
THETRAVELER J-ZLITHUANIANWEEKLY

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

Publishef’ in So. Boston, Kasa. 
Since rebruary 9, 1909 

Address:
KELEIVIS 

OM East Broadiray 
South Boston, Mass. 02117

NR. 28 "Keleivio“ telefonas AN 8-3071
SO. BOSTON, MASS., 1970 METŲ LIEPOS - JULY 15 

Second-class postage paid at Boston, Massacnusetts
66-TIEJT TETAI

Atskiro numerio kaina 20 centų

JAV Itdii Injt iš Azijos, bet 
ranka reni s^jangininkos

Užsienio reikalų sekr. William P. Roger* keliauda
mas ramino Azijos sąjungininkus, kad JAV jų neapleis. 
Nors amerikiečių kariuomenė ten mažinama, bet bus lai
komasi senų sutarčių. Duos ginklų. Gairins Paryžiaus 
taikos derybas.

Ar JAV ir Sov. S-ga susirens
per arabų ir žydų gaivas ?

Sovietam* stiprinanti* arabų kraštuose, Va’nrai gaH 
prarasti arabų aliejų. Dėl to galinčio* susiremti c šiosios

Pietų Korėjos numatoma iš
vesti apie 25.000 amerikie
čių karių. Tada ten tiktų tik 
apie viena divizija žemyno 
dalinių ir apie 10,000 vyrų 
aviacijos ir kitokių tarnybų. 
Turint galvoj stiprias pačių 
korėjiečių pajėgas, to sim
bolinio amerikiečių skai
čiaus, esą, ten pilnai pakan
ka kaip garantijos, kad A- 
merika ir toliau remia Pietų 
Korėją. Aišku, tos mažina
mos kariuomenės sąskaiton 
P. Korėja jau reikalauja 
daugiau materialinės para
mos ginklais ik kt.

Ypač daug dėmesio Ro
gers skyrė Japonijai, kuri 
dabar vėl išaugo į pajėgiau
sią Azijos valstybę ir JAV 
sąjungininkę. Atrodo, nori
ma, kad Japonija ateity im
tų vaidinti ir didesnį karinį 
vaidmenį antikomunistinia
me fronte Azijoje, tuo atpa
laiduodama daugiau JAV 
jėgų Artimųjų Rytų ar Euro
pos gynybai.

Rogers tikisi, kad pagy- 
vėsiančios ir Paryžiaus tai
kos derybos, nesgi komunis
tai nenorėsią laukti, kol Pie
tų Vietnamas tiek sustiprė- 
siąs. kad jo nebūsią galima 
įveikti.

Žinoma, ar tie visi lūkes
čiai pasitvirtins, ar vieni a- 
zijatai pajėgs gintis ir ar ko
munistai kiek nusileis, tai 
jau kitas klausimas.

J

Tamsūs debesys 

Š. Airijoje
Šiaurės Airijoje visą laiką 

neramu, bet ypač tamsūs de
besys susitelkė praeitos sa
vaitės gale. Mat. pirmadie
nį ten keliose dešimtyse vie
tovių buvo eisenos 300 me
tų sukakčiai paminėti, kai 
prie Boyne protestantai su
mušė katalikus. Šiemet vien 
Belfaste turėjo žvgiuoti apie 
20.000 protestantų.

Kadangi tarp katalikų ir 
protestantų ten jau seniai 
vyksta kruvinos muštynės, 
tai šį kartą buvo sutelkta dar 
daugiau kariuomenės tvar
kai palaikyti. Be aukų ir šį 
kartą neapsieita.

Londone taip pat vyko 
demonstracija, kurios daly
viai reikalavo paleisti iš ka
lėjimo parlamento narę 
Devlin, kuri nuteista 6 mėn. 
kalėti už dalyvavimą 1969 
m. rugpiūčio mėn. riaušėse 
Londonerry.

Tęsiant ir net greitinant 
amerikiečių kariuomenės a- 
titraukimą iš Vietnamo, Azi
jos sąjungininkai pradėjo 
būkštauti, ar JAV tik visai 
jų neateisiančios ir nepatik
siančios komunistų malo
nei? Tam nerimui kiek su
mažinti JAV užsienio reika
lų sekretorius William P. 
Rogers, keliaudamas po A- 
zijos kraštus ir ypač pasita
rimuose su sąjungininkų at
stovais Saigone, aiškino A- 
merikos politiką ir artimiau
sius siekimus.

Jis pabrėžė, kad JAV, 
nors kariuomenę iš Azijos 
fronto palengva ir atitrau
kia. bet neišsižada sudarytų 
gynybos sutarčių. Vadina
mosios "Nizono doktrinos“ 
pagrindinė mintis yra ta. 
kad pačioms Azijos tautoms 
paliekama iniciatyva ir lais
vė gintis, o Amerika jas pa- 
remsianti ginklais ir kitais 
būdais. Reiškia, už savo lais
vę ir nepriklausomybę krau
ją turi lieti tą laisvę brangi
nančios tautos.

Tai lygiai liečia visą In
dokiniją ir Pietų Korėją.

Rogers pareiškė, kad va
dinamoji "vietnamizacija“ 
vykstanti geru tempu, tad 
neužilgo vieni pietų vietna
miečiai pajėgsią su ameri
kiečių ginklų ir ekonomine 
parama atlaikyti Šiaurės 
Vietnamo ir vietinių komu
nistų partizanų spaudimą.

Kambodijai būsią teikia
ma tiek ir tokių ginklų, ko
kiais jos kariuomenė suge
bės naudotis. Rogers pasiti
kį dabartinės Lon Nol vado
vaujamos Kambodijos vy
riausybės sugebėjimu ap
valdyti pavojingą padėtį, 
nes šią vyriausybę remia trys 
pagrindiniai Kambodijos vi
suomenės sluoksniai: jau
nimas, intelektualai ir budis
tai. Jau dabar esą sumobili
zuota 120,000 naujokų, Jų 
būtų galima sumobilizuoti ir 
daugiau, bet tuo tarpu trūks
ta ginklų ir aprangos.

Bet spaudos atstovų pra
nešamos žinios nėra tokios 
optimistiškos. Jie sako, kad 
Kambodijoj ne tiktai kas
dien didėja Šiaurės Vietna
mo reguliarios armijos spau
dimas. bet gausėja ir viduje 
komunsitinių partizanų. Be 
to, net ir tokie sąjungininkai 
kaip Thailandas ir Pietų 
Vietnamas nėra krašte mė
giami. nes tai iš seno buvę 
Kambodijos priešai.

Šia proga Saigono konfe
rencijoj. o taip pat ir Seoule 
buvo kalbėtasi ir su Pietų 
Korėjos vyriausybės vadais 
amerikiečių kariuomenės iš 
ten atitraukimo reikalu. Iš

Massachusetts gubernatorius Francis W. Sargent. dalyvaujant pavergtųjų tautų atstovams, pa
sirašo proklamaciją, liepos 12-18 d. skelbiančią Pavergtųjų Tautų savaite. Iš kairės į dešinę — 
Orest Szczudluk (ukrainietis), Albertas Polgar (vengras), Konrad Husak (ukrainietis) Jackus 
Sonda (lietuvis), dr. James H. Tashjian (armėnas) ir Alfreds V. žigurs (latvis).

Daug triukšmo dėl 

Con Son kalėjimo
JAV kongresmanui Her- 

kinui pavyko aplankyti sa
loje esantj didelį P. Vietna
mo kalėjimą Con Son. Jis 
skelbia, kad ten politiniai 
kaliniai esą laikomi žiau
riausiose sąlygose, ankštose 
celėse.

Dėl to ir Amerikos spau
doje daug apie tai rašoma.

Žinoma, reikia smerkti 
P. Vietnamo vyriausybę dėl 
tokių kalėjimo sąlygų, bet 
kartu tai pačiai spaudai rei
kėtų priminti, kad Herkin 
vis dėlto galėjo tą kalėjimą 
pamatyti. O kodėl niekam 
neparodomi kalėjimai nei 
Šiaurės Vietname, nei Kini
joje, nei Sovietų Sąjungoje? 
Kokios ten "malonios“ sąly
gos, žino visi, kuriems teko 
tos "laimės“ paragauti. Bet 
"teisybės ieškotojai“ žurna
listai ir kongresmanai ne
drįsta apie šią teisybę nė 
užsiminti.

Rumunai gina savo

nepriklausomybę
Rumunija ir Sovietų Są

junga pasirašė 20 metų 
draugingumo sutartį. Joje 
Rumunija pasižada padėti 
Sovietų Sąjungai, jeigu ji 
būtų užpulta, bet atsisako 
pripažinti Sov. Sąjungai tei
sę jsiveržti j Rumuniją, ka
da Maskvai atrodytų, jog 
ten esama pavojaus socializ
mui. Kitaip tariant, Rumu
nija atmetė vadinamąją 
Brežnevo doktriną. Todėl 
Brežnevas nevažiavo nė tos 
sutarties pasirašyti, o jį pa
keitė Kosyginas.

Italijoje Rumoro vadovau
ta vyriausybe sugriuvo, ki
lus jos tarpe nesutarimams 
dėl santykių su komunistais 
ir dėl ekonominės progra
mos. Prezidentas pavedė 
krikičicmių demokratu atst 
Andeotti sudaryti naują vy
riausybę ii krikičionių de- 

i mokratų, socialistų, sočiai- 
, demokratų hr respublikonų.

Iš didelio debesio

maža lietaus
Ilgametis atstovų rūmų 

pirm. McCornjacko įstaigos 
vedėjas dr. Martin Sweig 
buvo kaltinamas, kad ji3, su
sitaręs su Voloshenu, išnau
dojo McCormacko vardą ir 
tuo būdu spaudė valdines į- 
staigas. reikalaudamas pa
tenkinti kaikurių klientų 
prašymus, už tai imdamas 
kyšius. Bet prisiekusieji po- 
sėdininkai po 17 valandų 
tarimosi pripažino Sweigą 
tik sulaužius priesaiką —už- 
sigynus, kad jis pasisten
gęs tūlą Garį Rothą atleisti 
nuo karinės prievolės.

