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Karo liepsna plečiasi
ir Laoso džunglėse

Komunistai palengva ryja kitą Azijos strateginiai 
svarbų kraštą. Didėja pavojus Thaįląndui ir KambodijaL 
JAV turi plėsti karo veiksmus, ir karo galas tolsta.

centracija, aišku, tuoj sukė
lė ir kaikurių kongresmanų 
bei senatorių susijaudinimą 
ir vyriausybės kritiką O to 
komunistai kaip tik ir sie
kia. jie nori sudaryti tokią 
padėtį, kad išryškėtų vaiz
das. jog prezidento pažadė
tas JAV kariuomenės ati
traukimas iš Vietnamo ne
galimas, jog vadinamoji 
vietnamizacija nepasiseks, 
jog karas plečiasi, jo galas 
tolsta, taigi. — lieka tik pa
dalyti komunistams dar di
desnių nuolaidų ir besąlygi
niai pasitraukti iš Azijos.

Bet dar abejotina, kad ko
munistams taip lengvai pa
vyktų sąjungininkus įbau
ginti. nors yra reali galimy
bė, kad karas Azijoje gali 
dar daugiau išsiplėsti, apim
damas visą Indokinijos pu- 
siausalį, paliesdamas tiesio
giniai Thailandą ir Kambo- 
diją. Tai turės išryškėti ar
timesniu metu.

Laoso valstybėlės vardas 
mūsų skaitytojams jau daug 
kai tų girdėtas ryšium su da
bar vystančiu Vietnamo ka
ru. Laosas — tai Vietnamo 
vakarų kaimynė, jau nuo se
niau komunistų suskaldyta 
šalis, kurioje taiką tiktai 
trumpą laiką Genevos sutar
tim tebuvo galima palaikyti, 
kol komunistai, sustiprinę 
savo karines pajėgas, pa
lengva ir sistemingai pradė
jo slinkti pirmyn, siekdami 
užimti dar likusią laisvą šio 
krašto dalį.

Laosas yra strateginiu po
žiūriu tuo svarbus, kad jis. 
rubežiuodamasis lytuose su 
Vietnamu, vakaruose su 
Ihailandu ir pietuose su 
Kambodija, tarsi koks pail
gas kylis įlenda tarp šių 
valstybių. Per jį iš šiaurės 
į pietus eina vadinamasis 
Ho Chi Minh kelias, kuriuo 
Šiaurės Vietnamo komunis
tai gabena į Pietų Vietnamo 
frontą karinę medžiagą ir 
savo kariuomenės dalinius. 
Iš Laoso, jeigu jį visą komu
nistai užvaldytų, galėtų jie 
pavojingai grasinti visiems 
savo kaimynams, o nesu
trukdyti juos ir visai užimti.

Laose tėra 2,823,000 gy
ventojų. jis užima 91,429 
kvadratines mylias teritori
jos, neva valdomas kara
liaus Savang Vatthana. Šio 
krašto administracinis cent
ras yra Vientiane miestas, 
o karaliaus sostinė Prabang.

Iki šiol amerikiečiai bom
bardavo tik jau minėtą Ho 
Chi Minh tarpeklį, kuriuo 
komunistai slinko į Pietų 
Vietnamą. JAV strategai 
manė. kad komunistai tesi
naudosią tik šiuo keliu Pie
tų Vietnamo karui, kad pa
čiame Laose jie siekią tik 
vietinių tikslų ir nesiryšią 
karo išplėsti ir didelėm jė
gom pulti sąjungininkus iš 
Laoso. Deja, pasirodė, kad 
priešas turi daug didesnių 
sumanymų. Staigiais stip
riais puolimais pasistūmėję 
pačiame Laose ir užėmę ga
na svarbų aerodromą ir 
aukštumas, jie stengiasi su
daryti amerikiečiams iy- 
miai pavojingesnę situaciją.

JAV karinė vadovybė, 
^gelbėdama nuo komunistų 
dar laisvą Laoso dalį. buvo 
priversta pasiųsti bombone
šius į Laoso gilumą ir ten 
bombarduoti komunistų po
zicijas. Kaip kariniame pra
nešime sakoma, iki šiol La
ose JAV prarado apie 300 
lėktuvų ir paskutiniais me
tais — apie 100 lakūnų, ne
kalbant apie kitus veiksmus 
ar nuostolius.

Tokios žinios, sustiprin
tas Laoso bombardavimas 
ir komunistų pajėgų kon

Gen. Grigorenko
bepročių ligoninėj

Sovietų Sąjungoje pagal-į 
sėjęs gynėjas visų tų, kurie) 
drįsta kitaip galvoti, negu j 
partija įsako, gen. Piotr Gri-1 
gorenko, iki šiol visaip per- Į 
sekiotas, dabar paguldytas 
į bepročiu ligoninę. Taip 
nutaręs slaptame posėdvje 
teismas, kuris pripažino 
gen. Grigorenko neatsakin
gu už savo veiksmus.

Paskutinį kartą gen. Gri
gorenko buvo suimtas Taš- 
kente, kur jis buvo nuvykęs 
ginti Stalino laikais ten iš
tremtų totorių. Po Stalino 
mirties jie buvo reabilituoti, 
bet grįžti į savo tėviškę jiem 
vis nebuvo leidžiamą. To
torių delegacija buvo atvy
kusi į Maskvą, tuo sukelda
ma valdžios nepasitenkini
mą. Delegacija, grįžusi į 
Taškentą, buvo suimta ir 
kaltinama veikus prieš so
vietų valdžią. Gen. Grigo
renko buvo apsiėmęs toto
rius ginti, bet ir pats buvo 
suimtas ir dabar... įkištas į 
bepročių ligoninę.

Ir žydus verčia

kaltinti Izraelį
Sovietų Sąjungoje ir žy

dai verčiami rašyti spaudai 
laiškus, kuriuose būtų smer
kiamas Izraelis. Neseniai 
laišką paskelbė Maskvos u- 
niversiteto profesoriai, ku
rių tarpe yra ir keli žydai. 
Jie pasisakė už arabų rėmi
mą, prieš fašistinius žydų 
metodus ir Izraelio agreso
rius.

Birobidžano (Stalino to
limame Sibire sukurta auto
nominė respublika, kurioje 
buvo numatyta apgyvendin
ti 3 mil. žydų, bet dabar tė
ra ten tik 15,000) sostinės 
taryba paskelbė pareiškimą, 
kad Sovietijos žydai yra lai
mingi ir nenori Izraelyje gy
venti. tad ir ten vykti.

Vakarų korespondentai 
tvirtina, kad nors žydai So- 

1 vietijoje yra verčiami vie
šai Izraelį smerkti, bet pri
vačiai jie jį remia.

Gvatemaloj pagrobė

užsienio ministrą
Komunistiškai nusiteiku

sios organizacijos nariai čia 
pagrobė užsienio reikalų mi
nistrą Mohr ir už jo paleidi
mą pareikalavo paleisti iš 
kalėjimo suimtą jų grupės 
jaunuolį. Valdžia sutiko, ir 
Mohr po pusantros paros po 
pagrobimo buvo atvežtas 
Meksikos ambasadą. Jau
nuolis buvo paleistas prieš 
tai. ir jam garantuotas išvy
kimas į Meksiką.

Suėmė P. Vietnamo 

seimo narį
Saigono teismas už komu

nistinę veiklą nuteisė 20 m. 
kalėti seimo narį Tran Ngoc Į 
Chau. Jis padavė apeliaci-į 
ją ir, kaip seimo atstovas, 
turėjo būti laisvas. Bet Chau 
dėl atsargumo net 3 dienas 
pasiliko seimo rūmuose. Ten 
susirinko ir apie 50 kores
pondentų.

Pagaliau įsiveržė polici
ja, kuri pirmiausia puolė 
korespondentus ir juos muš
dama išvaikė. Tada griebė 
Chau, kuris nesidavė išve
damas. Jį ištempė iš seimo 
rūmų sumuštą ir pasodino į 
policijos automobilį.

Dėl tokio elgesio su seimo 
nariu daug kas pasipiktino.

JAV žydai surinks 

Izraeliui $259 mil.
Miami susirinkę žydų va

dai sutarė išplatinti Izraelio 
bonų $250 mil. vertės, šitų 
bonų didžioji dalis skiriama 
į Izraelį atvykstančių imi
grantų namams statyti. Jų 
šiemet laukiama atvykstant 
apie 60. 000.

Šeštadienį užtems 

saulė
Ateinantį šeštadienį apie 

11 vai. įyto įvyks ir Atlanto 
pakrašty manomas beveik 
pilnas saulės užtemimas.

Mokslininkai tam įvykiui 
jau seniai ruošiasi, ir bus pa
leista į erdvę įvairių instru
mentų pakrautų raketų, ku
rios turės tą gamtos reiški
nį fotografuoti iš beorės ard- 
vės.

Fort Bragg. N.C„ karo stovykloje 3 vyrai ir viena mo
teris, įsiveržę į karo gydytojo kapt. Jeffrey MacDonald 
butą, mirtinai subadė jo žmoną ir dvi dukteris (8 ir 2 
metų). Pats ddaktaras sunkiai sužeistas. Dr. MacDonald 
yra narkomanų gydymo specialistas. Viršuje karo polici
ninkas saugoja daktaro butą, apačioje — jis ir jo šeima. 
(Dukterų nuotraukos iš tų laikų, kai jos dar buvo tik 
kūdikiai).

Austrijoje laimėjo 
socialistai

Austrijoj parlamento rin
kimus laimėjo socialdemo
kratai. Dabar jie turės par
lamente 81 atstovą. Viso la
bo parlamente yra 165 at
stovai. Vadinasi, daugumai 
sudary ti trūksta tiktai dvie
jų atstovų.

Korservatorių liaudies 
partija, kuri 6 metus vado
vavo vyriausybei, gavo 78 
atstovu? ir laisvės partija 6 
atstovus.

Komunistai į parlamentą 
nepravedė nė vieno atstovo.

Prancūzijos prezidentas 
Pompidou baigė savo vieš
nagę Amerikoje. Jis buvo 
gražiai priimtas Baltuosiuo
se rūmuose, kongrese jo kal
bos pasiklausyti tesusirinko 
tik pusė atstovų, o kitose jo 
lankytose vietose žydai su- 
ren<> demonstracijas dėl 
to, kad Prancūzija remianti 
arabus.

r

Kubos komunistai pagrobė 
JAV laivą

Užpuolė atviroje jūroje. Laivas buvo su naujais 
elektroniniais įrengimais, skirtas žvejybai.

Dar visi atsimename, kaip I 
Šiaurės Korėja pagrobė 
JAV laivą “Pueblo“. kaip 
komunistiniai kraštai pa
šaudavo JAV lėktuvus, ir 
kaip visi tie incidentai baig
davosi po grasinimų tiktai 
JAV kaltės “prisipažini- 
mais“ ir viešais atsiprašy
mais. Matyt, tas JAV minkš
tumo patyrimas paskatino 
ir Kubos komunistus "įsigy
ti“ bent vieną “įdomiau“ į- 
rengtą JAV laivelį.

Ir, va, praeitą sekmadie
nį Kubos ginkluotas laivas 
priartėjo prie atviroje jūro
je netoli Bahamas salų plū
duriavusio amerikiečių lai
vo “Jocelyn C“ ir jį nusivarė 
į savo uostą.

“Jocelyn C“, sakoma, bu
vęs žvejybos laivas, tik šiuo 
metu specialiai parengtas 
jūros dugne nuskendusiems 
turtams žvejoti. Jis buvęs 
pasamdytas privačios fir
mos ir apiūpintas specia
liais naujo išradimo elektro
niniais prietaisais, kuriais ir 
susidomėjo Kubos komunis
tai. Tie aparatai šioje kelio
nėje turėję būti išbandyti, 
bet dabar, neabejotinai, juos 
baigs “bandyti“ kubiečiai.

Tas įvykis spaudoje sukė
lė didelio dėmelio, bet JAV 
vyriausybė tuo tarpu vengia 
grasinimų, kurie gali būti 
neįvykdomi. Ji tik paprašė 
Šveicarijos atstovybę Hava
noje, kuri atstovauja ir A- 
merikos interesus, imtis tar
pininkavimo žygių, kad tas 
laivas būtų paleistas, o taip 
pat ir jo įgula išlaisvinta.

Tai dar vienas įrodymas, 
kad taikingumą ir nuolaidu
mą komunistai laiko silpny
be, kuri juos dar labiau pa
skatina į agresiją.

Indijos vyriausybė užda
rė visus amerikiečių kultū
ros centrus ir bibliotekas, 
nes, esą. jie nepageidauja
mai politikavę. JAV maistas 
reikalingas, o kultūra — ne.

Finansų sekretorius David Ken
nedy sako, kad vyriausybės prie
monių kovai prieš infliaciją re
zultatai pradės reikštis šią me
tę gale.

James W. Finley iš Člevelando 
iškėlė federalinei valdžiai bylą, 
kaltindamas ją. kad Člevelando 
veteranų ligoninėje jam .buvo 
duota tokių vaistų, kurie saga. 
dino jo akis ir juodą spalvą pa
keitė balta.

Chicagoje nuteigtieji pen
ki riaušininkai paleisti iš 
kalėjimo už 1 $150,000, kol 
jų byla bus persvarstyta a- 

i peliaciniame teisme. Pa
leistieji spaudos korespon- 

i dentams pareiškė, kad jie 
ir toliau kelsią riaušes, nes 
tai esąs jų principinis užda
vinys.

* ♦ »

Suimtas angliakasių uni
jos Tennessee skyriaus pir
mininkas Huddleston, kuris 
prisiekusiųjų posėdininkų 
apkaltintas, kad prisidėjęs 
prie vieno iš angliakasių va
dų Yablonskio nužudymo. 
Huddleston finansavęs ki
tus žudikus.

* * *
Qfcitą$t>ję nuteistas 5 m. 

kalėti Edvardas Deksnis, 51 
' m. amžiaus, už bankų ir pre- 
! kybos įstaigų apgl.udinčji- 
į mą, vartojant padirbtus taip 
vadinamus “Credit Cards“. 
Deksnys su savo bičiuliais 
nuo 1966 m. sugebėjęs iš mi
nėtų ištaigų pasisavinti iki 
$150,000.

• ♦ *

Pašto tarnautojai grasina 
streiku, kuris turįs įvykti ki
tą mėnesį.

Vėl kyla studentų 
riaušės

Nuteisus 1968 m. demo
kratų konvencijos mfetu 
Chicagoje sukeltų riaušių 5 
vadus, įvairiuose universi
tetuose studentai surengė 
didesnių bei mažesnių de
monstracijų. kurios neapsi-i 
ėjo be medžiaginių nuosto
lių, sužeidimų ir suėmimų.

Ypač didelės riaušės buvo 
Santa Barbaros, Cal., uni
versitete. Ten riaušės kilo 
po to. kai kalbėjo vyriausias 
Chicagoje nuteistųjų riauši
ninkų advokatas ir pats nu
teistas už teismo įžeidinėji
mus adv. Kunstleris.

Riaušininkams malšinti 
buvo iškviesta keli šimtai 
tautinės gvardijos karių.

Iš Nuemberge nuteistųjų nacių 
vadų kalėjime bėra tik vienas 
Rudolf Hess, kuris šiuo metu y- 
ra ligonis ir guli ligoninėje. Jo 
vieno išlaikymas Berlyno kalė
jime labai brangiai atsieina. 
Daromos pastangos jam išleisti, 
bet sovietai nesutinka. Hess sū
nus inž. W»»lf Hess. 32 m. amž.. 
atvyko į M'ashingtoną. ieškoda
mas pagalbos savo tėvui išlais- 

1 vinti iš kalėjimo.



Kas daryti, kai jie sparčiai 
ginkluojasi

Komunistai. Įsigalėję Rusijoj, tuo nesitenkino, o pa
skelbė, kad siekią užvaldyti visą pasauli. Bet tai pasiekti 
tegalima tik ginklu, todėl ir ginkluojamas! be atodairos. 
Sovietijos žmonės badavo, o dar ir šiandien jiems beveik 
visų reikalingiausių dalykų trūksta, bet naujiems gink
lams lėšų nesigailima. Sovietų Sąjunga ginklavimosi rei
kalams šiandien išleidžia gerokai didesnį procentą, negu 
tam reikalui skiria JAV.

Štai pora pavyzdžių, kaip Sovietų Sąjunga karštligiš

kai ginkluojasi.
1965 m. sovietai tarpkontinentinių raketų (kurios 

pasiekia kitus žemynus) teturėjo 224, o šių metų gale jau 
turės jų 1290. Vadinasi, penkis kartus daugiau, negu prieš 
penkerius metus. Raketų, kurios paleidžiamos iš povan
deninių laivų, 1965 m. teturėjo 107, o šių metų gale turės 
300, taigi 3 kartus daugiau.

Sovietų Sąjunga pasigamino SS9 raketą 25 megatonų 
galingumo, jeigu ji bus paleista su vienu atominiu užtai
su, bet ji gali būti paleista ir su keliais mažesniais užtai
sais, ir tada ji vienu kartu galės sunaikinti kelis numaty
tus taikinius. Tokių milžiniškų raketų sovietai jau turi 
250. o iki 1975 m. jų turės per 400.

Sovietų Sąjunga ne tik sparčiai gamina raketas ki
tiems kraštams pulti, bet taip pat ir tokias, kurios pajėgtų 
numušti priešo raketas ir apsaugotų Sovietiją.

Neseniai Sovietų Sąjungos krašto apsaugos ministras 
maršalas Grečko pasakė, kad jie turi tokių raketų, kurios 
galinčios pasiekti visus žemės kampus ir sunaikinti viso
kio greičio priešo raketas..

Žinoma, gal šis maršalas, kaip rusams Įprasta, ir ge- i 
rokai pasigyrė, bet būtų neišmintinga jo žodžių neišgirsti, S 
nes Sovietų Sąjungos atominių ginklų arsenalas yra mil
žiniškas ir jis dar vis didinamas.

Panašus karštligiškas ginklavimasis vyksta ir komu
nistinėje Kinijoje. Ir ji savo atominius ginklus tobulina ir 
didina jų atsargas tokiu greičiu, kokio Vakarų specialistai 
nesitikėjo iš atsilikusio krašto.

