bosto-

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Spalio 24 d. So. Bostono 
į Lietuvių Piliečių d-jos 3 a. 
I salėje lietuvių radijo valan- 
, dos Laisvės Varpo rudens 
j parengimas „Šurum-Burum“

Spalio 30 d. So. Bostono

/talkina, prisideda prie jos iš
laikymo. o taip pat tų, kurie 
jos klausosi, jų giria ar pei- 

, kia. Gausus atsilankymas
:’J morališkai sustiprins jos va

dovybę. o pelnas papildys 
į tuščią kasų. Daug talkinin- 
! kų uoliai dirba, kad paren

gimo dovanų paskirstymas. Įgjmas visais atžvilgiais pa-'VISI KVIEČIAMI!
Viši kviečiami kuo gau

siau atsilankyti. Įėjimas —
Laisvės Varpo rudens paren- tik $1.00 auka. Įėjimo dova- i 
girnas Įvyks ateinanti sek-j nos: pirmoji — So. Boston- 
madieni, spalio 24 d.. So.Savings Bank skirta $100.00,
Bostono Lietuvių Piliečių I suma grynais pinigais; ant-1
D-jos salėje. Tai bus tradici-' roji — Ellis baldų krautuvės! Praeitų kartų rašėme, kad 
nis „Šurum-burum“ su me-: iš So. Bostono dovanota sta- Į 46 Mass. valstijos mėsos in- 
nine programa, lietuviškų i line lempa; trecioji —Ket- spektoriai patraukti teismo 
valgių bufetu, Įvairių gėri
mu baru ir geru orkestru šo

Lietuvių radijo valandos
sisektų.

Talkininkas

Dar apie sukčius 

inspektorius

virčio brangenybių krautu- atsakomybėn už kyšių ėmi-
vės iš So. Bostono skirtas mų. Čia norime dar kai kų
vyriškas ar moteriškas Ti- papildyti.
mex laikrodis. » T, , . , . .

i Be tų inspektorių, teismo
o , .. . , , ! Kipkvipn-j^ Kimiem ipii-! suole sėdės dar 3 mėsos per-Nuo 2 vai. ligi 4 vai. poi AieKvitnas, įsigijęs įėji-

• • i, i 1 mn knrfplp tik nž su oo ny dirbimo bendroves bei 6 iupietų susipažinimas ir bend-. mo koi teię tin uz ga- d J
ros vaišės. j lės laimėti viena nurodytų , P^ieigūnai. Visi įs Bostono.

i dovanų, kurios bus paskirs-. Tarp tų nesųžiningų val- 
4 vai. po pietų (punktua-j tytos traukinio keliu pagal džios pareigūnų yra kaltina- 

liai) meninė programa, ku-1 Įėjimo kortelių šakneles. mų per 4 metus gavus ky- 
rią atliks komp. J. Gaidelio! šių net iki $72,000. Kiekvie-
vedamas Šv. Kazimiero lie-i Kas sekmadieni visi lau- nas gali numatyti, kad už 
tuvių parapijos mišrus cho- kiame lietuvių ladijo \alan-1 niekus tokio kyšio nedavė, 
ras iš Brocktono. i c^os ^:asvės \ arpo ir jo klau-Į Vadinasi, ta skerdykla ar

į somės. O dabar toji progra- mėsos apdirbimo Įmonė tu-
Nuo 6 vai. vakaro šokiai. ma laukia plačiosios visuo- įėjo apsilenkti su labai svar- 

grojant Worcesterio lietuvių menės, pirmoje eilėje — sa-! bia Įstatymo numatyta prie- 
orkestrui. j vo klausytojų. Tai lyg meti- vole mėsos vartotojui apsau-

! nė šventė visų tų, kurie tų goti. jei nesigailėjo tokio di-
8 vai. vak. Įėjimo ir paren- programų veda, remia, jai Įdėlio kyšio duoti.

kiams. Parengimas vyks to
kia tvarka:

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Miibury St,

WORCESTER, MASS.

Tel. SVV 8 2868

yra vienintele oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog ii VVorces- 
terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Či« galima gauti Įvairiau 
siu importuotų ir .vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemorais kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

, Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Dono var

įl)r. J. Pasakomu
J P R D I N I S 

OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vai 

Trečiadieniais neDriimama (
447 BROADVVAY 

* South Boston, Mass

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Z Rūpestingai

::<>
taisomo laikrodžio*

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
< I
::
::<»

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKHA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

182 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 rai. ryto iki 8 vaL v„ išskvrus švealadienius ir sekai. 