Voloshen prinsipažino kal
tu. Rugpiūčio 31 d. teisėjas 
paskirs jiem abiem bausmę. 
Sweigui gresia kalėjimas i- 
ki 5 metų ir $2,000 bauda.

Viršaje Charles Raugei, Nev 
Yorko demokratą pirminiuose 
rinkimuose nugalėjęs pagarsė
jusį savo tautietį negrą Cla/ton 
Povėli, kuris kongrese Harle
mo negrams atstovavo 13 metę. 
Kongresas bavo nutaręs Povėli} 
pasalinti už jo kongreso nariai 
nepritinkamus veiksmus.

Kaip $16 mil. virsta 

$45 mSionais
Gevyn statybos bendrovė 

apsiėmė pastatyti Middlesex 
apskr. teismo rūmus Cam
bridge už $16 mil. Jie turė
jo būti baigti prieš 3 metus, 
bet statyba dėl įvairiausių 
pakeitimų taip nudelsta, kad 
jie iki šiol nebaigti, o staty
bai baigti jau reikės $45 
milionų. Į tą reikalą jau įsi
kišo teismas ir ieško kalti
ninkų, kurie semia mokes
čių mokėtojų pinigus.

Amerikos medicinos dr-ja 
skelbia, kad labai didėja su
sirgimai sifilio, ypač New 
Jersey valstijoje. Visų priei- 
aky tuo požiūrio stori New
Yorkas. a-r

« « •
Sudegė Islandijos atinist- 

raš’ pirmininkas Bjauriai Be- 
nediktson, jo žmona ir so
mas, kilus gaisrui jų vasar
namyje.

• • •.

Pasaulio gražuole Miami 
Beach, Fla., iiringta porto- 
rikietė Merisel Matrpst Dėl 
tos garbės varžėsi SS {vairių 
kraštų gražuolės. 
•SOMOMOOOeMiMOMMOMOeOOMOMOS

Tokie nauji JAV pašto ženklai 
prez. Eisenvoveriui pagerbti 
bos išleisti rugpiūčio mėnesį.

Amerikos revoliucijos 200 
metų sukakčiai atžymėti ko* 
misija pasiūlė surengti dau
giau kultūrinio, o ne komer
cinio pobūdžio parodą Phi- 
ladelphijoje, o Bostonui pa
skirti mažesnį minėjimą.

• * »
Vietname žuvo 6-ais JAV 

generolas Casy, iš Mass.

atominės galybės.

Izraelio ir arabų valstybių 
pasienio incidentai, ypač Su
ezo kanalo srity, jau virsta 
vėl kruvinu karu, kurio toli
mesnės komplikacijos net 
sunku numatyti. Svarbiau
sia, kad tas konfliktas gre
sia išvirsti betarpišku JAV 
ir Sovietų Sąjungos susikir
timu.

Kaip šiandien visiem aiš
ku. sovietai arabų valstybes 
remia jau ne vien karine me
džiaga ar "patarėjais“, bet 
ir tiesiai į Egiptą yra {vežu
si dešimtis tūkstančių savo 
karių, ypač lakūnų ir raketų 
specialistų. Rusai ne tik ap
moko egiptiečius, bet patys 
atlieka karinės aviacijos mi
sijas ir valdo vadinamąsias 
SAM2 ir SAM3 priešlėktu
vines raketas bei stato joms 
naujas bazes. Jie veža į E- 
giptą tankua, lėktuvus ir pa
staruoju laiku net amfibi
nius laivelius, tinkamus iš
kelti kariuomenei iš jūros ir 
pulti Izraelio uostus. Daug 
žvalgybos surinktų davinių 
ir nuotraukų rodo, kad so
vietai arabų kraštuose stip
rinasi greitu tempu ir ilgam 
laikui.

Izraelio aviacija be palio
vos bombarduoja sovietų 
statomų raketų lizdus ir ki
tus karinius įrengimus kitoj 
pusėj Suezo kanalo, bet abe
jotina, ar tuos pasirengimus 
didelio masto karo veiks
mam pavyks sustabdyti. Tai 
keičia Artimuosiuos Rytuos 
"jėgų balansą“ Izraelio ne
naudai.

Atrodo, kad šio fakto 
akivaizdoj amerikiečiai ne 
tik duos Izraeliui pageidau
jamų kųyos lėktuvų, bet bus 
priversti leiKtl ir kitokią pa
ramą. Kaip spauda praneša, 
jau dabar. esą. tyliai siun
čiami Izraeliui ir tankai, ir 
lėktuvai, nors vis dar tiki
masi tą karo ugnį užgesinti 
dei-ybomis.

Bet kyla pavojus, kad, net 
ir žydus su arabais šiaip taip 
sutaikius, sovietai jau ne
sitrauks iš Egipto ar kitų a- 
rabu kraštų. Tuo atveju ne 
tik Vakaru Europa, NATO 
karinis blokas, bet net ir Ja
ponija prarastų arabų kraš
tų alyvą, gyvybiniai reikalin
gą ir pramonei, ir karo rei
kalams.

Amerikiečių sluoksniuose 
jau atvirai kalbama, kad, so
vietams skverbiantis į aly
vos šaltinius ir Viduržemio 
jūrą, gresia neabejotinas di
džiųjų galybių susirėmimas. 
Tai sako ir šen. Symington, 
krašto apsaugos ir užsienio 
reikalų komiteto narys. O 
toks netarpiškas susirėmi
mas jau būtų ne vietinio ir 
riboto masto, bet — atomi
nis karas... Esą, gal mio to

1

gali išgelbėti tik Sovietų Są
jungos ir JAV vadų blaivut 
protas, nes atominis karas 
lygiai sunaiki ų abi šalis ir 
gal likusią pasaulio dalį.

Tarp kitko, sensacinė 
spauda skelbia, kad ir Izra
elis jau turįs "juodai valan
dai“ pasigaminęs atominių 
ginklų, tik jų nevartosiąs, 
kad sovietai tokių pat "ne
pasotintų“ arabams...

Į tuos gąsdinimus gal rei
kėtų pažvelgti ir kiek šal
čiau. nes Artimųjų Rytų pa
vojų nepaprastai pučia ir 
amerikiečių spauda, kurioje 
labai daug Izraelio šalinin
ku. Tokiu aliarmu norima 
atitinkamai nuteikti visuo
menė ir gauti daugiau ir 
greičiau karinės paramos 
Izraeliui.

Naujasis Argentinos preziden- 
tas gen. Robertas M. Levingsto- 
nas, kurį į prezidento sostą pa
sodino generolai, todėl jis tiktai 
jiems už savo politiką ir ataa. 
kingas.

Daniel Mallette rodo savo pus
brolio Jacąuos Barrette testa
mentą. Jacąues (19 m. amž.), 
jo brolis, sesuo ir abu tėvai žu
vo netoli Toronto lėktuve, kuris 
sudegė skrisdamas ii Muntreu- 
Ho i Los Angeles.

♦
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0 gal nebėra reikalo ?
I

1959 metais JAV kongresas vienu balsu nutarė, kad ' 
kasmet liepos mėn. trečioji savaitė būtų minima kaip Pa
vergtųjų tautų savaitė. Nuo to laiko visi prezidentai — 
Eisenhoweris. Kennedis, Johnsonas ir Nixonas. — o taip 
pat visa eilė gubernatorių ir majorų atsišaukimais ragino 
JAV piliečius minėti Pavergtųjų tautų savaitę, reikšti sa
vo solidarumą su pavergtais žmonėmis, šiemet ji minima 
liepos 12-18 dienomis, vienur pamaldomis, kitur iškilmin- J 
gaiš susirinkimais, trečiur eisenomis ir pan.

Kartais betgi tenka išgirsti, kad dabar gyvenimas 
nuo 1959 metų pasikeitė, ir Pavergtųjų tautų savaitę mi
nėti nebėra prasmės. Ar tai teisybė? Ne.

Karas Europoje pasibaigė prieš 25 metus, bet ten sau
gumo vistiek nėra. ir karo pavojus tebegresia. Seniau bu
vusios nepriklausomos valstybės — Albanija, Bulgarija, 
Čekoslovakiją, Vengrija, Lenkija, Rumunija ir kt., —te
beneša komunistinį jungą, kurį joms uždėjo Maskva. Tas 
valstybes valdančioji nežymi komunistų mažuma nė vie
nos dienos negalėtų laikytis be Maskvos paramos.

Na. o Pabaltijo valstybės, taip pat buvusios nepri
klausomos ir sparčiai visose srityse žengusios pažangos 
kryptimi, buvo jėga įjungtos į Sovietų Sąjungą Jr šiandien 
tebevaldomos iš Maskvos.

Gal pamiršome 1956 metų Lenkijos ir Vengrijos pa-

/

New Yorko demokratai savo kaadidata j
pasirinko Arthurą Goidbergą, bnvasį aaUttMsio teismo 
Barį, vėliau JAV delegacijos Juagtiaise Tautose vadą.

mos Katalikų Susivienijimas ro visos finansinės veiklos 
ir lietuvių Darbininkų Susi- pagrindą. Jei apdraustųjų 
vienijimas. D^bar jie visi amžiaus vidurkis turi atitin- 
veikia savaranlusK», net jo- karną puriaūsvyrą, t y., se-
kių santykių neturėdami. O nesnės kartos apdraustuo- 

stangas nusikratyti Maskvos jungo. Gal pamiršome, kad j iš esmės visų darbas yra sius papildo jaunesnio am- 
tos pastangos buvo Maskvos tankų sunaikintos. Bet nega- bendras — savitarpinis gy- žiaus apdraustieji, tai įsipa-
lėjome pamiršti tik prieš porą metų Čekoslovakijos mėgi
nimo nors šiek tiek išsilaisvinti iš Maskvos globos. Ten pa
tys komunistai, Dubčeko ir kitų vadovaujami, pradėjo 
vykdyti žmoniškesnį komunizmą, visai negalvodami atsi-

vybės draudimas,, kurio šak-' reigojimus lengva tesėti, 
nys siekia net Romos imperi- net iš gautų likučių sudary- 
jos laikus. • •

SLA jau tvirtai įstojęs į naudą.

ti atitinkamus fondus, kur 
i įdėtas pinigas taip pat neša

kratyti nuo Maskvos. Jie tik pradėjo naikinti idiotiškus ? . I t,
loj-Jao ----------- e t. ii VoA ' savitarpinio gyvybes drau-;

jo rusų vyravimo. Chruščio
vas iškopė j viršūnę, suma
niai išnaudodamas partijoje 
laikinai susidarančias dau- 

rVAGARBA IR GILES bei preciziškumu, tenka su- gumas. Vidaus ir užsienio 
sidurti su šaltinių stoka. Iki politikoje jis panoro paro- 

Ksm nore mirus, kapas šiol niekas sistemingai ir dyti ką nors naujo.“ 
apijaunamas gėlėmis, vie- plačiai nesirūpino nei istori-. (Tos naujovės, deja, nei
nąs daugiau, kitas mažiau, nes, nei etnografinės me- sikūnijo ir jo draugų buvo 
Tos gėlės tuoj nuvystu ir iš- džiagos telkimu. Vienur ki- pavadintos ”karštakošio šo- 
metamos į šiukšlyną. Esame tur atsirado privati iniciaty- kinėjimais“, todėl 1964 m. 
jau nekartą kėlę klausimą, i va. pvz., Alkos muziejus Chruščiovas buvo nušalin- 
kad reikėtų išmintingiau pa- Putname, Balzeko lietuvių tas).
reikšti pagarbą savo mirų- kultūros muziejus čicagoje, i ♦ * *
siems giminėms, draugams rodos, vienas kitas bandy-j Chruščiovui, kaip ir Sta- 
ar pažįstamiems. į mas Australijoje, Pietų A- linui, vyriausias priešas bu-

Kaikur ir kaikas taip da-j merikoje. Jau didesnės'vo Vakarai (ypač Amerika), 
ro. Sakysim, Bostone, dau-1 reikšmės iniciatyva tektų ‘
giausia inž. A. Škudzinsko ■ laikyti Pasaulio Lietuvių ar- 
pastangomis, vietoj gėlių1 chyvą. muzikologgijos ir fil- 
ąukojama Lietuvių Fondui, mų archyvus Čikagoje.. Bet 
Per kelerius metus tuo būdu i ir čia įstaigos yra gana ribo- 
sukaupta daug šimtų dole-• tos apimties ir negali planin- 
rių. j gai pasireikšti visos išeivi-

Tą klausimą kelia ir Aust-' jos mastu.“
rafijoje leidžiama Mūsų Pa- i Laikraštis ragina ypač L. 
stOgė. Ji baMmlžio 13 d. taip’Bendruomenės Kultūros ta- 
pat pasisakė, kad gėlėmis rybą tuo reikalu susirūpinti, kia propaganda siekta izo- 
parėfkšti pagarbą, mirusiam1 Reikalas tikrai svarbus, j liuoti Ameriką ir Vakarus 
nėra pats geriaūsias būdas, j bet kol mes daugiau rūpin- J nuo žmonijos. Chruščiovo 

"Kultūriniai patvaresnis simės šimtus tūkstančių do-' laikotarpiu Sovietija pasiga- 
mirusiųjų pagerbimo būdas lerių atsieinančių koplyčių mino atominiu ginklų. Todėl 
ir mūsuose pradedamas ska-, įrengimu, tol mūsų veiklos, imta galvoti, kad jėgos per- 
ti.nti. Rašytojui V. Mykolai- pėdsakų apsaugojimas bus švara pasauly yra jau ”soci- 
čiui -Putinui mirus, jo arti- paliktas tokioj pat apverkti- alizmo tvirtovės“ pusėje, 
mieji giminės paskyrė lietu-roj padėty, kaip iki šiol. O . Savo raujos politikos stilių 
vių kultūriniams reikalams po poros šimtų metų niekas Chruščiovas pavadino "tai- 
piniginę auką. Žinomesniem nežinos, net ir kas tas kop- kingu sugvvenimu“. bet tik-t tonwinw* 1 Y*  i A.— • X.  • 1   “ _ X  • __ —  

Kas kitur rašoma

Jis tą priešą bandė pulti pro 
užpakalines duris — per iš 
Vakarų kolonializmo išsi
laisvinančias Azijos, Afri
kos ir Pietų Amerikos tau
tas. Girdi, Sovietija ("socia
lizmo tvirtovė“) ir atsilikę 
kraštai yra "įgimti talkinin
kai“, sudarą milžinišką "tai
kos“ frontą žmonijoje. To

čią Sovietų Sąjungą, todėl dabartinių
pasiųsti tankai užgniaužė Čekoslovakijos laisvės mėgini- se. Ta priežiūra nedraudžia'. . . , ...
mu»x ' J remti kultūrinio darbo, savo ir > * darb* *dėtos

Taigi iš esmės niekas nuo 1959 metų nepasikeitė. So-, tautiečių švietimo ir mokslo
vietų Sąjungos valdovai tebesiekia užvaldyti visą pasaulį. į siekiančio jaunimo.
Jie akyliai seka, kas vyksta jos kontroliuojamuose kraš
tuose, ir be ceremonijų nušluoja kiekvieną mažiausią 
Maskvai nepatinkamą pasireiškimą. O visur kitur dirbama 
pogrindyje, keliamos riaušės, maištai ir net karai.

Ne. Pavergtųjų tautų savaitė nenustojo savo prasmės 
ir šiandien. Ji primena dar laisvam pasauliui, kad reikia

draudimo sąjungai 
pelno.

lėšos
duoda

lenu taip pat saviems kul- SPAUDĄ BEVARTANT 
turiniams reikalams. Vieno; *

Štai, kaip dalyka dėstė 
Maskvoje anglų kalba einas 
žurnalas International Af-

• • •

i kito Australijoje mirusio lie- ... . x. . . _ . /.ūmams uĮ tuvio atminimą pagerbiant, „ ¥ie^ stl?”t1 Soviekjos faires (1963 m nr Ru_ 
Aš neturiu žinit), koksai i pašiurta aukų j Amerikoje ^nk’“mp“nis0^ ”m£lX riame du rusai- Glavolev3s

Savitarp. gyvybės drau
dimo darbui yra bf 
statistinės žinios: apsukau-, 
dusiųjų skaičius, jų amžins dažnumas, todėl apie
ir amžiaus vidurkis, mirtfc-1 nieko negalį pasakyti. Bet mūsų kultūrinės veiklos puo- «« pramonėje ir moks-

ir šiandien, ji primena dar laisvam pasauliui, Kaa reiKia gumas jr mirusiųjų amžiaus j štai SLA 5t>jam seimui duo- selėjimą ir jos rėmimą bus stiprina tą i eo ogijos skirs- juoge prasisiekusi Sovietija 
budėti, stovėti savo laisvės sargyboje, jeigu nenorima su- vidurkis, susirgimų skaičius i toje apyskaitoje’ suminėtas prisiminti iš kultūrinių fon- Ruris PianasauJa Kapita- .gigy0 toki|J priemoniy gjn. 
silaukti pavergtųjų likimo. ir narių atjaunėjimas. šitos i apdraustųjų amžius procen-' dų skirtos paramos išleistąja llzn?ul. neišvengiamą galą, o ka(j Xoks pUOnmas iš

Malonu, kad tai supranta ir galingiausios valstybės tiksliai vedamos žinios suda- tais: imperialistų pusės pasmerk-
vairuotojai, kad ir JAV visuomenėje vis plačiau pasireiš- į

1-16 m. apdraustų 12.44% apdraud. suma $1,117.950 
suma $ 876,300

pasvirimas socia-

_ _ ___  „. , . . tai j sunaikinta. Pagerbtieji per Vakarų nesusigaudymas u- padėtin taikos ir karo klau-
ir amžiam vidurkis, mųtin-1 nieko negaliū pasakyti. Bet mūsų kultūrinės veiklos puo- ®virdinejimas^ be abejo,

kia "American Friends of the Captive Nations“ sąjūdis, 
kuriam vadovauja Christopher Emmett.

Tos organizacijos Pavergtųjų tautų savaitės proga 
išleistame manifeste pabrėžiama, kad Sovietų Sąjunga 31-55 m. 
sulaužė savo iškilmingą pažadą duoti laisvę ir nepriklau- 56-70 m. 
somybę 9 valstybėms, kurias ji po Antrojo pasaulinio ka
ro pavergė (jas anksčiau minėjome), todėl visos laisvos 
valstybės turėtų remti komunistų pavergtų tautų pastan- į
gas atgauti nepriklausomybę, atmesti vadinamąją Brež- j Nors apdrausųjų bėra virš savo pozicijas atlaikė ir šiuo 
nevo doktriną, pagal kurią Maskva pretenduoja į teisę,«tūkstančių vietoj prieš ke- metu yra ne tik tvirtasavi-
kištis j kitų valstvbiu vidaus reikalus, jeigu,Maskvos nuo-iįnus metus buvusių 11 tuk- tarpinio gyvybes draudimo

. ,, : ‘ • v • ’ « stancių, bet amžiaus atzvil- draugija, bet ir viena stip-mone, ten "gresia socializmui pavojus“. ’T
. .____giu nariai neseneja. Jauni- nųjų lietuvybės tvlremų.Klaidinga yra kaikunų pavienių asmenų reiškiama * Tai Rllvn n^iūlvmas

1-16 m. apdraustų 12.44% apdraud
17-3C m. 99 11.24% apdraud,
31-55 m. 99 20.44% apdraud,
56-70 m. 99 26.83% apdraud,
71-93 m. 99 20.05% apdraud.

Knyga, suvemia paramos rei- ~ imperialistų puses pasmerK-
kalingam moksleiviui sti- R'mtame u“'en10, tas neabejotinam nepasise- 
pendija ir tt Simboliškai k^s,.ma'? ™rnala kimui. Pinną kartą irtorijo-
- .....................................^^v"elTjeviršijana^jš^pe^a.jie paliks gyvi lietuvių kul
tūriniuose darbuose.

"Laikui, aplinkybėms ir 
gyvenimo sąlygoms kintant,

pažiūra, kad muirfs teturi rūpėti tik Lietuvos, o ne Albani
jos, Bulgarijos. Vengrijos ar kurios kitos pavergtos šalies 
reikalai ir laisvė. Žinokime, kad mūsų kovoje dėl laisvės 
sujungtas visų trijų Pabaltijo valstybių ir tautų balsas yra 
pasaulio labiau girdimas, negu kiekvienos jų paskiras. O 
tuo garsesnis jis yra visų komunizmo pavergtųjų tautų, ar 
jos būtų Europoje ar Azijoje. Toks jungtinis šauksmas 
daug stipriau atsiliepia į pasaulio diplomatų ausis ir są
žinę, nes tik vienybėje galybė. Išsikovoję laisvę, kiekviena 
tauta pasirinks sau priimtiną valdymosi formą ir išspręs 
savo atskiras problemas, o dabar dalyvaukime visi šiame 
sąjūdyje. Dalyvaukime visi ir Pavergtųjų tautų savaitės 
minėjimuose ir traukime į juos savo pažįstamus kitatau
čius, kad jie mūsų reikalą geriau suprastų ir atėjus spren
džiamai valandai savo balsu ar veiksmu jį paremtų.

mas sudaro 23.68%. Tai vi
sai gyvenimiška.

e ♦ e

Gerai, kad
jaunimu ir sumanytą Tėvy
nėje įvesti angliškąjį skyrių.
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SLA 56-jo seimo proga
Seimas pasibaigė. Jo eigą 

kiti aprašė ar aprašys, o aš 
pasitenkinsiu tik keliomis 
pašaliečio pastabomis.

SLA gimė 1886 m. Tada 
mūsų tautiečių tarpe būta 
didelio noro ir reikalo su3i-

lietuviams bendro tikslo. 
Juk visi nėra apsisaugoję 
nuo įvairių nelauktų nelai
mių. Visų norai buvo tie pa
tys. Deja, jų vykdymas susi
dūrė su pasaulėžiūriniais

maS/7^,YOrke' P,7." , ra yra ne Išnaudotojiškų luo-
ma nr".. . mų rankose, bet naguose tų,Chruščiovo ak.ų žmogui k^e ir

ieškokime būdų, kad rnumsi?®13 reJ 3 0 a^s1^3 o šios rankos jė-
brangių asmenų prisimini- zluros’ ,kad’ .es^ kapiteli g, vartoja taikai irtarntau-
mas pagarbiai, kultūringai ■*nPe5,3'lz'nas P3'3, ūniam teisingumui. Tokiu

Juk Vakarai neteko savo ko- imperializm0 užsien0
onijų. neparodė ryžto pade-| ^yena krj Tai.

ti Vengrijai išsilaisvinti ar ^įvv.nimas betai
Korėjai apsijungti. Antrojj) ”
pasaulinio karo metu nepa- Jau „ebesiekiami revoliuci- 
dare tinkamų kanskų ėjimų Jnfa atmai Atvirkščiai, 
parūpinti, kad taika butų tok3 aWkias

ir ilgam laikui būtų įpras
mintas.“

Taip rašo Mūsų Pastogė, 
ir jai reikia visiškai pritarti. 
Pradėkime vis prasmingiau 
pagerbti savo mirusius artimo pasiūlymas sefaiuą

i TU Jį! muosius. Kam neprasmingaii Rab metai, bet sei šimtū doleriu gė-
Buvo 

šaukti
mas jį atmetė. Nepeiktini 
norai dažniau sueiti.

Seimo meta'buvo ir ban-
Juk ne paslaptis, kad mūsų' ketas. Į tą puotą moters su-
jaunimo dalis kasmet nuby
ra, ir tik todėl, kad vieni jų 
visai lietuvių kalbos nemo
ka, o kiti jos tiek tepramo
ko, kad drovisi viešai su ja 
pasirodyti. O su kalbos pra
radimu kilmė vistiek lieka 
ta pati. todėl ir tokius verta 
įtraukti į savo tautos darbą, 
į savitarpinį draudimą. Jis 
apdraustajam neša naudą ir 
kartu duoda progą palaikyti 
ryšius su tos pačios kilmės 
žmonėmis.

• • •
t ' k

Seimo atstovai paliko ge
rą įspūdį. Tuščiažodžiaujanr 
čių beveik nebuvo. Kaikas 
vis dar į SLA žiūri labdario 
akimis, bet tokių mažai. Vi
si kalbėjo dalykiškai, trum
pai. Tokiems tvarkingiems 
posėdžiam baigti užtektų

sirinko skoningai, bet kuk-. 
liai ir gražiai pasipuošusios. 
Tipingos amerikietės, jeigu 
būtų į tą puotą užsukusios, 
būtų buvusios nustebintos 
geru lietuvaičių skoniu.

Tiesa, svečiai gavo mokė
ti po $15. Sūri kaina. Kaikas 
dėl to neatėjo.

Ar vertėjo veržtis į tokį 
prabangos viešbutį? Jaukes
ni ir smagesni būdavo tokie 
susirinkimai savose patalpo
se, kur būdavo,pasivaišina
ma, pačių skoningai paga
mintai* valgiais, kurių tarpe 
bųv<y ir kugelis (kakafinis— 
mažlietuvių kalba),.Dabar 
kaikas kugelį pašiepia,- nst 
visą laikotarpį kugeliniu va
dina. Tai nesusipratimas. 
Juk kugelio metais ir SLA 
gimė ir tapo vienu stipriau
sių ir turtinpaūiių JAV He-.

lems, kurios tuoj pat išmeta
mos į. šiukšlyną? Kodėl tų 
lėšų rtesldrti kuriam nore vi- 
sttomeniniam reikalui? Juk 
tuo būdu būtų pagerbtas ir 
mirasis, ir tam reikalui iš
leisti pinigai padėtų įvykdy
ti kun nora svarbų kultūri
nį ar politinį bei kitokį už
davinį.

Pagalvokime. Gėlėmis pa
gerbkime dar gyvus, o mi
rusius daug patvaresniu bū
du.

klausimais. Lietuviai Ro- 
burti į tokį sambūrį, kuris] mos katalikai nebuvo linkę 
nelaimei ištikus suteiktų pa-1 bendrai dirbti su laisvama-
ramos, padėtų šviestis ir ne-' niais. Vėliau pradėjo šiauš* poros dienų, bet taip nesi-! tuvių sambūriu o taip pat 
pamirštų savo tėvynės Lie-, tis ir lietuviškai kalbantieji skubinama, nes nariai išsi- nemaža ir Intų sąjūdžių. Ar
tavos. To darbo pradžioje ] Kremliaus bolševizmo pase- ilgsta vieni kitų, suėję nori, kugelio išsižadėjusiems pa
vydavo labdarybės užsimoji-1 kėjai. Į šnektelti, prisiminti nueitą j vyks tiek nvveiUi, kiek ftt
mai su neišryškintomis savi- j Tų karštų ginčų vaisius— kelią, pasidžiaugti, kad nore šiol nuvdktar
tarpinio gyvybės draudimo ] iš vieno Susivienijimo pasi- ir audringas buvo SLA gy-1 *
apraiškomis. Siekta visiems darė trys: SLA, Lietuvių Ro- venimas, bet Susivienijimas \ J :. J. Vfca.

NEAPSAUGOTI 
PĖDSAKAI

Taip pavadintame veda
majame Tėviškės Žiburiai 
įbirželio 25 d. paliečia labai 
tavąrbų reikalą, kuriuo mes 
;iki šiol pakankamai rimtai 
nesirūpinome. Jame kalba
ma apie mūsų veiklos pėd
sakų išsaugojimą.

"Šiandieną, žvelgiant bent 
šimtą , metų atgal, matome, 
kad lietuvių išeivija įvai- 
ripose kraštuose yra paliku
si savo įnašą ekonominėje, 
kultūrinėj, profesinėj, vals- 
tybinėj ir kitose srityse. No
rint betgi atsekti tuos pėd

pagal Vakarų norus, o leido 
apkruvintai ir šlubai Sovie- 
tijai įsidėti kišenėn visą Ry
tų Europą, pusę Vokietijos 
ir prisižvejoti talkininkų A- 
zijoje. ’Komunizmo pilis' to
kiu būdu išplito nuo šeštos 
iki ketvirtosios pasaulio da
lies ir jau apima trečdalį 
žmonijos. Tiesa, visi šie da
lykai turi savo priežasčių, 
kurias galima įtikinamai ki
taip išaiškinti, negu kapita
lizmo ’puvimo', o socializmo 
’pažangos' vyksmu. Bet ar 
tai įsikina bolševikų viršū
nes?“ • • •

Cruščiovo laikotarpio pra
džios Sovietijos užsienio po
litiką aiškina Amerikos ka
ro aviacijos akademijos po
litinių mokslų profesorius 
Rosseris savo knygoje An 
Introduction to Soviet Fo- 
reign Policy. Jis sako:

"1953-1957 metų laikotar
piu mirė valdovas Stalinas 
ir iškilo kitas — Chruščio
vas. Stalinas visuomenę ir 
partiją valdė žiauriu viso
kios opozicijos smaugimą 
Laikai pasikeitė. Chruščio-

atmainas kursto ir revoliuci
ni vyksmą paspartina, tuo 
būdu pabrėždamas ir pagi
lindamas kapitalizmo žlugi
mą.“

• « <

Ant dviejų kėdžių sėdėti 
sunku ir ilgiau beveik neį
manoma. "Kapitalizmui“ 
(reiškia, pirmiausia Ameri
kai) grasinti ir sykiu taiko- 
ie sugyventi pasirodė ne 
Maskvos išminčiai. Tas su
gyvenimas ne visada išeina 
Maskvos naudai.

Eisenhowerio ir Kenne- 
džio vyriausybės pradėjo ir 
įvykdė stiprų raketomis ap
siginklavimo planą. Nors ir 
Chruščiovas bandė įrodyti 
savo persvadą, mėgindamas 
įmuilinti savo raketas Ame
rikos panosėje, Kuboje, bet 
smarkiai nudegė pirštus, ir 
sovietai prarado prestižą.

Nepavyko Nikitai Chruš
čiovui (nors ir plačiai ke
liavo po Aziją) sudaryti ir 
atsilikusių kraštų "taikos 
fronto“ prieš Ameriką.

Nore Rytų Europa šiaip 
taip apramino, betSovieti-

vui teko partija, kuri kito ja gavo didžiausią smūgi A- 
diktatoriaus jau nebenorė- rijoje, kur nuo jos atšalo ir 
jo, o visuomenė troško atri- nuo’ "socializmo tvirtovės“ 
kratyti stalinizmo. Savo pu-'

sakus su istoriniu tikrumu sėje, Rytų Europa nebenorė- (Nukelta į 4-tą psl.)

I
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Mirė nuvažiavę* tėvynės 
aplankyti

V. Bulzgys — senesnės 
kartos ateivis. Kanados že- 
mės krantus pasiekė prieš 
pat Antrąjį pasaulinį karą, 
kada mūsų tėvynės padangę 
jau temdė juodi politiniai 
debesys. Nors tuo metu di
džioji krizė čia jau buvo ge
rokai atslūgusi, bet vargo 
dir ir jam buvo palikę labai 
daug.

Atvykęs pirmiausia grie
bėsi už žemės ūkio. Bet ka
dangi tuo metu žemės ūkio 
darbai buvo labai skurdžiai 
apmokami, o jam reikėjo iš
laikyti keturių asmenų šei
mą, todėl ūkį pametė ir per
ėjo dirbti į pramonę. Bet 
kai vaikus pasiaugines atsi
stojo ant stinresnių kojų ir 
galėjo lengviau pagyventi, 
gavo širdies smūgi.

Šią ligą nugalėjęs, džiau-

dėjo. Tuose reikaluose ve
lionis parodė daug išmin
ties, įdėjo daug darbo ir šir
dies, kad namai išsilaikytų.

Velionis buvo pirmose ei
lėse ir steigiant kooperatinį 
kredito banką "Paramą“, 
Jo valdyba, įvertindama ve
lionio gabumus, paskyrė jį 
banko vedėju.

Į šermenis atsilankė daug 
žmonių, o laidojimo dieną, 
birželio 29 d., išsitiesusiai il» 
gai automobilių virtinei pa
lydėti į Port Credit lietuvių 
kapines reikėjo kelių moto
rizuotų policijos pareigūnų;

Toronto lietuvių bendruo
menė su a.a. Aleksandro 
Statulevičiaus mirtimi nete
ko gero lietuvio, gero žmo
gaus ir visuomenininko. Jo 
pasiges ne tik našlė žmona, 
bet ir dauguma Toronto lie
tuvių.

Birželio 26 d. mirė Pranas 
Panikas, nesulaukęs nė pil
nų 61-rių metų. Jį į kapus 
ruvarė vėžio liga. Velionis

gale į kapus buvo palydėti 
5 lietuviai.

XN.į.<

HAM1LTON, ONT.

Tafta jau mdionas varto . kovoja ŪM savo tėbsų tūle i
Kredito banko Talkos ba- i kapinį, teias jie itepttko j 

lar.sas jau peržengė dviejų1 ir išlaiko. Jie protestuoja dėl i 
milionų dolerių sumą. Indė-; kafd. Coidy įvestos 'rikujOs i 
lių sąskaitoj jau turi $1,266.1 laidojimo tvArkos. Lietuviai 
000 ir specialioj indėlių są.|nėra pratę savo artimuosius 
skaito j $519,000. Asmeni-> laidoti kaip jaučius ar ark- 
nių paskolų išduota $503,! lius — buldozeriais nutem- 
000, hipotekos ■— $1,*278,
000.

Už asmenines paskolas 
bankas ima 10%, o už hipo- 
tekines — 9%. Už papras
tas sąskaitas bankas moka 
5%. o už vienerių metų In
dėlius— 8%.

Banko nariai nemokamai 
gauna $2,000 gyvybės ap
draudimą.

Narių bankas turi 1,217,a vv • V v • i *

piant, karstą užkabinant 
kabliais ir be pagarbos ver
čiant į duobę.

Toje kovoje iki šiol šiek 
tiek laimėta — nuo liepos 1 
d. leisto ląidūti ir be tų kab
lių ir grandinių, bettaip lai
dojant reikia primokėti $65. 
Dar nėra visai aišku, kad ta 
tvarka pasiliks visam laikui. 
.Ti gaji būti pakeista, ir vėl 
kabliai ir . grandinės kapoo-

ka«pcU, kur vis labiau alau kiasi karo debesys, čia ženklai rodo Egipto vietas, 
kūrMue rusą įreugti ir rusą aptarnaujami aerodroumi ir raketą stotys. Tas vietas nuolat botobnr- 
ėupjn tsrneMo lėktuvai. Bijoma, kad Izraeliui gali tekti susiremti tiesiai su sovietą lakinnb ar

indėlininkų 382, skolininkuose braškėti.. Todėl savinin-_____________ _ ___ ___ ____________________
^Bankui vadovauja A. Vad d%^^* t i.|n« Mlatol.

nauskas, J. Bulionis, J. Mik-j gus sutikti * primokėti tuosl

kMMris karklėmis pajėgomis, o tada jau prasidėtą netarptfkas Izradio-Sovietą karas, j kurį gal

gėsi, kad galė jo dirbti nors i kilęs iš Kelmės valsčiaus.
lengvesnius darbus, nes jo 
gyvenimui dar daug ko trū
ko. Bet džiaugsmas buvo

kur vingiuoja Kražantės li
pė. Lietuvoje jis buvo pasi
turįs ūkininkas. Savo kraštą

neilgas, nes netrukus gavo; paliko, antrą kartą artinan-
antrajį smūgi, po kurio pri
sidėjo ir nuolatinis dusulys. 
Stropus gydvmas ir gera 
žmonos priežiūra nuo mir- 

‘ ties jį išgelbėjo ir antrą kar
tą. bet darbo dirbti jau ne
galėjo.

Jausdamas arte jančiamir- 
tį, jis pasiryžo aplankyti sa
vo gimtąjį kraštą ir ten li

tis komunistams. Karui pasi 
baigus, iš Vokietijos pasie
kė Kanadą, čia gyvenimas 
velioniui buvo sunkesnis re
gu kitiems, nes jis turėjo 
džiova sergančią žmoną. E- 
migracijai prasidėjus, velio
nis savo žmoną su dviem ma
žametėm dukrelėm išlydėjo 
į Lenkiją, o pats atvyko į

kusius gimines. Apsitenku-; Kanadą, kad galėtų uždirb- 
mui leidimą gavo trims sa- ti reikalingų lėšų sau ir savo 
vaitėms. bet gimtojo krašto šeimai. Velionis dirbo sun- 
bru kvėpavo tik septynias kiai, bet buvo patenkintas, 
dienas. Druskininkuose vie- kad galėjo padėti už vande-
šėdamas privargo ir birželio 
11d. gavo trečią smūgį, nuo 
kurio ten ir mirė.

nyno paliktai šeimai.
Po kelerių metų žmona

mirė. Velionis susirūpino sa
Apie staigią jo mirtį čia. vo dukterų atgabenimu į* Ka-

paliktoji žmona tuojau ga
vo telegramą, kurioje buvo 
klausiama, kas daryti su jo 
lavonu, žmona su vaikais 
pasitarusi paprašė, kad jo 
lavonas būtų sudegintas, o 
pelenai per grįžtančius jo 
grupės ekskursantus būtų 
parsiųsti jai. Gal būt, kad, 
šia žinutę skaitant, jo pele
nai bus ne tik jau parvežti, 
bet ir palaidoti.

J. Mikalauskai

Mirė penki lietimai
Birželio 25 d. savo vasar

namy Keswick, Ont., staiga 
mirė, treciam iš eilės širdies 
priepuoliui ištikus, Alek
sandras Statuleriėins, gimęs 
1911 m. spalio 21 d. gražia
me Zarasų apskrityje. Ka
nadą jis pasiekė po antrojo 
pasaulinio karo iš Vokieti
jos, kur jis buvo pasitraukęs 
antrą kartą Lietuvą komu
nistams okupuojant

Velionis buvo visuomeni
ninkas. priklausė tautininkų 
srovei ir joje aktyviai reiš
kėsi, bet buvo demokratinių 
pažiūrų žmogus, visuomet 
gerai nusiteikęs, malonaus 
būdo. Su juo lengva buvo 
dirbti betkokį darbą, nes ve
lionis gerbė ir kitų skirtin
gas pažiūras.

Velionis buvo uolus Lie
tuvių namų įsigijimo ir jų iš
laikymo šalininkas ir dali
ninkas. Dėl to jis per dauge
lį Pietų buvo renkamas į tų 
namų valdybą, kurioje ėjo 
įvairias pareigas, net ir pa
čias sunkiausias — ūkio ve-

nadą ir čia parodė daug iš
radingumo.