Turint visa tai galvoje, ir Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms, vienintelėms pajėgioms Vakarų civilizacijos gy
nėjoms, nieko kito nebelieka, kaip tik ginkluotis tokiu 
tempu ir tokiais ginklais, kad komunistiniai imperialistai 
neišdrįstų jų planuojamo karo pradėti. Gi visos nusigink
lavimo sutartys tėra tik popierius, kuris sudega nuo pirmos 
bombos. Greičiausia, tokio likimo sutartis bus ir ta. kurios 
bus siekiama kitą mėnesi Austrijos sostinėje.

Būkime vieningi, bet ne vienodi
Inž. Jurgio Valaičio kalba, pasakyta vasario 15 dieną 

New Yorke, minint Lietuvos nepriklausomybės atsta

tymo paskelbimo 52 metų sukaktį.

Mes renkamės kas metai paminėti Vasario 16 dienos, 
kurią Lietuvos 1 aryba Vilniuje pasirašė Lietuvos nepri
klausomybės aktą. Šią dieną galime minėti Įvairiais po
žiūriais. Kiekvienas jų savaip reikšmingas.

Ši diena vainikavo mūsų tautos žadintojų ir tautinio 
atgimimo pranašų darbus ir žygius, šitos dienos aktas yra 
tautinės vienybės žygis, sujungęs suskilusią Lietuvos Ta
rybą. ši diena žymi Lietuvos nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpio pradžią, šią dieną lietuvių tauta grįžo Į vals
tybių istoriją.

Šiandien tačiau, atrodo, tikslingiau minėti Vasario 
16-ją ne tiek kaip istorinį faktą, Įvykį, bet kaip Lietuvos 
nepriklausomybės idėją, kuri šiandien mums nepaprastai 
svarbi, kuria mes turime vadovautis šių dienų savo kul
tūrinėje ir politinėje veikloje.

Mes renkamės ir rinksimės Vasario 16-sios progomis 
pabrėžti mūsų pasiryžimo ir parodyti jo kitiems, pasiryži
mo niekados neišsižadėti Lietuvos nepriklausomybės, be 
sąlygų ir nesužalotos. Ji yra mūsų tautinės gyvybės lai
das lietuviui gyventi laisvam ir nevaržomam, siekti savo 
asmeninės ir savo artimųjų laimės bei gerovės.

Minėjimų proga yra įsivyravęs įprotis grįžti į Lietu
vos ar apskritai įvykių prisiminimus iki Mindaugo laikų. 
Aš to nedarysiu. Kartojimas, kad Vytautas Didysis prieš 
500 metų su viršum sumušė kryžiuočių ordiną, šiandien 
vargu ar daug naudos Lietuvos reikalui gali atnešti. Mūsų 
istorija mums brangi, mes ją turime žinoti ir galime ja di
džiuotis. tačiau kitiems ji nerūpi. Mūsų aplinka, net mūsų 
bylos draugai gyvena šių dienų gyvenimu ir rūpesčiais. 
Net artimos ateities įvykiais, kurie gali juos betarpiškai 
paliesti, žmonės nesidomi, štai praėjusią savaitę spaudoje 
teko matyti tvirtinimus, paremtus rimtų tyrinėjimų duo
menimis, kad po dešimties metų didmiesčiuose gyvento
jai turės dėvėti dujokaukes nuo užteršto oro apsisaugoti, 
kad po 15 metų dėl suodžių ir dūmų tik 50% saulės švie
sos tepasieks žemę ir dėl to pasikeis žemės temperatūra, ir 
galj prasidėti naujas ledynų amžius. Bet ir tokios žinios 
Žmonėms šiandien didelio įspūdžio nedaro, o ką jau be
kalbėti apie istoriją. »

Aktorius Frank Sinatra su savo advokatu ateina į New 
Jersey senato komisijos posėdį. Komisija tiria organizuo
tąjį kriminalizmą, kuris toje valstijoje yra visur įleidęs 
šaknis. Į nusikaltėlių tarpą įsipainiojęs ir Sinatra.

Steigiamasis Seimas

O vis dėlto vieną istorijos įvykį čia šiandien derėtų 
prisiminti. Prieš 50 metų gegužės 15-ją susirinko Lietuvos 
Steigiamasis Seimas. Jis padėjo Lietuvos nepriklausomos 
valstybės pagrindus. Nuo tos dienos Lietuvos nepriklau
somybė pasikeitė iš akto į faktą, tikrovę. Tuo įvykiu lie
tuviai įrodė, kad jie pajėgūs patys tvarkytis ir lemti savo 
ateitį.

šis istorinis įvykis čia minimas svarbiausia dėl to. 
kad jis teikia vilties ir šiandien. Jei nepriklausoma Lietu
va atsikūrė po šimto caram vergavimo metų, ji atsikurs, 
ji išsivaduos ir iš bolševikų okupacijos.

Dabar, palikę istoriją, pažvelkim į dabartį, vien tik 
į praėjusius metus. Pažvelkime į aulinkybes ir įvykius, 
kurie turėjo įtakos, ar kurie galėtų paliesti Lietuvos lais
vės klausimą.

Įsidėmėtini tarptautiniai įvykiai 

Tarptautinių Įvykių raidoje viską nustelbė Vietnamo
karas. Nigerijos Biafros tragedija, Viduriniųjų Rytų ne-• ir- rimuojant zo- istOrijos profesorius Itha- gailis

ramumai, Tolimuosiuose Rytuose kiniečių-rusų kautynės' dz.lus’tlek pinigų. bėk ęa yj y., kolegijoj latvis j
ant Usuri upės kranto. Esmėje tai, su mažom išimtim, at- j min£ęsnei 'ei lai lei ia “ j Andrius Ezergailis svarsto j Svarstant apie komuniz- 
skiri įvykiai varžybose trijų milžinų: Vakarų valstybių, i A. es”^i dabartinį tarptautinio ko- mo kietumą ar jo byrėjimą,
Sovietų Sąjungos ir Kinijos. Šiose varžybose ryškesnį ir i g dalies kritikuoia (kad ir! mun^zmo. stovį Pr°blems of paprastai vis žiūrima į So- 

, kaskart savystovesnį vaidmenį pradėjo vaidinti Japonija .kiek pagrindo turėdamas) r'OTnTT11,nisTn 7nrnalp kun Dni ♦ v"-
; ir Vakarų Vokietija, ypatingai po paskutiniosios vynąusy- dar nieko nenusipelno. 6
[ bės pasikeitimo. Ji yra pasiryžusil spręsti Vokietijos su- ‘ jei kas imasi ne tik kritikos, 
jungimo, sienų ir kartu Europos saugumo klausimus. So- bet pereina į totalų neigimą, 
vietų Sąjungoj ji randa palankų atgarsį tais reikalais kai- tas vykdo ir faktinį griovi- 
bėtis ne dėl noro Europos problemas išspręsti, bet dėl rei- (mą. Mūsų veiksniai yra rei
kalo užtikrinti sau saugesnį užnugarį, kada Mao Tse-tun- kalingi ne tik kritikos, bet 
go kiniečių nesuskaičiuojami milionai godžiai žiūri į apy-. ir pMalbos — daug dides- 
tuščius Sovietų Sąjungos Sibiro plotus, dar neseniai Ki- ("*•’ ne*u “laukia, 
nijai priklausiusius. | “Ribotos mūsų išeivijos

Tsivėlusios i Vietnamo kara ir ^audžiamos milžiniš-’jėgO8’ ir ribotas mums du°- ku susidaryti blaivesnę pa Įsn elusios i Vietnamo karą n spaudžiamos milzims-. laikag Tai diktuoja j žiū vieni komunizme ma_ 
kų vidaus gyvenimoproblemų.kūnų mes esamą hod'mn-, blaivtJ kukiumą. juo mažiau > to ūdą. kiti skelbia komu- 
kai, JAV-bės palankiai ziūn į tai pv alstybiniu santykių dera 3avo jėgas eikvoti tuš- nizmo byrėjimą. Pastaroji 
įtampos mažėjimą Europoje. " ‘

Helsinkyje jau įvyko strateginių ginklų apribojimo ....................... . . . - .
paruošiamoji konferencija. Toliau pasitarimai įvyks Vie- dera vigiems žiūrėti, ką ga- ros siek tiek atspindi tikro- 
noje. Vakarą Vokietija siunčia savo atstovus j Maskvą hme konkrečiai padaryti . vę. tačiau kliudo, pavyz- 
ir Varšuvą. Ir didysis išgama Ulbricbtas, RytųVokiėti
jos vadas, linkęs tartis. . r- , . .■ J X ' ai. ' / > < > ; fT»

Saugumo konferencija gali netrukus įvykti. Joje 
Lietuvai gresia pavojus, bet su ja galime sieti ir tam tikrų 
vilčių.

Lietuvos vadavimo sambūriai studijuoja šią padėtį 
ir atidžiai seka. Tai be abejo bus įvykis, kuris pareikalaus 
visos galimos Lietuvos draugų paramos ir lietuvių bud
rumo.

Europos saugumo konferencija Sovietų Sąjunga ti
kisi apeiti Europos taikos konferenciją, kuri dar neįvyko, 
nors jau sukanka 25 metai nuo antrojo pasaulinio karo 
pabaigos, šia Europos saugumo konferencija sovietai 
nori išvengti ir Podsdamo sutarties straipsnių, kalbančių 
apie valstybių nepriklausomybę ir sienų atstatymą. At
lanto chartos niekas nė neprisimena. Ji, matyti, laikoma 
savo uždavinį atlikusi. Aktuali ir dažnai kartojama tapo 
vadinamoji Brežnevo doktrina, parodžiusi tikrąjį veidą 
praėjusiais metais. Doktrina, kari sako, kad jokiai komu
nistinio režimo valstybei nevalia pasitraukti iš sovietinės 
orbitos. Praktiškai ši doktrina buvo pritaikyta Čekoslo
vakijai. Tautinės ir asmens laisvės viltys ten buvo su
tremptos. Dubčekas nušalintas.

Šitaip Sovietų Sąjunga išsprendė problemą. Bet ar 
šis sprendimas pastovus ir galutinis, tai klausima*, į kurį 
atsakys ateitis.

Šis “sprendimas“ šiurpu nuskambėjo per visą pasau
lį, bet kartu suskaldė ir komunizmo vienalytiškumą. Kilo 
pasipriešinimas. Nekalbant apie komunistinę Kiniją, savo 
nesutikimą pasiduoti Maskvos besąjygiųęį, vaĮląl ,paroęlė 
ir kiti komufllstfftttT krSšUT*7tyškiaūsias pavyzdy* Ru-I 
munija, pasikvietusi į svečius mūsų prezidentą Nizoną.
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Kas kitur rašoma
PARAŠYTA ŠVENTA 

TEISYBĖ
“AIDAI“ RYŠIO S U 

TĖVYNE KLAUSIMU

, džiui, rimtai išspręsti, kodėl 
į komunizmo diktatūros savo 
žmones terorizuoja, bet ne- 
prikalbina jų našiai dirbti ir 
nevogti valstybinio turto?

Šių metų pirmajame ”Ai
dų“ numety šiuo klausimu

Aidų žurnalas, kurį reda
guoja dr. Juozas Girnius, 
šių metų nr. 1 apžvalginia- taip pasisakoma: 
me straipsny “Žvilgsnis 
1969 metus“, pažymėjęs, 
kad dabar ir tarp atskirų

1 “Ryšio su tėvyne klausi
mas via tapęs mūsų naujos 

v« vieipatauja Santai- «

’ , . .(kad ryšys su tėvyne yra
Tai visa būtų gražu, jei svarbus tiek išeivinėse sąly-

nebūtų iškilusi nauja ir 
daug aštresnė problema — 
antiveiksninė opozicija. Tie
sa, šiuo metu “disidentiz- 
mas“ yra visur madoje. De
ja, mūsų įsitikinimu, V. Ku-

gose palaikyti tautinei gy

vybei. tiek padėti tautai da

barties nelemtyje. Palaikyti 
santykius su tėvyne — tai 
ne išsižadėti kovos už Lie
tuvos laisvę, o kaip tik šią

dirkos į Lietuvos himną įra- kov^ vykdyti. Okupantas tų 
sytas ' vienybė težydi“ įsi- santykių galimumus yra la-
pareigojimas nera savo pras- bai aprėžęs, bet kiek jų yra.

reikia juos išnaudoti. Lai
kas tai suprasti tiems, kurie

mes praradęs.
’ Vim bendriniai veiksniai

yra ne is šalies primesti, o 
musų pačių sumuu ir mums 
patiems vadovauti skutu. 
t v isur mūsų paor. K. reci.j. 
u ei Kuris nois veinsnių nu
sistatymas atioao per uog-

pro okupacinį režimą bijosi 

ir pačių lietuvių. Tačiau, iš 

antros pusės, lvgiai laikas 

praregėti, kad ryšys su tėvy
ne neturi būti verčiamas lyg 
vienos kurios grupės mono-

mausKas. per Siamas, su- poliu, nes šiuo atveju pasie- 
sungęs, gaume ir turime pa- kiama tik priešo trokštamo 

ciuose veiKsniuose jį noera- mūsų tarpe supiudymo. Bū-
bet damas lygiai visiems svar

yra bus. santykis su tėvyne pri- čiau pagalvoti apie tikruo- 
sunkiai suprantamas uzsi- klauso bendram lietuviškam sius komunizmo variklius, 
mojimas. { nusistatvmui, ir dėl to nede-, Pasakos apie uolą nervina,

"Pakankamai vra naerin- >a ji dalyti srovinės ar gen?-! o tikėjimas j trupėjimą gali 
ii- racinės diferenciacijos ob- mus daryti mažiau atsar-

nnti. platinti, ianKsunti 
telkus “antiveikdaiu“

jektu“.do nepasitenkinti musų 
veiksnių veikla, kad jos tiek 
maža ar kad ji tokia skurdi.,
bet ar ne tai visą pirma ją SPAUD^ BEVARTANT 
aaro tokia, kad turime tiek j '

Prabėgusių 50 metų isto
rija, rodos, verstų manyti, 
kad komunizmas niekad ne
buvo ideologinė uola. Rusų 
partija pasižymėjo ne tiek 
uolos kietumu, kiek skili
mais (“sklokomis“). Kalbė
damas apie šių dienų komu
nizmo stovį, prof. Ezergai- 
lis išv ėdžio ja: “Sakyti, kad 
komunizmas nei uola. nei 
biralas, dar nereiškia tvir
tinti. kad jis stovi vietoje ir 
nekinta. Net Sovietijos gin
čas su Kinija, turbūt, nėra 
trupėjimo ženklas, bet tie
sioginė atskala. Juk prieš 
penkerius metus kas būtų 
drįsęs pranašauti, kad ame
rikiečiai studentai ’laisvins‘ 
savo universitetų pastatus, 
šūkaudami komunistinius 
šūkius ir Mao, Ho Chi Minh 
bei Che Guevera vardus?“ 

Nors šiuo metu, sako, sun
ku nustatyti tikrąją įvykių 
Rylų Europoje prasmę, bet 
abejotina, ar sovietų įsikiši
mas Čekoslovakijon parem
tų uolos ar trupėjimo pažiū
ras. įsikišimas verčia rim-

gius. Tiktai tikrovės supra
timas padarys mus pajėgius 
tinkamai santykiauti su nuo- 

j lat kintančiu komunizmo 
pasauliu, sako prof. Ezer-

* * •

Communism žurnale, kurį vietiją. Bet tai valstybė, ku- 
į Washingtore leidžia Ameri- rf, nors skelbiasi komunis- 
j kos valdžios Information tinę, turi savo užsienio poli- 
i agentūra. Jis stato klausi- 1 tiką, formuojamą pagal ap- 
mą: Ar komunizmas yra linkybių diktuojamą išskai- 
kieta uola. ar trupantis da- čiavimą. Tą politiką stebi 

ir nagrinėja visa eilė stebė
tojų Vakaruose. Slavic Re-

lykas?
Autorius nurodo, kad ko

munizmo priešai ir sekėjai 
labai mėgsta apie jo stovį 
kurti pasakas, iš kurių sun-

ma-čiam savo tarpe kovojimui nuomonė dabar ypač 
(iš abiejų pusių). Juo labiau dirga. Be abejo, abi pažiū-♦ * • a • 1 * * 1 A • 1 i • 1 • 1

Įvykiai Sovietų Sąjungoje

Žiūrėkite toliau. Pažymėtini nemažiau svarbūs įvy
kiai ir pačioje Sovietų Sąjungoje. Nors ten žmonės gyve
na dešimtmečius užguiti, be laisvės, bet dėl Čekoslovaki
jos įvykių buvo viešų demonstracijų. Sekė protestavusių 
teismai, po jų vėl protestai dėl šitų teismų sprendimų.

Siniavskis, Daniel, fizikos profesorius Sacharov, ge
nerolas Grigorenko, Pavel Litvinov yra pirmieji, kurie 
išdrįso viešai pakelti balsą už žmogaus teises ir už tai ap
mokėjo kalėjimo ar panašiom bausmėm, žymiausias šių 
laikų rusų rašytojas Solženycin už protestą prieš sovietų 
cenzūrą buvo išmestas iš rašytojų sąjungos.

Pažymėtinas tarybinių piliečių grupės atsišaukimas 
į Jungtinių Tautų organizacijos Žmogaus teisių komitetą. 
Štai kaip šis pareiškimas prasideda:

“Mes, šį laišką pasirašiusieji, nesibaigiančių politinių 
persekiojimų Sovietų Sąjungoje giliai sujaudinti ir įžiū
rėdami tame Stalino laikų grįžimą, kada visas mūsų kraš
tas buvo teroro apimtas, šaukiamės į Jungtinių Tautų 
Žmogaus teisių komitetą, prašydami ginti žmogaus teises, 
trypiamas mūsų šalyje“.

Panašių pareiškimų ir protestų, apie kuriuos mes šia
pus uždangos nežinome, yra tikriausiai buvę daug dau
giau. Šioj vietoj pažymėtinas ir Vakarus neseniai pasie
kęs 40 Lietuvos kunigų memorandumas, nuvežtas Mask
von, kuriame nurodomas neteisėtas religinio gyvenimo 
slopinimas ir persekiojimas Lietuvoje. >

1 (Pabaiga kitame numery)

view žurnalas apžvelgia du 
šią temą gvildenančius vei
kalus : Olandijoj išleistą 
prof. Petro Mayerio — Co- 
hesion and Conflict in Inter
national Communism ir 
Hooverio instituto Kalifor
nijoj išleistą prof. Jamgot- 
chio — Soviet-East Europe- 
an Dialogue.

Prof. Mayeris turi tikslą 
pastudijuoti “marksistines- 
leninistines“ sąvokas ir jų 
pritaikymą, o Jamgotchius 
spėlioja, bene įvykiai Rytų 
Europoje rodo naujesnę So
vietijos užsienio politikos 
kryptį. * * *

Nuo pat sovietinės vals
tybės pradžios jos užsienių 
politika buvo dvišakė: vie
na ranka kurstė visur revo
liucijas, kita ieškojo valsty
bei saugumo. Kiek poveikio 
čia turėjo “marksistinės-le- 
ninistinės“ pažiūros? Šis 
klausimas prašosi pasvars
tomas. atsižvelgiant į rusų 
ginčą su kinais “atskalū
nais“ ir į “tautinio komuniz
mo“ netikėtą stiprėjimą Ry
tų Europoje.

Nors abu profesoriai ma
no. kad sovietinė valstybė 
ramstosi Markso ir Lenino 
idėjomis, bet, sako, valdo
vai ima suprasti, kad jos ne
įgyvendinamos, todėl gyve
nimas .verčia ieškotis kiek
vienai valstybei paprastų, 
ne ideologinių užsienio poli
tikos kelių. Nore abu mano, 
kad esąs toks dalykas, kaip 
“tarptautinis komunizmas“, 
bet daugiausia svarsto eko-

Ntiketta Į 8 puri.



Nr. 9. 1970 m. kovo 4 d. s ji i ji VB. SO. BOSTON PusHpis tračiai

KAS NIUO NEVEIKIA, 

VO NIEKAS NEVEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas TASODOI9OS

Oficialus pranešimas SLA 
kuopoms ir nariams

----------------------------------a

• sus balsus suskaičfivUs, ko- 
, misija paskelbia rinkimų' 
J bendrus rezultatus, 
f Oficialiame SLA sąraše

į valkų laikraštėlio Eglutės, 
i kuris nevieną sugi*audino; 

Ir mau meatsilikoaae I Ričardas Grauslys ir sesutė 
170 lietuvių ir jų draugų^*1!*}* pašoko O. Ivaškie-

NASHUA, N.H. SLA VEIKĖJŲ 
KOMITETAS

LAWRENCE, MASS. 

Sniegas nesutrukdė
1558 Hubbard Avenue, 

Detroit, Michigan 4820C
sekantieji akmenys kandida-'atėjo j Balfo skyriaus gu_! nės išmokytą ir sudramatin- 
tuoja į aukščiausius parei-. mostą Jono Wollen-Volun-: ** Suktinį, o Julė Grauslytė 

j gūnus: į prezidentus — Po- gevičiaus ištaigoje koncertą-1 Pateikė akordeonu dainų 
1970 m. kovo 1 dieną pra- Jeigu kuriam nors nariui vilas Dargis, j vicepreziden-; vakarienę 52-rosios Vasario S ». Mieli SLA nariai,

sideda SLA Pildomosios Ta- būtų sunkumų išpildyti ba- ■tus — Aleksandras Chapli-. 16 sukakties paminėti, pan-į tarpe buvo matyti
rybos narių rinkimas. Susi- lotą, tai jis gali paprašyti1 kas, į sekretorius — Algir-ĮgOs žodį tarė skyriaus pirm. Kaupas (New Hamp-‘ Apie mūsų remiamą kan-
vienijimo nariai turi išrink- pirmininką ar sekretorių ! das Budreckis ir Petras Ja-i Kazys Grauslys ir vakarą ’’"
ti: prezidentą, vicepreziden- perskaityti kandidatų var-įnuška, i iždininkus — Eu- į vesti pavedė Vytautui Širvy-
tą, sekretorių, iždininką, du dus ir pagal nario pageida-i frozina Mikužiūtė, į iždo j dui. Pasveikinimo kalboje 
iždo globėjus ir daktarą' vimus išpildyti balotą. Balo-į globėjus — Steponas Bre- ; miesto majoras Denius J.
kvotėją. tą tačiau turi sudėti pats na-1 dės. Jozefina Milleriūtė, An- j Sullivan pareiškė visų

tanas Sukauskas ir Valdas rikiečių vardu viltį, kad Lie- 
Pasibaigus balsavimams, Adamkus, j daktaius kvotė-į tuva vėl bus laisva, ir pridū- 

Bakavimai vvUra Si dU 1 susirinkime pirmininko pa- jus — dr. S. Biežis. Iš visoĮrė: ”Mes Nashuaoj laikome 
na pradedant 1970 m kovoiskirta komisiJa surenka ba-,yra vienuolika kandidatų Į j aukštoje pagarboje vaidme
nį ir baigiant kovo 31 d !lotus< suskaičiuoja balsus ir septynis postus. Visi gavo r|, kurį lietuvių kilmės žmo-

Balsavimo laikas
rys.

ir baigiant kovo 31 d.}
Visi rinkimų blankai ir ba Pianesa
lotai turi būti atsiųsti cent-! 
ran ne vėliau kaip 1970 m. 
balandžio 5 d. Vėliau atsiųs
ti balsai nebus iškaitomi. 

Pastaba: Balsavimai turi

shire sveikatos valdybos už- didatą j SLA iždo globėjus 
krečiamųjų ligų skyriaus ve-; spauda štai ką rašo: 
dejas), vietinis dr. K. I. Um- A. Sukauskas, visuomeni- 
pa su žmona, mokytojai Sta- ninkas, Lietuvoje dirbo po- 
ąys Stončius ir Jasper Grigas Hcijoje. savivaldybėse, A- 
ir daug kitų. Iš Lowellio at- (merikoje General Motors 
vyko apie 20 lietuvių su Vy-‘ mašinų prižiūrėtojas. Pri
tarto klubo pirmininku Jo- klauso visoms pagrindinėms 
nu Jasinskiu priešaky. Dau- lietuviškoms organizacijom.

Lietuvos nepriklausomy
bes atstatymo paskelbimo 
52 metų sukakties minėjimą 
Alto skyrius surengė vasario 
15 d. Nors visą dieną snigo, 
bet žmonių j minėjimą atėjo 
daug.

Jam vadovavo pirm. John 
A. Stundza. Moterų grupei 
sugiedojus Amerikos ir Lie
tuvos himnus. įdomias kal
bas pasak ėkun. Jonas Ber
natonis, šv. Pranciškaus pa
rapijos klebonas kun. Petras 
šakalis ir Lietuvių tautinės 
parapijos kleb. kun. Julius 
Gaspariūnas. priimta rezo
liucija JAV prezidentui.

Meninę programą atliko 
trio—N. Penkienė. A. Gren- 
dienė ir A. Stundzaitė. due
tas — A. Stundzaitė ir jau- 
rasis John Stundza ir mote
rų grupės choras. Visiems 
akomponavo vargonininkas 
Jonas Norkus.

Vėliau toj pačioj salėj bo-
(A>tw> Grinių., Dirvoje) vakariene, kurta rūpino- 

, | si M. Zautrienė, N. Penkie-
A. Sukauskas yra dirbęs1

gelis moterų buvo pasirė
džiusios tautiniais .rūbais.

Eendradai biauja kaip ko- 

espondentas Naujienose,susirinkimui balsa- per 3% rominacijos balotų.
Nors j kaikuriuos postus 

kandidatuoja tik po vieną 
asmenf, kiekvienas SLA na-

Kuopu sekretoriai turi i-> rio baįsas y™ svarbus. Gau-j venime pasižymėjusių lietu-, 
rašyti į balsavimo raporto‘sus dalyvavimas balsavi-į vių.. Tais daviniais remda-

į vimo pasekmes.

Kuopų sekretorių pareigos

nės vaidina mūsų miesto gy
venime“.

Vakaro vedėjas po to iš
vardino visą eilę miesto gy

... tT pa
būti atlikti per vieną mėnesi! blanką Nr. 1: kuopos nume- muo^ Paęyvma susidomeji- masis, jis sakė. jog būtų ne- 
kovo mėnesio kuopos susi-ri, miestą, valstiją, kiek na-; Susivienijimo reikalais.. išmintinga šalintis lietuvy- 
rinkime. į rių susirinkime dalyvavo,1 Tuo Paciu, ****£ gausu' I bės- Kvietė visus lietuvius

i kiek atsisakė balsuoti ir kiek mas parodys Pildomosios, bent vieną dieną metuose, 
kuris kandidatas gavo balsų. • ^.arybo.s renkamiems na-. Vasario 16-ją, sueiti drau- 
Pilnai išpildius blanką, kuo- r.ia™s’ Jog nanai jiems pasi- giškai i minėjimus ir pamirš- 

raldyfca turi pasirašyti *lkl ir suteikia paramą. Gau- ti dažnai vaikiško pobūdžio 
sus dalyvavimas balsavi- tarpusavio nesutikimus.

Balsavimo būdas

Visi Pildomosios Tarybos ,, , . . . . ..nariai turi būti renkami viJ 1*«. valdyba turi pasirašyt 
šuoliniu balsavimu. Kuopos' P° * ,rk?' u.s“ visa‘? bal‘ 
susirinkime, kuriame įvyks: s.al?mo balotals fun ak'va,z: 
balsavimai kiekvienas na-1 įtrinkusių sudėt, j 
rys, turįs teisę balsuoti, gaus1 konve,1't«’ ant kūno yra is- 
iš kuopos valdybos atspaus-1 z°d,s
dinų balsavimo balotą. Ba-i 'rtaP.at‘ vakar« !mestl i Pas- 
lote narys parašo kryželį įt0 ezut?- ,
ties vardu to kandidato, ku-į v ___ ...rį jis nori išrinkti į SLA Ta- ! Kuop’! ”ldjr'” Pare,®°* į 
rybą. Į Visiems nesusipratimams

! išvengti, kuopų valdybos 
prašomos griežtai laikytis *

kadmuose pademonstruos. ___ .
nariai domisi SLA gerove 
ir seka Pildomosios Tarybos 
darbus.

Užtat, gavęs kvieslį j kuo-

NEW YORK, N. Y.
Susivienijimo konstitucijos:; Vasario 16-sios

Iš Worcesterio buvo Ged-i Keleivyje ir Tėvynėje.
mintų, Pajėdų šeimos ir kt.

Klebonui kun. J. Bucevi- 
čiui leidus, šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo speciali 
rinkliava Balfui. Surinkta

(Alf. Nakas, Naujienose)

A. Sukauskas išbuvo 8 
metus SLA 352 k. pirminin
ku ir dabar 200 kp. pirmi-

$159. Altui aukų jau davė- Į mn?as;. vlsu kiuopstumu ir 
me: adv. Alfonsas Raudonis; atsidėjimu dirba SLA gero- 
$10, Vytenio pulko buv. ka- į Yek Yra pnrasęs daug nau- 
rys ir Vyčio kryžiaus kava-;*^ rarių, su i u ošę s Susiviem- 
lierius Ferdinandas Valen- J*mo sukakčių paminėjimų,

I koncertų ir kitų kultūrinių 
parengimų

tukevičius $10, Petras Sa
vickas $5, Jonas A. Zapėnas

Savo kalboje lietuviu kil-*-?-. Aukos .renkamos ir 
• tikimasi jų is vietinio Ame
rikos lietuvių klubo, Man- savivaldybėse.

mės vietinės radijo stoties' vieuiuo A. buąausKas yra oiroęs- nė> L Laukaitienė, o joms
WSMN žinių redaktorius ir, nk<5 betVV1^ savivaldybėse, susipažinęs pagelbėjo visos delegatės,
laikraščio Broadcaster (ku-1 chesteno irLowellio klubų, su buhalterija ir atskaitomy-, gavo mašina daug patarna
us. sakoma, pasiekia apie k.unų susirinkimai įvyksta be. Būdamas SLA 352 ir 200 vo nelietuvis Arnold Upson. 

pos susirinkimą, kiekvienas 140,000 skaitytojų) štabo «<> menesio paskutinę savai- kuopų pirmininku yra gerai AllkaqrinkftN ppni™a
SLA rarys privalo pasinau- narvs Barrv Palmer nušvie-> , .......... . . susipažinęs su SLA veiklos ctufUojta A Pinaitė ir
doti savo teise savo valiai tž Iietuvių kovas «jėl nepri-1, Vietoms klubas ir jj tslat- pagrindais ir nuostatais. *• Stadzaite, 
pareikšti. SLA Žinyba į klausomybės ir pareiškė vii-' kan}_‘ 5v. Kazimiero draujt- Tinkamasmimmomsparei-

! tį. kad Amerika Vadės Betų-‘rad,c.1.n,al m“1 S*’
- Mad ’ zimiero dieną mišiomis. Šie- 

'met tai buvo kovo 1 d. Se-'

(Atkelta iš 2 pusi.

Spaudą bevartant

nomijos. strategijos ir po
litikos dalykus.

* * *

i viams išsilaisvinti
minėjimu ' vos jungo, kaip prancūzams niau j atmaršuoda-

saugoti, kad balsavimai bū-' Lietuvos nepriklausomy- padėjo išlaisvinti Paryžių is, yQ organizuoti, apsįvilkę li
tų atlikti teisingai, kad bal-i bės atstatymo paskelbimo , nacių. niformomis ir orkestro lvdi-
suotų tiktai tie nariai, kurie 52 metų sukaktis buvo pa- adų Kametojai aevejo narfa. maršuo-
yra gerame stovy, kurie,yr« minėta vasario 15 mirę, todėl dabar

Amerikos

(Vladas Selenis. Drauge)

Seka veikėjų parašai:

A. Grinius, 352 kp., V. Se

lenis, 352 lcp., M. Grinienė,;

M. Zautrienė. Viso labo 
rinkta $174.30. Alto centru 
viso labo pasiųsta $200.

Daugiausia aukojo: Lie
tuvių klubas $25, M. Vilki
škus $20, Charles Volungia 
$10 ir kt.

Alto skyrius dėkoja vi-

Prof. Alvin J. Rubinstein 
(Pennsylvanijos u-to), ku
ris šiuos du veikalus apžvel
gia, sako:

”Lieka įspūdis, kad So- 
vietija Rytų Europoje igy-; 
vendina ne komunizmą, bet i 
imperialistinę santvarką. O 
su Kinija, kuri ginčija jos 
pirmenybę tarptautiniame 
komunizme, Maskva siekia 
susitarti ne ne ideologijos.

pia gerame stovy. Kurie yra . koncerto žvaigždė J3U mirę, loaei oaoar — -e- , mg kalbėtojams> menin4g
išbuvę sesis menesius Susi-, haveno mokyklos saleje. Mi- Dauaei;enė Bedford !ramiai lr 1x5 orkestro ateina 2QC kp., V. Pauža, 200 kp., programos atlikėjams, au- 

: vienijimo nariais, ir tik tie, nejimą suruose Amerikos bt^e mugenene. oectiora, ijkę senukai, kurie dar „ . i irkurie dalyvauja kuopos susi- Lietuvių Tarybos skyrius. į N;H ’ buvo pasirėdžiusį spal- vig ūkimui. i F- Motuzą., 352 kp., E. Jo-1 ko^nl8 lr nuneJ1"*
i Či Varto anaignia hn avotunii i VingU taUtlTllU FUDU. Ji SU- __ i įklCll* 352 kp., A. ŽtO-rinkime. j & kartą apsieita be svetimų | v’n.e^u . . . __
'■ svečiu ir kviestų iš kitur kai- dainavo pirmiausia Nauja-

Pawn ! bėtojį i Įi° “al<!* ka^s metH bure-|
Balsavimai turi būti atlik-Minėjimas buvo pradėtas' jaunimo išėjo su de?an-| 
Bakavimai turi būti atlik maWa gugiedbjo o.:ciom,s tauriniu spalvų z va-!

i peretės choras, muz. M. Ci-' kčmis pntemdyton scenon 
žuvusiuju dėl Lietuvos lais
vės pagerbti.

ti čia nurodyta tvarka. Bal
savimai, atlikti kitokiu bū- 

Į du, bus laikomi neteisėtais, 
ir balsai turės būti atmesti 
galutiniame jų suskaičiavi- 
me.

SLA Pildomoji

bo vadovaujamas, įvado žo
di atkalbėjo kun. J. Alek- 
siūnas.

Taryba: - . .................................
P P narai*  nrezidenta* netvletl, bet Visomis jėgomis

bet paprastos užsienio poli- ą’r‘ 4. . skelbti apie Lietuvos paver-HV.a ™oUi5Voia kiausi. ^Gegja^vicepre^tiu gyventojams daro.
E. Mikuži, - iždininkė mas skriaudas. Tylėjimas y- 
S. Bnde. Jr-iždo globėju ™ Povojingas, nes jis galt 

| J. Miller — iždo globoja butl suprastas, kaip pntan- 
! Dr. S. Biežis—dr-as kvotėjas

tikos praktiškais 
mais“.

Toliau jis sako:
’Taktai verčia manyti, 

kad Stalinas pirmiausia sie
kė Rytu Europoje įgyven
dinti imperialistinę santvar
ką ir tik vėliau ėmė ją tei
sinti ideologiniais sumeti-
mais

♦ • •

Vienu žodžiu. Maskvos 
viršūnių elgesį Rvtų Euro
poje negalima jokiu būdu 
teisinti "marksizmu-leniniz- 
mu“ (kuris šiuo atveju gal 
net neturėjo jokio povei
kio). Rusų elgesys čia pilnai 
grindžiamas tik iš senu se
novės žinomais kiekvienos 
valstybės užsienio politikos 
sumetimais: politikoj —kai
mynus užvaldyti, ekonomi
joj — prisigrobti ju turtų, 
strategijoj — sustiprinti sa
vo karinį saugumą.