Vsoososcoosoocosoooo&sccooecoooococososoeos^oscosiooc^

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

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

Skambink ite

268-4662

1971 m. spalio 30 d. (šeštadienį) 7 vai. vakaro 

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos III a. salėje

ruošiamas

Lietuvių respublikonų 
vakaras

Pagrindine kalbą pasakys JAV kongreso atstovė 

MARGARET HECKLER.
Bus pristatyti kitų Respublikonų klubų pirminin
kai. j .

KONCERTAS, kurio programą atliks įžymioji

solistė GINA ČEPKAUSK1ENĖ, akompa

nuojant Vyteniui Vas y liūnų i.

Vaišės (už jas atskiro mokesčio nebus imama). 

Gėrimų Laras. Šokiams gros geras orkestras.

LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ KOMITETAS

I Lietuvių Piliečių d-jos salėje no Lietuvių Piliečių d-jos di- 
j lietuvių respublikonų vaka- džiojoje salėje Lietuvos ka-
: ras- ' riuomenės atkūrimo 52 me-
Į Spalio 31—lapkričio 13 d., tų sukakties minėjimas.
I City Hali parodų salėje A-|
i nastazijos ir Antano Tarno-} 1^/2 m. sausio - d. Bosto-
šaičių audinių ir tapybos pa 
rodą, kurią rengia skautų Ži
dinys.

Lapkričio 7 d. 5 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Pil. d-jos salėje „Eglutės“ 
vakaras.

rio lituanistinės m-los Kalė
dų Eglutė So. Bostono Liet. 
Pil. dr-jos salėje.

Kovo 5 d. Baltijos ir Žal
girio tuntų Kaziuko mugė 
So. Bostono Lietuvių Pilie-’ 
čių d-jos III-jo aukšto salėj.

Eglutės vakaras

Vaikų žusnalo „Eglutė“ 
vakaras rengiamas laokri-

Šoks tarptautinėje mugėje

T arptautinio instituto ren
giamoje didžiulėje mugėje

čio 7 d. 5 vai. popiet So. Bos- • Commonwealth Armory sa
lono Lietuviu Pil. d-jos salė- ; Įėję spalio 30 d. šoks Onos
je. Pelnas skiriamas šiam Ivaškienės vadovaujamo lie- 
vieninteliam mūsų vaikų tuvių tautinių šokių sambū
laikraštėliui paremti. 

Plačiau — kitą kartą.
rio vyresnieji, o spalio 31 d. 
mažieji šokėjai. 'į._ „

"AKVARIUMAS - PETORAMA BROADVVAY“

654 E. Broadway, So. Boston, Mass., tel. 269-9S42

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

Prašome atvykti ir Įsitikinti.

Savininkai G. ir I. VOSSAI

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisyme, remon
to ir projekta' imo darbus iš lau
ko ir viduje, fjyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 

— lavimą. šaukite visados iki 9 va-

I landų vakaro.
Telefonas: 698-8675

i! TEL. AN 8-2124

/>r. Amelia E. Rodd j
(RTJDOKIUTĖ) 

OPTOMETRIST* 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiad.eniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

f##******#***#*##*###*####*##*##**

!

A. J. NAMAKSY::
h »
; > Real Estate & Insurance <1 

321 Country Club Rd. j! 
Newton Centre, Mass. 02159 f 

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ 

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

* dovi*

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
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

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 VVest Broadway, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500 ‘ ' Į M l i J I i < - U
! r. i i.< •! o.i! if I:

už 90 dienų įspėjimo indelius moka

už visus kitus indėlius moka

51%
5;4%

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 bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

t# virš 210,000,000

4
Dažau ir Taisau J

Namus iš lauko ir viduje. 5 
» Lipdau popierius ir taisau 
r viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mam.
Tel. CO 5-5854

Elood Square .
Hardicare Co.

Savininkai N. J. ALEKNA
628 EAST BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Riniamin Moore Dažai 
Popiero* Sienoms 

Stiklą* Langam* 
Vlackia reikmenys narnami 

Reikmenys plnmberiama 
v»lež’*« da'Irtai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway 

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

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 
vietinės garny ims 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-

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.

me maistą, pinigus ir galite už- Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

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

sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras Įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save Į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę Įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

k*<##«#e**«*<»<**«**<»***«"******************<***'***'r****************

Trans-Atlantic TraveI 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 TraveI 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. skyrių
I: Bostone

Darbo valonuos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

■I

::
:: 11 <, «>************###^:




