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Komunistų pataikūnai
• x s — *x t Fii rn •išmėtė iš J. T. Taivaną

Atmetę JAV rezoliuciją, delegatai plojo, šūkavo ir 

šoko iš džiaugsmo... Jungtinių Tautų moralinis bankrotas. 

JAV reakcija ir ramintojų pažiūros.

Bene didžiausias paskuti- mieji "politiniai realistai“ 
niųjų dienų tarptautinis Įvy- i jau dabar išsijuosę aiškina, 
kis yra komunistinės Kinijos! kad Amerikai naudingiau) 
priėmimas Į Jungtines Tau- bendradarbiausi su 800 mi
tas ir iš ten pašalinimas va- lionų komunistine Kinija, 
dinamos Tautinės Kinijos— negu su 14 milionų tautiniu 
Čiang Kai-šeko vadovauja- Taivanu, kad prez. Nixonui 
mo Taivano. net būsią lengviau Pekinge

tartis dabar, kai Taivano J.
Komunistinės Kinijos pri- Tautose nėra ir komunistui 

’ ‘ reikalavimai visiškai paten-iėmimo jau galima buvo iš 
anksto tikėtis, nes po ilgų 
metų priešinimosi tokią po
litiką remti apsisprendė ir 
JAV-bės. Bet jos komunisti
nės Kinijos priėmimą remti

kinti, kad dabar ateisianti Į 
visiškai nauja tarptautinio! 
bendravimo era ir t.t.

Kaip ten bebus, dar neži-
sutiko tik su sąlyga, kad iš! nia. bet dabar visai aišku,
Jungtinių Tautų nebūtų pa
šalintas ir Taivanas — Tau
tinė Kinija, kurios vadas 
Čiang Kai-šekas iki šiol pre
tendavo atstovauti visai ki
nų tautai, nors jo valdžioje 
tebuvo tik apie 14 milionų 
minėtos salos gyventojų.

kad brutalus "realizmas“ tik: 
sutvirtino Kinijoje tautai jė
ga primestą komunistini re
žimą ir išdavė idealistą seną 
laisvės kovotoją Čiang Kai- 
šeką.

Be to. parodė, ko ir mes 
galėtume sulaukti iš Jung
tinių Tautų, jeigu ten dabar 
būtų sprendžiama Baltijos

Deja, amerikiečių politika į 
Jungtinėse Tautose patyrė 
didžiausią pralaimėjimą: te
nai 76 balsais prieš 35 buvo
nubalsuota, priimant komu- n , - > > v .
nistinę Kiniją, išmesti iš JT|* lenku ZLCjyS

tautų laisvės byla.

Taivaną. W. Ostroivskis
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Sovietų Sąjungos komunistų partijos vadas Leonidas Brežnevas Paryžiuje (dešinėje), kairėje— 
.sovietu užsienio reikalų ministras Andrejus Grom\ko. vidury — Prancūzijos prezidentas George 
Pompidou. šio susitikimo metu vyko intensyvios politinės derybos, kurių rezultatai dar paaiškės.

Vakar mirė 
St. Gegužis

Brežnevas susitarė 
su Pompidou

Bombos sproginėja 
ir Londone

Atskiro numerio kaina 20 centų
67-TIEJI METAI

Senatas užrišo valdžios 
piniginę

i
Užspaudė bilionus dolerių, numatytų Jungtinių Tau

tų ir kitai užsienio paramai. Dedamos pastangos tokiam 

> sprendimui pakeisti, kiekvieną paramos reikalą nagrinė

jant atskirai.

Sovietų S-gos komunistų Sekmadienį sproga bom- 
' vadas Brežnevas ir Prancū-= ba aukščiausiame Londono 

Jau baigiant ruošti ši nu- zjjos prezidentas Pompidou» pastate — pašto rūmuose.
merj, iš New Yorko paskam-' pasirašė dpkumentą. kuria-
bino SLA centro sekretorius me pareiškiama abiejų kraš- 

_ , ... . i tų taikos siekimas ir pasiry-
A. Budreckis ir pranese, kad, žinias kartu veikti esant pa-
lapkričio 1 d. Danvillės, Pa., i VQjuj įajjęaj pripažįstamas
ligoninėje mirė Stasys Gegu- dabartinių šių kraštų rube-
žis, įžymus senosios kartos' žiu neliečiamumas ir pasiža- 
veikėjas, buvęs SLA ir San-; dama nesikisti į kitų valsty-
daros pirmininkas. biu vidaus reikalus.

JAV senatas, gerokai pa
piktintas Jungtinėse Tauto
se Amerikai nepalankaus 
balsavimo, kurio rezultate 
buvo iš ten išstumta Tautinė 
Kinija, o, be to, veikiamas 
dar ir kitų motyvų, nukirpo 
net $2.9 biliono nuo vyriau
sybės siūlomo užsienio para
mos įstatymo. Jeigu tokia 
padėtis ir pasiliktų, tai būtų 
sugriauta visa eilė vyriausy
bės pradėtų ar iš seniau vyk
domų planų. Toks piniginės 

. .. užrišimas ir Vietnamo karą,
Britanijos . parlamentas , jr paramą prieš komunistus 

356 balsais prieš 244 nutarė; besispiriančiai Kambodijai, 
įstoti į Europos Ekonominę; Q taįp pat nevjeną Afrikos ir 
Bendruomenę. Už tą istoji-

Manoma, kad, spren
džiant kiekvieną atvejį at
skirai, dalis užsieniui para
mos dar gali būti grąžinta, 
nors dabartinis pinigų už- 
blokavimas gali gerokai pa
veikti JAV užsienio politi
kos planus.

Britanija jungiasi 
•Į Europos rinką

Kita bomba apgadino ka
reivines netoli parlamento i ma 
pastato. Bombos sproginėjo 1 
ir daugely kitų Londono vie- '

Pietų Amerikos valstybę ga
na skaudžiai paliestų. Bet 
bene daugiausiai nukentėtų 
Izraelis, kuriam reikia ir 
lėktuvų, ir amunicijos, ir

balsavo konservatoriai, 
išskyrus 39, prieš — darbie- 
eiai. išskyrus 69.

tų. Žmonių aukų nebuvo. į
1 Britanijos įsijungimas yra '

Manoma, kad jas sprog- laikomas labai reikšmingu' grynų pinigų, norint atsilai- 
dina slaptai veikiančios Ai-j žingsniu į Europos vieniji- kyti prieš arabų ir sovietų 
rijos respublikos kariuome- j mąsi, kuri su laiku turėsian- spaudimą.

ti sudaryti "trečiąją pasaulionės simpatikai.
Tokios grėsmės akivaiz

doje JAV administracija 
stengiasi kiek galima tų su
mų dar atkrapštyti, nors se
natas prieš pinigų švaistymą 
ir nubalsavo 41 prieš 27 bal
sus.

Vyriausybės argumentai 
— kad toks staigus paramos 
užsieniui apkarpymas esąs 
keršto Jungtinėms Tautoms 
rodymas. Be to, sumažinus 
užsieniui teiktą paramą, at
silikusių kraštų globėjomis 
tuoj prisistatyts Sovietų Są
junga ar komunistinė Kini
ja, kurios už savo teikiamą 
paramą išsireikalaus ir poli
tinių įsipareigojimų, išstum- 
damos iš tu sričių JAV itaka.

Šveicarijos moterys 
parlamente

Šveicarijos moterų gyve
nime praeitas sekmadienis 
buvo nepaprasta diena: jos 
pirmą kartą turėjo teisę da
lyvauti parlamento rinki
muose ir, dar nevisai galu
tiniais duomenimis, pravedė 
3 atstoves.

Abi valstybės pasisakė ir 
už Europos saugumo konfe
rencijos sušaukimą kitais
metais. Buvo pasirašyta 10 

N. Anglijos Lietuvos \ y-i meĮų laikotarpiui prekybos
sutartis.

Lietuvos Vyčiai 
minės Kudirką

Toks JAV pralaimėjimas! Praeitą savaitę Bostone iš 
turi ir toli siekiančių pasėkų. • jenžvejų laivo pabėgo 36

Pirmiausia, pnes amen- 
kiečių rezoliuciją balsavo 
nemaža neva buvusių JAV 
draugų. Tų tautų atstovai, i
nubalsavę Amerikai piiešin-j Lenkų laivas netoli Bosto-i
gą rezoliuciją, iš džiaugsmo j no susidūrė su rusų laivu ir į

.. . . . Tl,^-^buvo aPgadinta«- Jis buvo’Kritikuoja Vatikano
įzeisdami Jungtine, atplukdytas į Bostoną patai-' 

syti. Išleistas į krantą žvejys

metų amžiaus Wojciech 
Ostrowski. Jam suteikta tei
sė pasilikti JAV-se.

čiai lapkričio 21 d. nuves 
vainiką į tą vietą, kur prieš 
vienerius metus buvo Simas 
Kudirka amerikiečių parei
gūnų parduotas bolševikam.

Fišeris nugalėjo 
Petrosiana

šūkavo, trypė ir šoko. 
viešai
Amerikos Valstybes, tuos
basaKOjus iki šiol materialiai Ostrowski ir pasinaudojo 
betarpiškai ar per Jungtines prOga .pabėgti.

JAV-bių šachmatininkas 
Bobby Fisher nugalėjo bu
vusį pasaulio čempioną Tig- j

Tito W ashingtone 
karališkai priimtas

Tautas į ėmusias.

Tautines Kinijos iš JT pa
šalinimas laikomas ne tiktai 
peržemu nusilenkimu Kini
jos komunistams, bet ir ap
lamai moraliniu Jungtinių 
Tautų bankrotu, nes Čiang 
Kai-šeko Kinija buvo viena 
pirmųjų
steigėjų.

Amerikiečių spauda, ap
rašydama tą įvykį, prisiminė 
ir Simo Kudirkos atveii.

politiką
Ukrainiečiai vyskupai. va-iran3 Petrosianą. Laimėtojas 

dovaūjami kardinolo Slipij, i &avt) $ 0 pralaimėjusia JAV-se 6 dienas vieši Ju-
vyskupų suvažiavime smar- —$4,500. Kitų metų vasarą goslavijos diktatorius Tito

Lengvai išrinkta
bažnyčios galva

Egipto sostinėje vaikas 
užrištomis akimis ištraukė 
iš sidabrinės dėžės vieną iš 
trijų ten buvusių lapelių su 
vyskupo Snenada pavarde, 
ir tuo būdu šis kandidatas 
tapo koptų ortodoksų bažny
čios patriarchu ir Aleksand
rijos popiežium.

Prancūzijoje mirė nepri- 
. klausomos Lietuvos žymaus

Jungtinių Tautų valstybininko Ernesto Gal
vanausko žmona Berta. Pats 
E. Galvanauskas mirė taip 
pat Prancūzijoje prieš ket
verius metus.

Sakoma, jeigu Jungtinėse,
Tautose yra du Kongai, dvi •
Gvinėjos, du Jemenai ir net' 
trijų Sovietų Sąjungos res-Į 
bublikų atskiri atstovai, tai: 
kodėl negalėjo būti ir dvie-i 
ju Kiniju atstovai, kol jos
tarp savęs kada nors ir kaip! demontstracijos ir net pasi 
noi’S išspręs savo problemas? ' kėsinimas nužudyti.

* * *
Sovietų spauda visiškai 

nerašė, kad Kanadoje prieš 
Kosyginą buvo rengiamos

Šio amerikiečiams aki
brokšto pasėkoje JAV kon
gresas siekia žymiai suma
žinti Amerikos paramą už
sieniui ir J. Tautoms. Senate 
yra net balsų, kad reikėtų iš 
J. Tautų visiškai pasitraukti.

Bet nemanoma, kad JAV 
reakcija galėtų būti per- 
giiežta. Ypač. kad vadina-

kiai kritikavo Vatikano po
litiką. Jie priekaištavo, kad 
Vatikanas vengia viešai kri-i 
tikuoti Sovietu S-gos politi- ■ Petrosianas ir Spaskis yra 
ką, todėl tyli ir dėl Ukrainos'Sovietų Sąjungos šachmati- 
katalikų persekiojimo. ninkai.

Fisheris žais su pasaulio 
čempionu Borisu Spaskiu.

Jis Washingtone buvo labai 
iškilmingai sutiktas, o prez. 
Nixonas turėjo su juo eilę 
didesnės reikšmės pasitari
mų Artimųjų Rytų ir kitais 
politiniais 'klausimais.

Koptų bažnyčios narių E- 
gipte yra apie 7 V gyvento
jų. Abesinijoje koptų yra a- 
pie 14 milionų, o JAV-se— 
tik: apie 10.000.

v

Koptai nuo Romos atsi
skyrė 451 metais po Kris
taus.

Prezidentas Thieu
iškilmingai prisiekė

Praeitą sekmadienį Saigo- 
įr Kubos diktatorių Castro; ne buvo įvesdintas į 
ir jį pakvietė apsilankyti! gas naujam 4 metų terminui 
Maskvoje. Be to, jis dar bu-! perrinktas \ ietnamo prezi- 
vo sustojęs Rytų Berlyne, I dentas Thieu. 
kur pareiškė, kad sovietai
dabar esą pradėję taikos o- Jo inauguracijos metu bu- 
fėnsyvą. Į v° nepaprastai sustiprinta

; Saigono apsauga, nes lauk-

Sovietų premjeras, grįž
damas iš Kanados aplankė

* * *

Vietname prez. Thieu į- 
' vesdinimo į pareigas proga 

buvo paskelbta amnestija ir 
paleista 900 nelaisvėn pa
imtų partizanų.

* * *
Čilės prezidentas Allende 

oficialiai pakvietė Čilėj ap-j 
silankyti Kubos diktatorių 
Fidel Castro.

Kairėje Tautinės Kinijos prezidentas čiang Kai- 
šekas. 84 m. amžiaus, dešinėje — Mao Tse-tungas, 
78 m. amžiaus. Raudonosios Kinijos komunistų die
vinamas vadas.

Administracijos reikala
vimą grąžinti nubrauktas 
užsienio paramos sumas re
mia ir Pentagonas, tvirtinda
mas, kad, nutraukus mate
rialinę pagalbą, nebūsią ga
lima numatytu laiku ir tem
pu pasitraukti iš Indokini- 
jos karo, nes tada tą erdvę 

parei- tektų palikti komunistų ma
lonei.

Pastaruoju metu prieš tokį 
totalinį paramos apkarpymą 
pradėjo kalbėti net senato
rius Wiliiam Fulbright, šiaip 
visada linkęs vyriausybės 

i ta ne tik komunistu teroro!rankas suvaržyti. Mat. aiškė-
Rytinį Indijos pakraštį; veiksmai bet ir Thieu vidaus ja kad paramos netektų

nusiaubė baisus taifūnas, irj 
60 pėdų aukščio okeano ban
ga nušlavė daug gyvenviečių 
Pirmosios žinios sako, kad 
žuvo apie 20.000 žmonių, o 
apie 4 milionai liko be pa
stogės ir maisto. Tai panaši 
nelaimė, kokia jau yra dar 
palyginamai neseniai nupla
kusi Rvtu Pakistana.

i Izraelis. O Izraeliui paramos 
daugelis senatorių vis dėlto 

iškilmės nenorėtų nubraukti. .Ją, be 
praėjo ramiai ir lauktų ne-! kitų. norėtų teikti ir vadina- 
malonumų nebuvo. Iškilmė- masis kandidatas į preziden- 
se dalyvavo ir daug užsienio tus šen. George McGovem.

opozicijos demonstracijų. 

Inauguracijos

atstovų.a

JAV prezidentui atstova
vo sekretorius Connallv.

Jie tik nesutinka, kad JAV 
remtų Kanibodiją. Vietnamą 
ir Graikiją, kurioje dabar 

j "nėra demokratijos“.
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Rizikingi žingsniai į nežinią
Politika yra tarsi kietas kortų lošima? 

netgi sukčių lošimas, kuriame nesvarbu nei įjioralė. nei 
garbė, o tiktai pelnas. Bet visada laimėjilhas priklaus? 
nuo apdairumo, apskaičiavimo ir — drąsos bei rizikos

Kartais —, 
nei

Šiandien daug kam atrodo drąsūs ir prez. Nixono* 
platūs žingsniai vadinamąja “nauja politine linija“ komu
nistinės Kinijos link. Net perdaug staigūs ir zigzagiški, 
kaip retokai politikoj būna. Tiesiai nuo priešiškumo ko
munistinei Kinijai i vadinamąjį jos siekių "supratimą ir 
susipratimą“, nuo ping-pongo žaidimo ligi kelionės i Pe
kingą ir derybų stalo. Net ligi primygtinų piršlybų i Jung
tines Tautas, jeigu ten ir tautinė Kinija pasiliktų...

Beveik suprantama, kad pirmoji reakcija į tokius 
netikėtus žygius krašto viduje buvo kone visuotinis džiū
gavimas. Atseit, žiūrėkite, kokia dinamiška staiga pasida
lė JAV užsienio politika! O jos pasėkos — jau, esą, čia 
pat matoma ir neabejotina taika bent su Azijos komunis
tiniu milžinu, taika Vietname, taika Europoje, taika visur, 
kur tik norite. O tąjį taikos miražą dar padidino ir paties 
prez. Nixono pernelyg pakiliu tonu net.kelis Rai tus įiąkąrį 
toti pranašavimai, kad dabar esąs atėjęs tas laikas, kada 
sukursime sąlygas netgi "ilgalaikei taikai, kurios palaima! 
lydėsianti ir ateities gene: ucfjas...“

Kc.lc.1 v lo. onA būoiu»i

• 1 A 2tO-ji kuopa, kuriai pirmininkauja Antanas Sukau^k is, yra Lene didžiausia ir viena iš veik- 
;ia'j-ii'. Ji? pa Ii o 3 d. gražiai paminėjo SLA 85 ii* sa\u 50 metu sukaktis. Nuotraukoje sukaktuvi
nio pok v !i:> garbės stalo svečiai. Iš kairės Į dešinę Kazys Veikutis, Aleksandras Čaplikas, SLA pre
zidentas Povilas Dargis. Jonas Černius, V. černie nė ir Antanina Veikutienė. Trūksta Marijos Sims, 

Nuotrauka K. S ragaus k o

Sovietų dviveidiškumas ■f

Felikso Motuzo ir Marcelės Grinienės.

j
ti Jungtinėms Tautoms re- mer ta 
formtibtij kad ir mūsų klau- kitomi
simas būtų galima iškelti džios agentūromis, padary- 

Žinoma, tai labai žavu, o naiviai amerikiečių publi- < naujose Jungtinėse Tautose, tų sprendimą.*4 
kai to ir bereikia. Jeigu taika, — tai ir asmeniška gerovė, i .. -;!įtsų pokarine emigra- .-tinimas
gyvesnis biznis, didesni pelnai, šviesesnė ateitis... Taigi, n!eku ^tinga nuo KUDIRKOS GRĄŽINIMAS

., . . , • , • , , . - tisu laiku ir visu tautu emig-
sj prezidentą rinksime dar vienam terminui. * - f , ,

4 1 1 racijų. Pirmoji karta yra ka-

' The Christian Science O ją patvirtino Earl Halifax,
Monitor spalio 26 d. išspaus-! Britanijos užsienio reikalų 

j dino tokios antraštės laišką,' ministras, savo kalboje lor- 
j kurį laikraščiui parašė ilga-'dų rūmams 1939 m. gmo- 
metis nepriklausomos Lietu-į džio '$'■ d. *9 »«•»“
vos diplomatas ir kurį laiką)
atstovavęs Lietuvai Didž.j Sovietų dviveidiškumas
Britanijoje — Vaclovas Si--pasiekė viršūnę tada. kada 
dzikauskas. Tame laiške: vienu kartu derėdamiesi su 
rašoma: 1 Prancūzija ir Anglija, šusi-

į tarė su nacių Vokietija, kuri 
"Ivanas Maiskis, karoj sutiko su visais sovietų ręi- 

metu buvęs Sovietų Sąjun-į kalavimais.
gos ambasadorius Londone,’
neseniai New York Times) Maiskis teisybė sako, kad 
išspausdino 3 straipsnius ^as 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
"Kaip prasidėjo Antrasis) nacių Vokietijos ir Sovietų 
pasaulinis karas“, kuriuose j S-gos susitarimas užtikrino 
jis stengiasi pateisinti gėdin- Sovietų Sąjungai taiką bė
gą Stalino - Hitlerio 1939'veik dvejus metus, bet jis 
m. rugpiūčio 23 d. sąmokslą ’ vengia paminėti, kad tai pa- 

į prieš taika ir atsakomvbę'^ary^a^e^^iantHitleriuisu- 
i n iįekusiu 1939'^.1 kurstyti Antrąjį pasaulinį 

as, susiderindamas su su klausimu ryšio turinčius! vasaros derybų su Anglija ir) karą >u jo teioiu ir kapelo
ms atitinkamomis vai- reikalus, mes nepalaikome i Prancūzija suversti šioms mis-• . , lil— • V 1 • I — - Ai. _ • 1 1 1 1 J r,A _ z-. I » ~

Lenkijos sutarty su Sovie-
esamose sąlygose reikalo (valstybėms, aiškai turėda 
formalaus iškėlimo Genera-| mas galvoje sovietų trokšta-i

tų Sąjunga, pasirašytoj 1941 
m. liepos 3C d. Londone. — 
"Sovietų Sąjungos vyriausy

binėje ansamblėjoje. Toksj mą Europos saugumo konfe- 
formalus veiksmas pareika-! renciją.
lautų narius balsuoti dėl re-* , , „ . , . . .. x ~ ~ .

Kovo 31 d. pasikalbėjime zoliucijos. Mūsų įvertinimu. Į Po karo paskelbti to lai-Į be pripažįsta Sovietų Sąjun- ■
Bet. deja. pro visa ta optimistini chorą jau ėmė pa-Į ringiausia. Vėlesnės kartos su Jūsų organizacijos atsto- Pabaltijo reikalas, jei iškel-j ko. dįplomatimai dokumen-■ gos - A okieujos sutartyse

lengva skverbtis ir kitokiu balsu. Tiesa, dar nelabai gar-: palieka realesnės, įsisąmo- vais... buvo teirautasi, ry- tas Generalinėje ansamble-1 . PriestarauJa Vaiskioj numatytu^ Le
šių bet nemalonių ir neraminančių. Kad prezidentas, nors rindamos, kad ir ramiai dir- šium su Kudirka, dėl gali- joje, susilauktų _ balsavime B n tinimui ir parodo jo ne-; pasikeitimus nebegaliojan-
ir sukėlęs entuziazmą, bet nežinąs, kur einas ir savo kelio kant galima padėti savo tė- m^bės pasikeisti ?u Sov. Są-. didelio piaiaimėjimo, nes
galo. Kad JAV-bės praradusios savo antikomunistiniu A- "i kraštui.. ! junga kalimais. Deja, nema

r - - - nome, jog sovietai
"Pačios tautos vidujezijos sąjungininkų pasitikėjimą. Kad Amerika begėdiškai 

išduodanti savo draugus. Kad visa ta nauja “dinamiškoji
iniciatyva“ kylanti tik iš silpnumo, atsiradusio dėl pralai- problemas, o ne emigrantai.
_ t i................................... - iv i -i • Emigrantai, kaip tautos na-mejimo Indokinijoje ir visuomenes suglebimo krašto vi- . . , , i - *-i
j •- j x • j • • x • • o • x nai užsienio valstybėse, tikduje. kad tai padarinys ir nepaprastai išaugusio Sovietu ,aj tag ]ikimi.
Sąjungos karimo pajėgumo ir jau atomines bombas besi- neg problemas ke|ti užsienio 
gaminančios 800 milionų galvų komunistinės Kinijos bai- valstybėse ieškoti draugu
mės. Ar tik ne visa tai bus privertę JAV-bių prezidentą toms'problemoms, kuriant J°g sav^ems interesams bus, 
kone tuo pačiu metu bėgti į Pekingą ir į Maskvą ir tenai palankią tarptautinę nuomo

sprendžia

dauguma iš JT narių laiko- 
norėtų si Pabaltijo valstybių atžvil-

gbįminpą keistis asmeniu, kurį jie lai- giu kitokios politikos, negu 
S ° ko savo piliečiu. Be to, ir JAV. Dėl šių aspektų mes Sąjungos,

sąžiningą elgimąsi su istori-j čiais“. Tas reišika, kad visi 
niais faktais. j kiti tos sutarties straipsniai

į teritorijos reikalu, ypač lie- 
Sovietų pasiūlyta Sovietų! čiantieji Baltijos valstybes, 

' Didž." Britanijos į Sovietų Sąjungai tebegalio-

mandagiai nusilenkti savo vakarykščiams priešams?
Tuo tarpu atrodo, kad šių pesimistų nuomonė ar tik 

ir nebus teisingesnė. O tai ypač paliudija dar ir praeitos 
savaitės visiškas JAV’ pralaimėjimas Jungtinėse Tautose, 
iš kurių prieš didžiausias amerikiečių diplomatines pa
stangas buvo išvaryta tautinė Kinija (Taivanas), priimant

mūsų pačių principinis nusi- darome išvadą, jog toks ir . Prancūzijos sąjunga, 
statymas dėl išsikeitimų vra: kursas vestų tik prie rezul- Maiškio minima antrame jo , 
kitoks. Kaip Jūs žinote, re-: tatų, kurie nebūtų naudingi straipsny, kuri. jo žodžiais, okupaciją, 
tais atvejais praeityje JAV nei JAV, nei Pabaltijo tau- kutų garantavusi nepriklau- 
vyriausybė apsispręsdavo. į tu interesams.“ somvbę visoms valstybėms,

su Sovietų Sąjunga turin-
pasitarnauta. sutinkant pa ) LIETUVOS DIPLOMATU čioms bendrus rubežius nuo

■ x- ■ z,,™,,, leisti viena so-vietu pilietį,' ATF-Tirg ict ai kimu Baltijos iki Juodosios juros,nę. seKtiusub pne^ų ėjimus; špionažo JAV- ATE*TIES KLAUSIMU turėj-0 šiag sąiygas; L Lais-
jų gyvenamos vyr ausybes ; . \ T*w

Tuo reikalu buvo atsaky-

ja ir pateisina tęsiamą Lietu
vos ir kitų Baltijos valstybių

smogsniuose. se, mainais už JAV pilietį,
"Tik politiniai susipratę apkaltintą špionažu Sov. Są-į ta taip: 

ir sąmoningi emigrantai te- JL}nSoje- ienok dėl princi- 
gali savo tautai padėti. Po- P^iio nusistatymo mes esa- 
iaiv.;.,; 1-^; me nriešingi issikeitimams.

"Dėl klausimo apie Lietu
vos diplomatinio atstovavi-

Istorijos ironija, kad 1933 
m. liepos 5 d. Maiskio am
basadoj ir jam dalyvaujant, 
aš ir Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų komisaras 

vai praleisti sovietų kariuo-: Maksimas Litvinomas pasi- 
menę per Lenkiją ir Rumu-Į rašėme "Lietuvos - Sovietų 

Sąjungos sutartį 
sąvokai apibrėžti“, 
padariau kaip nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas mi- 

i nistras prie Šv. Jokūbo sos
to“.

nija, 2. Sovietų laisvos ran-1 aSlej’1J°^
kos Pabaltijo valstybėse — 
tai buvo užmaskuota taria- 

apsauga 
netiesiogi- 

moji są- 
Rumu- 

nesude-
matų, paskirtų paskutinių pinama su valstybės nepri- 
laisvų Pabaltijo valstybių klausomumu. ir abi sąlygos,

.. vyriausybių, gavo ir gaus ypač liečiančios Baltijos1 12 amžiuje, Amerikoje — 
jungoje, mes tikrai nenore-' I)a.ramos Juokuotų fondų, valstybes, buvo nepriimtinos'14 amžiuje. Lietuvoje —
i - i • i -t nvil’Ionco n Am fnmc rirrioi' ..•r___•• • •_ ty

ir maitino savo doleriais ir kitomi 
je tik nuo silpnėjančio draugai 
resnio.

imib KCI v UC1I11?. vy ĮJUlillAU- >į<J, vet iiciiusiviaiuc vii , į • , • --ix*"'„-,fe. \ . L . , x »rista ir pasiūlyti u mamaitraukiasi. sali ir ieško sfn- j mes svyruojame, bet nenu- • ' a ieJ 40,000 1
simename; esame persekio
jami. bet nesame apleisti; 
mus numeta, bet nežūname.

nais. 

a-

meiikiečiu lankosi Sov. Sa-

Europoje cukius pasirodė

Na. o kokie tų pirmų pralaimėjimų atgarsiai?
Komunistinės Kinijos užsienio reikalų ministre pa-j geriausiai mes galime sa- 

reigas einąs Chi Peng-fei ciniškai pareiškė: "Tai Ameri-! Padėtį apibrėžti sitaiska- 
kos imperialistinės politikos totalinis bankrotas...“ ■1 inS°J° aPa;>ta o oviio zo-

i džiaisS
Tautinės Kinijos užsienio reikalu ministras Chow| ______ ___ ,

c, , j-- • • r-i K \ V. DEPARTAMENTAS
Shu-kai žodžiais: Tai vra pradžia treciojo pasaulinio ka-J

' ATSAKĖ LB VALDYBAI?

"Akiračių** nr. 7 išspaus- 
ff.intas.!JAV LB valdybos 
raštasd Valstybės departa
mentui Simo Kudirkos rei
kalu ir to departamento Eu- 
opos reikalų skyriaus virši

ninko R. T. Davis atsaky
mas.

PASITEISINIMAS

Davis pripažįsta, kad pa
krančių sargybos veiksmai 
luvo aiškiai klaidingi bei 
įelaimingi. bet "klaida“, pa- 
laryta Simo Kudirkos atve
ju, neturėtų būti vertinama, 
kaip “dvilypumas seniai įsi
galiojusioje ir dažnai pakar
totoje JAV politikoje Pa
baltijo kraštų atžvilgiu“. 
Kudirkos grąžihittias prieš
tarauja JT konvencijos rei
kalavimams. Departamentas

Galime klebinti Jungti- nežinojęs, kad Kudirka yia 
nes Tautas, keliant mūsų ’ lietuvių kilmės. Išleistos in- 

kuriose aiškiai

-ro. Jūs dar pamatysite.“
Didelės dalies Amerikos spaudos suvestinė nuomo

nė — ”JAV patyrė didžiausią savo istorijoje diplomatinįi • - • • // ': ' : /1 ■ --3; > t . i / )! i i'pralaimėjimą.

Užsienio spaudos komentarų suma: "Prez. Nixonas 
dabar Pekinge turėsiąs kalbėtis išeidamas ne iš jėgos, o 
iš silpnumo taško.“

Bet, žinoma, tai dar tik pirmieji žingsniai į nežinią. 
Tai dar tik pirma pralošta partija. Gi tos "naujosios 'poli
tikos“ kelias dar ilgas, ir jo galas dingsta tirštame rūke. 
Niekas tikrai negali numauti, kas už to rūko slepiasi. Gai 
toji dar niekad pasauly n .muši "ilgalaikė taika**, o gal. 
dar tikriau. — formuojasi naujos koalicijos prieš naują 
bręstantį karą.

tumėm keisti savo laikyse
nos, išskyrus, kaip ir praei
tyje, atvejus, kur vyravo na
cionalinio saugumo sampro- 

; tavimai;

"Vienok Sov. Sąjunga vi
sad yra atsisakiusi derėtis 
su betkuria užsienio valstv-*- I
bės vyriausybe dėl paleidi
mo asmens, kuri jie laikyda
vo sovietų piliečiu. Tokiose 
aplinkybėse mes sprendžia
me. betkoks JAV vyriausy-

priklausančių toms vyriau- Britanijai ir Prancūzijai.n o .
sybėms. Mes nesame pajė- pOnas Maiskis taip pat mi-i1410 metais- Spėjama, kad 
gūs šiuo metu visiškai aiškiai nį pirmąją iš tų sąlygų, bet cukrų pirmieji išmoko ga- 
nusakyti pobūdį problemų.1 sąmoningai nutyli antraja. minti kinai. .
kurios iškils, kai kvalifikuo- i
tų diplomatų nebebus ir kai: 5;^'; - - ...... ......... . ■ jaim
užblokuoti fondai išsibaigs.?

MINTISAtrodytų, jog kiekviena vv-Į 
riausybė, praeityje priėmusi! 
ir akreditavusi baltų diplo
matus. turės nati apsispręsti J j 
ar priimti atstovus be buvu-Į Į 
sios vyriausybės paskyrimo 
ir koks susitvarkymas būtu

POLITIKOS Tft RtjtTCkO^ŽURNALAS

Ką kiti rašo?
MŪSŲ POLITINĖS 

GODOS

Teisininkas B. Klovas iš-

| sybės atgaivinimo ii kt.) ir 
taip savo žodį baigia:

spausdino Naujienose (spa- kIausi pa,aikant ji gyva. | strakcijos,
1.0 21 d.) savo ilgą straips- -'pabrėžta, kad joks JAV
nį, pavadintą “Lietuvos po- hipokritų yra labai abejoti- pareigūnas neturi atmesti 
litinės godos“. Jame jis kri- na. Tai yra daugiau pašau- kurio nors svetimtaučio po-

bės bandymas vykdyti tokį reikalingas tokioms atstovy- 
pasiūlymą būtų sovietų at- į bėms toliau išlaikyti. Nėra 
mestas kaip kišimasis į jų J jokio teisinio autoriteto ar
vidaus reikalus ir galėtų p. 
Kudirkai padaryti daugiau 
žalos negu naudos. Jei gi Jū
sų organizacija apsispręstų 
šiame reikale veikti, krei
piantis su privačių advokatų 
pagalba tiesioginiai į sovie
tų organus, mes neturėtu
mėm jokių rezervų dėl tokio 
apsisprendimo.“

Į
PABALTIJO KLAUSIMAS) 

JUNGTINĖSE TAUTOSE

Tuo LB rašte iškeltu klau
simu Valstybės departamen
tas savo atsakyme pareiškė:

piecederto, kuris rodytų,

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:
jog JAV vyriausybė būtu i Prae>Iyje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par- 

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

betkada skyrusi lėšas užsie 
nio diplomatinėm tarnvbom 
tiesiogiškai palaikyti. Todėl, 
jeigu tokia parama kada 
nors būtų duodama, tai tu
rėtų remtis įstatymdavystė: 
organu sprendimu...“

KALENDORIAUS

PRENUMERATORIAMS

Gerbiamieji,
1972 metų Keleivio kalen

dorius dar neišleistas. Kai 
tik išleisime, tuojau pradėsi
me siuntinėti visiems užsisa-

Jūsų kolegos ragino, kad. kiusiems. Tikimės tai pada- 
JAV iškeltų Pabaltijo vals-Į ryti gruodžio mėnesį. Tad, 
tybių klausimą Jungtinėse i būkite kantrūs ir nereikalau-

_ 4 . Tautose. Sutikdami, jog Pa-1 kitę atskirų paaiškinimų
tiškai pasisako K. Škirpos lio sąžinės auklėjimas teisės, litinio azilio ar pagalbos! baltijo valstybių padėtis-tu- laiškais, 
paskutiniuoju metu spaudo- teisingumo ir tarptautinės prašymo, iki reikalas ne-Jretų būti pristatyta pasaulio} 
je iškeltais klasuimais (jo etikos atžvilgiu. Būtų daug bus praneštas Washingto-j dėmesiui atitinkamomis pro-t

1941 m. vadovautos vyriau-geriau tą energiją panaudo-nui, kur Valstybės departa- gomis, kai JT diskutuoja j

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis. Lithu
anian House, I Ladbroke Gardens, London, W II, Gr. 
Britain.