Tokiu būdu rvtų europie
čiai Maskvą "gerbia“ ne

Kor. Į
das, 352 kp., E. 

ATSIUNTĖ PAMINĖTI 352 kp., K. Veikutis. 352

Sigutė, 3 veiksmų pasaka, J- Rek>iiu*» 352 kp^ A. 

ir Buvo broliai devyni, taip Rinkūnas, 352 kp., M. Bal-

vavusiems.
M. Stonio

LB RINKIMAI

šiemet gegužės 16-17 die
nomis bus renkama JAV

Po to solistė itadainavo ! Av^daS,’ ’Tra 352 kP- Z- J—*' Lietuvį, Bendruomenė.
Alto skyriaus pirminin-!Tallat-Kelpšos Damą p3] išleido Australijos Lie- 209 kp., S. Dryža, 200 kp.' ry^?:d , .

kas adv. Steponas Briedis sesyte Gruodzto Oi. ant kai- Q, Bendruomenfe Kraš-1______ . 1 VadOTaudamasl
tai p kitko kvietė lietuvius "° f Sunkaus Vakanne dai- o.-..—- ! V. Kariauk... 200 kp

Lietu-mas dabar esančiai 
voie tvarkai.

Pagrindinis kalbėtojas 
buvo Vliko vaMvbos narys 
inž. Jurgis Valaitis. Jo kal
ba spausdinama atskirai, to
dėl ios čia nekartosiu, 

mo Lietuvių Amerikoje kuo-Į Meninė programa buvo 
pos susirenka balsuoti už rūpestingai paruošta. Ją at- 
kandidatus į aukščiausiąjį liko solistas St. Citvaras, O- 
organą — į Pildomąją Tary- peretės choras, kuriam va-

ne, o iššaukta 
tais pridėjo dar "Žemaičiu 
himną“. Jdomu pastebėti, 
kad mūsų vargonininkas 
muz. Jonas Tamulionis as
meniškai pažinojo Nauiati, 
o V. širvvdas — Stasį Šim
kų (kai šis lankė Amerikos1

aplodismen 1 tO Ru^ūros Taryba, iliustra- i

rinkimų 
taisyklėmis, Centro valdyba

SLA RINKIMAI VYKSTA 
KOVO MĖNESI

Kovo mėnesį Susivieniji-

bą. Tarp kovo 1 d. ir 31 d. 
šimtai SLA kuopų praves 
rinkimus. Septyni tūkstan
čiai balotų išėjo paštu kuo
pų valdybom. Rinkimai vyk
domi SLA kuopose pilnatei

dovauja M. Cibas, ir Vyrų 
choras, muz. V. Strolios va
dovaujamas.. Akomponavo 
muz. A. Kačanauskas. pub
lika visiems daug pToro? 
tai reiškia, kad visu daina-

sių narių visuotiniu, tiesio-j vimu buvo labai natenkinta. 
giniu, lygiu ir slaptu baisa-; Mokvtojos J. Matulaitie- 
vimu. Rinkikai išpildo balo-į nės vadovaujama iaunuiu 
tus, kuriuos suskaičiuoja t šokėta grupė gražiai pašoko 
kuopos balsavimo komisija.' 4 šoktas.
Balsavimo duomenų lakštai; A oi amai minėjimas lai-

, eu balotais prisiunčiami į' Minas pasisekusiu. I ii at- 
kaip kokią tenai komu- i SLA centro raštinę, š. ra. ’ silankė daugiau negu ipras- 
nizmo "šviesos“ nešėja, bet; balandžio 11-12 dienomis'ta Publikos, nemažai surink-* 
tiktai kaip galybe, kuri Ry- Į speciali Susivienijimo balo- ta ir auka
tų Europoje "ideologinę 
vienybę“ palaiko tankais.

Žiūrovas

tų skaičiavimo komisija pa- Nors minėjimas užsitęsė 
tikrins balotus, kad jie ati- 3 valandas, bet nieko nenu
tiktų duomenų lakštus. Vi- vargino. J. VDts.

LV EKUėLui^ Aaiyua, ž»u»ua- . sudarė Vyriausiąją Rinkimų
cijos ir viršelis Ugnės Kazo- , Varthumene, 200 kp., A. J- (
kaVeS‘ . - 200 kp., A Petram- j saičiu priešaky (5911 60th
staKasūtai 80 Z S k«, 3S2 kp., L 352 Avė., Riverside, Md. 20840).
staoos režisūrai, o taip pat,—- Apygardų valdybos turi
abiejų veikalų 15 damų ga.-. kp., J. Meri™, 352 kp., F. I OTda^ apygardų komisi-

Knyga origirali tuo, kad. Blauzdya, 352 kp. C. Stan- 

į vieną pasaką baigęs skaity- kus, 200 kp., V. Karaliuko,

2C3 kp.
lietuvius 1916 m.). ran(jj antrosios galą at-

Koncerto nrornima buvo - virkščiai išspausdintą, o kai 
^rti antrą pusę ir baigi 

skaityti, randi pirmosios 
galą, atvirkščiai išspausdin
tą. Ir viršelio abu šonai pa
puošti kiekvienai pasakai 
pritinkančiu vaizdu.

ga ioie pasirodyti ir jauni
mui. Tr taip čia Ramunė Ber- 
mtaitė pianinu paskambino Ciementi Sonatina, Debbie Wo11envtė akordeonu pagrojo dvi nopubarias ame- 
rikiečta dainas. Leonas Ber
notas jausmingai padekla
mavo patriotinį eilėraštį iš

t

NAUJA RAŠYTOJU 
DRAUGIJOS VALDYBA

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos valdyba vasario 14 d. 
New Yorke taip pasiskirstė 
pareigom: Leonardas Apd
riekus — pirmininkas, Al- 
girdas landsbergis — vice- 

' pirmininkas, PfenKus Jurkus 
— sekretorius. Jurgis Jan
kus — iždininkas, Nelė Ma- 

i zaląitė ^ ivaldybos narys,

kuriam niekas 
nepatinka, yra žymiai nelai
mingesnis už tą žmogų, ku
ria niekam nepatinka.

• « •

Smulkiausios žmogaus Ira
ne kraujagyslės — kapilia
rai kartu paėmus siektų 100 
tūkstauėių kilometrų.

• • •

Musų gyvenimas trumpas, 
bet ame jj dar labiau su-.

ias iki kovo 15 d., o apylin
kių valdybos iki kovo 31 d. 
sudaro apylinkių rinkimų 

į komisijas.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklauso
LIETUVA

a

informuoja skaitytojus apie pasauKaias ir
įvykius, Jcda daug ir fdontiy uootraaky ir atvirai 
apie visus mūsą visuomeninius bei kultūrinius kla«
Jame rasite jdumią skaitytųjų iaiftką skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymą ir nuomonių kiekvieno vištom 
svarbia problema.
“NEPRIKLAUSOMA LIETI VA“ yra dinamiškas mūsą b- 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklausomą lietuve.

Metinė prenumerata JAV-se S8.MI 

Adresas:
7722 George Street. LaSalle-Mantreat, ŪSO, Ouebur, CANAEA



Poslapis Ketvirtas Nr. 9. 1970 m. kovo 4 d.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Lietuvoje dabar viskas 

Leninui
perų "Don Carlos“, „Nabuc- 
co“, ”Hernani ir kt.

Lenino 100-jam gimtadie-' Palangoje sausio mėnesį 
niui paminėti dabar viskas atidalyta Pabaltijo bei L k- 

rainos n- Kaliningradomobnizuojama Lenino gar
bei. Tam turi dirbti ir meni-

(Ka
raliaučiaus > srities dailinin
kų kūrybos paroda.ninkai.

Pasak dailininkų sąjun-Į .. *
gos pirm. prof. J. Kuzmins-! ?1U0 _ metu Lietuvoje yra
ki, Kaune bus atidengtas aPle 1^0,000 telefono abo- 
paminklas Leninui. Jo auto- nenW-
riai yra skulptorius N. Pet-! _
rulis ir architektas K. Sesei-' Mire °* Bugailukiene 
gis. Skulptorius P. Vaivada Sausio 28 d. Vilniuje mirė 
baigia kurti tarybinio kar- Ona Gruzdytė-Bugailiškie- 
vedžio J. Uborevičiaus pa- nė. Palaidota Rasų kapinė- 
minklą, kuris bus pastatytas1 se greta savo vyro Felikso 
Utenoje. Skulptorius B. i Bugailiškio. Įžymaus teisi- 
Vyšniauskas kuria monu-; ninko, visuomenininko, 
mentą Tarybinei armijai. Jis!
bus pastatytas Kryžkalny.i Apdovanojo P. Gudyną 
Skulptorius S šarapovas! Lietuvos valst binio dai.
kuria paminklą zuvusiems, mlJzi aus direktorius 
Kauno komjaunuoliams did-. p,.anas Gudvnas a„dovano. 
vyriams. Paskelbtas konkur-j tas Raudonosios Darbo Vė
sos sukurti paminklui tary- ,iavos ol.dinu
bintams partizanams. ko-

Viršuje — kas liko iš lėktuvo, skridusio iš Šveicarijos i 
Izraelį, kai jame įvyko sprogimas ir jis nukrito žemėn. 
Žuvo 47 žmonės. Apačioje Šveicarijos lėktuvo tarnauto
jas tiria keleivio lagaminą. { tą lėktuvą arabų teroristai 
buvo įkišę bombą. Dėl tokių teroristinių veiksmų daug 
bendrovių sustabdė skridimus j Izraelį.

vojusiems Baltarusijoje ii 
Lietuvoje. Pakruojy iškil
siąs paminklas Karoliui Po
žėlai, Vilniuje netiukus bū
sianti atliedinta skulptoriaus 
P. Aleksandravičiaus bron

zinė Žemaitės skulptūra, ku
ri papuošianti Vilnių.

Stengiasi ir muzikai. Pa
sak kompozitorių sąjungos 
pirm. E. Balsi. V. Laurušas 
sukūrė kantatą „Leninui* 
dainuoja Lietuva“, R. Žigai- valdybo 
tis — Leninui. Tėvynei— skyriaus vyresnysis instruk-- 
širdies daina“, V. Balkaus-:,torius Filimonas Čiuguno-į

Naujas daktaras

Gyd. Vytautas Gurauskas 
sausio 22 d. Vilniaus univer
sitete apgynė disertaciją— 
Elektrorengenografijos pri
taikymas gerklės vėžio dia-
gnostikai ir gavo medicinos, Minijome 
daktaro laipsni.

KANADOS NAUJIENOS

Bendruomenės vardu prašy
mai klebono buvo patenkin
ti. Be to, prašiau piniginės, 
paramos Lietuvos nepriklau- Į 
somybes šventei suruošti.! 
r atenkino ir ši prašymą, pa
aukodamas loterijai stalą.

Nesigilinu, koks sugyve
nimas buvo su klebonu pra
eitų metų Bendruomenės 
pirmininko A. Šetiko, bet 
šiais metais tie santykiai yra 
geri.

Bendruomenės narys, be 
to, mini, kad kelios šeimos 
atitoiusios nuo lietuviškos 
veiklos. Aplankiau tas šei
mas ir po ilgesnio pasikal
bėjimo pastebėjau, kad taip 
nėra.

Ruošdamas Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimą, krei
piausi i jas medžiaginės pa
ramos ir jos gavau. Prašiau, 
kad talkintų ruošiant minė
jimą — nuoširdžiai padėjo 
sunkiame loterijos darbe. 
Visiems geros valios lietu
viams padedant, šiais me
tais Vasario 16-ji buvo tin
kamai paminėta. Minėjimas 
būtų dar sėkmingesnis, jei 
Bendruomenės narys nebū
tų prieš Vasario 16-ją pri
minęs pasenusių ir pamiršti- 
nų dalykų.

J. Šarapnickas.
LB skyriaus pirm.

Ką tik gavomeKą dovanoti?
Rimai ir Nerimai, Vaiž-į 

ganto, 55 psl. kaina 82.00.
Tiesiant kelią Lietuvos 

nepriklausomybei, \ aižgan- 
to straipsniai. 40 psl.. Kai
na $1.00.

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

Kultūrinės gairės pasako
se, II knyga, parašė Vytau
tas Bagdana vičius, 357 psl., 
kaina $5.00.

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

B’oliai balti aitvarai,
Henriko Nagio eirėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti. 
72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

Varpas nr. 9, 220 psl. rašo 
per 20 autorių, šis žurnalo 
numeri
kaina $2.50.

yatingai Įdomus, jo

Po Dievo antspaudais,
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl.. kaina 
$3.00.

Jeigu yra reik&ias ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je garite gauti sias (i o Kainas 
knygas:

The Cemetery of Nations 
in Siberian Tundra by H. 
Tautvaiša, 112 psl., kaina 
tik $1.75.

Tundra Talės, Manyland 
Bocko leidinys paaugliams 
pasiskaityti angių kalba a- 
piti gvvenimą tolimoje šiau
rėje, 173 pusi. kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4.

Tai labai gvra dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

„Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

„The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

''Lithuanian Quartet“ (A 
Baronas, M. Katiliškis, A 
Lanashez-gis ir I Šeinius), 
209 psi., kaina $4.95.

„The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke cf Lithuania by dr. Jo
seph B Končius, 211 psl., 
psl.. kaina kietais vii lėliais 
$3.C0. minkštais $2.00.

„Lilhuama land or h® 
roes,“ paraše L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Awakening Lithuania, a 
study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 1SQ psl., kai
na $5.00.

POPULAR LITHILANI- 
AN RECIPES- parašė Juze 
Daužvardienė. kaina $2.50.

Redakcijos pastaba.
į Tuo reikalu redakcija vra! Tau, sesute. Prano Lem- 

ST. CATHARINES, ONT. niais drabužiais, padėjo L.' iš St. Catharines gavusi dar j be!'to . gyvenimas, kūry ba, 
Bendruomenės vardu vaini-j kito Bendruomenės nario ir į Prisiminimai, 269 psl.. iliust— 
ką žuvusiems dėl Lietuvos! Merkelio rašinius, bet jų ne-' kaina minkštais vir-
laisvės. j spausdinsime, įneš, atrodo. į heliais $3, kietais — $4.

, LB skyriaus pirm. J. ša-. viską išaiškino J. Šarapnic-- šeštoji pradalgė, Iiteratū-
. j L. Bendruomenė šiais me- iaPnickas, taręs žodį, \ isus! kas, dabartinis LB pirminin- ros metraštis, rašo 17 auto- 

Ministrų tarybos reikalų tajs Vasario 16-ją minėjo papešė tuoj vykti į _St. C a-į kas. Korespondentus prašo- rių, 400 psl., kaina minkštais 
vietiniu tarybų (ju kartu: vasario 7 d. ir va- ^baimes miestą padėti vai- me nesirausti praeities dul-' viršeliais$3.15. kietais $3.75 

salio 15 d n^° P^e ^ai3yės paminklo, kėse, bet rašyti tai, kas da-I c .. . . . .
Vasario" 7 d. minėjimas Ten aukščiau minėtos jau- bar gera ar bloga vyksta jū-‘ bmiiSos, A. Giedriaus lo 

buvo slovakų salėje. Ten or- au0Jės, įeport^rių fotogia- į sų vietovėje. Rašyti apie tai, . . , . .
sa. fuojamos, padėjo, vainiką, j kas kažkada dėjosi, palikite Į minKttai3

Ir jį apdovanojo
i

Vasario 16-ją

ir A. Stulginskį

kas — ”Žodis revoliucijai“ 
ir t.t. ir t.t.

Ir filmininkai sukūrė fil
mą „Vienos dienos beieš
kant“, skirtą Lenino atsilan
kymui Vilniuje.

Taigi, po Lenino sukak-* 
ties Lietuva jau tikrai bus; 
pilna svetimų molinių dievų' 
ir kuriuos tauta bus verčia-į 
ma garbinti „svetimos šir
dies dainomis“.

Stakionienė—pedagogikos
mokslu daktarė*-

Vilniaus universitetas su-

vas apdovanotas garbės raš
tu. ’ganizacijos dalyvavo su sa 

‘ vo

i apsakymų. 204 psl.,

ALTO DELEGACIJA 
VVASHINGTONE

1970 m. Vasario 16

, vėliavomis. LB skyriaus daI-vvau.->ant ^usmm ^tu-Į istorikams 
! pirm. J. Šarapnickas prade-i vįŲ^ūiiui, valdžios ii uruai- 
; jo minėjimą trumpu žodžiu, i atstovams. Pasakius
• Jis pareiškė savanoriams- kaibas P^m. J. Šaiapnickui,
į kūrėjams pagarbą už Lietu- 
, vos laisvės iškovojimą, pa- 

(j j prašė visus atsistoti ir susi- 
progaALTo delegacija lan-!kauP.us prisiminti žuvusius
kėši Washingtone, DC.. Ry- 
iium su 52metų Lietuvos ne-

už Lietuvos laisvę.

valdžios atstovui Johnui 
Washutai ir ukrainiečių at
stovui, buvo sugiedotas Lie
tuvos himnas ir išsiskirstyta. 

Kita dieną, vasario 16.

ORWCOD, MASS.

Ir čia paminėjome 
Nepriklausomybės sukaktį

Norvvoodiečiai Vasariol6

viršeliais 
kietais — $3.75.

kaina
S2.50,

Gatvės berniuko nuotykiai
• —R. Spalio apysaka jauni- 
į mui ir senimui. II laida, 527 

kaina $4.

itovų rūmuose vasario 16-19 
dienomis Washingtone lan
kėsi Amerikos Lietuvių Ta- 

teikė pedagogikos mokslų ! rybos delegacijos pirminin- 
daktaro laipsni fizinio auk-i kas E. A. Bartkus, nariai dr. 
Įėjimo srityje V. Stakionie-! L. Kraučeliūnas. E. Pauza- 
nei, Kūno Kultūros instituto' rienė, Chicagos Lietuvių Ta- 
docentei, fizinio auklėjimo Į rybos pirmininkas R. Sta- 
teorijos ir metodikos kated-j niūnas ir evangelikų kuni- 
ros vedėjai. gas dr. M. Kavolis, kalbėjęs

V. Stakionienė yra pirmo-j Atstovų rūmuose invokaci- 
ji, gavusi daktaro laipsni fi-j jų*

sium su ozmeių sietuvos ne- T. B. Mikalauskui OFM The St Catharines Standaid; mįnėjo vasario 22 d. Minė- 
priklausomvbės paskelbimo.sukalbėjus maldą, paskaių Daikr^ buvo pradėtas pamal-
minėjimu JAV senate ir At- skaitė KLB Krašto valdybos domis šv- Ju|,8io lietuvių pa-.....-___________ • .z. . z, nll-m zlr Q /’onoc t-nvic- H 31)1 3S v m JI, RSiU riCtUVlSl ro-rU-izzo -zz-i-t-Aizz-izz

zinio auklėjimo srityje.

Vilniaus baletas šalia J. 
Indros „Audronės“ baleto 
programą dar atliko Armi
jos namuose. Ta programa

Delegacija dalyvavo mi
nėjimuose senate, Atstovų 
rūmuose bei Lietuvos pa
siuntinybėje priėmime ir ta 
proga aplankė senatorių 
Charles Percy, Atst. rūmų

anksčiau buvo parodyta Ry-j pirm. J. McCormack. kon- 
tų Vokietijoje, būtent: siui- gresmaną Gerald Ford, se

natorių Thomas Dodd, Ats. 
rūmų kapelioną kun. Ed- 
ward Latch ir kongreso ryši
ninką Vandervorth.

Jiems visiems Įteikė po 
knygą Lithuania 700 Years.

Kongresmanui Edvvard 
Dervvinski, senatoriui Tho
mas J. Dodd. kongresmanui 
Daniel J. Flood ir Atst. rū
mų pirm. John McCormack

ta iš baleto „Ant marių 
kranto“, ištraukos iš „Gęs
tančio kryžiaus“, „Don Ki
choto“. „Miegančios gra
žuolės“, „Spragtuko“, dar 
parodyta „Kepurinė“ ir
„Džigūnas“.* * *

Operos ir baleto gastrolių 
dienomis Maskvoje tuo pa
čiu metu su koncertu valst. 
konservatorijoje pasirodė S. 
Sondeckio vadovaujamas 
Lietu-vos filhaimonijos ka
merinis orkestras. Atlikta 
itališkos muzikos programa.

apsilankymo metu buvo į- 
teikta po vieną tomą J. Ka
počiaus išleistos anglų kal
ba Encyclopedia Lituanica.

ALTo delegacija buvo vi-

pinu. dr. S. Čepas, kuris, ir.aP1. . _
baigdamas savo paskaitą,j minėjo sa\ o v aUtv oe& nepi 1- 
kvietė visus remti Lietu-Į klausomybės atstatymo pa
ros laisvinimo darbus. | skelbimo o2 metų sukakti 

Toliau sekė buv. Lietuvos! Paz>mėdamas, . 
prezidento ir Sibiro kalinio,! Lietuva v i a Sov lėtų ^ąjun- 
pernai mirusio Kaune, Alek- u^1.mta;
sandro Stulginskio pagerbi
mas.

Scenos vidury, šalia pa
puošto Vyčio, buvo atideng
tas St. Šetkaus pieštas dide
lis A. Stulginskio portretas, 
papuoštas gėlėmis. Šalia jo 
stovėjo skautų garbės sargy
ba. Apie A. Stulginskį kal
bėjo St. Šetikas.

Meninę programą atliko 
Hamiltono „Aukuras“, ku
riam vadovauja E. Kudabie
nė. Jo aktoriai E. Kudabie
nė, A. Žilvitienė, A. Verbic- 
kaitė ir Bungarda labai gra
žiai suvaidino E. Kudabie
nės paruoštą montažą iš 
„Mindaugo mirties“. Seni
mas ir jaunimas mirtinoje 
tyloje sekė vaidinimą, kuris 
nevieną sujaudino iki ašarų.

D. Šetikaitė L. Bendruo-

rapijos bažnyčioje už žuvu 
sius ir kovojusius dėl Lie
tuvos laisvės. Po pietų jis

v JUiiaktJ’ buv0 t§siama3 Lietuvių dr- 
kan cianai jog namuose jaukioje

ir šeimyniškoje nuotaikoje.
„ . z,, i z z i -t Minėjimo nuotaiką didinoSausio 21 d tas pats laik- atsi!aikvmas vdetinį0 ,ietu. 

rastis isspausdino St. Šetiko vj kleįono kun. A. Abfa.
rasini.

į psl.
į
i Atsitiktiniai susitikimai,I z
. Kazimiero Barėno 14 ido- 
i mių apsakymų, 216 psl., kai

na $2.50.
Milfordo gatvės elegijos,

kad Keleivio administraci 
dideli susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių 
rinkinys. Kaina minkštais 
viršeliais $2.55, kietais vir
šeliais — $3.75.

Draugas don Camillo,
Įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Be to, esame gavę nedide
li kieki teisininko P. Šulo 
parengto leidinio „Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijri 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

Ošiančio* pušys, Halinos 
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psi., kaina $2.50.

Knygos 
j alinimui
BITĖS, parašė Liuda Ger- 

manienė. Daug gražių Z. 
Sodeikienės iriu<tracijų, kai- 
r.a -S3.o0.

činsko,J.Š.

ST. CATHARINES, ONT.

Patikslinu L. Bendruomenės 
nario rašinį

Balfo centro valdy
bos pirm. kun. V. Martin- 
kaus, LB Bostono apygar
dos pirm. .A. Škudzinsko ir 
miesto valdžios atstovo A. 
Dano\vitch. Kiekvienas jų 
pasakė tai dienai skirta žo
di.

j Minėjimą organizavo ir
Bendruomenės narys Ke-; pravedė energinga vietos 

leivio sausio 28 d. laidoje j Alto skyriaus pirmininkė E. 
str. "Lietuvių Bendruomenė i Martišienė. Ji trumpai iš- 
ir jos kritikai“ rašo, kad lap- ivškino Vasario 16-sios lie-
kričio pabaigoje įvykęs L. 
Bendruomenės narių visuo
tinis susirinkimas pagyrė 
praėjusių metų valdybą ir 
jos pirmininką A. Šetiką už 
gražią veiklą ir tą pačią val
dybą perrinko.

Iš tikrųjų buvo ne visai
menės vardu įteikė vaidin- taip. Aš buvau išrinktas tik 
tojams gėlių puokštę. Minė- šiais metais. Pasiskirstant 
jimas buvo baigtas Lietuvos ! pareigomis, tapau pirrainir- 
himnu. 1 ku. nors šių pareigų nenorė-

Vasario 15 d. buvo iškil- jau eiti. nes mūsų kolonijos 
mingos pamaldos parapijos lietusių sugyvenimas pasku-

— Vivaldi, Manfredini, Co/sur šiltai priimta, ir visur 
relli ir kt kūriniai. Solistė' užjausti Lietuvos reikalai su 
N. Ambrazaitytė atliko tris! pareiškimais, kad Lietuva

bažnyčioje. Po jų vienuoly 
no sodelyje prie tautinio pa
minklo. dalyvaujant organi-

tiniais metais pašlijo.
Pradėjęs eiti pirmininko

pareigas ir atsiradus reika-

tuvių tautai reikšmę ir per
skaitė gautą iš Sibiro labai 
jaudinanio turinio laišką.

Minėjimą rengiant, jai 
talkininkavo to skyrius na
riai : J. Strašunskas. Br. Ko
vas, J. Svidras, P. Tyla, A. 
Tumas, J. Maityšius ir kt.

Minėjimui veltui užleido 
patalpas ir ta proga dar da
vė $25 auką Lietuvių Pilie- 
ių draugija. Aukų Lietuvos 
laisvinimo reikalams iš viso 
buvo surinkta $400. Tai la
bai gražus Įnašas iš tokios 
mažos lietuvių kolonijos.

Baigiantis minėjimui, LB 
Bostono apygardos pirmi-

mininke lietuviškos veiklos 
pagyvinimo reikalu.

Minėjimo pabaigai Jocie
nės vadovaujamos senos 
Nonvoodo lietuvės choristės 
padainavo sutartinių.

Minėjime šį kartą pasi
gesta veiklių ir kovingų se
nųjų veikėjų J. Pečiulio. V. 
Kudirkos, I. Vasiliauskie
nės. P. Vėtos, A. Venckaus 
ir kitų. Po ilgų metų ener-į 
gingos veiklos jie šiandien j 
jau pavargę. Ir kvla rūpės- į

ninkas ta proga turėjo pasi- tis, kas ateity užims jų pa
tarimą su Alto skyriaus pir- liktas tuščias vietas?

K. Šimėnas

KREGŽDUTĖ, I dalis (va
dovėlis), parašė A. Rin- 
kūnas. 119 psl., kaina 
$2.75.

NARDŽIO PULKAS, apsa
kymėliai, parašė Balė 
Vaivorytė, 157 psl. kai
na $2.00.

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ i MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė, 58 psl., kaina .... $1.50

FRYS SAKALAI, Alf. Vam- 
buto. 15 pasakų ir padavi
mų. 186 psl., kaina.. $2.

MEŠKIUKUS RUDNOSIU- 
KzAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina..............$3.00.

BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaškienė, 
133 psl., kaina $3.60.

t
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tčv

MA1KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Maikio ir tėvo kraitis
Keleiviui paremti aukojo:

P. J. Ekelevich, Newark, 
N.J.. $11.

Po $5: N.N.. Boston,
Mass., K. Baltrukonis, Chi
cago, III.

Po $4: C. Garbus. Wind- 
sor, Ont., B. Klovas, Chica
go, Ilk, A. Kasperas, La 
G range, Ilk, S. Samuolis. So. 
Boston, Mass., O. Cibitis 
London, Ont.. J. Krištolai
tis, Cleveland, Ohio. E. Ce- 
cilio. St. Petersburg, Fla. 
V. Maksvytis, Chicago, Ilk 
J. Kazragis, St. Catharines 
Ont., V. Leveris, Toronto. 
Ont.

Po $3: B. Klemka, Oak 
La\vn, Ilk. A. Gedminas, 
Bridgeport. Conn., E. Diet- 
rich, Elizabeth, N.J., A. Ba- 
nylis. Toronto, Ont., S. Jur
ga, Pawcatuck, Conn.. K. 
šeštokas. Dorchester, Mass., 
J. Petniūnas, Richmonč 
Hill, N.Y.. M. Taras, Hamil- 
ton, Ont.. J. Peseckas, To
ronto, Ont., S. Krivickas. 
Sudbuiy, Ont.. A. Long, De- 
lhi. Ont., A. Juškevičius, 
Cheshire, Conn.

— Sveikas, tėve ’ Kas gir
dėti?

— Šlėktos naujienos. Mai
ki.

— O kas atsitiko?
— Amerikos bobos pra-, , . . . . _ ,

dėjo buntavous - vot KaJ skina ne pati visuomene, bet 
atsitiko. Puma revoliucijas P°l*tikienai sa.o konvenci

. . -.nen ■»»• na cL'ivio wrnc I

NEW HAVEN, CONN. 

Vasario 16-sios minėjimas

vaišienė, So. Boston, Mass.. j Vasario 16-sios minėjimas 
V. Jankus, So. Boston, Mass. i čia ivyko vasario 15 d. Jis 
E. Šimkus, So. Boston, Mass. j prauėtas pamaldomis šv.
J. Mason, Sun City, Calif.,lka^imiero bažnyčioje. Cho-
K. Geidausiąs, Chicago.fias, be religinių giesmių, su-
Ilk. P. Breskin. Chicago. Ilk, 
V. Končius, Chicago, Ilk, 
P. Lengvinas, Don dile, Ilk, 
J. Bliumas, Ayimer, Ont., 
V. Matukaitis, Canfield, 
Ont., A. Jasiūnas. Sudbuiy, 
Ont., T. Garbas. Toronto. 
Ont.. A. Kalmatavičius, Ha- 
milton, Ont., V. Jasinevi- 
čius, Hamilton, Ont., J. Ku
činskas, Soughton, Mass., 
J. Domantas. Worcester, 
Mass.. J. Lazauskas. Ozone 
Park, N.Y.. A. Charna 
Johnson City. N.Y., G.Ra
monaitės, Pa\v Paw, Pa., J. 
Strumskis, Brockton, Mass., 
A. Drulis, Languevik, Que., 
J. M. Rudžius, Detroitu Mi- 
chigan. E. Tamalayage,

. „ , „ , ., Po $2: A. Naglis. Chica-suoti uz save, arba uz kitas gQ, in, § Zavackis Miamt
moterlt ... ... | Fla., A. Palaitis. Philadel-

— Amerikoje yra tokiaT d„i
tvarka, tėve, kad balsuoti
galima tik už teisėtus kan
didatus. o tuos kandidatus

kėlė tik mgei iai ir studentai, 
o dabar ir andarokai pakilo. 
Tas tai jau ne prieš gerą, 
Maiki. Girdėjau, kad biOiis- 
tai, ką iš Biblijos išveda, vi
sokias rokundas, dabar su
rado, kad ateina jau sūdna 
diena. Ir tas gali būt, Maiki, 
ba kitaip bobos nedumavo- 
tų.

— Tai yra nesąmonė, tė
ve.

— Nu, argi tu neskaitei 
gazietose. kad bobos pradė
jo šumyt?

— Tėve. nesakyk: "bo
bos“; sakyk: moterys.

— Ar tai ne vistiek?
— Ne, tėve, ne vistiek. 

Tik šiurkštūs, nekultūringi 
žmonės moteris vadina "bo
bomis“. O tėvas juk nenori 
tokiu storžieviu būti, argi 
norėtum?

— Ne. ne. Maiki. aš ne iš 
tokių... Ale žinai, Plungės 
parapijoj, kur aš užaugau, 
žodis ”moteris“ buvo ne ma
doj. Visi sakydavo, anot ta
vęs, storžieviškai: boba, ir 
dac oi.

— Na, gerai, bet kodėl tė
vas manai, kad moterys ke
lia revoliuciją?

jose. ir jie skiria vyrus. To
dėl visa rinkiminė krašto 
valdžia susideda beveik iš 
vienų vyrų. Prezidentas vi
sada būna vyras. Ir į kongre
są, kur leidžiami krašto į- 
statymai, retai kada paten
ka moteris. Viską nuspren- 

1 džia vyrai.
— Nu, taip ir turi būt 

Maiki. ar ne?
— Sąmoningos moterys 

sako. tėve, kad taip neturė 
tų būti. Moteris yra toks pa’ 
žmogus, kaip ir vyras, todė' 
jai turėtų būti irgi lygi vietž 
visuomenėj.

— Bet aš tau pasakysiu 
Maiki, kad ne visi taip mis
lina. Va, kiek atsimenu 
Plungės žemaičiai sakyda
vo, "kur ilgas plaukas, tei 
trumpas razumas“. Kaika.- 
dar mandriau išfieeriuoda- 
vo ir sakydavo: "Ožka ne 
galvijas, boba ne žmogus“.

— Tai yra tamsuolių zau
nos, tėve. Aš žinau, kad iš 
mintingi, padorūs žemaičia 
taip, nekalba.

— Nu, tai pasakyk, iš ko
kios balos tos zaunos žmo 
nėse sklinda?

— Jų šaltinio reikia ieš
koti ne balose, tėve. bet ro-

phia, Pa., J. Lubetakis, Bal
timore, Md., P. Alinauskas. 
Rockford, Ilk, A. Masiulis, 
Simcee. Ont., A. Aleknavi
čius. Montreal, Que.. J. 
Svikla, Worcester, Mass.. J. 
Kontautas, Clifton, N.J., J. 
Valentas, So. Gate. Calif.

Po $1.50: K. Geanchas, 
Chicago, Ilk, B. Pranskus, 
Toronto, Ont., Sandaros 16 
kp.. Worccester. Mass., C. 
Matis. Mac Gregos. Manito- 
ba.

Po $1: S. Grinkevičius,

Worcester. Mass.. E. Geruls- 
kis, Catscill, N. Y. A. 
Schuandt, Phila., Pa., P. 
Vizbaras, Montreal, Que., 
S. Suslavičius, Salem. N.H.. 
A. Bačkus. Mar.chester, 
Conn.. P. Bivainis. Detroit. 
Mich.. J. Jakštvs, St. Peters
burg, Fla., C. Valungevičius, 
New Britain, Conn., P. Pet
rauskas, St. Agathe, Que., 
F. Palionis, Pittston, Pa., M. 
Ručinskas, E. Hartford. 
Conn.. M. Kil kus. La Šalie. 
Que., V. Dominikaitis. Phi- 
ladelphia. Pa., A. Gaidukas, 
Oxnard, Calif., F. Lignic- 
kas, Stoughton, Mass., J.

giedojo ir Lietuvos himną 
Dėl blogo oro lauke prie lie
tuviško kryžiaus žuvusiųjų 
garbei buvo padėtos tik gė
lės. Tuo ir baigta pirmoji 
minėjimo dalis.

3 vak popiet didžiojoj pa
rapijos salėj buvo antroji 
minėjimo dalis. Sugiedojus 
Amerikos ir Lietuvos him
nus, L. Bendruomenės pir
mininkas tarė keletą Įžan
gos žodžių, kun. A. Zanavi
čius sukalbėjo maldą, ir to
liau programos vesti buvo 
pakviesta Vaiva Vėbraitė. 
Dalyvavo miesto burmistre 
atstovas ir Ukrainiečių B- 
nės pirmininkas su žmona ii 
sekretorium. Svečiai pasakė 
ir po trumpą sveikinimo kal
bą. Pagrindinis kalbėtojas 
buvo dr. Vaidevutis Man
tautas. Albertus Magnus ko
legijos profesorius. M. Jo- 
kubaitė, tarusi gilos minties 
žodi, vadovavo aukų rinki
mui, talkon pasikvietusi tik 
jaunimą. Aukų surinkta per 
450 dol.