P. Penikas priklausė Me
džiotojų ir Žūklauto jų dr-jai. 
Jo dukterys Marija ir Jani
na sergantį tėvą gerai pri
žiūrėjo ir gražiai palaidojo 
birželio 29 d. Port Credit 
lietuviu kapuose.

Birželio 28 d. mirė 20-sios 
vasaros nesulaukęs jaunuo
lis Akyta* Udfaitte. Jis ar
go epilepsija. Velionis buvo 
baigęs Humberside aukštes
niąja mokyklą, mokėsi Wes- 
tern Technical, o vėliau per
sikėlė į Ontario kolegiją, 
bet jos nebaigė, nes mirtis 
pasiskubino. Jis rastas negy
vas savo lovoje. Liepos 1 d. 
palaidotas lietuvių kapuose.

Birželio 27 d. palaidotas 
68 m. amžiaus
■as iš Hamiltono. Velionis 
buvo Lietuvos kariuomenės 
savanoris - kūrėjas.

šys, R. Kontenis ir A. Meš
kauskas.

$65 ir laidoti be kablių iri 
grandinių.

Į Tame susirinkime buvo!
ST. CATHAR1NĖS, ONT. federacijos pirm. Jėrome* 

{nieko nepadėjo dabartinei: 
tvarkai kapinėse įvesti ir 
kad "Drauge“ paskelbti pa-

Nori ar

Prieš porą savaičių klebo- sigyrimai, kad ir 
nag per pamokslą pranešė,’Federacija koVojusi, yra be 
kad vykstą lietuvių prancišr pagrindo.
konų persitvarkymai: ren-Į Vienas vyras susirinkime 
karnas provinciolas, taryba, siūlė nuėjus į bažnyčią auko- 
vienuolynų viršininkai ir da- ti tik pusę nuiųatytos sumos, 
romi kiti kunigų sukeitimai. o kitą pusę taupyti teidoji- 
Provinciolo postui buvęs pa- mui be kablių ir grandinių 
siūlytas tėv. Placidas Banus, ir tai pranešti klebonams, 
bet jis atsisakęs. Taip pat Atrodo, kad tai geras pasiū- 
dar neaiškūs ir kunigųį pa- tymas, nes pajamų reikalas 
keitimai. Reikalai paaiškė- svarbus ir klebonams. Jei jų 
šią artimoj ateity. ( pajamos sumažėtų dėl to

budėjimo būdo,

W0RCESTERI0 NAUJIENOS

MIRĖ J. GAILIGNAS — SPORTINIO ŠAUDYMO 

MEISTRAS

GaflNhUM su savo laimi-

kials sž gerą Šaudymą.

Š. m. liepos 3 d. Worces-
totinai pareiškė, kad jis ne-. jje mažiau begalėtų duoti ir tory, Mass., staiga širdies 
benorjs St. Cathanneje pa-J kardinolui, ir šis, ptojutęs, priepuolio ištiktas mirė Jo- 
silikti ir negalvojęs, kad kas (mušamas per kišenę, Gailimu, Lietuvos spor- 
nors kitas iš pranciškonų no- • ga] būtų sukalbamesnis.
retų čia atsikelti. Priežastis, |
girdi, esanti ta, kad pasta
ruoju metu klebonas buvęs 
per spaudą labai puolamas. (

Parapijiečių tarpe yra 
maiūmčrų. kad klebonas ne 
nuoširdžiai pareiškęs, jog 
nenorįs čia pasilikti. Savo

po mirties

irDū-
reen Chandler buvo sutarę 
sukurti šeimyninį gyvenimą, 
bet jų noras teišsipildė tik 
po jų mirties. Pernai spaNo 
2 d. Edvardas žuvo eismo 
nelaimėje. Toks pat likimas 
ištiko ir Doreen, nesuėjus nė 
metams po sužadėtinio mir< 
ties.

Artimieji, vykdydami Do
reen anksčiau pareikštą no
rą, pasirūpino, kad ji būtų

tinio šaudymo meistras. 

Velionis buvo gimęs 1906
LOWELL, MASS.

Naujas

m. balandžio 9 d. Gatau- 
jėittGSe, Linkuvos vis.. Šiau- 
• lių aps. Karinę prievolę atli- 
| ko Lietuvos kariuomenės ar- 

EdmundasPAuIauskas ko-Į tilen joje. pasiekęs vyr. pus-
Vo mėfieeį buvof kunigus į-'karminkio laipsnį. 1929 m. 

tokiu pareiškimu jis tik sle- Šventintas Italijoj, o birže-! perėjo į Lietuvos policijos 
piąa tikrynsiniig nflvn -norus- 4 ;u i«:vx Ifamvha knvn
Tuo jis tenorįs tik sugrau
dinti parapijiečius, kad „šie 
visokių organizacijų ytercfąte 
prašytų jį patį ir rašytų ertfe 
rui prašymus jį čia palikti, ir 
neabejoja, kad jis pats nori 
pasilikti.

Juk ekonomiškai jis ga
na tvirtai stovi ant kojų. Be 
pajamų iš parapijos, tūri du 
tringu. Pinigų netrūksta. Pa
rapija nedidelė. Darbo ne
daug. Pavieniai gyvenančio 
perdaug nevaržo vienuoliš
kos taisyklės. Tai kažin, ar 
jis galėtų rasti kur nors ge
resnę vietą?

Taip kalbėdamas, atrodo, 
lyg nori atbaidyti kitus ku- 
nigus pranciškonus, kad jie 
čia nesikeltų. TačiAu visi, 
kurie čia ankščiau yra gyves
nę, buvo visų mylimi ir ger
biami ir jokių nesusipratimų 
su pirapijiečteis ir orfūni- 
zacjjonris neturėjo.

Nieko nuostabaus, kad, 
turint gaivoj buvusius nesu
sipratimus, Niagaros pusiau- 
salis laukia kito kunigo ir sd

Bo 21 d. jis laikė pirmas mi- j tarnybą. Pradžioje buvo 
šias Lowelly. Jte yra Ruoš Kauno II nuovados policijos 
žodžius rašančio brolio'jAu>! vachmistras, o nuo 1939 m. 
nėšmysis sūnus. ĮGruždžitf'riiovadbs riršinfn-

ko padėjėjas. Betamauda- 
ūtes vakarais lankė suaugu-Bažnyčia buvo pilna žino. 

nių. Klebonas kun. Jonas 
Kontautas apibūdino jauno
jo kunigo asmenį. Jis gimė 
ir augo Lowelly, čia baigė, ir 
aukštesniąją mokyklą. Joje 
mokydamasis, o vėliau ir 
Bostono universitetą lanky
damas, kun. Edmundaa ge
rai žaidė futbolą; Studijuo
damas Italijoje* atostogų 
grįždavo į Lowellj ir.čia dir
bo automobilių^ pardavėju. 
Jis gšrai kalba lietuviškai.

* Po mišių buvo' tteriketsą 
kuriame dalyvavo per Mte 
žmonių. Vyresnysis brūtiė 
su . tefloną ir 4 metų sūnomi 
buvo Atskridę liet <iŠ Ykfti 
couverio, Wash.

Rūn. EdmūndMs MakHdo 
į • paskyrimo vfktą Temo 
valstijoje. 1

Gal vėrta pdgyMėU, kad

shiju gimnazija Kaune ir 
Įteigė 4 klases. 1944 m. pasi
traukė į Vakarus, o 1949 m. 
'Apsigyvena JAV-se.

palaidota greta savo sužadė-1 džiaagsmu sutiko dabartį* 
tftrio. Kapų vadovybė gūrai nio klebono pareiškimą, kad 
padarė, kad davė sutikimą, norįs iš čia išsikelti.

Taigi, birželio pačiame MJ.

tono Martyno Jankaus šau
lių kuopos šaudymo varžy
bose Walpole, Mass., užėmė 
I vietą. 'Jis ir mirė šaudymo 
pratimų metu Woreesterio 
Piston & Rifle klube.

A. a. Jonas Gailiūnas bu
vo aktyvus Lietuvių Bend
ruomenės narys, lietuviškų 
kultūrinių parengimų rėmė
jas ir uolus Keleivio skaity
tojas. Ūko žmona Pranė Ka
siulytė - Gailiūnienė, sūnus 
medicinos gyd. Vytautas su 
žmona Marse ir dviem vai
kais, duktė Rima Naglienė 
ir Lietuvoje keturios seserys.

Velionis s. m. liepos 7 d. 
palaidotas Notre Dame ka
pinėse Worcestery, Mass.

J. Gaiįiūno atminimui 
Lietuvių Fonde įamžinti 
vietoi gėlių suaukoto 239 
doleriai.

J.

J. Gailiūnas aktyviai reiš
kėsi Lietuvos sporto gvveni- 
’rtie. Kariuomenėje žaidė fut
bolo komandose, o nuo 1929 
Iki 1940 m. buvo atsidėjęs 
sportiniam šaudymui. Lietu
tyje dalyvaudavo kasmeti- 
liėse Šaudymo sporto šventė
se ir rungtynėse. Kaip iški
lus šaudymo meistras 1939 
bi. dalyvavo tarptautinėse 
Mrudymo rungtynėse šveica- 
Hkrie, kur iškovojo Lietuvai 
ITT Pasaulio čemnionato vie- 
lą.Tr atvykęs į JAV jis tęsė 
Ątodymo sportą. Čia laimė
jo net 62 šaudymo trofėjus, 
iš’kuriu verta atžymėti 1964 
‘rnėtais gautas aukso meda- 
fls iš Connėėtieut Rifle &

vietos lietuvių BMpfją fra 
suorgaiHa»ou<fMeė 62' me
tus. Kun. E. PautedMNtoyhrĘevolver Assdciationir 1965 
pirmasis kunigas iš tos pa- mėtote Woreester Pistol & 
rapijos. _ , Rifle klubo šaudyme stačio-

BROCKTON, MASS.