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

Cicero. III. 60650.

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

Nevv Yorke "MINTIS“ gaunama "Darbininko“ admi
nistracijoj (910 Willoughby Avė., Brookiyn, N.Y. 11221;

Su geriausiais linkėjimais jr “Romuvos“ knygyne (8420 Jamaica Ove., Woodhave»,
Administracija N.Y. 11421).
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

KANADOS NAUJIENOS
plakatu “Freedom for Li
thuania“ nužygiavo prie ka
rių paminklo. Eisena buvo'

diena ir Antrasis jaunimo tikrai įspūdinga. Vėliau me- <į 
kongresas jau nuėjo į istori- ninėje dalyje dalyvavę jau-

Lietuvių dieną prisiminus

Kanados lietuvių 17-ji

jos lapus. Kaip tie renginiai 
pavyko?

nimo sambūriai nese 

plakatus su užrašais
miltono “Aidas“, Londono 

Jaunimo kongresas prasi-, "Baltija“, Toronto “Ginta- 
dėjo spalio 8 d. ir baigėsi ki- ras“, Hamiltono “Gyvata- Į 
tą dieną. Jaunimo susipaži- ras“. Toronto “Stepo Kairio 
nimo vakare dalyvavo apie muz. vienetas“, St. Cathari 
150 jaunuolių. Pernai Lon- !nes “Nemunas“, 
done surengtame tokios die-J Eiseną tvarkė J. Bieliū
nos susipažinimo vakare jų nas.. Prie paminklo kalbėjo; 
buvo dvigubai daugiau. Į Lietuvių dienos komiteto*

. i pirm. Juozas Šarapnickas, 
Spalio 9 d. simpoziumas jietuviškai ir angliškai Jau- 

prasidėjo su ilgu pavėlavi- nimo kongreso pirnk G 
mu, ir jame tedalyvavo tik. Breįchmanas, primindamas j 
apie 40 asmenų. Simpoziu-, jaunjmo kovas dėl Lietuvos 
mo nanais buvo pakv iesti G. jaisvės. Sugiedoti Kanados 
Breichmanas, R. Sakadols- Lietuvos himnai, padėtas 
kis. A. Norvilas, P. Dunde- ėliu vainikas.
ras, J. Kuraitė, A. Putelis,;
G. Karosas ir A. Volungytė., Eisena buvo filmuojama 
Jam pirmininkavo J. Čepon- ii' fotografuojama. Kitą die- 
kutė. Sveikino Kanados LB na laikraščiai ją aprašė, sa-

17-tosios Kanados Lietuviu dienos dalyviai s 
nados Nežinomojo kareivio kapo. Loreta Miškinytė ir Viltis Zub- 
ricka'tė padeda geliu vainiką.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE LOS ANGELES, CAL.

Mirė prof. V. Motiekaitis

ALTOS 31-MASIS 

SUVAŽIAVIMAS

Posėdžiavo JAV LB 
vadovai

spa-Draugas“ rašo. Kad 
lio lo u. mile prof. Vladas,

v -i- Motiekaitis. gyvenęs La Ha- JAV LB tarybos prezi.hu- broje ne£uh All?eies. 
mo posėdžiuose su LB cent- M|n&og , jis
ro valdybos pirmininku \ y- tomoblllu lsvažiav't) V San 

dienomis Chicagoje Midway, tautu \olertu spalio lb ir 1i pe(ko? 0 jj ten įeivėsi va- 
House patalpose, 5,400 So. dienomis Chicagoje buvo žiuoti i Los Angeles Lietu- 
Cicero Avė. i aptarti Įvairūs LB darbai ir

Pradžia lapkričio 13 d. 10 reikalai: LG apylinkių veik

Amerikos Lietuvių Tary
bos 31-sis suvažiavimas yra 
šaukiamas lapkričio 13-14

pirm. dr. J. Čepas. Antrojo 
pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso, kuris bus kitais 
metais Chicagoje, komiteto

ziuoti

vių dieną. Jis i aslas negy
vas San Pedio uoste, bet nei 
automobilio, nei piniginės su 
dokumentais iki šiol nesu-

val. ryto. Bendri pietūs 
dieną 2 vai. popiet.

Suvažiavimo b>vakarėse, i jr jjtuanistinėms mokyklom, rasta. Valdžios 
lapkričio 12 d. nuo 7 iki 10įparania jaUnimo organiza
vai. ̂ vakaro bus atstovų iibcijoms, Pasaulio Lietuvių 
svečių priėmimas ir susipa- j Archyvo globa, CV aplink- 

' naščiai apylinkėms, talkažinimas Altos patalpose 
! 2,606 W 63rd Sa.

tą los jiagyvinimas, jų lanky
mas, talka Švietimo tarybai

Lietuvių Fondui, palankūs

organai mir
ties priežastimi koko širdies 
priepuolį.

Sėkmingas “anglikonų“ 

vakaras

Spalio 9 d. Balio Pakšto
__ __ salėje buvo Anglijos Lietu-

palio įo d. prie Ka- vių klubo metinė vakarienė
su šokiais. Prisirinko pilna 
salė labai nuoširdžių gyve-

Velionis buvo gimęs 1896 
m., muzikos niokGus išėjo 
Leipcigo konservatorijoje,  ̂
dėstė muziką Kaune, pair nepalankūs spaudos ko

mentarai apie LB, Kultūros 
Fondo veikia ir ateitis, IV- 
sios Tautinių šokių šventės 
rengimas. II-jo Pasaulio lie- ra ir Izidorius Vasyliūnas), 

radiofono

ruošdamas nemaža 
smuikininkų (jo mokinys y-

gelų •

tuvių jaunimo kongreso dar- dirigavo Kauno 
ė I bai, iš LB tarybos narių gau- orkestrui, organizavo stygi- 
a ; tos nuomonės ir pageidavi- nį orkestrą, rengė koncer-e ilge

tus. I asitraukęs is Lietuvos, 
dėstė Austrijos, Vokietijos 
ir JAV muzikos mokyklose. .

mai, JAV LB įstatų keitimo

eiga, sekančios tarybos sesi
jos darbotvarkė. LB tarybos 
komisijų darbai. JAV LB 
dvidešimtmetis. Chicagos, 
apygardos valdybos pareis-' 
kimai centro valdybai, LB ir 
Altos santykiai, spaudos 
darbuotojų suvažiavimo at-j 
gaišiai, lietuvio rašytojo mi- j AT 
nejimas Detroite, teatro ! 
festivalis Chicagoje, numa-j 
tyti rengti kultūrinis semina
ras ir politinis-informaeinis 
seminaras, “Ethnic. Herita- 
ge“ įstatymo pravedimas, 
amerikiečių spaudos infor
macija, Simo Kudirkos by
los reikalai, solidarumo įna
šų rinkimas. LB lėšų telki
mas, ateinančių metų darbų 
vykdymas, tarybos bendra- 
laiškiai ir kiti klausimai.

Posėdžiuos dalyvavo JAV 
LB tarybos pirm. Vytautas 
Kamantas, sekr. Vaclovas 
Kleiza, vicepirmininkai dr. 
Edmundas Lenkauskas irdr. 
Antanas Razma. JAV LB 
C V pirm. Vytautas Volertas 
ir PLB valdybos pirm. Sta
sys Barzdukas.

vo aprašymus paįvairindami _ . . _ _ _ _ _ __ .____________________ nusių Anglijoje, o dabar į
Chicagoje lietuvių. Atvyko' 
ir kelių kitų organizacijų 
pirmininkai.

nuotraukomis

Tą dieną 4 vai. popiet St. venimą.
lietuviu indeli i Kanados gy-c c TORONTO, ONT.

pirm. R. Sakadolskis prane- Catharines Collegiate dide 
šė apie kongreso parengia- lfcje salėje buvo iškilmingas
muosius darbus. susirinkimas, 

per tūkstantį
Į jį susirinko 
asmenų.

Spalio 9 d. vakare buvo 
visų Lietuvių dienos dalyvių 
susipažinimo vakaras. Tą 
dieną buvo labai blogas o- 
ras — lijo nuo ryto iki vė
laus vakaro, — bet Lincoln 
Curling didelė salė buvo 
vistiek pilna. Svečiai links
minosi iki po vidurnakčio.

Iš lietuvių kalbėjo gen. 
konsulas J. Žmuidzinas 
(angliškai ir lietuviškai), 
prel. dr. J. Tadarauskas ku
nigų, prel. J. Balkūnas —

Liaudies Balsas 

dvisavaitinis

bus

Sugiedojus Kanados him
na, komiteto pirm. J. šarap- Vliko ir JAV Lietuvių Bend- 
nickas trumpu žodžiu prade- ruomenės vardu. Pagrindi- 
jo susirinkimą ir pakvietė nis kalbėtojas buvo PLB pir- 
jam vadovauti Liną Virbic- mininkas St. Barzdukas, iš-J 
kaitę. Parapijos klebonui kėlęs Lietuvių dienos reikš-j 
J. Liaubai, OFM, sukalbėjus mę ir raginęs kovoje dėl lais-j 
maldą, kalbėti buvo pa- vės būti vieningiems, 

i kviestas miesto majoras
Spalio 10 d. katedroje bu- Chovvn. kuris pasidžiaugė. Meninę programą atliko 

vo pamaldos, dalyvavo vys- kad maža lietuvių grupė pa- 7 jaunimo sambūriai. Ji bu- į 
kūpąs McCarty, mišias laikė jėgia suruošti tokias dideles vo įvairi ir patraukli. Jos 
prel. dr. J. Tadarauskas. pa- iškilmes. Jam lietuvių vardu dalyviams publika nesigai- 
mokslą sakė prel. J. Balkū- buvo įteiktas meniškai ap- lėj oplojimų.
nas iš New Yorko. Po pa- dirbto gintaro gabalas, kurį 
maldų sveikinimo žodį tarė aukojo J. Šarapnickas. Dar 
vysk. McCarthy. kalbėjo Ontario švietimo

i ministras Welsh, konserva- 
Tuoj po pamaldų jauni- torių partijos vardu Ryan, 

mas ir senimas pasiruošė de- parlamento atstovas John- 
monstracijos žygiui. Apie ston. Buvo pažadėjęs atvyk- 
200 jaunimo ir dvigubai ti ir federalinės valdžios at- 
daugiau senimo, gražiai iš- stovas Nulty, bet nepasiro- 
sirikiavę. su Kanados ir Lie- dė. Premjeras Trudeau svei- Buvo pasiųsta ir bendra re- 
tuvos vėliavomis, gėlėmis ir kino raštu, kuriame priminė zoliucija.

“Maskvos mylėtojų“ lei
džiamas kas savaitė Liaudies 
Balsas dėl lėšų stokos pra
dės išeiti tik du kartu per 
mėnesį. Jį redaguoja J. Yla.

MIRĖ KAZYS KARPIUS

Spalio 20 d. Clevelande 
po širdies priepuolio mirė 
Kazys Karpius, gimęs 1895 
m. liepos 20 d. Babtų valse.

Velionis į Ameriką atvy
ko 1909 m., čia išsimokslino 
ir, pradedant 1915 metais, 
įsijungė į visuomeninę veik-

,. .. . . lą. iš kurios nepasitraukė iki
jaunimo rezoliuciją premje- Į t mjrties> 

rui Trudeau Kosygino lan-į 
kvmosi proga. Joje buvo
priminta, kad Kosyginas y- 
ra Lietuvą ir kitas valstybes 
pavergusio krašto atstovas.

Meninei daliai pasibaigus 
G. Breichmanas paskaitė

Velionis buvo vienas se
nųjų tautininkų karštųjų va
dų, jų garbės narys.

Eksurskijos j Lietuvą 
1972 metais

Walter Rask-Rasčiauškas jau 11 metų organizuo
ja grupes į 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, registruokitės 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 visus pasaulio kraštus; pampiname bilie
tus ir reikalingas vizas.

Lietuviškos spaudos dar
be jis reiškėsi nuo 1910 me- 

1 tu, rašė eilėraščius Draugui 
Po programos KLB pirm.'h? Keleiviui (čia jis mokėsi 

dr. J. Čepas gražia kalba pa-, jr linotipininko amato).
dėkojo Lietuvių dienos ren
gėjams, meno vadovams, 
programos vykdytojams ir 
jos žiūrovams bei klauso- 
vams.

i Rengėjų vardu padėką vi
siems pareiškė P. Balsas. 
Meninės programos vado
vams buvo įteikta gėlių.

Vakarą pradėjo pirm. A. 
Lakas, pasveikindamas su
sirinkusius ir palinkėdamas 
maloniai praleisti laiką. 
Specialų sveikinimą jis tu
rėjo ir klubo veikėjui Pau- 
liukoniui, kuris sukūl ė šeimą 
su Stukeliene.

Veiklus klubo narys, bu- į 
vęs valdyboje. Vyt. Bilitavi-, 
čius paskaitė savo kūrinius:' 
Senatvės pavasaris, Vaidy
ba ir Charakteringas cha
rakteris (Kažin, ar tikrai 
savo? Kel. red.). Jie visi 
persunkti humoru. Autorius 
susilaukė daug plojimų.

“Anglikono“ biuletenio 
redaktorius L Venckus kal
bėjo apie klubo veiklą, ra
gino prisidėti prie veiklios 
lietuvaitės sušelpimo. Tai N. j 
Katkutė, gyvenanti Roch-i 
dale, Anglijoje. Jos tėvas' 
mirė, palikęs .didelę šeimą,! 
todėl vyresnioji duktė buvo 
priversta nutraukti mokslą 
ir eiti dirbti. Ten lietuviai 
suorganizavo Katkutei rem
ti ratelį, todėl ir ALK šį va
karą už rožes gautą pelną 
$113 pasiųs Katkutei.

Vakarienės metu buvo 
priminti kelių narių gimta
dieniai : Ančiūnienės, Lakie-

Atidarė Tautinius namus

1916 m. K. Karpius buvo pa
kviestas Tėvynės redakto
riaus pavaduotoju, o nuo
1917 m. pradėjo dirbti V. S.
Jakubyno Įsteigtame savait
rašty Dirva. Nuo 1919 m. 
beveik 30 metų jis redagavo’ nes, V. Bilitavičiaus. Jiems!
Dirvą, kuri 1935 m. perėjo 
jo nuosavybėn. 1948 m. jis 
Dirvą perleido V. Rasteniui, 

. o šis po kurio laiko tautinin-
ši Kanados lietuvių (henaį ku sukurtaj bendrovei ”Vil- 
’ X ‘ " tįS\buvo baigta Lietuvos himnu.
Ryšium su Lietuvių diena .1

suraoštą miesto muziejuje!- Velionis buvo re tik vie- 
į lietuvių tautodailės parodą nas iš įžymiųjų ano meto 
aplankė šimtai žmonių. Joje laikraštininkų, bet ir rašy- 
buvo vertingų eksponatų, ’ tojų. Jis yra parašęs kelias 
kurie gerai supažindino ki- dešimtis apysakų, romanų, 
tataučius su Lietuva. Korės- scenos veikalų ir 
pondentai parodą fotogra- knygų.
favo ir nuotraukas spausdi-'
no laikraščiuose. i Prieš kelerius metus jis

vėl grįžo į Dirvą ir dirbo jos 
Apskritai imant. Lietuvių administracijoje.

dieną reikia laikyti pasise
kusia. Mažų trūkumų nėra 
reikalo čia minėti, nes visiš-
kos tobulybės pasiekti nie
kur neįmanoma. Garbė St. 
Catharines lietuviams, o y- 
pač komitetui, pajėgusiam 
surengti
šventę.

Spalio 16 d. buvo iškil
mingai atidaryti Lietuvių 
tautiniai namai 6422 So. Ke- 
dzie St. Namus pastatė tau
tininkų sumanyta ir sukurta 
bendrovė. Jos valdybos pir-j 
mininkas yra inž. Jonas Jur-' 
kūnas.

sudainuota Ilgiausių metų. i Kol kas namuose yra gra- i i 
žiai įrengta salė. kunoje tel-! 
pa apie 250 žmonių, ir įvai-į 
rūs pagellbiniai kambariai. 
Numatoma rūsyje įrengti 

• patalpas jaunimo renginiam 
Vakarienės pelnas bus j ir pristatyti priestatą biblio- (

paskirtas degantiems 
viškiems reikalams.

Vakarienė buvo puiki, or
kestras šauniai grojo, todėl 
malonu buvo šokti.

lietu-j tekai ir skaityklai.

Valdyba rūpinasi pakvies
ti jaunuolių iš Anglijos į 

kitokių' Jaunimo kongresą ir apmo
kėti dalį Jų kelionės išlaidų. 
Tai gražus sumanymas.