Meninę programą atliko 
"Dainuojančios rūtos“ —I- 
rena šiugždaitė ir Diana 
Melninkaitė iš Waterbury. 
Vietinė lietuviška mokykla 
suvaidino Nelės Mazalaitės 
"Karaliaus vainiką“, scenai

Pagarsėjęs širdies persodinimą Pietą Afrikos daktaras 
Christian Harnard, 47 m., su savo nauja 19 metą žmona 
atvyko į JAV.

jpino kostiumus. Šie vaidin- • žinomas ir apylinkėje. Jis 
tojai parodė didelę pažan- i dažnas svečias apylinkės ko- 

!gg, ypač Ritonė Ivaškaitė ir i lonijų parengimuose.
J. Šaulys gyvena Branfor- 

de. 12 mylių nuo New Have
no, su žmona Emilija savo 
pasistatytuose namuose. Jų 
duktė Birutė ištekėjusi, sū-

Daina Žemliauskaitė.
Aukas rinko brolis ir se

suo Danguolė ir Al ūnas Jo
nynai, Gitą Markevičiūtė, 
Tomas Plečkaitis. Birutė
Šaulytė-McCutcheon ir Li- nūs Vytautas gyvena ir dir-
nas Lipčius

Stambiausia $100 auka y- 
ra Romualdo ir Eleonoros 
Samulių, $30 — Pr. ir A. 
Naiduškevičių. Po $20 auko
jo L.M.K.F. New Haveno 
klubas, E. i rJ. Šauliai, A. ir 
St. Lipčiai; po $15 — V. ir 
A. Gruzdžiai, G. ir J. Vėb
rai. Kiti aukojo po mažiau, 
o dar kiti — nieko...

Lietuviškai mokyklai pa
remti Bridgeporto Lietuvių Į Vininkui! 
Bendrouomenės apylinkė į- 
teikė $50 čekį mokyklos ka
sininkui. Mokykla Bridge

ba Dalias, Tex. šiuo metu jis 
lanko kursus Wall Street. N. 
Y., ir grįžęs į Dalias atida
rys savo akcijų pirkimo-par
davimo įstaigą. Gyvenda
mas New Yorke, Vytautas 
dažnai aplanko tėvus ir ki
tus artimuosius.

Vasario 18 d. Jonui Šau
liui suėjo 60 metų. Ilgiau
siu metų ir geros sveikatos 
linkime maloniam sukaktu-

paruoštą Vaivos Vėbraitės.
Gatautis, La Šalie, Que., J. j Poprogramossvečiaivai- 
Kantauskas. Lewistone, Me.. j šinosi prie gražiai paruošto
J. Simokat. Dorchester. j g. Šaulienės, A. Biknaitie- „ .. 4 . .. ... .
Mass.. M. Gird, Jamaica „ės, A. Jonynienės ir VI. P«rto lietuviams nuoširdžiai 
East. N.Y.. P. Sabalis. Nort-į žemiiauskienės bufeto. Bu- dekoJa uz Param4- 
hampton, Mašs., A. Vaino-! fetui maistą pagamino ir pa
nūs, Pittsburgh, Pa., L. Pau-į aukojo kolonijos moterys, y- 
linskas, Lovvell, Mass., J.1
Kvalita. Pittsburgh, Pa.. S. 
Šurkus. San Jose. Calif., A.

pač A. Biknaitienė.
Jau anksčiau esu rašiusi,

kad į šį minėjimą mūsų ko-
Urbonavičius. Delhi, Ont. , Jonijos lietuvių raginti ne- 

Po 50 centu: J. Gineitis,| reįkia: jie ir šiaip visada 
ooklyn. NAA. Kėkštas, j gausiai susirenka. Bet šį kar-

Omaha, Nebr., G. Kilotai- j tą, nors oras buvo labai ne- 
So. Boston, Mass., M. Nor- tis, Eganville. Ont., A. Šums-; palankus, žmonių prisirinko 

i dar daugiau negu paprastai. 
J Jų buvo net iš Bridgeporto.

J-J—... ... ... ----- _■ j ge to, seniai jau buvome be-
I matę tiek mielo jaunimo.

nūs, kad žmoniją iš tos baus- j — Gali daug žinoti ir mo- • Programos vedėja Vaiva 
mės išpirktų — turėjo net i teris, tėve. į ėbraitė labai gražiai ūžsi-
ant kryžiaus dėl to numirti: — Aš, Maiki. nenorėčiaui rekomendavo. Tai jauna jė- 
— ir vistiek neišpirko. Žmo- i su tuo sutikti. £a beretejančiose vyresmų-
nija pasiliko velnio žaban-! — O ai tėvas nežinai, kas
gose, kaip buvo. Praėjo Į dabar yra Anglijos karaliu- 
tūkstančiai metų. o krikščio- mi?
nybė vis negali nusikratyti — Nu. o kas? 
to prietaro, kad moteris yra — Karalienė Elzbieta II.
velnio talkininkė. Šventoji 
inkvizicija degino nekaltas 
moteris ant laužų, apkaltin
dama jas kaip "raganas“, 
susidėjusias su velniu. II ly- tėve?

Taigi moteris.
— Užtai, Maiki, ir parėd-

ko Anglijoje nėra.
O kas valdo Olandiją,

— Zacirka man sakė. kad | juje, tiksliau pasakius. —
gazietos taip rašo. Ar tu 
neskaitei?

— Jis. tėve, dažnai nesu
sivokia, ką skaito. Taip nie
kas nerašė.

— Ar tai ne teisybė?
— Amerikos moterys tik 

pradėjo organizuotis, tėve, 
bet kolkas revoliucijos ne
kelia.

— Nu. jeigu kolkas neke
lia. tai gal pakels vėliau: juk 
be reikalo jos nesiorganizuo- 
tų. ką?

—Reikalas yra toks, tėve.

Maižiaus pasakose apie ne
būtąjį rojų. Pagal jo pasa
kas, pirmieji žmonės rojuje 
buvo laimingi: nereikėje 
nieko dirbti, nereikėjo sirg
ti ir nereikėjo mirti. Rojus 
buvo pilnas vaisių, ir jie ga
lėjo viską valgyt, tik nuo 
vieno medžio buvo uždraus
ta imti. Bet velnias pavirto 
į žaltį ir prikalbino Ievą už
drausto vaisiaus paragauti. 
Ji pasidavė tai pagundai ir 
sugundė Adomą uždraustąjį 
obuolį nuskinti. Užtai ji

kad, socialistiniu požiūriu, buvo ištremti iš rojaus, pa- 
moteris yra pažeminta. Nors j smerkti sunkiam darbui, li- 
Amerikoje ji jau iškovojo! goms ir mirčiai. Ir šita baus- 
sau balsavimo teisę, tačiau mė iš jų perėjo visai žmoni-

jai. Reiškia, moteris kalta, 
kad buvo prarastas rojus, 
kad visa žmonija buvo par-

giagrečiai moterų paniekai 
fanatikų buvo kuriami įvai
rūs posakiai, kaip "ilgas 
plaukas, trumpas razumas“, 
"ožka ne galvijas, boba ne 
žmogus“, ir panašiai. Fana
tikų persekiojama ir nieki
nama, moteris buvo taip su
glumta, kad bijojo pati sa
vęs, nedrįso pakelti protes
to. Vis dėlto atėjo laikas jai 
susiprasti. Pirmiausia Angli
joj, paskui Amerikoj ir ki
tur kilo sufragisčių sąjūdis. 
Moterys ėmė reikalauti sau 
balsavimo teisės renkant 
valdininkus. Dabar jos pra 
dėjo organizuotis ir reika
lauti lygiu teisių ir lygių pro
gų vertybės įstaigose. Tas 
sąjūdis vadinasi "National 
Organization for Women“. 
Jis turi jau 50,000 narių.

— Nu. tai kaip tu rokuoji. 

ar moteris "alėtų būti Ame

rikos prezidentu?

— O kodėl ji negalėtų?

jų eilėse. Ir dr. V. Mantautc 
kalba, tiek lietuviška, tiek 
angliška, turėjo kiekvienam 
įžiebti stipresnę vilties ug
nelę ir sustiprinti ryžtą ne
nuleisti laisvės kovoje ran
kų. "Dainuojančios rūtos“ 
žavėjusios grąžom danelėm. 
maloniais balsais ir papras
tumu. buvo klausytojų nuo
širdžiai priimtos. Gana ge
rai pasisekė ir "Karaliaus 
vainiko“ vaidinimas, kurį 
režisavo Vaiva Vėbraitė, dr. 
E. Vaišnienė ir G. Ivaškie- 
nė. Scenos apšvietimą pa 
įuošė ir tvarkė Linas Lip
čius. Mokytoja A. Rygelient 
paruošė mažytes mergaites 
ų turėjo daugiausia pasiūti 
ir kostiumų, nes ir jos sūnus 
ir dvi dukrelės vaidino. Taip 
pat ir kitos motinos savo 
vaikams pasiuvo ar parū-

f ak tas yra toks, kad valdi
ninkų rinkimuose ji gali bal
suoti tik už vyriškius kandi
datus.

— O kas jai neleidžia bai- žemėn ir Kristus, Dievo sū-Jri daug žinoti.
duota velniui. Buvo atėjęs) —Prezidentas, Maiki, tu-

Tylus sukaktuvininkas

Gyvenime būna mažai 
darančių, bet garsiai rėkian
čių. Bet kaliais pasitaiko ir 
priešingai. Mūsų kolonijoje 
yra vienas nuoširdus, drau-
giškas, sąžiningas 
darbštus ir visiškai jokios 
garbės neieškąs tikras dzū
kas Jonas Šaulys. Nors bū-

Kitos naujienos

New Haveno ir Bridge
porto jaunuoliai išleido pir
mą numerį neperiodinio 
laikraštėlio "Mintis“. Kle
bonas kun. A. Zanavičius 
jaunimui leido naudotis vel
tui medžiaga ir spausdini
mo priemonėmis, tuo labai 
palengvindamas laikraštėlio 
išleidimą. Tikimasi, kad

labai Jaunimas šią gražią paramą 
įvertins.

* * «

Vasario 22 d. keletas new-
siu už šiuos žodžius jo la- į haveniečių dalyvavo Bridge- 
bai išbarta, bet vistiek ne-* porte Vasario 16-sios minė- 
galima tokio žmogaus nuty- į jime. Kun. C. Jutkevičiaus 
lėti. i paskaita klausytojams pa-

Visi gerai žinome, kad. Į darė didelio įspūdžio. Ne- 
jei kas čia daroma ar pada-' daug girdime tokių drąsių ir
ryta, tai daugiausia yra jo 
nuopelnas. Jis niekad nesi

niekam nepataikaujančių 
kalbėtojų. Mintys įdomios.

skundžia perdaug dirbąs,' faktai liūdni, bet tikri. Nors 
bet visada neša ant savo; mums aplinkybės ir labai 
pečių didžiąją vietos lietu-1 nepalankios, bet prelegen- 
vių visokių rūpesčių naštą. | tas ragino dar daugiau ryž- 
Jis priklauso kone visoms j tis ir dar labiau dirbti Lie- 
organizacijoms, komitetams 1 tuvos laisvės reikalui, 
ir komisijoms, o nemažiau j Albina Lipiene

— Tai tu man pasakyk.
— Moteris ir Olandijoje 

karaliauja — karalienė Ju- 
liana.

— Bet ką tokia karalystė 
reišika, Maiki? Kaip lietu
viška špyga. Tokia jos ir 
karalienė.

— Jeigu Olandija tėvui 
tik "špyga “, tai paimkim In
diją. čia jau tikras milžinas 
— 524 milionai gyventojų.
O tos milžiniškos valstybės 
valdžios galva taip pat yra 
moteris, Indira Gandhi.

— Tai ką tas parodo?
— Tai parodo, kad tėvas 

labai klysti, manydamas, 
jog moteris negali valstybei 
vadovauti. Vyrai, valsty
bėms vadovaudami, sukūrė 
jau du pasaulinius karus ir 
dabar galvotrūkčiais gink
luojasi, ruošdamiesi trečia
jai skerdynei.

— Olrait, Maik. tegul mo- Que. 
tervs organizuojasi, gal jos1 Visiems aukotojams nuo-’ 
padalys geresnį parėtką ant širdiai dėkinga — 1

’ svieto. Keleivio administracija

kas, N. Y. Mills. N.Y., U. 
Patlon. Arnold, Pa.. A. Vai
cekauskas. E. St. Louis, III. 
A. Petraška, Hamilton, Ont.. 
M. Čepulienė,, Rockford, 
Ilk, K. Dargis,
Ont., J. Vaina.
Ont.. A. Kačergis, Montreal.

Kesvviek,
Hamilton,

JAU IŠSPAUSDINTAS

KELEIVIO“ 1970 METŲ

Kalendorius
Jj redaguoja Stasys Micbelsonas 

Kalendoriau* kaina $1.00

Pernai pavėlavusieji kalendorių užsisakyti jo nebe
gavo. todėl nesivėlin kitę šiemet jį užsisakyti.

Pinigus kartu su prenumerata arba atskirai siųskite 
adresu:

KELEIVIS 

636 Broadvray 

So. Boston, Mas*. 02127

f t



Poslapis kitai
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KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 9. 1970 m. kovo 4 d.

MOTERŲ SKYRIUS :!

PETRONĖLE ORINT AITE

Grožvylės meilė
Per atvirą langą siūbtelia vidun vėlyvo vakaro vėsu

ma. Kai kur spingso viena kita žvaigždė.

Tolimame padangės pakraštyje, ties senuoju beržu, 
dar baugiai šmėkšo aiškiai raudono skliauto ruožas.

Tėviškės sode senos obelys tartum budėdamos tyli. 
Bet ta jų tyla kupina paslaptingos kalbos, kuri be žodžių 
sklinda, šiurena aplinkui ir skverbiasi lig pat širdies gel
mių.

— Kostai... Tu toks keistas ir... neramus, — vos gir
dimai prataria sesuo, ir jos šešėlis ties lango briauna ne
žymiai sujuda. — Parvažiuodavai visada linksmas ir gy
vas, kaip tikras studentas... Mus visus išjudindavai... O ši 
kartą — rodos, visai ne tas...

— Taip. Aš šįkart — ir ne gyvas ir ne linksmas... Ne
gali visada būti kaip tetos vestuvėse... — kažkokiu drums
tu. lyg apsivėlusiu balsu šiurkščiai prataria brolis, nėkiek 
nepasisukdamas i jos pusę — jo žvilgsnis tuo tarpu tūno 
tartum prigijęs prie to mažo padangėje švytinčio ruoželio, 
kur ties beržu baugiai raudonuoja, pamažu gesdamas.

— Su manim... tu gali būti... draugiškas ir atviras...— 
maldaujamas balsas, toks švelnus ir geras, paliečia jo 
ausį, ir jam darosi beveik gėda savo atkaklaus šiurkštumo. 
Ir sąmonėje pamažu lyg kas tirpsta, rodos, kas būtų ten 
ūžtelėjęs šilimos sruvenimo šuorą.

Kostas jaučia, kad Julija, vyriausioji sesuo, po moti
nos mirties jam, jaunėliui pagramdukui, — kaip tikra mo
tina. Su ja viską galima išsikalbėti, net ir savo silpnybes 
ar nuodėmes.

Vincas Giedra

MOTERIS x

Ilgai ai vengiau moterų visų,
juokiaus, regėdamas silpnybes jų žavias. 
Ir štai šiandieną nubaustas esu: 
pasijuokiau labiausiai ii savęs.

Aš pajutau — nei tikslas, nei draugai, 
nei sėkmės tiek jėgų neįžiebė many, 
kaip ta, kurią turėjau neilgai, 
kaip ta. kuri nebuvo man švelni.

Ir, nors senų skriaudų nepamiršau, 
grįžtu prie moters vėl — kaip prie lemties. 
Grįžtu atgal ir viena teprašau: 
tik pastebėk, tiktai rankas ištiesk!

Gal ne vaišins tos rankos medumi, 
ne visados Į švelnią ūksmę nusives, — 
tegu... Verčiau jau negandai sa tavimi, 
nei laimė be tavęs.

Garsioji filmu aktorė Gina LoHobrigida atšaukė savo 
susižiedavimą su New Yorko biznierium George Kauf- 
manu. nes ”jie eina i priešingas puses“. Nuotrauka 
daryta pernai, kai jie paskelbė netrukus susituoksią.

Teises patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti j Keleivio skaity toj ę klausinius teisės 
reikabis. Tie Uausiusai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at-

jei pagal nuomos sutartį jis 
buvo apsiėmęs tuos reika
lus atlikti. Jei tokios klauzu
lės nuomos sutarty nebuvo, 
— jis neturėjo pareigos sau
goti Tamstos langų ir kt.v

Tamsta, žinoma, gali iš
kelti miesto savivaldybės

Vėlybo vakaro tamsa atpalaiduoja trapius jaunuolio' 
nervus, o tas tolimas raudonos šviesos ruoželis — tartum ’ 
masina išlieti iš savęs drumzles ir nuosėdas, kurių tiek 
prisirinko per paskutines savaites ir kurios dabar taip' 
slogina širdį ir plaučius, kad darosi veik sunku alsuoti.

Bet kad — tai yra toki niekai, tokios kvailystės, ma
žutės ir smulkios, sunkiai žodžiu beišreiškiamos. Ir jis ne-, 
tveria pykčiu, kad toki jaunuoliški monai, toki tušti ir 
neapčiuopiami dalykai, o šitaip apsunkino jo sielą ir sle
gia smaugiamai, rodos, jau ir gyventi nebepajėgsi.

i
Pagaliau prasiveria jo lūpos:

I
Aš galiu tau visai trumpai pasakyti:

ji...
— Žinai, Jule 
mane paliko!

Patylėjęs priduria:
— Ir blogiausia, kad lig šiol niekaip negaliu supras-1 

ti — kodėl? Prezidento Nixor.o dukteriai

SeiminiokėDis

— Grožvylė?.. — patikrina sesuo.

— Taip. Atmeni, kai praeitą kartą buvau parvažia
vęs pas tave visai savaitei, jos paveikslas — linksma ap
skritaveidė, šviesiaplaukė — buvo ant mano staliuko.

sakymu* spausdinsime šiame skyriuje, l posėdyje klausimą dėl poli- 
Laiške reikia paūmėti, kad esate Keleivio ’ cįjos neapdairumo ir apsilei- 
skaitytujas. • dimo. Tačiau tai galėtų būti
Klausimus prašome siusti tiesiog I naudinga ateity, o ne dabar

tinėje Tamstos nelaimėje.
Mano nuomone, niekas 

nėra teisiniai atsakingas už 
Tamstos nuostolius. Jei na
mų savininkas sutiktų Tams
tai parodyti savo sutartį dėl 
“aliarmų“ įrengimo, — bū
tų pravartu ją parodyti vie
tiniam advokatui.

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Ij»w.
Co-operative Baak Plaza 
1S64 Centre Street 
Boston, Mase. Ožl-%

Klausimas

Esu 75 metų amžiaus. Į 
Ameriką atvykau 1912 me- 
ais. Sunkiai dirbau ir dabar 

tebedirbu. Turiu nemažai 
ejudomojo turto (keturis 

namus ir gerą gabalą že
mės). Turiu tris sūnus ir vie
ną dukterį iš pirmos žmo
nos, kuri pasimirė prieš 
maždaug 20 metų. Visi na 
mai ir ūkis buvo surašytas 
mano ir mirusios žmonos 
vardu.

Prieš 15 metų vedžiau 
našlę be vaikų ir už save 2< 
metų jaunesnę. Vaiku su j? 
neturiu. Prieš vesdamas bu 
vau nusitaręs savo namus 
perleisti savo vaikams, kac 
antroji žmona prie’ jų resi 
kabintu, bet nutariau to ne 
daryti. Mat. vaikai prasta’ 
tvarkosi, daug išleidžia, i 
bijojau, kad ir mano turte 
neprašvilptų.

Taip praėjo metai. Daba’ 
susirūpinau savais reikalais 
Mano sveikata nebėra toki? 

Į gera, kaip buvo, o mane 
žmona, kaip ten bebūtu, yr? 
dane’ jaunesnė ir. sakau, era’ 
prisikabirs prie vaikų. Nor 
ji su mano vaikais neprasta’ 
sugyvena, bet vistiek pamo 
tė, o ne tikra motina. Sugal 
vos dar kitą karta tekėti.

Pirmai žmonai minis 
tuoi sudariau testamentą, 
patikdamas visa savo turtą 
vaikams lygiomis dalimis.

Buhalteris, kuris man su
ANGELIŠKA KOŠE i rašo taksus, man sako. kad

vistiek. . . .A - į žmona, man mirus,
Pamėginkite įssiyirti ze- (turės teisę pasiimti puse ma 

maitiškos košės, kokią siūlo[ no tMrto

Masčio (prie Telšių) sov

ehozininkė J. Meškauskie
nė.

Reikia imti: 5 kiaušinius, 
5 šaukštus geriausių kvieti
nių miltų, 5 šaukštus cuk
raus, ti-uputį vanilinio cuk- 

j raus, 6 stiklines pienous, b stiklines p 
I Trirfjai vasario 21 d. sukako 24Į Trynius ištrinti su cukru- 
• metai, bet vedyboms, jos pačios i mj, atskirai užvirinti 5 stik- 

žodžiais. ji esanti dar perjauna. Hnes pieno, O vienoje pieno

Dabar jo žodžiai yra lyg nesąmoningas šnekėjimas 
ar mąstymas pusbalsiu — lyg kalbėjimas su pačiu savim:

— Aš ją kartą paklausiau:
., ... .... ..i * ”Ar tu, Grožvylė, myli mane — tikrai? Sakyk, ar

” susi ramscia ir u a jo asas. .. tikrai — taip, kaip jr ag?“ jr įsjvaizduok jj man tada
s: - J, nebuvo ne žadėjusi... Ji laišku niekam nieko _ ni&feko ‘nepasakžj prajuko ,jnksmu>

tokiu viliojamu juoku, taip nuoširdžiai pažiūrėjo tiesiog 
į akis. kad aš — supratau kaip teigiamą atsakymą... Dar 
pagalvojau, kad mergaitei — gal būt. iš tikrųjų nėra drą
su ir nevisai pritinka ištarti tą žodį...

Aš ją tada sučiupau į glėbį ir išbučiavau visą — 
skruostus, akis, smakrą... Abudu juokėvos ir buvom, ro
dos, tikrai laimingi... Tartum negalėjo būti jokio abejo
jimo...

Kitą sykį aš jai vėl sakau: ”Ar tau patinka rimti vy
rai?“ O ji man tuojau: “Ak. tu, Kostai, koks tu rimtas — 
kaip liūtas, kaip debesis, kaip vidurnaktis“... — ir kad 

Jis vėl tylom ilgai žiuri į tą tamsų nakties tolį ir nie- pasileis vėl juoktis tuo atviru, saldžiai viliojamu juoku... 
ko daugiau nemato, kaip tik rausvą dangaus ruoželi, kur q skruostuose duobutės tik virpa, akys tik žvilga... 
taip baugiai blyksi padangės pakraštyje. j jur būt, a§ jr įsimylėjau — vien dėl jos stebuklingai

— Bet... laiškų tu jiš jos ir tada nesulaukei? — at
sargus klausimas vos girdėti iš tamsos.

—Ne
ima teisintis: — ji nebuvo nė žadėjusi... Ji laiškų 
nerašo... Toks jos būdas... Žinai, dabartiniais laikais to
kiems dalykams nėra laiko, ypač Laisvės Alėjoj gyvenant. 

— Argi tu... ją taip branginai, kad—negali pamiršti?

— Aš... ir pats nežinau... Negi gali save suprasti... 
Blogiausia, kad viskas ligi šiol liko neaišku...

— Gal būt. ji — tik pažaidė su tavim... — sesers žo
dis toks lengvas ir paprastas, ir Kostas galvoja, kad ji 
vistiek čia nieko nenuvokia.

no turto, 
akau,

tamenta dabar sudaryti, kad 
jai palikto, šiek tiek to pini
go, kad ji nekištu savo ra
gu prie vaikų turto? Ji dar 
dilba, turi savo santaupas 
banke, na, ir iš mano jai 
duodamu pinigų nežinia 
kiek prisitaupė.

Ar Tamsta galėtum man 
patarti, ar man reikalingas 
naujas testamentas, ar ge
riau būtų perrašyti namus ir 
ūki vaikams dabar?

Nesinorėtu skirtis su nuo
momis. Par žmogus npžinai 
kiek to ninigo senatvėje ^a- 
1i prireikti. Iš kitos nusės, 
iei aš nogėčiau namus dabar 
nerrašvt? savo vaiku vai
dais, rai? mano žmona ne^ 
pa«irašvti popierių.

Ka man patartumėte pa
daryti?

Skaitytojas
Massachusetts.

■
liiti------------- ------ --------------

Sat-an gal reikia kita tes-

ILGOS AR TRUMPOS 

SUKNELĖS?

Atsakymas

Paprastai testamentas, ku
ris buvo sudarytas prieš ap- 
sivedant arba ištekant, nu
stoja galios, apsivedus arba 
’štekėjus (revoked by ope- 
ration of law). Tokiu būdu.
Tamstai mirus, Tamstos pa-
liktas turtas bus paskirsty- Madų kūrėjai siūlo ilges- 
as įstatymų numatytu būdu ’ nes suKneles, nes jie turi ką 
(according to the laws of’nor.s rauja moterims sugal- 
lescent and distribution). j v°ri, o juk dabartinių sukne- 

rstatymai numato, kad, jei Iių trumpinti jau nebėra ga- 
’.ieka vaikų, žmonai priklau- j 9’ma, todėl belieka jas il- 
o vienas trečdalis turto, o £intl-

vaikams — du trečdaliu tur-! Įdomu, kaip moteiys į tai 
o. Taigi Tamstos našlė gau- žiūri, štai Bostone Sheraton 
ų viena trečdalį Tamstos viešbuty rodė naujų sukne- 

turto. Faktas, kad ji dirba Iių modelius. Ten susirinko 
r turi savu santaupų, nieko 1,000 moterų, kurios mėgs-

bendro su šiuo reikalu netu
ri.

Jei Tamsta sudarytum 
"auja testamentą ir palik- 
um žmonai tam tikrą dalį 
avo turto, o vaikams — to 
urto likuti. Tamstai mirus, 
našlė turėtų sekantį pasirin
kimą: ji galėtu paimti tai. 
kas jai buvo palikta testa
mente. arba ii galėtų atsisa- 
’cvti jai paliktos dalies ir rei
kalauti savo įstatymų nusta- 
vto trečdalio (statutory 
hare).

Beie, parduodant nekil- 
lojamąjį turtą, kuris yra 
deno asmens vardu, jo žmo
nos arba vyro parašas nebė- 
a reikalinnas. Šioje srityje 

mūsų valstijos įstatymas bu- 
■ o prieš keletą metų pakeis
tas.

• •

Skaitytojai, Chicago, III.

ta gražiai rėdytis ir turi iš 
ko. Už įėjimą jos sumokėjo 
po $15.

Dauguma ilgas sukneles 
nušvilpė. Girdi, jas dėvin
čios atrodys 10 metų senes
nės. Jos nepatogios iš auto
mobilio išlipti. Taip kalbė
jo tos. kurios, ne taip seniai 
pasiūlius trumpas sukneles, 
protestavo, kad jos nepado
rios. O dabar ir pačios to
kias vilki.

Todėl suknelių demonst- 
'uotoja ne be reikalo pasa
kė, kad prie ilgų suknelių 
akys greitai pripras ir kitą 
rudenį ju priešininkės jas 
sutiks palankiai.

Niekas naujos mados ne- 
primeta prievarta, bet ja sa
vanoriškai pasisavina. Ji lyg 

; užkrečiama liga: viena ant- 
i ra motel is pavilki naujos 
t mados suknelę, ir jau nenori 
į atsibkti ir trečioji. Taip ir 
(plinta ta rauja mada. Taip

Negaliu Tamstai pasaky- Plis- _matvt>. ?eitai ir vis

stiklinėje išmaišyti miltus, 
pridėti vanilinio cukraus.

Tuos miltus pilti į verdan
tį pieną. Atskirai išplakti 

‘ kiauši rių baltymus. Tada
. . T r. ...... ... . gundomo juoko, to sidabrinio skardė jimo. Kiti kai juo- f?uS?tvrplžs dėti? »tsk
Tačiau vis viena — Julija vra vienintelis jam tikrai ____ t___________ ___________ sauKstą tyreles dėti į atskirą

arba koks išdidumas — rodos, 
žemyn stumia... Bet ji...

Tačiau vis viena — Julija yra vienintelis jam tikrai jį. . 'išviečia ivtr kokios patyčios lyg ironija - I artimas žmogus, patikimesnis ir ištikimesnis už kiekvien, SuZ -S _ £ S Uve [artum P°

draugą.
Ir jis vėl prabyla. (Bus daugiau)I .

.i. kiek mokesčių Tamstai 
eikės mokėti šiais metais. 
Nežinau, už kiek Tamsta 
oardavei namus, kiek nuo
šimčių (interest) Tamsta 
pereitais metais esi gavusi 
š bankų už savo santaupas: 

kiek Tamsta mokėjai už 
•varduotus namus, kai juos 
’sigijai ir t.t. Patariu nueiti 
' mokesčių pildymo įstaigą 
arba pas advokatą, kuris 
šiais reikalais užsiima. Pa
teikus jiems reikalingas in
formacijas, Tamstai bus pa
sakyta. kiek Tamsta priva
lai mokėti.

» *

Skaitytojui, Conn.

1. Nei miesto, nei polici
jos traukti atsakomybėn 
Tamsta negali šiuo atveju.

2. Paprastai tik apdraus
tasis. t. y. likerio krautuvės 
savininkas, gali traukti a- 
liarmo kompaniją atsako
mybėn. Jei ir rūsv buvo i- 
rengtas “aliarmas“, kuris 
neveikė, patartina peržiūrė
ti sutarti su “aliarmo“ įren
gimo kompanija. Gal būtų 
galima prie ko nors “prisi-

gesnės suknelės.

KETURIOS SUKNELĖS 

VIENAI DIENAI

Fiaeitą savaitę į JAV at
vyko 8 dienų vizito Prancū
zijos prezidentas Pompidou. 
Žinoma, su juo kartu atva
žiavo ir jo žmona. Jai vyro 
biznis nerūpi. Ji čia turi at
stovauti Paryžiaus madoms, 
todėl atsivežė 30 suknelių. 
5 skrybėles, 10 apsiaustų ir 
vienus kailinius. Atsivežė ji 
r savo plaukų tvarkytoją.

Nemanykite, kad jai te
buvo rūpesčio tik sukneles 
pasirinkti ir persivilkti. Jai 
teikėjo neaplenkti nė vienos 
garsios drabužių finuos. 
Madų biznis Prancūzijai yra 
labai svarbus.

Dabar opus suknelių ilgio 
reikalas. Kokio ilgio sukne
les prezidentienei demonst
ruoti? Ji pasirinko vidurį, 
bet Washingtono moterys 
yra gana kritiškos viešnios 
pasirinkimui. Jų nuomone, 
viešnios čia atvežtos Pary
žiuje sukurtos ilgos sukne
lės tepasilieka už vandeny
no. Washingtono diduome-kabinti“ dėl tos sutarties.

. . —, - r-----o--------- „------- 3. Savininka gali Tamsta nės moterys balsuoja dar už
tuo juoku tave tartum vjgką atšaldyti. | patraukti atsakomybėn už trumpas sukneles. Deja,

• Košę valgyti papuošus nepakankama langų ir šie- greitai bus ir jos naujos ma-
riešutais arba vyšniomis. į nų apsaugą ^veJu' ^os vergės.

O J 1 —H’’H - n-.
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Vietinės žinios
Lituanistika Kultūros klube rodinėjo, kad baltų kalbos 

i yra išsivysčiusios atskirai iš
Praeito šeštadienio LB į indoeuropiečių prokalbės,

Bostono Kultūros klubo su-j kad jos turinčios daugiau
sirinkime prof. dr. Antanas i ryšio su germanų kalbomis.
Klimas skaitė paskaitą lygi-j į bendro-

, sios slavų-baltų sakos.na mosios kalbotyros tema 
— apie baltų ir slavų kalbų
santykius.

Prelegentas, sklandžiai ir 
gyvai kalbėdamas, auditori
jų iš anksto aprūpinęs ati
tinkama literatūra, su rim
to mokslininko Įžvalgumu ir 
žinių gausybe taip dėstė 
klausytojams pasirinktą da
lyką, kad sukėlė dideli susi
domėjimą ir tų. kuriems 
kalbotyra galėjo būti visai 
svetima sritis.

Klausytojų buvo daug, ir 
jaunasis profesorius labai 
nuoširdžiai sutiktas.

LAIŠKAS REDAKTORIUI

Gerbiamas Tamsta,

Keleivio vasario 18 d. lai
doje buvo išspausdinta ži
nia, kad aš "atleistas“ iš
darbo Haivarde. Ta žinia 
yra neteisinga.

Čia buvo paliestas dabar N°nu pridėti, kad aš jau 
ietuvos ir užsienio kalbi- HaivaideLietuv

ninku diskutuojamas klau
simas. ar baltų ir slavų kal
bos yra kilusios iš bendros

ir dirbu mokslinio persona
lo sudėty SEA laboratorijo
je (dėstau apie 25% savo

šių dviejų tautų prokalbės,! !ai,ko.’- Cia dirbu Harvardo
ar atskirai išsivysčiusios iš 
bendros visų indoeuropiečių 
prokalbės ir tik vėliau per 
istorinius ir kultūrinius šių 
tautų sąlyčius ir jų kalbos 
kai ką viena iš kitos pasisko
linusios ar viena kitą pavei
kusios.

Iki šiol eilė žymiųjų kal
bininkų vis ieškodavo ryšio 
tarp baltų ir slavų kalbų, be
veik neatkreipdami dėme
sio i daug didesnę baltų ir 
germanų kalbų "giminystę“. 
Kartais dėl menko baltų 
kalbų pažinimo ar pasenu
sio mokslinio metodo, net ir 
politiniais sumetimais, bal
tų ir slavų kalbos būdavo vis 
guldomos i vieną bendrą 
lopšį. Dr. A. Klimas argu
mentuotai pasisakė prieš to
kias nepagristas ar prievar
tines šių kalbų "vedybas“ ir 
iškėlė net keletą mokslinio 
šarlatanizmo ir neatleistino 
lėkštumo faktų. Jis aukštai! 
vertino dabartinių Lietuvos' 
kalbininku A. Sabaliausko 
ir S. Karaliūno rimtus kal
botyros darbus ir ten lei
džiamus šios mokslo srities 
veikalus, greta primindamas 
ir pliko sovietinio bei rusiš
kojo propagandisto Juozo j 
Žiugždos diletantinius svai-i 
čiojimus. darančius gėdą Į 
ne tik kalbotyros mokslui, į 
bet ir lietuvio vardui. Ypač, j 
k?d pastaruoju metu net ir' 
rimti rusų kalbininkai jau 
nesistengia baltų kalbas su
plakti su slaviškomis, o tuos 
santykius nagrinėja be jo-’ 
kiu politinių intencijų. ,tik j 
ieškodami mokslinės tiesos,! 
nors ji būtų ir labai nepa-! 
lanki komunistų partijos’ 
propagandiniams tikslams. ;

I
Dr. A. Klimas pagristai į-

pakviestas. Tolimesnis ryšys 
su Harvardo SEA priklauso 
daugiausia nuo mano moks
linių interesų, kurie yra ato
minės fizikos srityje, o ne 
nuo neseniai tyrimų masto 
susiaurinimo. Būsiu Harvar
de bent iki rudens.

Su pagarba
R. J. Kriačiokaitis.PhD,

Staff Scientist, 
CEA-Harvard Univ.

E. Seniutienė* sukaktis

Emilija Seniutienė vasa
rio 23 d. atšventė savo 80-jį 
gimtadienį. Ta proga žento 
ir dukros Korsokų šeimoje, 
Saugus, Mass.. susirinko 
gražus būrys giminių ir bi
čiulių palinkėti senelei dar 
daug ilgų ir šviesių metų.