’ČIURLIONIO“ IŠVYKOS

Čiurlionio ansamblis šį 
šeštadienį, lapkričio 6 d. 6 
vai. vak. dainuos Philadel- 

tokią įspūdingą phij'o’je Tovvn Hali, 150 N.
Broad St.. koncertą rengia 

Svečias LB apylinkė, o kitą dieną,

Visi skirstėsi dėkingi ren
gėjams už malonų vakarą.

Bei. Brazdžionis

lapkričio 7 d. 3 vai. popiet; 
— Nevv Yorke, RichmondĮ 
HilI mokyklos salėje (89-30 j 
114 St.). Čia jį pakvietė) 
Laisvės Žiburio radijas.

Bet šitiems ir kitiems su
manymams namus padidin
ti dar reikia nemaža lėšų. 
Jeigu jų pavyks daugiau su
telkti. tai greičiau ir Tauti
niai namai didės. Jų vadovy
bei gerų sumanymų netrūks
ta.

SPECIALIAI 

| LIETUVĄ 

VISA APMOKĖTA 

GAVĖJAS NIEKO 

neprimoka 
greičiausias
PRISTATYMAS 

VERTINGIAUSIA IR 
GERI AUSI A BOVAA 

Jf'SU GIMINĖMS 
JIE VISADA

ATSIMINS JUS!
__ NETIKRI KAILIAI—
Užsakykite p’.nbimgius 
‘ šiitus kailinius. V

Pasirinkiteir
kiška verte.
audiniu — mink (vienos 
spalvos ar dryžuos), 
ilgauodegiu karakulių ar 
”moutono”,

KAINA TIK S99.00

l(» SKARELIU—* 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 §8.50.
ORO PAŠTU. .. .§58.00
SPECIALUS DIDELĖS 
VERTĖS............. §110
3 j‘.irdai medžiagos vyru 
žieminiam pe H ui, 100' 
vilnos, tiek pat tos me
džiagos motetu paltui. 
3(4 jardo medžiagos vy
rų eilutei. 100', vilnos. 
3 jardai tokios pat me
džiagos moterį suknelei. 
2 paklodės (dvigubai lo
vai). 2 pagalvių užvalka
lai. 6 turkiški rankšluos
čiai.

SPECIALUS I .... §56.00
10 sv. taukų. 10 sv. kvie 
tinių miltu. 10 sv. ryžiu. 
10 sv. sukraus.

i
Yra daug kitokių dalykų

PAPRAŠVKJTE 
NAUJO IUUSTRUOTO 
KATALOGU VELTUI 

UŽSAKLKITE TUOJAU 
IŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE
EAPRESS CORP.

125 r'»<} 23rd Street 
Fifth Floor 

New York. N.Y. 15010 
Tek 982-1530 

Prašykite mūsų 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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Sunku studentui tapti 
kultūringu 1

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Mirė dr. Leonas Bistras

Spalio 22 d. Kaune mirė 
dr. Leonas Bistras.

Velionis gimęs 1890 m. 
Liepojoje, prieš Pirmąjį pa
saulinį karą buvo pradėjęs 
studijuoti mediciną Tartu 
universitete, karo metu bu
vo mobilizuotas ir tarnavo 
felčeriu, po karo Šveicarijo
je gavo filosofijos daktaro 
laipsnį, profesoriavo Kauno 
universiteto teologijos fo- 
kultete. Bet jis daugiau ži
nomas kaip politikas, laik
raštininkas.

Jis buvo vienas žymiųjų 
krikščionių demokratų vei
kėjų, kelis kartus buvo mi
nistras. o 1926 m. net mi
nistras pirmininkas. Švieti
mo ministru buvo ir Čer
niaus kabinete 1939 m. Visą 
laiką buvo seimo atstovas, o 
kurį metą ir jo pirmininkas.

Dr. L. Bistras buvo ir žur
nalistas, daug rašęs įvairiais 
politiniais ir kultūriniais 
klausimais, redagavęs parti
jos organą Rytą.

Didelių nuopelnų 'jis turi 
pavasarininkų ir ateitininkų 
organizacijoms.

1940 m. velionis buvp bol
ševiku suimtas ir ištremtas. 
Grįžo į Lietuvą, kaip ir visi 
kiti Sibiro tremtiniai, jau 
palaužtos sveikatos. Gyveno 
savo biliulių remiamas.

Taigi, vėl į kapus nuėjo 
vienis neprikluasomos Lie
tuvos ir krikščionių demo
kratų ryškiųjų veikėjų.

Mirė Vaclovas Šveikauskas
’/ V ‘i * i 7

Nemakščiuose. Raseinių 
apskr., mirė mokytojas Vac
lovas Šveikauskas, 73 m. 
amžiaus. Bostone gyvenan
čio prof. Piano Šveikausko 
brolis.

Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą velionis mokėsi Vil
niaus komercinėje gimnazi
joje, jo vyresnis brolis An
tanas — klasikinėje gimna
zijoje, o brolis Viktoras — 
Dotnuvos Žemės ūkio tech
nikume. Karui prasidėjus ir 
vokiečiams užėmus Žemai
tiją, broliai buvo atskilti nuo 
likusios šeimos ir evakuoti i

Ar lietuvis studentas Lie
tuvoje gali tapti kultūringu? ( 
Tokį klausimą J. Bulota spa-! 
lio 10 d. svarsto Komj. Tie
soje. Jis pažymi, kad stu
dentai nepaprastai apkrau
ti paskaitomis,' kitais užsiė
mimais ir jiems belieka ma
žai laiko domėtis kultūros 
dalykais. Studentas per me
tus, pagal Bulotą, turi tiktai
80-110 polisio dienų. Gamy
binė praktika, vasaros dar
bo ir poilsio stovyklos ir ki
tos priemonės studento va
saros atostogas paverčia a- 
bejotinu poilsiu

Jau žinoma, kad Lietuvos 
studentai vasaromis „kvie
čiami“ vykti į vadinamas 
darbo ir poilsio stovyklas. 
Jie dirba ne tik pačioje Lie
tuvoje. vad. socialistinėse 
šalyse (Lenkijoj, Bulgarijoj 
ir pati.), bet ir tolimajame

nuomenen, o velionis Vac- Altajuje, Turkmėnijoje ar 
lovas išvažiavo į Sibirą, kur Kamske, kur tikimasi pasta- 
mokėsi Omske. Tuo laiku tyti didelę automobilių įmo- 
Sibire gyveno velionies mo- n§-
tinos brolis dr. Vaclovas Vir
šila, vėliau tapęs Lietuvos i Ar studentai ten pailsi? 
universiteto Kaune profeso-Į Anot Bulotos, tos stovyklos 
numi. tai geras dalykas, bet su tam

tikromis išlygomis. Pasiro
do. rezultatai ne visuomet 
toki, kokių laukiama. Taigi f

Simo Kudirkos tragedijos 
metinių minėjimas
JAV LB CENTRO VALDYBOS

ATSIŠAU KIM AS

Mieli Lietuviai,

KUR GAUTI RAŠTŲ 
APIE LIETUVĄ?

Spaudoj ir suvažiavimuo

ROMANAI

se dažnai keliamas trūku
mas informacinės literatū
ros apie Lietuvą, ir net neži
noma, kur jos gauti.

Nors didelio

Birutė Kemėžaitė, SU
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294 
psl., kaina $4.50.

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina —

literatūros ! $6.00.
pasirinkimo ir jos atsargų 
nėra, bet Eltoje vistiek yra 
literatūros anglų kalba, arba 
Elta gali nurodyti, kur jos 
galima gauti. Suinteresuoti 
prašomi kreiptis į Eltą —j 
29 West 57th Street, Newj 
York. N.Y. 10019.

PROF. SACHAROVAS 
NENURIMSTA

Lapkričio mėnesį Meksi 
kos sostinėje posėdžiaus vi-

Simo Kudirkos asmenyje atsispindi mūsų tautą išti
kusi tragedija ir sušvyti viltis, kad Lietuva vėl kelsis ne
priklausomam gyvenimui. Tauta, .'kuri vergijos metais 
pajėgia išauginti laisvę mylinčius, kaip Kudirka, vaikus, 
negali likti pavergta. Kudirkos pareiškimas Vyriausiam 
Sovietų Teismui” Aš prašau suteikti mano tėvynei Lietu
vai nepriklausomybę!“ yra testamentas, skatinąs paverg
tąjį, išeivį ir tremtinį lietuvį didesne energija dirbti ir au
kotis tėvynės labui.

Artėja pereitų metų lapkričio 23-sios dienos metinės, 
kada Simas Kudirka savo tragišku šuoliu į laisvę sudrebi
no abejingą laisvojo pasaulio sąmonę ir pavergtosios Lie
tuvos vardas nuskambėjo žmonių lūpomis. JAV Lietuvių žymus mokslininkas prof.

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

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas, 
428 psl , kaina $4.00.

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

Jurgis Gliaudą, LIEPS-
so pasaulio psichiatrų sąjun-. NOS IR APMAUDO ĄSO- 
gos atstovai. Pagarsėjęs ir čIAI, premijuotas romanas,
užsienyje Sovietų Sąjungos

Bendruomenės Centro Valdyba kviečia lietuvių organi
zacijas, bendruomeninius vienetus ir visus geros valios 
tautiečius šią sukaktį paminėti, pasauliui primenant Lie-

304 pusi., kaina $4.00.
Birutė Pūkelevičiūtė, —

Rugsėjo šeštądienis,Sąchąrovąs, Žmogaus teisių 
skyriaus Sovietijoje-steigė- .
jas ir vadovas, kreipėsi į mi-; Pompuotas i omanas, -37 
nėtą psichiatrų sąjungą, pra-i kaina $o.00.

tuvos pavergimą ir sovietų kalėjime vargstantį laisvės i šydamag įrašyti . darbo’tvar. Kazys PlačenL> PULKIM
troškusį Simą Kudirką. j kę psichiatrijos panaudoji-; ANT KELIŲ ..., romanas' iš

mokovai su kitaip galvojan-', kun. Strazdelio gyvenimo, 
čiais (t. y. opozicionieriais) ! I tomas 200 ps., kaina $2.00 

, klausimą. į II tomas 160 ps., kaina $2.00
! Kaip žinoma, Sovietų Są-i Rūta, VIENIŠI PA-
I jungoje kritikuojančius vai- SAULIAI, romanas, 265 psl. 
* džios veiklą asmenis siunčia’ kaina $3.o0. 
i į specialias psichiatrines Ii- Anatolijus Kairys, IŠTI- 
įgonines, kur juos „gydo“ KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro

simo Kudirkos tragiškojo šuolio pirmųjų metinių su-; tol. kol jie pakeičia savo manas, kaina $5.00.
nuomonę, ar kol numarina.

JAV Lietuvių Bendruomenės 

Centro Valdyba

1971. X. 20 d.
1919 metais velionis su 

Viršilų šeima grįžo į Lietu- _ .
vą. Apie trejus metus tama- į teigiama: |
vo Lietuvos kariuomenėje, o Į
vėliau ėmė mokytojauti pra-: ' Studentas iš tokių sto-
džios mokyklose. Jis nuolat! vykių neretai grįžta išsiblaš-{ kakčiai JAV Lietuvių Bendruomenė imasi sekančius už

JAV LB PAMINI SIMO KUDIRKOS METINES

kęs. bet ne pailsėjęs. Rude-' simojimus įgyvendinti: 
nį jis ateina į auditoriją, kurj 
jo laukia paskaitos, įtemp-: 
tos studijos, visuomeninis 
darbas (pridurkime,— par-,

lankė įvairius vasaros kur
sus mokytojams, studijuo
damas pedagogiką, sodinin
kystę, žemės ūkį ir kt. Taip 
pasiruošęs, jis vėliau galėjo, 
sėkmingai vesti ir įvairius tijos vairuojamas agitacinis 
kaimo švietimui reikalingus ir kitoks darbas. E. Inf.),
specialius kursus.

Velionis mokytojavo Kra
žiuose. Lioliuose, Paupy, 
Nemakščiuose ir kt. Ilgiau-

J. Nekrošius — sovietų 
viceministras

Buvęs Lietuvos energeti
kos ir elektrifikacijos mi
nistras J. Nekrošius dabar 
yra visos Sovietų S-gos ener
getikos ir elektrifikacijos vi- P 
ceministras.

Kamerinis grojo Ukrainoje

Į šiai dirbo Nemakščiuose, kur 
buvo gana didelės mokyklos 
vedėjas. Vėliau mokytojavo 
gimnazijoje.

Išėjęs'į pensiją, apsigy
veno savo motinos buvusioj 
tėviškėj Bartkiškiuose prie 
prie Nemakščių miestelio. 
Grįžęs iš pensijos dar kėlė
jus metus vėl mokytojavo 

Nemakščiuose.
Velionis buvo plačiai ži

bei kiti malonūs ir nemalo- s 
nūs, privalomi ir neprivalo
mi dalykai“. į

lt
Tai paskelbta laikraštyje? 

kuris visą vasarą skelbė: vy
kite į stovyklas, ten jūsų lau
kia poilsis, romantika (ypač 
Sibiro srityse) ir pan. •

1. JAV veikiančios lituanistinės mokyklos, LB Švieti
mo Tarybai skatinant, stengsis lapkričio mėnesį skir
ti pavergtos Lietuvos ir Simo Kudirkos tragiškai būk
lei paryškinti. Rašiniai, pamaldos, pokalbiai, laiškai 
JAV prezidentui, prašą imtis pastangų Kudirkai iš-
laisvinti, tebūna lapkričio mėnesio mokyklinių pro- 
gramų dalimi.

NEW YORK, N.Y.

Paminėjo Vengrijos 

sukilimą

Spalio 24 d. Roosevelto

i tr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50

Rene Rasa, MEILĖ TRI-

! nomas ir gerbiamas, savo 
Filharmonijos kamerinis mokinių mylimas. Mirusio 

orkestras, kuriam vadovau- j karstą jo mokiniai ir drau- 
ja Saulius Sondeckis, grįžęs; gai mokytojai nešte nešė ke- 
spalio mėnesį iš Lenkijos, Į lėtą kilometru į kapus, gro

jant orkestrui gedulingas 
melodijas. Buvo ir daug vai
niku.

netrukus buvo išvykęs kon
certuoti į Ukrainą ir Molda
viją.

Dainos ir šokio ansąmblis 
„Lietuva“ tris savaites gast
roliavo Prancūzijoje ir jau 
grįžo į Vilnių. Prancūzijjoje 
koncertavo 15 kartų — ša
lia Paryžiaus, dar Reims,

V-la
♦ *

ietuvoje išlepta* Onos 
Miciūtės poezijos rinktinė 
„Slėnių paukščiai“ (176 psl.. 
8,000 egz.). Ši Vilniaus kraš
to poetė debiutavo 1938 m.

Amiens, Grenoble ir kituose! su eilėraščių linkiniu „Žibu- 
miestuose. Ansamblis kon-lrjai pelkėse“. Alb. Žukaus

kas naujam leidiny skaityto-certavo ir Peugeuot automo
bilių Įmonės darbininkams 
Koncertuose buvo atliktos; tės gyvenimu ir 
lietuvių, rusų ir prancūzų 
liaudies dainos bei šokiai.

jus supažindina su O. Miciū- 
kūrvba.* *

Vilniaus spauda skelbė, 
kad šis ansamblis Prancūzi
jos publikos buvęs nepapras
tai nuoširdžiai sutiktas.

'Ansamblio koncertuose; 
dalyvavo ir solistais Vingili-! 
jus Noreika. ”

* * »

Kauno mokslininkai spa
lio mėn. lankėsi užsienio 
kraštuose: prof. dr. J. Blu- 
žas Anglijoje, Danijoje ir 
Švedijoje, o prof. J. Brėdi
kis V. Vokietijoje. Abu ten 
fknitė paskaitas,

Sovietų min. pirmininkui 
A. Kosyginui viešint Alžyre 
ir Maroke, sovietų delegaci
joje dalyvavo ir Lietuvos 
vad. „ministrų tarybos“ pir
mininkas J. Maniušis.# *

Budapešte š. m. spalio mė
nesį atidar^ė grafikų Z. 

I Antanavičiaus. G. Didelytės, 
l S. Kisarausko ir A. Kmie-
! liausko ekslibrisų paroda.

• • »"

Solistas E. Kaniava drau
ge su rusų ir kitais meninin
kais, spalio mėn. dalyvavo 
kultūros dienose Mongolijo
je,

vo paminėta Vengrijos suki- KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 
, limo 15 metų sukaktis. Pro- šeliais — $3.75.

o s i i •>- i ur U- t. - \t vi gramoje dalyvavo ir J. Ma- Juozas Švaistas: ŽIOB-2. Š. m. lapkričio 27 d. U ashmgtone ir New Yorke fulaiti^nfe vadovaujamas RIAI PLAUKIA, romanas
LB pastangomis organizuojami JAUNIMO ŽYGIAI tautini„ šokių sambūris. i iš knygnešio kun. M. Sida- 
UŽ SIMĄ. Jaunimas kviečiamas tą dieną iš artimes- ; ravičiaųs gyvenimo, 233 psl.,
nių vietovių atvykti į artimiausią minimų miestų ir. Prisiminė Jurgį Pabrėžą j kaina $2.50.
kultūringa demonstracija bandyti atkreipti laisvojo i i Vacys Kavaliūnas. KAL-
pasaulio dėmesį. j Spalio 17 d. buvo suruoš-; NŲ GIESME, premijuotas

| tas vienuolio Jurgio Pabre- romanas, 201 psl., kaina
3. JAV LB Informacijos Komisija, apylinkių valdy- žos 200 metų gimimo sukak- ( $2.50.
bos ir jų žinioje veikiančios LB Lietuvos Reikalų ko-, Vienuolis di. V. Gidžių-1 Aloyzas Baronas. VlĘNl-
misijos stengsis tinkamai pristatyti Kudirkos įkalini-. nas’r 1 * * ap*oc'asn vie- MEDŽIAI, 117 psi. kai-

J & x ; nuolis prof. J. Venckus kai-;
gy veni-į Vytautas Volertas, UPE 

; TEKA VINGIAIS, romanas 
i 332 psl., kaina $3.50.

Kun. J. Pabrėža buvo žy-1 ^lė Rūta, KELIAS į 
amerikiečių radijo stočių, transliuojančių rytinio At-; mus botanikas, augalų žino- Į KAIRĘ, premijuotas roma-

| 
ine-1

J. Bulota pagaliau pripa-
labaižįsta, kad nors 

malonu. — daug problemų, i 
susijusių su kultūrininko pa-! 
ruošimu, yra užmirštos arba 
sprendžiamos formaliai.

(Elta)

Prof. A. J. Greimas Vilniuje j
i

Vilniaus universiteto pa-! 
kviestas. Vilniuje lankėsi i 
Paryžiaus I’Ecole pratiųue 
dės hautes etudes bendrosios) 
semantikos (žodžių reikš-i

įr

- T . , j-i- -i • - j :nuons pror. d. vmą ir pavergtos Lietuvos padėti amerikiečių spaudoj. ; bėj-() a Pabrėzo?
mą ir jo darbus.4. Vykdant ankstyvesnį LB susitarimą su Seamens; 

Educational Federation, š. m. lapkričio mėnesį per 14

lanto pakraštyje, bus kelis kartus per dieną skelbia
mi atsišaukimai lietuvių kalba į sovietų laivų įgulas.

Kudirkos metinių reikalu JAV LB Centro Valdyba 
Simas“ ko- 

ALTos
mes ir tu reikšmių kitimo) I buv° susisiekusi su "Concerned Citizens for

. Į mitetu Bostone. JAV LB Centro Vaidyba remia
profesorius Algirdas J. Gi ei- susparimą su L.V.S. „Ramovė“ organizacija lietuvių vi-
mas ir skaitė dvi paskaitas: 
„Bendrosios semiotikos pro 
blemos“ ir „Iš lietuvių mito
logijos“. Iš Vilniaus jis išvy
ko į Maskvą, kur taip pat 
skaitė paskaitas.

Prof. A. J. Greimas savo 
srityje yra pasiekęs pasau
linio garso. Jo didelis veika
las „Semantiųue structura- 
le“ yra iš viso pirmas visa
me pasauly šios srities dar
bas. Jis išverstas į įvairias 
kalbas.

Prof. A. Greimas gimęs 
1917 m., gimnaziją baigė 
Marijam po iėje, studijavo 
Kauno universitete, vėliau 
Prancūzijoje, Sorbonos uni
versitete gavo daktaro laips-

suomenei skirtą Kudirkos metinių minėjimą jungti su Lie
tuvos Kariuomenės Šventės sukaktimi. Centro Valdyba 
taip pat mano, kad bet kokie išsišokimai prieš JAV Įstai
gas ar jų pareigūnus nepatarnaus lietuviškam reikalui.

JAV Lietuvių Bendruomenės 

Centro Valdyba

vas. Jis buvo surinkęs ir ap-, nas ls ja V senosios kartos 
rašęs daug Lietuvos augalų. ’ lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
Anuomet Pabrėža garsėjo ir; ięaina $3.00-
kaip gydytojas įvairiomis' Vytautas Volertas, GY- 
žolėmis. Pasak dr. V. Pa-j VENIMAS YRA DAILUS, 
procką, tas jo gydymas buvo; romanas iš lietuvių emigran-
prasmingas ir išmintingas.

IR TEN TAS PATS

Rašėme, kad JAV-se ple- 
1 čiasi venerinės ligos. Prieš

tų gyvenimo, 242 psi., ka?» 
na ->2.50

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

. , . , . .... Jeronimas Ignatonis, LŪ-kelmus metus komunistu! Ž,A, , kaįna g. UQ
skelbe. kad Sovietų S-goje MINDAUGO NUŽUDY

MAS, Juozo Kralikausko 
premijuotas romanas, 246 
psl.. kaina $3.

Juozas Kralikauskas, TIT 
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pusk, kaina 
52.50.

Aitvarai ir giria, Jurgio
Gliaudo* romanas iš partiza
nu veiklos, 254 psl., kaina 
$4.50.

Vincas Ramonas: MIG-

tos ligos jau išnaikintos, o 
štai dabar — skelbiamas 
kovos prieš venerines ligas 
vajus. Tą kovą veda tiek 
teismo, tiek ir švietimo prie- 

. monėmis. Smarkiau bau- 
Mokslų akademijos Iston- Lietuvos foto menininkai j^iama už vengimą gydytis 

jos institutas suteikė istori- apdovanoti premijom tarp-,'jr venerinėmis Ii«-omis "an- 
jos kandidato laipsnį Ingei tautinėse parodose: V. Bu-Į krėtimą.
Lukšaitei uz disertaciją tyrjnas Prancūzijoj A. Stre-!
Lietuvių kalbos plitimas. . I „Sveikatos“ žurnale.

Lietuvos reformaciniame ju-j leckis ir J. \ eselovas _Itali-| fio jšieidžiama 10 mil.

1971. X. 20 d.

dėjime 17 amž.“ ir Kaziui 
Karašinskui už disertaciją 
„Lietuvos TSR evakuotų gy

ni, profesoriavo Egipte, Tur-j ventojų veikla tarybinėje už- 
kijoje, o nuo 1965 m. profe- frontėje Didžiojo Tėvynės

joje. A. Sutkus. A. Maci
jauskas ir J. Valvelis 
Slovakijoje.

zempliorių, smu!-'--’ 
mi veneriniu

* * *

soriauja Prancūzijoje.

Pasak švyturio žurnalą, 
Vilniaus gatves rytais šluo
ja 700 žmonių ir plauja 35 
mašinose

karo metais ( 1941-1944)“.• • •
Vilniuje kursuoja 250 au

tobusų ir 189 troleibusai. 
Per dieną jais pasinaudoja 
497.000 žmonių j

KU-
eg-

Čeko-U • 1----- aprašo-• UOTAS RYTAS. 166dus1.,
Ucnu mi Vf»nonn:n llf^U,. . , 7 Poz?v C?ia! f Kaina $2.50. Gaunama Ke-

1 ir raginama tuoj kreiptis ii

Paminėta žymaus moksli
ninko, širdies ligų specialis
to prof. dr. Zigmo Januške
vičiaus. Kauno medicinų* 
instituto rektoriaus, 60 n.e- 
tu gimimo sukaktis

s
gydytoją. Sveikatos ministe
rija garantuoja, kad ligonių 
pavardės neišeis viešumon.

leivio administracijoje.
' Aloyzas Batonas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 

ooogoooooo&^ooooeoosiosiaioo kaina $3.00.
Vytautas Alantas: TARP 

asilu, negi OVIEJŲ GYVENIMU. 462 
pusi., kaina $4.50.

Lengviau būti 
asila suvaidinti
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Maikio sn Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

visai netikėtai Beria buvo 
areštuotas ir apkaltintas 
kaip "liaudies ir valstybės 
priešas“. Slapta ji nuteisė 
ir likvidavo. Tai buvo "ko
lektyvinės vadovybės“ iri-' 
mo pradžia. Malenkovas bu
vo jau Įkopęs Į du Stalino 
postus, tik neilgam. Tų pa
čių 1953 metų rugsėjo mė
nesį Chruščiovas buvo pa
statytas pirmuoju partijos 
sekretorium, kuriuo pirma 
būdavo Stalinas. Malenko
vas nuo tos aukštumos buvo 
nustumtas, o netrukus išstū
mė ji Chruščiovas ir iš prem
jero kėdės, paskirdamas ton 
vieton maišalą Bulganiną. 
Pagaliau. 1957 m. Chruščio
vas visiškai išvalė Malenko- 

Įvą iš Sovietų Rusijos, iš
virindamas ji vidurinėn Azi- 
jon. Malenkovas buvo persi
valgęs. perkukęs ir be jokių 
gabumų tinginys; nois gana 
kūningas buvo ir Chruščio
vas, bet jis buvo daug ap
sukresnis ir gudresnis. Jis 
iškilo i aukščiausios galios 
viršūnes, viešpatavo dau
giau kaip 10 metų ir padarė 
stambių permainų Sovietų 
Sąjungos politikoj, pasuk
damas ją laisvesniu ir žmo
niškesnių keliu. Todėl, kai 
tėvas andai paklausei mane, 
kas užėmė Stalino vietą jam 
mirus, tai aš ir atsakiau, kad 
Chruščiovas, nes Malenko
vas, Berija ir kiti buvo tik

IŠ PIETŲ AMERIKOS
URUGVAJAUS
PADANGĖJE

Artėjant valdžios rinki
mams, suplyšo katalikų par

tija. Tai padarė patys vadai. 
Dalis jų paliko ištikima roži- 
niui. o kita — užsikabino 
sovietini kryželi.

Bažnyčia paversta sovie
tiniu kombinatu, užkrėstu j 
komunizmo bacilomis. Die
vo tarnai meta senas suta
nas ir velkasi raudonas "ru- 
baškas“. Parapijose daro
mos komunistų sueigos. Sa
vo geltonąsias vėliavas iškei
čia i raudonas su kūju. o 
vietoj Dievo kabina Lenino 
spalvotą nuotrauką.

į Įvairių organizacijų veiklą.' 
Jis yra daug dirbęs Altai, 
Lietuvos Vyčiams, kuri lai
ką buvo ir jų pirmininkas. 
Svarus jo indėlis ir i JAV 
lietuvių muzikos lobyną.

NEW BRITAIN, COO.

Dėl "patikslinimo“
Parašęs Keleivio 38 nr. 

išspausdintą korespondenci
ją. nemaniau, kad labai 
daug lietuvių ja susidomės. 
O pasirodė, kad tie, kurie 
neturi Keleivio, jo ieškojo, 
skaitė, džiaugėsi, manyda
mi, kad bus atitaisyta jiems

Į skriauda, — grąžintos lietu
vių kalba pamaldos. O vie
nas sutikęs pasakė: "Aš bu
vau LB suvažiavime, kuria
me LB apylinkės pirminin- 

Ištisus dešimtmečius vie- į. ka? turėjo perskaityti proto- 
ni antrus šmeižę ir keikę, i kolą. Jis skaitė ilgai .bet kai 
dabar susidraugavo ir, pa-į atstovai Įsitikino, kad jis ne
davę vieni kitiems rankas.' moka skaityti, tai buvo ne
pradėjo palankiai apie savo į tarta skaitymą nutraukti. 
1 1 Kai jau nemoka lietuviškai

skaityti, tai gal jam nesvar
bu ir lietuvių kalba?“

Malonu buvo išgirsti, kad, 
po mano parašymo, jog nėra 
lietuviškos mokyklos, dvi 
jaunos mokytojos iš naujo 
mokyklą atkuria. Aš sveiki
nu jas ir reiškiu dėkingumą.

"Patikslintojai“ kviečiate 
"Įsijungti Į darbą“, o užmir
šote, kad jūsų nekviestas 
LB vardu suorganizavau 
J. Gaidelio vyrų choro su 
sol. St. Santvarų koncertą, 
Spaudos atgavimo paminėji
mą su profesore E. Putvyte. 
dramos artiste Katiliūte, so
liste J. Augaityte ir sol. St. 
Liepa, Ivairianybių vakarą- 
koncertą su mok. V. Bar- 
miene.

Dabar gi Jūs nė kan. J. 
Tumo - Vaižganto 100 metų 
gimimo sukakties nepaminė
jote, nors LB Centro valdy
ba iš apylinkių to pageida
vo. Taigi, užuot rašę "pa
tikslinimus“, suruoškite ką 
nors rimtesnio.

tystės žemėse iki 1840 metų, 
taigi net 311 metų. Čia au
toriaus padaryta maža klai
da. Tiesa, kad Lietuvos Sta
tutas nustojo veikti 1840 
metais ne tik pačioje Lietu
voje, bet ir didesnėje dalyje 
buvusių Lietuvos Kunigaikš
tystės žemių. Bet šitas Sta
tutas. jo šeimos ir paveldėji
mo teisės srityje, išliko veik
ti Poltavos ir Černigovo gu
bernijoje iki bolševikai Įve
dė savo Įstatymus. Tad Lie
tuvos Statutas, nors ir ne pa
čioje etnografinėje Lietuvo
je. veikė dar 78 metus.

Su pagarba
A. Leonas

Ką tik gavome*

— Žinai, Maik, kad šian
dien aš duosiu tau velnių.

— Už ką?
— Yra už ką, Maiki. Va,

darosi Sovietų ^Sąjungoje 
Ko aš nežinau, to aš ir ne
tvirtinu. Chruščiovo klausi
mu aš paaiškinau tik ameri
kiečiu spaudos ”wishful:

senas mūsų draugas A. Zam-1 thinking“ ir pačios sovietų 
žičkas sako, kad tu mane • vyriausybės pranešimą, kaip 
apgaudinėji. Tu kreivai man, ji atpasakojo AP agentūra.? 
nupasakojai apie Chruščio-į — Ale čia dar ne viskas, 
vo pašalinimą iš valdžios.! Maiki. Zamžickas suranda 
Chruščiovas buvo išspirtas! ir kitą tavo misteiką. 
iš savo vietos, o tu man aiš- i — Sakyk klaidą, ne "mis- 

teiką“. Kalbėk lietuviškai, 
tėve.

kinai, kad jis pats pasitrau
kęs dėl pašlijusios sveika
tos — pasitraukė iš partijos 
ir iš premjero pareigu. Zam
žickas parodo, kad tu neži-i 
nai, kas Sovietijoj darosi,!

-.ir man pasakoji nebūtus da- suranda, tėve?
' lykus. Ar tai gražu. Maiki?

— Nejaugi tėvas būsi jau 
pamiršęs, ką aš sakiau apie 
Chruščiovą?

— Jau pamiršau, Maiki.: kojas, tai tu nemikčiodama? 
Jau trumpa atmintis. Va, ne- atsakei, kad jo vietą užėmė

Gerai. Maik. tebus klai
da.

— Bet kame jis tą klaidą

— Ogi vis apie tą pati 
Chruščiovą. Kai syki aš ta
vęs paklausiau, kas užėmė 
Stalino vietą, kai jis užvertė

’tovariščius“ rašyti.

Atskalūnai kunigai, sėdę 
i Kremliaus troiką, skinda- 
miesi kelią katalikų bend
ruomenėje, ragina ateinan
čiuose rinkimuose balsuoti 
už komunistų partijos, vadi
namosios "Plačiuoju 
kiu“, kandidatus.

prie-

laikini šešėliai, ir jų vaidmuo visą laiką buvę naivūs 
visai nežymus. Tuo tarpu čionykščiai Romos tarnai 
( hrusčiovas buvo pasidaręs dabar leidžiasi rūstaus pa
togia Įdomi tarptautinė fi- sauų0 išnaudotojo Krem- 
gūra, kad Amerikos prezi- ]iaus glamonėjami. Vargšai 
dentas Lisenhovveris 1959 avinėliai, nesusipažinę su 
metais buvo pasikvietęs ji Į Lenino teorija ir praktika, 
savo vasarvietę Camp Davis tiki komunistų viliojančiam 
pasisvečiuoti. komunistu suokimui ii • nesu-

„ . pranta, kad, rinkimus laimė-
— Ale jeigu jis buvo toks tje tariamieji "draugai"

slaunas, tai pasakyk, kodėl susįdoros ir su savo rėmėjai?
jis buvo išspirtas ir sovietų katalikais, nes velnias si
valdžios? Dievu draugiškai kortomis

... , . nelošia.— As jau anąsyk tėvui sa-
kiau, kad aš nežinau, ar jis Nors Uru ,va,aus kuniga; 

‘ buvo išspirtas . kaip Ame- imetė bet čionykšč!ja 
„kos laikrasaai rase aps.- J, ku:|i i ai
laižydami, ar . pate pasipra- kimi ųsenie#į kataliku 
se, kad jį paleistų , kaip pa- baž 4ios isakvmams. 
skelbe pati sovietų valdžia.' J
Tėvui valia tikėti, kaip nori. Į lietuvių buities

katalikybėje“

Iš Kolumbijos mus pasie-
atsimenu, ar vakar valgiau 
vakarienę, ar ne.

— Taigi aš pasakysiu, kad 
mūsų draugo Zamžicko at
mintis taip pat trumpa. Jis 
tik atsimena, kad mudu kai-į 
bėjome apie Chruščiovą, bet ! 
to pasikalbėjimo turinio jau 
negali tiksliai atpasakoti. 
Jis mano žodžius iškraipė, 
ir jam rodos, kad aš tėvą 
klaidinu.

Chruščiovai 
vietą buvo 
kovas. Tai 
kas.

;. O iš tikrųjų tą 
užėmęs Malen- 

vot, kur mistei-

— Tėve. Malenkovą aš 
žinau. Bet jeigu norėsim 
knistis i smulkmenas, tai ne 
jis atsistojo i Stalino batus 
kai Stalinas mirė.
Zamžickas čia klvsta.

Drauga;

— Žinai. Maiki, aš rokuo-j 
ju. kad Chruščiovui reikėtų' 
palinkėti amžiną atilsį, ba; 
jis mirė be jokio palaimini- kė aukščiau minėto pavadi- 
mo. Būdamas valdžioje, jis mrao 32 puslapių brošiūra 
išmetė Stalino lavoną iš Jos autorius ir leidėjas yra 
mauzolėjaus, tai dabar Sta-, žinomas Kolumbijos lietu- 
linas gal ir pragare ji smau-' visuomenininkas Joną? 
jna. ' į Kašeliūnas (Aptr. Aereo 37-

i 19. Medelin, Colombo).

Joje plačiai liečiamas Chi 
cagos lietuvių Šv. Kazimie

KODĖL IMPERATORIUS 

BLOGAI RENGĖSI?
ro

— O ar neklaidinai?
— Tėve. aš taip nekalbė-Į 

jau. kaip jis sako.
— Nu, o kaip tu kalbėjai?

— Nu, tai kaip buvo i 
tikiu jų?

— Iš tikrųjų, tėve, buvę 
taip: Stalinas mirė (spėja 
ma, kad buvo nunuodytas 
1953 metų kovo 5 dieną. I 
tuojau pradėjo irti kietai je

_ .. . .......... kapinių reikalas ir kt
Japonijos įmpeiatoriusį pagkajtęS ten surašytus žy- 

ouvo laikomas blogiausiai i mesnjyjų jjejUVjy pareiški-'
mus, spaudos citatas, matai 
kiek kaikurie katalikų va
dai daro žalos lietuvybei.

— Štai mano žodžiai, tė-i centralizuota valdžios struk 
ve: "Chruščiovas jau mirė.! tūra. Nerimas apėmė ne til 
ir mirė jau nebūdamas vai-' Europos komunistų kraštu? 
džioje. Taigi turim klausi-; bet atsiliepė ir Kinijoj. At 
mą. kaip jis su valdžia persi-! rodė. kad vieno žmogau.
skyrė? Iš pradžios Ameri-i diktatūrai jau atėjo galas. Ii 
kos spauda su džiaugsmu ra- jg tikrųjų, buvę Stalino šąli

-įsirengusiu valstybės vadu. 
Kodėl?

Mat, seniau jis buvo lai
komas dieviškos kilmės, to
dėl jo kūno kiti žmonės ne
galėjo paliesti. Net ir tiesiai 
i ji žiūrėti buvo neleistina, 
nes, atseit, nuo jo sklindanti 
šviesa gali pakenkti papras
to žmogaus akims. Taigi ir
siuvėjas jam drabužius tega-Į kupui 
ėjo matuoti tik žiūrėdamas'

Į veidrodi ir nepaliesdamas* 
mperatoriaus. Aišku, kad! 
aip pasiūti drabužiai nega-j 
ir gražiai atrodyti, būti ge-|

šė, kad jis buv o pašalintas, 
bet rugsėjo 13 d. Associated

ninkai jau neieškojo Įpėdi 
nio jo vieton. Jie sudari 

Press pranešė štai ką: ’Par-f 'kolektyvinę vadovybę“, ku
rijos Centro Komitetas iririon Įėjo Molotovas, Berija 
Vyriausiojo Sovieto Prezi-! ir tarp kitų Malenkovas. 
diumas paskelbė, kad jie su-į Netrukus prasidėjo tarp ji 
tikę priimti Chruščiovo pra-; kova už vadovybę. Malen- 
šymą atleisti ji nuo pareigų i kovas norėjo būti Stalino 
dėl pašlijusios jo sveikatos vietoje, bet per jo galvą ver- 
ir jau pežengusio amžiaus'.“ į žėsi Lavrentij Beria, galin
čiais žodžiais, tėve, aš tik gos slaptosios policijos vir-

Jiems rūpi ne lietuvybė? 
puoselėjimas, bet lietuvių 
kišenės — kaip iš jų kuc 
daugiau pinigų ištraukti Va
tikano reikalams. Nemaža' 
karčiu žodžių tenka ir vys- 

V. Blizgiui.
Albinas Gumbaragis 

WATERBURY, CONN.

rai prigulę 
riaus kūno.

prie įmperato-

Dabar, ypač antrojo pa
saulinio karo metu amerikie
čiams Japoniją nugalėjus, ir 
Japonijos imperatorius jair 
nebelaikomas "saulės sūnu
mi“, o tik paprastu mirtingu

A. Aleksiui 85 metai

Muzikui Aleksandrui A- 
leksiui spalio 10 d. sukako 
85 metai amžiaus, bet jis 
tebėra darbingas ir šiandien 
tebeeina Šv. Juozapo lietu
vių parapijos vargonininko

Kad jis nemoka perskai
tyti, — tai jo asmeniškas 
reikalas, bet dabar yra pro
ga išmokti, nes atsidaro šeš
tadieninė lietuvių mokykla. 
Tačiau, kad jis, būdamas 
LB apylinkės pirmininkas, 
visuomeniniais doleriais už
pirko Vasario 16 d. minėji
mui ir gegužės 16 d. LB su
važiavimui nelietuvių kalba 
pamaldas, tai čia jau lietu
vių reikalas. To neturi būti!

Lietuviai amžiais budėjo, 
sunkiausiais laikais prieš ca
ro žandarus kovojo, daug jų 
žuvo, bet lietuviško rašto ir 
kalbos niekad neišsižadėjo.

Anais laikais R. katalikų 
.bažnyčiose mišios buvo lo
tynų kalba, o priedai — tau
tybių kalba. Taigi. šv. And
riejaus bažnyčioje buvo tas 
pat. Mišias nuo 11-12 vai. 
žmonės vadino lietuvių mi- 
šiomis dėl daugybės priedų 
lietuvių kalba. Aš rašyda
mas išsireišikau. kaip žmo
nės šnekėjo.

Po Ekumeninių suvažia
vimų lotynų kalba pakeista 
i kraštų tautybių kalbas. O 
dabartinis klebonas Gra- 
deck panaikino ano laiko 
lietuvių kalba priedus, ir ne
liko nei biuletenyje lietuviš
ko žodžio.. Lietuvių čia yra 
daug, ir jie nesupranta, ko" 
dėl lietuvių parapijos klebo
nas neįveda lietuviškų pa
maldų?

"Patikslintojai“ apie lie
tuvių kalba pamaldų reika
lingumą, apie Vasario 16 d. 
svetima kalba pamaldas nu
tyli. Reiškia, jie esamą pa
dėti "laikina“.

1952 m. šeštadieninės lie
tuvių mokyklos vedėja K. 
Marijjošienė pakvietė mane 
mokytoju. Aš mokiau paau
gusių vaikų grupę. Po metų 
kitų tie vaikai mokyklą pa
baigė, o jų vieton atėjo pri
augantieji, atsirado ir naujų 
mokytojų, tada aš pasitrau
kiau, bet nuo talkos neatsi 
sakiau. Už visą savo darbą 
jokio atlyginimo nenorėjau 
ir negavau.

Perėmus mokyklos vado- 
Vavimą p. Beinoriui. nebu
vau kviestas jokioms parei
goms iki mokyklos uždary
mo. Dabar, organizuojant

Alfonsas Burneika

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamas Pone 
Redaktoriau,

"Keleivio“ 39 -me nume-' 
ryje, Moterų skyriuje, buvo 
labai Įdomus straipsnis apie 
Lietuvos Statutą. Jame au
torius nurodo, kad senasis 

! Lietuvos Statutas veikė Di- 
; tižiosios Lietuvos Kunigaikš-

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

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

Ekskursija j Argentiną
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU,

vadovaujamas VValter Rask-Raš^iausko, 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 New Yorke.
* Kaina vienam asmeniui — $568.00.
* 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 VVestern Avenue 
Chicago. Illinois 60643 
Telefonas: (312) 238-9787

JAU SPAUSDINAMAS

"KELEIVIO“ 1 972 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

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

KELEIVIS

636 E. Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

paaiškinau, ka apie Chruš-i šininkas, ir toks pat gruzi- 
čiovą skelbė AP žinių agen-: nas. kaip Stalinas buvo. į žmogumi. Vadinasi, dabar 
tūra? Todėl drg. Zamžickas Chruščiovas tuo tarpu laikė-/ ir siuvėjas gali jį patogiai 
klysta, darydamas iš to iš- si nuošaliai ir žiūrėjo, kuris į matuoti, tad jis jau ir gražes- 
vadą, kad aš nežinąs. kas jų pirma neteks galvos Tr nius drabužius dėvi,

pareigas ir tebedalyvauja i mokyklą iš naujo, nei vienas 
vietos lietuvių visuomeninėj! atsakingas asmuo nesiūlė: 
veikloj. : man jokių pareigų, todėl.

A. Aleksis nuo pat atvyki- f kaij) matote, ii jokio atkiša
mo i Ameriką 1913 m, kibo;K'mo negalėjo būti,

KELEIVIOa
prenumerata-gera

dovana
I
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MOTERŲ SKYRIUS Į
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Justinas Marcinkevičius

DVI MOTERYS ,

Teises patarimai

JUOZAS GRUŠAS
F : • * * ' 1

Mergaitė su balandžiais
Balti ir mėlyni balandžiai skraidė ties plačia medžiais 

apaugusia sodyba. Be garso ir lengvai suposi ir vartėsi jie 
pilkame rudens danguje, lyg ant vandens išmesti sviedi
niai, smarkiam vėjui pučiant.

Du didžiuliai gluosniai, apgožę gyvenamąjį namą, 
saulės spindulių nušviesti spindėjo tokiu skaidriu gelsvu
mu, tarsi jie būtų nulieti iš gryno gintaro. Visur prižarsty
ta palšų ir geltonų lapų; oras kvepėjo obuoliais ir šviežiu 
javu; protarpiais vėjas iš kažkur atnešdavo kuliamosios 
mašinos garsus.

Nepaprastai giedra spalio mėnesio digną jau slinko 
į pavakarį. , . <; .

Pasirėmusi į gluosnį, stovėjo mergina, o šalia jos ant 
žalios vejos buvo numestas baltos drobės ryšulys.

Tai jauna ūkio samdinė Augustė, aukšta, rudakė ’.r 
tamsiaplaukė; veidas, kuris niekur negalėjo likti nepa
stebėtas, buvo truputį papurtęs, neramus, priminė, gal 
būt, ir ilgai užsitęsusį verksmą. Ji buvo apsivilkusi plonu 
vasariniu apsiaustu ir visai basomis kojomis, kurių dailu
mo negalėjo sunaikinti sunkūs žingsniai po darbo našta.

Mergina ilgai žiūrėjo į didelio namo duris, kurios 
buvo užrakintos, kai ji su tuo mažu drobės ryšuliu atsi
dūrė pačiame ūkio kieme.

Ji galvojo apie šeimininko sūnų Antaną, išdidų ber
ną, meilų ir šiurkštų mėlynakį, kuris po šito skaudaus pa
sikalbėjimo kažkur dingo; išjojo pro gluosnius ant sartojo 
eižilo — risčia, neatsigręždamas, palinkęs prie karčių; 
gal būt, jausdamas už savo nugaros tylų kažkieno šauks
mą. Jos širdis nujautė: jis greit negrįš; giminių yra ir už 
trisdešimt varstų.

Staiga Augustės žvilgsnis nukrypo į balandžius, ku
rie tyliai leidosi ant graigo, atsargiai dėliojo raudonas ko
jukes suaižėjusiomis stogo lentelėmis ir saulėje šildė gū
žius, žėrinčius visomis vaivorykštės spalvomis.

Augustės veidas nejučiomis ėmė keistis, žvilgsnis 
pasidarė kupinas ryžto ir drąsos; ji atsitiesė, pakėlė galvą, 
norėjo žengti į vidų, bet atsiminė, kad raktas šeimininko 
kišenėje.

Apie svirną vaikščiojo aukštas, nukarusiais ūsais šei 
mininkas. Piktai iš padilbų jis dirsčiojo į merginą, nekant
riai laukdamas, kada ji pasiims savo ryšulį, užsimes anl 
pečių ir nueis taku pro sodą. per lauką — ir nusineš su 
savim vardą ir atminimą, ir tą gėdą. kuri šiandieną jo se 
nūs pečius slegia prie žemės.

Turtingas jo giminės garsas nuo seno sklinda plačioj* 
apylinkėje, keldamas kiekvienam pagarbą. Ir štai dabar.. 
Jo plaukai dar labiau pražilo, skruostuęfee suniuro juodi 
duobių šešėliai, o šlykštus pažeminimas primynė jo išdi 
džią galvą. t ri R ( T ! . itl

— Keliauk, keliauk, — beveik maldaudamas, suval 
dęs pykti, dabar jis tarė, prisėlinęs prie merginos, — ke 
liauk tu... keliauk!

Augustė sudrebėjo, išgirdusi pažįstamą balsą. Išplė
tusi akis žiūrėjo į pageltusį veidą to žmogaus, kuris ką tik 
išmetė jos daiktus iš namų.

— Man reikia... balandžių, — ištarė, tvirtą žvilgsn' 
įbedusi i šeimininko akis.

— Ką? — nesuprasdamas suriko senis.

— Jei negausiu poros balandžių — neisiu! — šaltai 
bet griežtai paaiškino, beveik negalvodama.

Raukšlėtas veidas kaskart vis labiau raudo, įkritusios 
akys ėmė spindėti pikta ugnim. *13’

— Užteks, užteks... Mano širdis nebeišlaikys... Imk 
tuos savo balandžius ir greičiau iš mano namų!

— Aš turiu įeiti i vidų.

Šeimininkas keletą kartų ranka numojo ir nuėjęs at
rakino duris, galvodamas: dar kokios kvailos užgaidos...

• » w
Iš plačios priemenės laiptai veda ant aukšto, kurio

Dvi moterys man sakė tiesą: *

„Mielas... Brangus... Vienintelis^.“
Dvi moterys mane mylėdamos barė,

Dvi moterys tylėdamos man priekaištavo.

Dvi moterys man viską atleido,
Dvi moterys manimi didžiavos.

Viena buvo mano motina,

Antra mano vaikų motina.

sc rara p?

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoj? klausimus teisė 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendn 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivi* 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesios š»”« 

adresu:

l)r. iM. Šveikauskas, Attorney ai Law.
Co-operative Bank Blaza
1864 Centre Street 
Boston, Mass. 021

viename gale — balandynas, kitame — mažas dūmtrau
kio apšildomas kambarys, o vidury, tuščiame plote, rudens , uvo Puidai ę permaži. Vai- 
naktimis vaikšto vaiduokliai. Čia ii po dienos darbu ilsė- k?m P.aauSus’ reikla <lau-ji po dienos darbų 
josi, dar negirdėdama vaiduoklių; čia, po žemomis, į kars
to dangtį panašiomis lubomis buvo pražydusi jos laimė, 
didžiausia mergaitės laimė, kuri gal jau niekad nepasi
kartos.

m. lapkričio menes..
Šių metų sausio mėnesic 

1 pradžioje gavome laišką iš
savo buvusio agento, kai’ 
mes jam turime sumokėti jc 

i

Klausimas

1970 m. liepos mėnesį, 
nutarę parduoti savo namus, 
kreipėmės į vietinį agentą
(real estate broker). Namai; komisiją, nes mes pardavė

me namus jo „surastam 
pirkėjui. Susisiekę su kai-

giau vietos.

Tas agentas atėjo pas 
mus, ir mes pasirašėme „ex- 
clusive brokership“ sutartį 
(išimtinis agentas). Ta su
tartis turėjo galioti iki spa-i 
lio 15 d.

Dabar ji žengia laiptais į tą šiurpią pastogę, tarsi į sa
vo praeitį. — žengia iš lėto, sustodama; praeitis prieš ją 
gyva, skausminga — suplėšyta į gabalus, lyg jos pačios j 
austa drobė, j Mudu su žmona abejojo-

j me tokią sutartį rašytis, bet
Duris ji užsikabindavo didžiuliu kabliu, kiekvieną : kitaip agentas nesutiko tar- 

kartą su pašaipa pagalvodama: koks juokdarys tokiom j pininkauti, nes, sako, jis tu- 
mažom durim įtaisė tokį didelį, į nematytą raktą panašų rėsiąs išlaidų ir be tokios
kablį! Tur būt, taip reikėjo. Pasaulis piktas. Pasaulis pa
klaikęs.

sutarties pardavimu nesido
mi. Sutikome.

Vieną vasaros naktį jis, šeimininko sūnus, tarė už
duru:

— Atkabink! Noriu pažiūrėti balandžių.

mynais, mūsų buvusių namų 
gyventojais, iš 'jų sužinojo
me. kad ir jie gavo tokį pat 
laišką nuo agento. Jis ir 
mums. ir kaimynams grasi
na teismu.

Prašome mums patarti, ar 
yra prasmės samdyti advo
katą ir padaryti išlaidų šiuo 
momentu? Ar iš tikrųjų ga
li tas agentas prie mūsų pri
sikabinti? Juk sutarties ter
minas baigėsi spalio mėn. 
15 d., o namais apsikeitėme 
lapkričio mėnesį.

Labai įprašome galimai 
greičiau mums atsakyti.

A.S.

Ohio valstija.

Atsakymas

Sunku Tamstoms konkre
čiai patarti, neskaičius su a- 
gentu sudarytos sutrties.