Tenka priminti, kad Emi
lija Seniutienė prieš porą 
metų atvyko iš pavergtos 
Lietuvos pas jau minėtą 
žentą J. Korsoką, kur, duk
ros su vyru globojama, lei
džia senatvės dieneles.

Ji dar turi 2 sūnus ir 3 
vaikaičius palikusi Lietuvoj, 
z Mes nuo savęs linkime 
mielai viešniai jaustis sve
tingoje Dėdės Šamo žemėje 
kaip namie ir sulaukti dar 
daug gražių gimtadienių.

Viešnia ii Australijos

Pas Ireną ir Česlovą Mic
kūnus vieši Regina Krutuly- 
tė-Share, nuolat gyvenanti 
Australijoje. Viešnia yra I. 
Mickūnienės pusseserė. Jos 
vyras dabar tęsia studijas 
Buffalo universitete. Ten 
laikinai gyvena ir Mickūnų 
viešnia.

X

KELEIVIS, SO. BOSTON

Ekskorsijfls į Lietuvą
vyksta

gegužės 25 d., liepos 20 d. spalio 7 d.

Kaina $691.00
/ —

Vietų skaičius ribotas — Nesi vėluok ite! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvray,

South Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Kovo 13 d. Jordan Hali 
alėje Baltų Draugijos kon

certas, kurio programą at- 
’ieka estas tenoras H. Rii- 
vald.

« * *

Kovo 15 d. 4 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėje Minkų ra
dijo talentų popietė ir gra
žuolės balius.

♦ # *

! Dr. Yv linam Baird atsisveikina 
I su savo žmona, eidamas atlikti 
3 mėn. bausmės (Kartės Street, 
kalėjime Bostone. Jis nubaus
tas už tai. kad netekėjusiai mer- 

į gaitei davė priemonių nėštumui 
išvengti. Mass. valstijos įstaty
mai tai draudžia.

Poslapis septintai

FIELDS CORNER APPLIANCE
1510 Dorehester Avenue, Dorehester, Mam. 02122 

TeL: 265-1510
TAI DIDŽIAUSIA TELEVIZUOS IR RADIJO PARDUOTUVE

Tuoj 18 AFC ir Color Comander
nepaprastos vertės 

au milžinišku ekranu 
23” spalvotą televiziją

Kovo 22 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos salė
je Baltijos ir Žalgirio tuntų 
Kaziuko mugė.* * *

Balandžio 5 d. 3 vai. Tau
tinės S-gos namų salėse lie
tuviška Velykų Bobutė, ren
gia Bostono ateitininkai.

♦ # *

Balandžio 12 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Lietuvių radijo Lais
vės Varpo koncertas, kurio 
programą atliks Montrealio
vyrų oktetas.

• » *

Balandžio 19 d. 4 vai. 
Sandaros salėje sandariečių 
našlių karalienės ir kara
liaus pagerbimas.

♦ * *

Balandžio 24 d. Jordan 
HaH salėje Baltų Draugijos 
koncertas, kurio programą 
atlieka pianistė J. Rajaus- 
kaitė-šiušienė.

Nori susipažint

Ieškau gyvenimo draugo nuo 
56 iki 60 metu amžiaus, gali 
būti ir senesnis, toks pat vie
nišas. kaipir as. Turiu savo biz
nį. Vyras, kurio ieškau, turėtų 
būti prasilavinęs, kad sugebėtų 
mano biznyje tarpininkauti. At
sakysiu į rimtus laiškus. Rašy
ti Keleivio adresu: Keleivis, 
(Atiduoti L.M.). 636 Broadvray, 
So. Boston, Mass. 02127.

Zenith1970m.

Milžinkkrs 23" 

ekranas

Priderinta dėžė

SPECIALIAI 

I LIETUVĄ!
Muitas ir kitos iš::-i:-o; į- 
skaitytos. G

nemoka
vejos nieko

NENUSIMINKI1E!
GaHma pagelbėti sergantiems 

reumato, ranką ar koją skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį-
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus.

Siųskite 15, gausite vaistus

Rimta arti 50 metų moteris, į 
gyvenanti Kanadoje, Ontario į 
provincijoje, ieško rimto ir raj 
maus žmogaus vedybų tikslu. j

Suinteresuoti, nurodę . savo 
amžių, rašykite laiškus per Ke
leivio administraciją, pažymė
dami anl voko "Kanadietei“.

Ieškau gyvenimo draugo. Esu 
našlė, vairuoiu automobilį, bet 
vienai važinėtis nemalonu. Kas 
nemėgsta vienatvės, atsiliepkite:

Mrs. B. Freat. 4 Keth St„
Middleboro. Mass. 02346 

(10)

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Boa 9112 

Nevrark. NJ. 97195

17***.............mnuRimei Dažau ir Taisau j

; Namus ii lauko ir viduje. «
> Lipdau popierius ir taisau- 

r viską, ką pataisyti reikia. 4 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avo.

Flood Sąuare 
Bardware Co.

DRAUDIMO AGENTORA 
Atlieka įvairių rMlų

Kreipti)

BRONIS KONTRIM

ToL CO 6-5654

N. J. ALKIU 
OS KAST MIOADWAT 
SOUTH BOBTON, MAM. 
TELEFONAS AN 8-41SB

Su. Bsutoa, Manu. 92127 
Tei. AN S-1791

<an aa sss naaseeeeaeaaaaea aa aoaesasaoajraaaaaa a a au aa a ooo

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

mssseeMUNUMeeMUNUusMUMume

A. J. N AM AKS Y i

Real Eetate A Insurance ; 
221 County Club Rd- <

Neirien Centre, Mase. 92159’ 
TaL 3324»4$ 

•ussssumsusussMSUsMusmssm

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radij* 

Programa Naujoj Anglijo 
ii stoties WLYN, 1360 U 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die 
ną. Perduodama: Vėliausk 
ooMulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
ioo ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis : 
3altic Florists gėlių ir dova 
nų krautuve, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo- 
tas AN 8-0489. Ten gauna 
nnn ir Keleivis

„Keleivis** 
įūsų draugas I

Mm $2997
Cenmmperaty UyM cabinet in grained 
Walnut color on tetoct hordoood «obds 

and vanaan. VHF and UHF SpotMe 
OMa. r s r T«m-cona epaator.

Pasirinkite ZENITH — geriausio* rūšies aparatą

FIELDS CORNER APPLIANCE, INC.
1510 Dorehester Avė., Fields Comer

Skambinkite CO 5-1510
PIRMIAUSIA PASIKALBĖKITE SU HANK IR SID

■v^^^^^oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOt
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II—605 ........... .. . $31.80
4 VĮ sv. rūkyto bekono. 2' ; 
sv. taukų, 4 VĮ sv. ryžių. 
41/2 sv. cukraus. 4! j sv. 
kvietiniu miltu.
II—607 .......... ..$31.70
20 sv. kvietinių miltų. 20 
sv. rvžiu.
SPECIALUS I . .. > 59
10 sv. taukų. 10 sv. kvieti
nių miltų. 10 sv. ryžių, 10 
sv. cukraus.
DELICIOUS........... $42.50
lVį sv. degintos kavos. 1 
sv. šveicarų šokolado. 2’ į 
sv. cukraus, 2l\ sv. ryžių, 
1 Vi sv. sviesto. 1 l/j, sv. švei
carų sūrio, IVį. sv. rūkyto 
bekono, 1%. sv. rūkyto 
kumpio, 2\\ sv. Įpaišytų 
vaisių, 2’/t sv. marmelado, 
214 sv- kvietinių miltų. 1' j 
sv. geriausių pyragaičių ir 
vaflių.
10 SKARELIŲ .. $10.80
5 vilnonės skarelės Ite ku - ų. 
su didelėmis ar mažomis 
gėlėmis ar turkiškais raš
tais, įvairių spalvų, ir 5 šil 
kinės Įvairių spalvų.

ITALŲ NAILONO 
LIETPALČIAI

Vyrų ar moterų, visokio 
dydžio, tamsiai mėlynos, 
tamsiai žalios, tamsiai rus
vos spalvos.

1 lietpaltis — $25.90
2 lietpalčiai — $39.30 
SPECIALI PASIŪLA

Dirbtinio kailio paltas iš 
garsios Borgana medžia
gos, minko imitacija (tam
siai rusvas) arba dirbtinio 
karakulio (juodas) už ne 
girdėtai pigią kainą —$99. 
UŽSAKYKITE TUOJAU! 
Višaky k it tik per

INTERTRADE 
EKPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
New York, N.Y. 16010 

Paprašykite veltui mūsų 
katalogu!
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Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

| 173 Arthur Ave^ Brockton, Mass. 02402. Tel 586-7209
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SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau M metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerią 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip iria sa puse mikmo dolerią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekviena* 
lietuvis čia gali gauti įvairią klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ea. 
dourment Insurance, kad jaunuolis gautą pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

STA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojam* lietuvišką 
klubą ir draugiją nariams. Ui $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metu*

SLA—kuopos yra daugumole Hetuvią koloniją. Kreipkitės 
‘ kuopą veikėjus, ir tie plačiau paaiškins apie 
SusivleatjiuM darbu*.

kausite spausdintas informacijas, jeigu

Utbuaataa AMsnet of Aaocriea
997 Wsut 39tb Strast, Nev York. N V. 10001

Paragink savo pažįstamus 
iisiraiyti Keleivi. Jo ka i na i 
metam* $6.00. ,

MM MK**3

Naudingiausia skelbtis Keleivyje!
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SLA 3 kuopų susirinkimas Moterų susirinkimas

Sekmadieni, kovo

Sandaros kuopos susirin
kimai būna kiekvieno mė
nesio trečią sekmadienį. Va
sario 15 d. jo nebuvo, nes tą 
dieną buvę minima Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty-

LEIVIS, SO. BOSTON

kuopa su savo šeimomis ir drau
gais linksmai praleisti laiko.

Juozas Lėky*,
sekretorius

| Bostoną atvažiavo 
Giedrė Penčylienė

Giedrė Galinytė-Penčylie- j

Paminėjo 7 5-tąsia* metines

Šiomis dienomis Dorches- 
terio gyventoja Irena Kubi- 
liūnienė, generolo P. Kubi

Nr. 9, 1970 m. kovo 4 d.

zmo paskelbimo sukaktis. Ki- nė. buvusi Lietuvių Jaunimo 
359 (Dorchester). 371 Sekmadieni, kovo 8 d. 4, tas susirinkimas turėtų būtij kongrese išrinkta Iškiliąja 

(Cambridge) ir 1<5 (Ar- 'ai. 3v mm. popiet Tautinės, kovo 15 d., bet ir jis nega-■ lietuvaite, su sūnumi Nemū- 
lington) kuopų bendras su- Sąjungos namuose šaukia-j iės įvykti, nes tą dieną yra ra iš Chicagos atvyko į Bos- 
sirinkimas bus ateinanti mas Bostono ir apylinkės kviečiamas SLA 2-jo apskri-j toną savo tėvu Irenos ir Bro- 
sekmadieųį, kovo 8 d. 2 vai. moterų susirinkimas. Jame; ties suvažiavimas Worces-
popiet Anestų namuose (8 bus aptarta Lietuvių Moterų j tery, i kuri vyks daug mūsų 
Mayhew St., Dorchester). Klubų Federacijos Bostono į kuopos narių. Be to, tą die- 

klubo padėtis ir jo tolimes-Į ną bus Minkų radijo talentų!
popietė ir gražuolės balius.! ^r- Krišciokaičio 
Ir jame norės mūsų nariai paskaita Stanfardo u-te 
dalyvauti. Dr. R. J. Krišciokaitis,

Todėl Sandaros 7 kuopos dilbas mokslini tyrimo dar- 
rarių visuotinis susirinki- ba ČEA atominės fizikos

Šachmatininkų

Sekmadieni, kovo 8 d.
2 vai. popiet, So. Bostono 
LDP klube. 368 W. Broad-
way, šaukiamas LDP šach-• liūno žmona, atšventė savo 
matų klubo metinis susirin-Į šeimos ir draugų tarpe gra- 
kimač, i kurį kviečiami visi j žią 75 metų amžiaus sukak- 
besidomį mūsų šaehmati- į tį. 
rinkų veikla, įžengusia jau 
į 21-sius metus, garsinant
Lithuanian vardą
padangėje.

Bostono
Sukaktuvininkė I. Kubi- 

liūnienė, nors turėjusi labai
daug skaudžių pergyvenimų Makaitis 1.

Neblogai sukovota

Praeitą penktadienį So. 
Bostono LPD klube rungėsi 
abi mūsų šachmatų koman
dos. Lietuvių I su MIT bai
gė rungtynes 2-2. Liko dar 
nesužaista Algio Makaičio 
partija su MIT žymūnu 
Charles Kapliku. Taškus lai
mėjo: Aleksis Klinovas 1 k, 
Kazys Merkis 1 2 ir Kęstutis

niaus Galinki aplankyti ir 
žada čia pabūti kelias savai
tes.

Susirinkimas labai svar- . .,, _ . .A . .
bus, nes jame bus renkama E? ve“įla' ^ka.tą skaitys 
SLA centro taryba, delega- Elena '^.vlmmene. 
tai į SLA seimą ir atstovai Į Klubas apjungia įvairaus 
SLA 2-jį apskritį. Bus svars- amžiaus ir Įsitikinimų mote- 
tomi ir kiti klausimai. Ten ris. Klubų Federacija atliko 
bus galima sumokėti ir mo- praeity ir dabar atlieka di- 
kesčius. '« deli darbą, atstovaudama

Visi nariai privalo daly- lietuves tarptautinėje orga- 
vauti. nizacijoje ir sujungdama jas ;

Kviečia __ ; bendram darbui.
359 kuopos valdyba

mas bus sekmadienį, kovo 
22 d. 2 vai. popiet nuosavuo- 
se namuose (124 FSt.). 

t Po susirinkimo darbščios 
i šeimininkės pagamins pui-

srityje. pirmadieni išskrido 
į Kaliforniją, kur yra pa
kviestas Stanfordo univer
sitete. atominės fizikos cent
re S.L.A.C., skaityti paskai-

Klubo valdyba 1 kią vakarienę. Ateikite visi i tą. Grįžta po savaitės.

GAVOME MAŽĄ KIEKĮ 
SIENINIŲ KASDIEN AT
PLĖŠIAMŲ LIETUVIŠKŲ 

KALENDORIŲ.

KAINA SU ATSIUNTIMU 
TIKTAI $2.00.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St.

VVORCESTER, MASS. 
ToL SW 8-2868 

yra vienintele oficiali jstai-

sw<
terio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdoma* sritis. Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningaL 
Siuntiniai jiueina greitai ir

Cie galima gauti įvairiau
sių importuotą ir vietinės 
gamybos medžiagą ir kitą 
daiktą, tinkamą Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Svikliene

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnio

I P ft D 1 N I S 
OPI OME i RISTAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. rak. 
Vakarais ’š anksto susitarus 

447 £ROADWAY 
South Boston. Mase

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
IRUDOKITJTĖ) 

OPIOM E TRIST1
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH RO-TON. MASS. I

Ketvirtis & Co.
-JEVVELERS-- 

Laikrodžiai-Deimaatai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžio*, 

žiedui, papuošalu*
379 W. BROADVVAY

SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 
ceptua Ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Nee 9 raL ryte iki 8 vaL v, išskyrus Šventadienius ir sekau 
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Tai veltui

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

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

268 -4662
tu*, i

Skambink ite

Lietuvių II. kuriai vado
vauja Bronius Skrabulis, į- 
veikė Bostono Nniversitetą 
3-2. Čia pasižymėjo Jurgis 

i Zoza, vienintelis žaidėjas 
j iš senųjų lietuvių ateivių, 

Ji gyvena savo dukters ! pirmasis laimėjęs tašką mū-

okupacijų ir paskutiniojo 
karo laikotarpyje, jaučiasi 
gana gerai, gyvai domisi vi
somis šių dienų problemo
mis ir daug skaito.

Irenos Baškienės šeimoje, i sų komandai.

Lankėsi New Yorke

Dail. Viktoras ir Elena 
Vizgirdai praeitą savaitgalį 
viešėjo New Yorke ir savo 
jaunojo atžalyno inž. Rim
tauto ir Danguolės Vizgirdų 
šeimoje New Jersey valst.

Dr. Eduardas ir Marija
Grįžo M. Simavičiu, Jansonai, sveikindami su 

kaktuvimnkę, paskyrė ir tik-
M. Šimą vičius grįžo iš į rai sveikatą stiprinančią do-, 

Floridos, ten praleidęs dalį i vaną — nemokamas atosto- ’ 
žiemos ir pasimaudęs pietų gas savo ”Audronės viloje1 
vandenyse. > . Cape Code.

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 We*t Broadvray, South Boston, Mas*. 02127 

Skambinkite 268-2500

Paragink savo pažįstamus 
: išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00.

Pard uodą
Parduodu pilną eilutę lietu

višku tautinių moteriškų rūbų.

Kreiptis dienos 
nu 436-5139.

metu telefo-

dabar
už visus indelius 

moka

Nuo įdėjimo dienos — Be įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi 
nuošimčiai — Pilnas draudimas

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

viri $173,000,000

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worce*ter, Mas*. 01604 
Tet 798-3347 

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į įlieta, 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai še- 
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, n giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

Reikalingas patikimas

pardavėjas
vyrų prekių krautuvei
Wood's Mens’ Store 

2313 Washington Street, 
Rovbury, Mass. 

(Prieš Dudley stotį)

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
Rusijos okupuotus

garantuota*
Preke* parduodamo* nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių katino* 
pakils.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto ilti 5 vai- vak. 

o šeštadieniais 
} nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mas*. 02127 

TeL 268-0068
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Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jaos atsikvies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. Čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) i Įrašomi 
belaukiant — be joki* papildomo 
mokesčio.

Nums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gaU jums sutaupyti

pinigų per visų
r

Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimu 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerį pagerinti Texaco’s Flam* 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpės, 
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUELCo.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124.
24 valandų patarnavimas

GE 61204

r

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 
Bostone

Darbo valanuos: Kasdien
8—12

390 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis 
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