Mes jam pasakėme, kad 
norime už savo namus gau- 

| ti $18,000 grynais, atseit,
| jau atskaičius jo komisiją.
■ Jis po to buvo atvedęs kele-

Balandžių? Balsas jausmingas, švelnus, bet žodžiai tą galimų pirkėjų, bet is to
kvaili; balandvnas juk antrame pastogės gale. nieko neišėjo. Prie mūsų na

mų agentas išstatė „for sa-
— Girdi, varliūkšti! Atkabink duris! Balandžiai nori, ‘ lentutę.

paskiaityti. j Vieną sekmadieni, rugpiū-i
“ . u • • • Exclusive sutarčių yra vi-............. , ..... . - v, , .... . cio menesio pabaigoje, pa- -JIšlipo n iš lovos ir tyliai ant pirštų galų priselino prie ■ , , . 1 ? J 1, , • , . . ...... .. skambino mums musų agen-durą-slopmdama baimę, nerimą ir juoką; jeigu jis ap-jtas kg ka(| .?

sinnka. pats turi suprasti. i v,,™pats turi suprasti.

Bet ne, jis neapsirinka — ne toks... Mintis anksčiau
! klientą (customer), kuris 
gyvena netoli mūsų. Jam

, . v. . . .! mūsų namas patinka. Sakė-
buvo perbėgusi kaip vėjas — atšiaurus ir kvepiantis vėjas me> {egUĮ ateina pasižiūrėti. 
— ji suvirpėdavo visa: vieną kartą jis pasibels į jos duris. ’. .
būtinai pasibels, bet ji neatkabins, nepakels to keisto rak- j. eir!^_ \Iena senyv a P01 a 1 J 1 ir apžiūri musų namus. Kitą

dieną mums skambina agento — niekada!
„ ......... .... ; tas, ar galis ateiti su mumis

A • . .svel"ia,lr tylia, šaute Jis,- įkalbti. Vakare atėjo ir
Auguste! Visą naktj as pne tavo durą- pasakė, kad ta pora, kuri

Širdis - nors ir sugniaužk ją kumščiais Vasaros; ž <ai did^nius
naktis — slopinamai karsta; oras — net jos kambario

Auguste! Auguste!

oras — nuo žemės iki dangaus pilnas vystančių žiedų. 

— Mano rankose miršta du balandžiai! Atkabink!

ai
Balandžiai! 

netiesa.
Ji patikėjo. Ne, ji, tur būt, žinojo, kad

— Jei tu meluoji, galas tau! — ištarė kvailai ir atka
bino duris — ranką kažkas nematomas kitas pakėlė. Nu
bėgo prie atviro lango; ji šoks pro langą arba šauks.

Du meškos šuoliai, ji visa suvirpėjo — pasijuto tarp 
letenų.

— Va, apie kokius balandžius aš galvojau!

Tai buvo jos pražūtis. Iš karto ji suprato, — ir, gal 
būt. nieko nesuprato. Nagais apdraskė jam veidą, bet ne
šaukė ir nešoko pro langą.

Nuo pat pavasario jis buvo įstrigęs, prieš jos valią 
Įsibrovęs į jos mintis. Tą puskvaišę Stefaniją keldavo į 
ratus ir ilgai laikydavo glėbyje. Ji sekė akimis kiekviena 
jo žingsnį; per šienapiūtę jis jau nebežiūrėjo į Stefaniją. 
Dar nieko nebuvo įvykę, o buvo jau viskas nebeatitaisoma.

(Bus daugiau)

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE 

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

namus netoli mūsų. Tie na
mai jiems esą perdideli, ii 
jis galvojąs, gal mums tiks. 
Apsisvarstėm. Būtų neblo
ga kaimynystėje turėti di
desnius namus, vaikai čia 
pat mokosi, priprato. Sakė
me, gerai, apžiūrėsime. Nu
ėję namų apžiūrėti, nutarė
me. kad tie namai mums ne
tinka. Žymiai už mūsų na
mus senesni ir reikalingi 
daug remonto. Taip ir pasa
kėme savo agentui.

Daugiau mes jo negirdėjo
me. Jis keletą kartų paskam
bino. bet dauigau pirkėjų 
nevedė. Mes žiūrėjome viso
kių kitų namų patys ir per 
kitus agentus ir sekėme laik
raščių skelbimus, bet tinka
mų namų neradome.

Terminui praėjus, lapkri
čio mėnesio viduryje, mes 
susisiekėme su savo kaimy
nais, kurie žiūrėjo mūsų na
mų anksčiau. Vėl apžiūrė
jome jų namus, o jie mūsų. 
Po ilgų derybų nutarėme 
keistis (to exchange), jiems 
dar primokant 3000 dolerių. 
Nuėjome pas advokatą, ku
ris mums sutvarkė dokumen
tus, ir taip pasikeitėme na
mais. Tai viskas ivvko 1970

šokių ir įvairių. Paprastai 
šitokia sutartis reiškia, kad 
agentui yra pavedama „iš
imtinai“ parduoti namus.

Šis reikalas nėra toks pa
prastas, kaip Tamstai gali 
atrodyti, ir aš patariu nedel
siant šį reikalą atiduoti ad
vokatui. Taip pat patariu su 
agentu nesikalbėti tol, kol 
turėsi advokatą. Žinoma, jei 
esate pasiimošę dėl šio rei
kalo su agentu padalyti 
kompromisą. — būtų patar
tina su juo pasikalbėti ir pa
sistengti reikalą užbaigti 
„geruoju“. be teismo. 
Tamstom kaimyną ir būsi
mą pirkėją ir jis buvęs pir
kimo-pardavimo arba pasi
keitimo namais tiesioginė 
priežastis (procuring cau- 
se).

SAUGIAUSIAS KRAŠTAS 

MOTERIMS

Vienas kraštas, 
sias visame pasaulyje, be
veik be jokių nusikaltimų, 
yra Islandija. Tai sala, be
eik Virginijos valstybės di

dumo, gulinti šiaurės Atlan
to okeane.

Gyventojų — 200,000. O 
šie yra taip ištikimi įstaty
mams, kad per 30 metų te
buvo vos šeši nužudymai.

Islandijoje nėra nei mir
ties bausmės, žmonės vra la- 
bai svetingi, smagūs, dori ir 
mėgstantieji visiems padėti. 
Netgi teisėjas Armann Kris- 
tinson, kuris pasiuntė vieną 
tų retų žmogžudžių į kalėji
mą, pakvietė nusikaltėlį, 
šiam baigus bausmę, savo 
namų svečiu.

saugiau-

Islandija buvo daugiausia 
kolonizuota norvegų. Islan
dijoje netikima, kad žiaurus 
nubaudimas taiso žmogų.. 
Jei jaunuolis pagaunamas 
menkoje vagystėje ar gir
tuokliaujant. jam duodama 
lengva bausmė, kuri net ati
dedama. Islandijos teismas 
tai vadina „sulaikytu kalti
nimu“ ir paveda tokį jau
nuolį „socialinėn prižiūron“.

, . . . Nuo 80 iki 90 procentų to-
Tcjkiu būdu, jei per tą Jai-* uju jaunuolių nebepakartoja 

jokio nusikaltimo visam lai
kui. Tėvai ir giminės tai už-

kotarpį ir pats savininkas 
parduotų namus, — agentui 
vistiek priklausys komisija, tikrina.

Mačiau „exclusive“ sutar
čių, kuriose buvo numatyta, 
kad jei savininkas parduotų 
namus agento „atvestam“ 
pirėjui per 90 dienų po su
tarties termino pasibaigimo 
agentui vistiek bus sumokė 
ta komisija. Viskas priklau
so nuo to, kaip ši ”exclusive 
right to sėli“ sutartis buvc 
suredaguota. Paprastai šiuo
se dalykuose svarbu, ar a- 
gentas surado ir pristatė na 
mų savininkui pirkėją, kuris 
buvo pasiruošęs pirkti ir ga 
Įėjo pirkti (ready, willing 
and able to buy), namų sa
vininko nustatytomis sąly
gomis. Jei jis tai padarė, ta 
jam priklauso komisija.

Iš Tamstos aprašomų ap 
linkybių atrodo, kad tokie 
pirkėjo agentas nebuvo pri 
statęs.

Be to, yra klausimas, ai 
čia buvo namų „pardavi
mas“, ar „pasikeitimas na 
mais“ ir ar sutartis buvo nu
mačiusi tokį eventualumą. ’

Be to. žinoma, kaip nuro
dyta aukščiau, yra klausi
mas. ar namų savininkas 
buvo visai „laisvas“ parduo
ti namus, pasibaigus ”exclu- 
sive“ sutarties terminui, ar 
dar turėjo pareigų agento 
atžvilgiu.

Agento argumentas aiš
kiai bus. kad jis pristatęs’je.

Islandijoje tikima, kad 
svarbu gero vardo grąžini
mas, ne pati bausmė. Todėl 
nusikaltėliams — kaliniams 
leidžiama eiti į miestą, pa
žiūrėti filmų, aplankyti gi
mines, tik turi sugrižti vidur
naktį, nes tada kalėjimo var
tai užrakinami.

(„Draugas“)

GINA VYRU TEISĘ

Pennsylvanijos prokuro
ras įspėjo moterų plaukų 
kirpėjas, kad jos negalin
gos atsisakyti patarnauti ir 
Igaplaukiams vyrams, kurie 
užeina į grožio salioną ir 
prašo jiems suraityti ar ki
taip sutaisyti plaukus. Esą, 
vyrai turi tai}) pat lygias tei
ses su moterimis, kaip i)’ mo- 
erys su vyrais, tai reikia a- 

biem lytim lygiai ir patar
nauti.

ANGLIJA

Dainuos L. Šukytė

listė Lilija Šukytė, kuri šiuo 
metu dainuoja Vokietijoje, 
kitų metų kovo mėnesį su 
Miuncheno opera vyks į 
Londoną ir čia Covent Gar- 
den dainuos „Capi iccio“ o- 
peroje.

Kortų gimtinė yra Indija.
Į Europą jos atėjo 14 amžių-
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Vietines žinios
POKALBIO VALANDĖLĖ SU DAILININKAIS ‘

A. IR A. TAMOŠAIČIAIS

šiuo metu Bostone vieši| — Pirmiausia noriu pasi-
reti svečiai iš Kanados—i džiaugti, kad lietuviai Bos- 
dailininkai Antanas ir Anas-j tone turi gerą vardą miesto 
tazija Tamošaičiai, kurių vadovybėje, kuri pakvietė 
darbu paroda vyksta Bosto
no New City Hali meno ga
lerijoje ir tęsis porą savai
čių — iki lapkričio 13 d.

Dail. A. ir A. Tamošaičių 
vardas ir 'jų darbai mūsų vi
suomenei yra plačiausiai ži
nomi. Jų tapybos ir kt. kūri
nius daugelis esame Įvairiom 
progom regėję parodose, o

našlių karalieno
*

RINKSIME NAUJĄ KARALIENĘ!

12.. Jk i> . ' * AttlUbaSl
SANDAROS MOTERŲ KLUBAS

sekmadieni, lapkričio 7 d. 4 vai. popiet,

So. Bostono Lietuvių Piliečių draugijos II aukšto salėje 
368 Broadivay, So. Bostone 

jau dvidešimt ketvirtąjį kartą rinks

Gana
?.A\

nereikalingai eikvoti kurui alyvą
S a Vįy b ė s :

I’roduktingumas
Grožis

Ekonomija

mudu iš Kanados su savo 
dailės paroda Į Bostono City 
Hali. Manau, kad tai nekas
dieninė proga lietuviams 
dailininkams išstatyti savo 
darbus šioje modernioje ga- 

! lelijoje. Tai tikrai mums di
delis malonumas.

Žinoma, tai iš svečio lupi 
girdėdami, džiaugiamės ir 
mes ir vejame nuo savo kak
tos it musę tupiančią liaudiš
ką minti: ”Negirk dienos be 
vakaro.“... Mes norime irgi

Bankete kus pagerbtos visos buvusios karalienės ir kara 
liai. Jame dalyvaus ir pirmoji karalienė Juzė Savickienė, 
išrinkta 1947 metais, su savo karaliumi.
Bus skani vakarienė su gėrimais. Gros Micky Habarek 
orkestras.
Bus linksma ir Įdomu visiems.
Nuoširdžiai kviečiame Bostono ir apylinkės lietuvius gau 
šiai dalyvauti.

Valdyba

1971
Aiyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Namams šildyti 

Sūriausias pirkiny

Rytdienos Įrengimas

Anastazijos Tamošaitienės 
darbo tautiniais kostiumais 
dar ir čia pat su pasididžia
vimu puošiasi neviena lietu
vaitė. Negalėdami čia išsa- tikėti, kad po geros pradžios
miai nupasakoti šių dailinin- 
ku porelės viso gyvenimo ir 
kūrybos kelio, nes tai užim-

bus dar geresnė pabaiga ir 
mūsų visuomenė savo nepa
slankumu nesumažins daili-

Pi’nns įrengimas. Įskaitant aly
vos burnerį, pūtėją. oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metų garantija.

•It-'-f.

tu porą ištisų Keleivio nu-1 ninko optimizmo, 
merių, priminsime tik irum- i _ Paskutiniais dešimtme- 
piausiai kelis svai^esmus; čiais amerikiečių ir kanadie-
faktus. į dailėje yra reiškęsi, o ir

Antanas Tamošaitis I 929 dabar reiškiasi daug kryp- 
m. baigė Kauno meno mo- čių, Į kurias yra Įsijungę ir 
kyklą, tapybą studijavęs pas lietuviai dailininkai. Jei ga- 
dail. J. Vienozinski. gratiką Įjma paklausti, kokiai dailės 
pas dail. A. Galdiką, vėliau meno srovei jūs patys pri-;
jau ilgus metus dėstė ir toje skiltumėte savo kūryba? 
pat meno mokykloje, ir Dot- dailininkas> pa?iOstęs'
nuves Z U. akaoemijoje, .r piauka —
ytlniaus dailės akademijoje piiltiau alskjnh:
ir Kauno taikomosios dailės] 1
institute. 1945 m. Glasenba-i — Bemaž visos dailės 
che (Austrijoje) buvo Įkū-'j kryptys yra atsirėmusios i 
ręs savo dailės studiją, 1946-' kurią nors vadinamą srovę 
1949 m. profesoriavo Ecole ar teoriją: realizmą, impre- 
des Alis et Metiers Freibur-j sionizmą, ekspresionizmą, 
ge, o atsikėlęs i Kanadą, vėl j kubizmą, ”op, pop-art“ ir 
darbavosi savo srity, gi jau j kt. Aš, kaip lietuvis, esu is- 
eilė metų pastoviai Įsikūręs augęs ir dailės mokslus ėjęs

Lakštingala respublikonų Lietuviai pasaulio šventėje

renginy • pos^ono tarptautinis ins-
Bostono Lietusių Respub- titutas spalio 28-31 d.d. di- 

iikonų klubas, kuriam vado- džiulėse Commonvvealth ka- 
vauja Jonas Vasys, spalio reivinėse surengė jau antrą- 
30 d. surengė So. Bostono ją ”Viso pasaulio šventę“.
Lietuvių Piliečių d-jos salėje Ir tikrai, ten buvo vienaip ai 
vakarą. Jo meninę programą kitaip atstovaujama kone 
atliko iš Montrealio atvyku- visai mūsų žemei. Kelios dė
si solistė Gina Čapkauskie- šimtys tautų ten dalyvavo 
nė. jai akompanavo dr. Vy- tai su savo valgi ais, tai liau-; reikalais, todėl kyla klausi- 
tenis Vasyliūnas. dies dirbiniais, tai dainomis mas, kodėl valdyba tų Šu-‘

Kad G. Čapkauskienė pa- ir šokiais, šventę aplankė rum burum programose ne-' 
sirodė Bostone pirmą kartą tūkstančiai žmonių. numato nei jokios meninės'
šių metų pavasarį Laisvės; ^tuviams ten,‘ kaip ir dalies?
Vai po lenginy. Keleivio re- daug kur kitur, atstovavo O-į------——*------------------------
cenzentas ją pavadino laks- nog j.,a-kienėS vadOvaujamii Galva žmogui duota ne
tingala. Reikia pridėti, kad svaini lobo'lso labo aPie tam, kad jissakvtu, Ragaišį kartą toji lakštingala buvo iannimn čoėtnrlioni v\to« I • . ‘ i i '• it ii- .i i - • • i jaunimo, besiaoieni 'yres-j voia o tam kad u- an^'ga'-dar labiau patobulejusi, dar!...................... - - « J ' ’ ‘ 1
tv
dai. TV— *2'*'’ “J i'~ ni. Juos ir televizija pasir
sigerejimą. Savo meno pub-. ko parodyti. ‘ Sekmadieni 
likai ji n nepašykštėjo pa-į mažjeji pademonstravo gau-
dainavo net lo damų.

Paskutinė modernaus alvva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

470 .Vatus Street, (Juincv. Mass. 02169 
Alyvos burn-'-'o ap!^ -lavintas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

pinasi ir kultūros - švietimo LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla

&FUEL CHIEF1 Oil Heating Eąuipment r

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 SIme 
(sieninis).

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė- 
?• *

D. Poška

t i ?• , . ,-. - , jaunimu. oesiduiem vyieo-s voia o tam kad ns aosiga
,ar labiau patobulėjus], dar Rj j su fĮįrĮeiįu pasisekimu! Votu p,.;ek sakydamas 
yirtesne ir spalvingesne ir pašJoko Malfln? Landyti. ',,l) I1
iai labiau kėlė vi>uoiini pa- nk juos jr televizija nasirin- ----------------- - ~

PATARIAMA ĮSIGYTI

Kingstone savo „laukiniame 
ūkyje“. Jis yra dalyvavęs 
parodose ne tik Lietuvoje, 
bet jau nuo 1937 m. Pary
žiuje, Berlyne, Nevv Yorke.

savame krašte. Ilgai rinkęs 
ir tyrinėjęs liaudies meną, 
suradau, kad ir mano dailė 
gali būti atsirėmusi bei Įlei
dusi šaknis Į mūsų tautinę

_ , , , .. , šiai publikai Vėdarą. Kalve-; T. _ _ ,
I vakarą buvo atvykusi ir, „ h. Suktini. Mažiausias šo- sias K Bareno kn>-as: 

kalbėjo korgie>manė Mar- kejas buvo bene 4 metų.; Tūboto gaidžio metai.; 
garet Heckler. Publikai Ja žiūrovai pamatė, kad
pristatė Algis Makaitis.

Svečiu tarne buvo ir iš to-

ir daugely kitų užsienio me- dailę. Taigi, savo mene ne- 
no centru ir lietuviu kolonL nnrin r.Pi niokn spkti noi hptnoriu nei nieko sekti, nei bet 

ko pamėgdžioti, o tik savitu 
braižu tapyti paveikslus ma
no mėgiamom daugumoje 
folklorinėm temom ir šių 
dienų meno ritmu.

— Ačiū. — sakome, —už 
tiesų ir aiškų žodi apie save. 
Tegul dabar tauta, ilgai ne- 
sigrabaliodama aplinkui, ži
nos, ko jūsų kūiyboję ir šio
je parodoje ieškoti.

Tarp kitų pokalbių krei-, 
pėmės kiek informacijų ir ii 
malonią Anastaziją Tamo-j 
šaitienė:

— Iš seno visi žino, kad

jų. Jis bendradarbiavo spau
doje ir yra išleidęs eilę kny
gų, ypač liečiančių sodžiaus 
meno klausimus.

Daug galėtume papasako
ti ir apie dail. Anastaziją 
Tamošaitienę, studijavusią 
meną Kaune, vėliau juostų 
ir kilimų audimą Švedijoje 
ir Austrijoje, 1948 m. Mont- 

įrealy Įsteigusią savo meno 
’studiją, dar prieš Antrąjį pa
saulini karą dalyvavusią 

, tarptautinėse parodose Pa
ryžiuje, Berlyne. Nevv Yor- 
1 ke, o po karo vėl — 1949 ir 
4953 m. parodose Nevv Yor- 
'ke
universitetų Kanadoje 

į Valsybėse ligi pat šių dienų, 
vis susilaukdama aukščiau
sių meno kritikosdvertinimų- 

Dabartinėj parodoj Bos
tono City Hali Antanas Ta- 
’mošaitis yra išstatęs 31 sa- 
• vo tapybos darbą, o Anasta
zija — 33 austus kilimus- 
Igobelenus. Prieš parodos 
'atidarymą mums teko su 
šiais simpatingais dailinin- noms papuošti, kuriems pa
kais ir valandėlę pasikalbę- ti padariau piešinius-karto- 
d !ai"Pv.kį^° parodą nus> Kaikurie iš jų sukurti
liečiančiais klausimais, taip pat lietuvių liaudies te 

— Žinome, kad paskutini momis. Parodos metu ret-

! esate pirmaujanti lietuviškų; 
daugybėje galerijų ir j audinių kūrėja. Jūs puošiate i 
ersitetu Kanadoje ir J. ^r1cll o-imin^:musų moteriškąją giminę 

tautiniais drabužiais, berne
lius prašmatniomis juosto
mis, o vargšų tremtinių žė
rinčias rezidencijas — bran
giais kilimais. Ką ši kartą, 
išstatote Bostono City Hali j 
meno galerijoje?

— Parodoje išstatau 33 
naujai ir s-eniau austus kili- 
mus-gobelenus, skirtus sie-

liau atvykusių, tarp jų Ele
na Devenienė iš Kaliforni
jos ir dr. Vladas Kaupas ir 
Nevv Hampshire valstijos.

Renginys buvo gerai suor
ganizuotas ir pakilios nuo
taikos.

'Li- premijuotas romanas. 438 , 
thuanians“ Bostone ne mirš- psl., kaina minkštais virše-j 
ta. bet dar plečiasi. į liais $3.15, kietais $3.75. !

t Atsitiktiniai susitikimai.
Šurum burum suvalgė net j216 psj kaina minkštais vir-

1.200 sumuštinių

So. Bostono Lietuvių Pil. 
d-ja kasmet savo nariams 
rengia pokyli — Šurum bu- 

Sveikino J. Pakalka rum, kurio kiekvienas daly-
Jonas Pakalka atsiuntė J.is «a™a Ye!™, P°,2 sti,kle’ 

savo ir žmonos šitoki svei- hus degtmes. 2 bonkas alaus 
k-‘nima • ’ ir 2 sumustimu. Šiemet toks

1C. v . • renginys buvo spalio 31 dSiunčiame si sveikinimą o 7 .. z -kt ^nQinr>|KA npr ruMi 9Qmpnnis kiamesha Lake. N.Y.,
kur "vargšai“ unijų nariai 
vra savo organizacijos sve- 
žiai ir-gyvena 4 dienas kaip 
maži "rockefelleriai“.

Kas tiek publikos suvilio- 
Turbūt. veltui duoda

mas tas stiklelis ir užkandis, 
nes svečiai, išgėrę savo nor
mą, suvalgė net 1,200 su
muštinių...

Pažymėtina, kad Į mene

jo?

....Vilkas avies kailyje gal
voja ne apie tą avi, kuri jam sinius susirinkimus nesusi- 
kailinius atidavė, bet apie renka nė 100 narių, 
tą, kuri pati dar savo kaili- Draugijos Įstatuose yra 
niais šildosi. pažymėta, kad draugija rū-

sėliais $2.50.

Parduodu vien:} akeri žemės 
su sodu. 3 namais penkioms šei
moms gyventi ir garažu. Nuo
mos per menesi gaunama $500. 
Noriu, kad nupirktų lietuvis.

Paul Kraus
S050 NW 13 Court,
Miami. Fla. 331 17.

(43)

iAV AlTRAšT I S

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja sRaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotrauką ir atvirai pasiliko 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytoju laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690. Quehec, CANADA

RADIJO PROGRAMA

siilP;

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

dešimtmetį esate surengę 
savo parodų Kanadoje ir ei
lėje JAV vietovių, bet pro 
Bostoną vis prakeliaudavote 
pašaliu. Mes džiaugiamės, 
kad lietuviai ir amerikiečiai 
dabar turės progos pamatyti

karčiais pademonstruosiu 
staklėse patį kilimų-gobele- 
nų audimo meną.

Aišku, mes kalbėjome ir 
daugiau, bet tų kalbų atpa
sakojimas neatstos parodos j 
pamatymo. O ji vyks nuo

jūsų darbus erdvioje ir puoš- lapkričio 1 iki 13 d.. Oficia- 
nioje City Hali galerijoje, lus atidarymas - priėmimas
Bet šia proga būtų malonu 
išgirsti ir jūsų žodį, — krei- čio 4 
įėmės i Antaną Tamošaiti.!

bus ši ketvirtadienį, lapkri- 
d. 6-9 vai. vakaro.

A.V.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 

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

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

Seniausia Lietuvių Radij< 
Yograma Naujoj Anglijo, 
š stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.- veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 

ną. Perduodama: Vėliausiu 
»asaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 

jos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Jaltic Florists gėlių ir dovs 
ių krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas A N 8-0489. Ten gauna* i į 
mas lr Keleivis.

NENUSIMINKI! £!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar 1 oįų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-I.EEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus.

Siųskite 85. gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PROOVCTS
North Sta., P.O. ISov 9112 

Newark, NJ. 07105 i

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS ueieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikaUngiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.0C.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes- 
čio metams.

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithuanian AIHance of America
$07 West 30th Street, Ne^ York. N.Y. 10061
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Vietines žinios
t

Susirenka LDD nariai MIRĖ KUN. M. VEMBRĖ

<#**##**#*#****«**«##*«>**•*** •**#•#*****• k#*####*##*##*#**-

Remkime vienintelį vaikų 

žurnalą

Lietuvių Darbininkų d-jos 
narių susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, lapkričio 7 d. 
2 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patal
pose. Visi nariai kviečiami

Rengėjai kviečia visus at- i dalyvauti.
silankyti ir tuo paremti 
vaikų žurnalo leidimą.

Po ilgos ligos spalio 29 d. 
mirė kun. Mykolas Vembrė, 
gimęs 1904 m. Pakruojo

Kaip minės S. Kudirkos Į 

tragedijos sukaktį

Lapkričio 21 d. Ramovės 
So. Bostono<»

i!

šio

Jau 20 metų vienintelis 
vaikų žurnalas "Eglutė“ 
lanko mūsų jaunuosius skai- ' 
tytojus. "Eglutei“ paremti 
Bostone rengiama šventė Ji 
bus š. m. lapkričio 7 d. 5 vai. 
popiet So. Bostono Lietuvių

N. Jonuška,

sekretorius
Nepamirškime Balfo 

koncerto
I Lapkričio 7 d. 2 vai. po 

Nepamirškime, kad lap- pįetų So. Bostono Lietuvių 
kričio 14 d. bus Balfo sky- piliečių d-jos mažojoj salėj 
riaus banketas So. Bostono jvyks £ y. Sąjungos "Ramo- 

Piliečių d-jos III aukšto sa- Lietuvių Piliečių d-jos salėj. v^4< Bostono skyriaus nariu 
Įėję. Jo meninę programą atliks visuotinis susirinkimas Lie-

Pagrindinė kalbėtoja bus soliste Violeta Balčiūniene. tuvos kariuomenės atkūrimo 
dr. Elona Vaišnienė-Marijo- , T$ dieną baigiasi ir pini- -•> mety sukakties paminėji 
siute. . ginis vajus. Kas dar savo

Kitą programos dalį atliks aukos neatidavėte, paskubė- 
jaunimas, buvę ir dabarti- kitę. Tai padaryti galėsite 
niai "Eglutės“ skaitytojai. >r atvykę į banketą.
Vyresnieji moksleiviai atei
tininkai. padedami Janinos Svečias iš Kalifornijos 
Ambraziejienės, inscenizuos Praeitą savaitę mūsų įi'
Maironio baladę "Čičinską, staigoje lankėsi sena Relei- i 
Šoks Onos Ivaškienės vado- vio skaitytoja iš Dorchest ta
raujamo tautinių šokių sam- rio Oblanienė su sūnumi 
būrio mažiausieji šokėjai, elektronikos inž. Jonu Obla- jamas Brocktono Šv. Kazi- 
Bus muzikos, dainų ir šokių. nu. kuris iš Kalifornijos at- miero lietuvių parapijos 
Ten pat bus surengta "Eglu- vyko į Bostoną savo motinos choras šį sekmadienį, lapkri- 
tės“ žurnalo parodėlė. : aplankyti. Oblanienė pratę- į čio 7 d., atliks Providence 

Šeimininkės vaišins visus sė prenumeratą, o jos sūnus lietuvių parapijos vakarie- 
šventės dalyvius šilta vaka- įsigijo Noremo knygą "Ti- ( nės meninę programą. Pra- 
riene. meless Lithuania“. džia 4 vai. popiet.

Ramovėnų susirinkimas

mo reikalams aptarti.
Visi nariai maloniai kvie

čiami dalyvauti.
Valdyba

J. Gaidelio choras dainuos 

Providence

Juliaus Gaidelio vadovau-

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP. 

a 169 Milbury St

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8*2868

yra vienintelė oficiali j*ta«- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces
terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai it 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Svikliene

, Telelonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 

^Dr. J. Pašakarnio
• Į P 15 D I N I S

CPTOMETRISTAS
^Valandos:
2 nuo 9 vai rvto iki 5 vai. rak L 
| Trečiadieniais neoriimama (

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

i

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
4!) Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta’imo darbus iš lan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 

s ievinių, šaukite visados iki 8 va
landų vaitam.

Telefonas: 698-8675

Ketvirtis & Co.
—JEWELEŠS— 

Laik rodži ai - Dei man tai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai

nD* I
i:

5o
::< I
£Rūp«stinxaž taisomo Inikrodžio* 

žiedus. papuošalu*

378 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

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

182 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vak ryto iki 8 vaL v.. išskyrus šventadienius ir seka. 

.lOOOSiOiSOSOOSOOSOSOOOSOCOOOeOSOCOOOOOSOSOOSCOOSOOiSOOS?

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadway

į
So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268-4662:

I
'♦r***#*****###**####*##*#**#*#***,'

:: -1TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Roddį
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TEIST® 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
TrečiacLeniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

1972 m. sausio 2 d. Bosto- 
; no lituanistinės m-los Kalė
dų Eglutė So. Bostono Liet. 
Pil. dr-jos salėje.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Lapkričio 7 d. 5 vai.
valsčiuje, kunigu įšventintas , Lįrtuiiį PHiečių d-jo'. Pi«t«, &>• B?.^ono„įJ®t“vį Ue'turių’Piliečių d-još“šalT
1927 metais. Lietuve kariuomenė, atkū- 1‘1į.d.'JOS saleJe E«lutes je kun. Alg. Kezio SJ foto

Atvykęs po karo i JAV.1 rimo minėjime dali. progra- 'a al a"'

rengiamame P° Vasario 5 d. So. Bostono

paroda ir filmas "Dvylika“,
velionis kunigo pareigas nuo mos skiriama Simui Kudir- Lapkričio 7 d. So. Bosto- ruošia skaučių Židinys ir sk. 
1950 iki 1963 m. ėio Stough- kai prisiminti. Ją ruošia Jur- no Lietuviu Piliečiu d-ios sa- Grandis.1950 iki 1963 m. ėjo Stough- kai prisiminti. Ją ruošia Jur- no Lietuvių Piliečių d-jos sa
tone. vėliau Brocktone ir pa- gis Jašinskas. . įėję Sandaros moterų klubo
čiu paskutiniuoju metu bu- Tragedijos sukakties die- našlių banketas.

T .... ną — lapkričio 23 d.—Simo T , ... , . , o T1 ,vo Lawrence, visur aktyviai v «- » , . - 1 Lapkričio 14 d. So. Bosto-, , , • • . v Kudirkos komitetas organi-; . „... .. ,dalyvaudamas ir vietos lie- . j i •• , . į- no Lietuvių Piliečių dr-jos
tuviu visuomemneje vc-iklo- . saleje Balto metinis rengi-v- i . i . o , thas Vineyard salą, prie ku- J ®je. Jis buvo ir dažnas Bosto-; - , ... . . nys...... mos buvo išduotas sovietam J
no ie uvių 11 .trinių t a y v is, gjmas |ęutjįrka. Dalvauti ga- Lapkričio 21 d. So. Bosto- 
o taip pat bendradarbiavo - - • - -.......................
katalikiškoje spaudoje.

Bostone liko jo brolis Juo
zas, kuriam reiškiame gilią 
užuojautą. "

Dail. A. ir A. Tamošaičiai 

Kultūriniame subatvakary

Kultūriniame subatvaka- j 
ryje, kuris įvyks lapkričio 13 i 
dieną Tautinės S-gos na-1

lės visi, kas tik norės. Smul- no Lietuvių Piliečių d-jos di- 
kesnių informacijų bus gali- džiojoje salėje Lietuvos ka
rna gauti Keleivy ir Lietuvių riuomenės atkūrimo 52 me- 
Enciklopedijoje.

Kviečiame į kortų vakarą
šeštadienį, lapkričio 6 d.

8 vai. vak. parapijos salėje, 
492 E. Seventh St., So. Bos
tone, yra ruošiamas kortų; 
(wist) vakaras. Visas peK! 
nas skiriamas parapijai. Bus Į

tų sukakties minėjimas.

r"

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

Kovo 12 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je St. ir V. Minkų radijo 
rengiama 38 m. sukaktuvinė 
talentų popietė ir "Miss Li
thuania of N.E.“ gražuolės 
balius.

1

muose. dalyvaus dailininkai i dau? vertingų 5lovanji “-ge-. 
__  x •• m 1 ru užkandžiu. Visus kviečia-'fAntanas ir Anastazija Ta

mošaičiai, kurių darbų paro
da šiuo metu vyksta Bostono 
miesto valdybos rūmuose. 

Subatvakary dail. Anta-

ų užkandžių, 
me dalyvauti ir linksmai 
praleisti vakarą.

Vakarą ruošia Ona Neve- 
rienė ir Genė Razvadauskie- 
nė.

nas Tamošaitis kalbės apie Iki malonaus pasimatymo. , 
lietuvių liaudies meną. j Rengėjos

"AKVARIUMAS - PETORAMA BROADVVAY“

654 E. Broad way, So. Boston, Mass., tel. 269-9842

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

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

A. .f. NAMAKSV
! Real Estate & Insurance j! 

321 Country Club Rd. ;>
Newton Centre, Mass. 02159;- 

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nešMinčiame.

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
ALFREI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500
v;

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

51®
5b

Nuo įdėjimo dienos— Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius melus. 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 susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
virš 210,000,000

- iU:! n« •
Dažau ir Taisau 5

► Namus iš lauko ir viduje. * 
t Lipdau popierius ir taisai 2 
t viską, ką pataisyti reikia. $ 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

4«« I ««««<1•I

Flood Sąuare
Hardivare C o.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY
SOUTH BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Daža? 
Popieros Siaroma s 

Stiklas Langams 
Vlackia reikmenys narnami 

Reikmenys plumbariama 
'T<«nk-ie cateiiea daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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 
vielines 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
me maistą, pinigus ir galite už
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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
1$ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

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

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

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

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių
į ĮBostone

Darbo vai«.<uos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadway 
So. Boston, Mass. G2127

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

« > 
::

i.
::