Petras Bizinkauskas — 

pedagogimų mokslų 

daktaras

Tik ką praėjusį šių metų 
pavasarį dėl studentų sukel
tų riaušių didžioji dalis 
krašto universitetų nevykdė 
įprastiniu mokslus baigu
siems iškilmių, kurių metu 
suteikiami užsipelniusiems 
moksliniai bei garbės laips
niai. Tačiau kaikurie univer
sitetu fakultetai vis dėlto su
gebėjo, kad ir mažam mas
tely, suorganizuoti supriva- 
tintas iškilmes saviems dok
torantams. Tokioje tylioje 
šventėie gegužės 16 d. Bos
tono Universitete doktora- 
vosi ir mūsų tautietis Pet
ras A. Bizinkaus
kas, gvv. 424 North Cary 
St, Brockton. Mass.

Petro tėveliai iš Lietuvos 
į JAV atvyko prieš I-jį pa- 
saulinį karą ir čia sukūrė 
lietuvišką šeimą. Petras gi
mė 1926 m. liepos 17 d. So.

mytė tebegyvena 69 Ofd 
Harbor St, So. Bostone.

P. Bizinkauskas 1949 m. 
baigė Maryknoll kolegiją 
New Yorke, gaudamas ba
kalaurą iš filosofijos ir soci
ologijos, 1953 te. Valstybi
nėj mokytojų kolegijoj* Bos
tone gavo magistro laipsnį 
iš sociologijos ir antrinių 
mokslinimo priemonių. 1953 

| -56 m. buvo Holbrook aukš
tesniosios mokyklos . anglų 
kalbos ir sociologijos moš^b 
tojas. 1956-69 m. anglų 
bos ir sociologijos mokė jau 
Quincv aukštesniojoj mo
kykloj ir buvo ten anglu kal
bos departamento vedėjas ir 
antriniu mokymo priemonių 
specialistas. 1967-69 m. Bos
tono Universitete dėstė ant
rines mokslinimo priemo
nes. skaitymą ir studijavi
mo technika.

Nuo 1968 m. jis nriimtas 
garbės draugiją Phi Delta

Kappa, priklauso eilei peda
goginių organizacijų, vieti
nių ir tarptautinių, yra jų 
narvs ir keletai pirminin
kauja. Be to, jis priklauso 
Brocktono parapijai ir daug 
dirba su jaunimu. Už veiklą 
CYO organizaciioje apdova
notas aukščiausiu suaugu
siems skirtu medaliu "Pro 
Deo et Juventute“. Su 16-18 
metu jaunimu jis Brocktone 
pastatė keletą operečių ir su
organizavo krepšinio ko
manda, kuri ir dabar Apy
linkėje pirmauja. Jis daug 
talkina ir Neturiu šeštadie
ninei mokvklai, kurioje ir jo 
vaikai mokosi Neturiu kal
bos ir tėvynės pažinimo. 
Trys jo vaikai šoka O. Ivaš- 
kienės vadovaujamame tau
tinių šokių sambūryje Bos
tone.

mis laimėtas I prizas. Brock- Bostone. Tėvelis mirė. Ma-' (Nukelta į 7-tą pal*)

t. l» »i *



Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

Jaunima* nesidomi 

aukituoju menu

Vilniaus komjaunimo cki* KOB. Tai yra "Komjau-
plenume birželio 4 d. buvo j neee-'paliesti ir lietuviškojo jau- rov£ nufodvti k*,tininkU
nimo kultūros bei pomėgių v- «.♦! • ' --ir?11 • • n-i •• i 7 Vieno tikrinimo gegužes 16----------- k aj. » »

Tai bent tvarkdariai

Vilniuje veikia vadinama-

Nr. 28, 1970 m. liepos 15 d.

klausimai 
bėjęs Nemuno žurnalo Kau
ne redaktorius A. Drilinga 
atkreipė dėmesį į jaunimo 
estetinį auklėjimą.

d. išdavos yra gana būdin 
gos, ir jos kiek nušviečia Vii- 

I niaus gyvenimą ir atvykėlių 
j rusų siautėjimą.

Šį kartą pasakojama apie

Prezidentas Nisonas su neseniai paskirtu sveikatos, švie
timo ir labdares ministru Elliot Richardsonu.

i

DR. J. K. VALIŪNAS 
IŠVYKO ATOSTOGŲ

ATVAŽIUOJA SUOMIJOS 
PREZIDENTAS

I

Jis teigė, kad šiais laikais ’ Jaunimo sodą Vilniuje. To- 
būtina pažinti svarbiąusius! kio "reido“ dalyviai Kom j. 
"socialistinės ir pasaulinės“ į Tiesoje gegužės 24 d. at- 
kultūros lobius. Drilingą liū-į skleidė štai ką: 
dina daugelio Lietuvos jau- Jaunuoliai ties šokių pa-
nuolių dėmesys "menkos 
vertės“, o kartais ir pigiai

viljonu daugumoje išgėrę, 
"ekstravagantiškai apsiren- 

mūsų ir ypač iš užsienio at- gę. Keisčiausiomis pozomis 
pūstai kultūros produkcijai rodydami savo ’vyriskumą4,
ir, deja, nepakankamas do
mėjimasis literatuos ir vaiz-

sugebėjimą
pasišaipyti,

vienas iš kito 
piktina praei-

duojamojo meno. rimtos mu-: vius“. Vaikšto tvarkai palai 
zikos ar dramaturgijos kūri-

Dr. J. K. Valiūnas, Vliko šio mėnesio pabaigoje A- 
I pirmininkas, nuo liepos 6 d. merikon atvyks Suomijos 
išvyko 3 savaičių atostogų, i prezidentas Urho Kekonen. 

j Jam išvykus, Vliko pirmi- Jo tikslas — pažiūrėti že- 
*----- •------mgS QkiO kooperatyvų paro

dos Washingtone. Ta proga 
jis padarys valstybinį vizitą 
Washingtono vyriausybei, o 
paskui aplankys Fitchburgo 
suomių koloniją, kur yra lei
džiamas ir jų laikraštis Rai- 
vaia. Gal atvyks ir į Bostono 
apylinkę, būtent, Quincy, 
kur yra kita giaži suomių 
kolonija. Quincy majoras 
jau pasiuntė jam kvietimą 
per Suomijos konsulą Niilo 
Pusą. Trečia suomių koloni
ja yra Nomoode, taip pat 
arti Bostono.

Pavergtųjų tautų sųvaitė
JAV-se ji pradėta minėti, mis tautomis vis daugiau do- 

JAV kongresui nutarus, misi daugelis laisvojo pasau-
1959 metais, šiemet, jau vie
nuoliktąjį kartą iš eilės, mi

lio kraštų, kaip Kinijos res
publika. Korėja. Turkija, V.

nima liepos 12-18 dienom.1 Vokietija, Argentina ir
Dalyvauti Savaitės minėji
me kviečiami visi. Atitinka-kyti draugovininkai su rau

donais raiščiais, ir kas gi 
pasirodo? Du iš jų, V. Koro- 
liovas ir V. Petrovas, buvo 
visiškai girti... Vėl — atėjęs 
prie šokių paviljono darbi
ninkas A. Šeterovas. neblai
vus, kabinėjosi prie žmonių, 
gi darbininkė Irina Lukoše- 
vič dalyvavo... merginų muš
tynėse...

Visa tai vyko šių metų ge- i kaikurios mintys: 
gūžės mėnesi sostinės Vii- Organizacija remia visas

klaidos ir nesilaikoma stife nlau?1Jaunimo s0<Ie Pavergtas tautas ir
tikns normų“ jsestadieių. kviečia visus amenkieciua

viešai pareikšti paramą pa
vergtoms tautoms, joms da-

niais.“

Jis toliau nuliūdęs, kad 
"dalis jaunimo svaigsta 
tranzistoriniu riksmu arba 
paskęsta big bito, deja, daž
niausiai prasto, ritmuose ir 
toli gražu ne visuomet žino, 
kas tokie Šostakovičius ar 
Vagneris. Dar liūdna ir tai. 
kad žmonių su aukštuoju iš
silavinimu rašiniuose mirgė
te mirgančios gramatinės 

dos ir nesil
tikos normų“.

ninko pareigas eina vicepir
mininkas dr. B. Nemickas.

Vicepirmininkas J. Audė
nas dviejų savaičių atostogų 
išvyko nuo liepos 13 d.

(E)

LIETUVIŠKAS ŽODIS 
IŠ FILIPINŲ

Vlikui iš Manilos (Filipi
nai) pranešta telegrama: š 
m. liepos mėn. 1 d. iš Mani
los radijo siųstuvo "Veritas“ 
pirma kartą Sibiro lietuviam 
transliuota Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
suplanuota ir Romo Kezio 
paruošta 25 minučių radijo 
programa.

(E)

Australija. į
Toliau manifeste nurody- ’ Spaudą bevartant

Skaitykite 
šias knygas!

Asmenų, dievybių ir did* 
vyrių VARDYNAS, paruošė 
Anis Rūkas, 89 puslapiai, 
kaina $3.00.

Per giedrą į audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m, 
atsiminimų IV tomas, 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
novelės, 156 psL, kaina kie
tais viršeliais $2.50.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
$3.75.

NULAUŽTA ŠAKA, tri-
jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Vanagaitė-Petersonie
nė, 81 psl., kaina $2.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas,

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

ANGLŲ KALBOS GRA- 
MATIKA, 215 psl., kieti vh£ 

sėliai kaina.............$3.5©
NEPRIKLAUSOMOS LI& 
fUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI. 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina..........$3.00.
Amerikos lietuvių politika, 

parašė dr. K. Šidlauskas. į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

LAUMIŲ JUOSTA. Bro
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-, kaina — 
$3.00?

Asmenų, dievybių ir dit • 
į vyrių VARDYNAS, surinko
! Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
$3.00.

Gyvulių ūkis. George Or- 
‘ wel bolševikinės santvarkos 
satvra, 71 psl., kaina $1.00. 

į LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, n 
omas, redagavo Bernarda* 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
1 auskas. 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto- 

; jo kūrybos pavyzdžiai, 
į Lietuvos konstitucines tei
sės klausimais, parašė Kos- 

I tautinas Račkauskas, 178 
į psl., kaina $2.
J

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina $6.

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

Lietuviškai angliška* žo
dynas Viliaus Peteraičio, 11 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

Introduction to modern 
Lithuanian, parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 

I stieg, 471 psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

A »urvey of development 
in captive Lithuania in 1965- 
1968, Edited by Vytautas 
Vaitekūnas, 160 psl.. išleido 
Lietuvos Laisvės Komitetas 
(29 W. 57th St., New York. 
N.Y. 10019). čia autorius 
sukaupė galybę medžiagos 
iš visu dabartinės Lietuvos 
gyvenimo sričių.

Nacionalistini* ir komu
nistini* genocidą* Lietuvoj,
parašė dr. Domas Jasaitis, 
64 psl.. Tai atspaudas iš L 
K. M. Akademijos Suvažia
vimo Darbų VI tomo, lietu
vių kalba pirmas toks dides
nis darbas tuo mums taip

mi minėjimai bei pamaldos ta, kad vadinamoji Brežne- 
vyks New Yorke, Chicagoj vo samprata neabejotinai, (Atkelta iš 2-ro puslapio) 
ir kituose JAV miestuose. liudija sovietų norą toliau •

Amerikiečių, kilusių iš vi- persekioti pavergtas tautas atsimetė Kinija. Čia prasivė 
bei brutaliai pažeisti tautų nepagydoma žaizda, 
žmogaus teises, primenama, • Chruščiovo įpėdiniai Ry- 

nizacija). prel. J. Balkūno kad Maskva teberemia Ha- tu Europoje skelbia vadina 
vadovaujama. Pavergtųjų nojų, tebesivei-žia Art. Ry- mąją ^Brežnevo doktriną“ 
Tautų savaitės proga pa- tuose, ir pateikiami pavyz-
skelbė manifestą. Štai jo ! džiai, liudiją, jog sovietų im

perijoje tebestebimi laisvės 
persekiojimo bruožai, gi 
Baltijos kraštuose tebevyk
doma grėsminga rusinimo 
politika. Net ir pačioje Ru-

durinės bei rytinės Europos 
dalies, konferencija (orga-

i Toki* "kultūra“ atnešė
Šitaip kovoja su girtavimu, . .. __

vyresnieji broliai
Vniyrlns* Vilnį2111c. ^Rocin

svetainėje“: ant stalo šer-|.. .r4sai s.ia?' mo teisę ir ūž nepri’klaUSO-
mukšninio Anykščių vyno įcia g^uokliauja ir mybės atstatymą,
buteliai, cigarečių dėžutės,! P\eslkauJa-Komjaunimo Sovietai, kaip įprasta, šią 
ties stalu keturi 14-15 metų j Tle^?Je aPrasYtas budin§as. Savaitę laiko šaltojo karo 
amžiaus paaugliai kažką } V1?,' .... T įrankiu, kurio tikslas pa
diskutavo. užgerdami šnice- . V®lks1”^ prasidėjo lgo- kenkti "taikingam sambū- 
lį vyno taurėmis. !n.° P^elaikovo bute Vmg- ----- o_,-------

Apie tai paskelbė Tarybi
nio Mokytojo laikraštyje du 
laikraštininkai. Jie teigia, 
jog esą "liūdna, kad šie pa
augliai padavėjoms —’tik 
klientai, o ne vaikai, kuriem 
atnešti vyno butelį ir cigare
čių — tiesiog nusikaltimas.

lyvaujant nelygioje kovoje 
' už tautos laisvo apsisprendi-

viui" tarp Sovietų Sąjungos 
’ ir JAV.

....... . Tai tipingas komunistų
gėi e ir lošė kortomis. Sume- propagandos bruožas, nes 
tę po rublį, jaunuoliai-rusai įuo būdu Maskva su jos sa

nų g
Sėdėjo penki jaunuoliai

bet jos niekas nenori, o tuo 
labiau ja neįmanoma paža
boti Kinijos.

Tuo tarpu "taikingai“ su- 
gyvendami su Amerika, so-|svar”ju klausimu, 
vietai kursto karą Indokini-! Kaip žinoma, Lietuvos 

Sjoje>unuolikiHb^i7ašytoI j°ieir Artimuosiuose Rytuo-1 Tylimo institutas, gavęs Įė
jai, daugiau laisvės reikalau- netiesioginiai brukdami sy iš žymaus socialdemokra- 
ją, suimami ir siunčiami į komunizmą arabams ir ties-; to Kipro Bielinio palikimo, 
nervų ligonines. 1 darni rankas į jų aliejaus' susitarė su dr. D. Jasaičiu ir

Manifesto nabaigoie na- šaltinius, bet vargu ir čia ką1 dr. J. Pajauju parašyti veik- 
reikšta: ! laimės. ? I kalą apie nacių ir komunis-

1. visiškai pritariame JAV« Reiškia, vis dėlto nevisi'^ vyk'ivtą genocidą, o mi- 
politikos krypčiai Pietryčių sovietų užsienio politikos nėJ°, L Bielinio testamento 
Azijoje ir visur ten, kur te- • apskaičiavimai duoda lau-
bevykdomas priešinimasis' kiamų vaisių, 
komunistų agresijai bei pa-i Žiūrovas
stangoms jiems įsigalėti pa-j
šaulyje. Tuo pačiu metu iš i 

i JAV vyriausybės prašoma i —— * * * *
nusipirko dar raudono vyno telitais siekia nuslėpti jų di- į vykdyti aiškią politiką Sov. 
ir apie vidurnaktį pradėjo ^elį rūpestį Vakarams reiš- Sąjungos bei jai pavaldžių.
skirstytis. ' kiant dėmesį pavergtoms režimų atžvilgiu, smerkiant į Ja^ grubiai sulaužius paža

Jiems skirstantis, netolie- tautoms. Tuo tarpu tas dė- tų kraštų vykdomą pavergtų dus suteikti laisvę bei nepri-
se pasirodžius vyrui su mo- mesvs vjs auga. ir pavergto- tautų persekiojimą; 
tenmi, vienas is penkių, V.,
Choriušinas, tekintojas, su-
švilpė: Paskui mane! Vyrą '■ - —-1 . ... ~

Minske gegužės 22 d., bai- prilupti, moterį...
gėsi filmų festivalis, kuriame I Visi nuskubėjo prie praei-: nos popietėje radijas patei-'mo faktą, savo straipsnio

2. Sovietų S-ga kaltinama

vykdytojai paskelbė kon
kursą veikalui jau minėta 
tema. Dr. D. Jasaičio studi
ja. papildyta konkrečiais 
pavyzdžiais, ar jo su dr. J.

■ Pajauju rašomas veikalas 
J galės pretenduoti į konkur
so premiją.

Filmininkai laimėjo

buvo rodomi tik sovietinių 
respublikų gaminti filmai.

Varžėsi ir lietuviai filmi
ninkai. Išskirtas operatorius 
Alg. Mockus — jam pripa
žintas geriausio meninių fil
mų operatoriaus vardas už 
filmus "Gražuolė“ (rež. A. 
žebriūnas) ir estų gamybos 
"Miško legenda“.

(Eite)

P. Naudžius dar gyva*

"Tiesa“ liepos 5 d. rašo, 
kad Kapsuke (buv. Mari
jampolėje) Angariečio gt.
n r. 19 gyvena Petras Nau
džius. kuris liepos 3 d. mi
nėjo savo 85-jį gimtadienį. 
Ta proga ji pasveikinęs par
tijom rajono komiteto sekre
torių. j. pocevičius, įteikęs 
jubiliatui garbės raštą, gė- 
liii ir palinkėjęs sveikatos ir 
dar ilgų gyvenimo metų.

P. Naudžius yra gyvenęs 
J A X. rinkiku dirbęs ir Ke- 
leivyjt. vėliau su kitais į- 
steigęs Laisvę ir ten dirbęs, 

paskutini išvykimą įPrieš

vių. Choriušinas iš nepažįs-: kė Metropolitan operos so-: gale Julius Butėnas rašo: 
temojo atėmė vyno butelį,; listo M. dėl Monaco įgrotas "Tai rodo, jog tarybinės
pareikalavo pinigų, gi kiti 
du, komjaunuolis Kulakovas 
ir radijo gamyklos kontro
lierius Mamikovas smogė 
praeiviui į veidą, Sukruvin
tam pavyko pasprukti. Du 
palikusią moterį gąsdino, 
šlykščiai keikdamiesi.

Po kelių valandų keturi 
rusai buvo suimti. Teismas 
Choriušiną nuteisė 2.5 metų. 
o likusius po 1.5 metų lais
vės atėmimo. Penktasis, ke
turis vaišinęs savo bute 
komjaunuolis, būsiąs teisia
mas pačių komjaunuolių — 
jų teismo.

Tai nebe pirmas toks įvy
kis Vilniuje, ir. kaip taisyk
lė. jų herojai — vis rusai. į- 
vairių įmonių pareigūnai, 
turį atsakingas pareigas ir, 
be to, komjaunimo organi
zacijos nariai.

(Elta)

Translliavo D. Lapinsko

plokštelėse arijas. santvarkos sąlygomis nelei 
džiama rūdyti nacionalinės 
kultūros pozityviems dai
gams, o kaip tik — jie iške- 

Lietuvoje išleista žinomo Hami, parodomi skaitytojui, 
rašytojo Igno Šeiniaus-Jur-| nepaisant to. kad autoriai 
kūno senosios kūrybos dalis. T §avo pažiūromis buvo ne- 
Tai jo išgarsėję veikalai draugiški tai santvarkai“. 
"Kuprelis“ ir "Vasaros vai
šės“.

Išleido Igno Šeiniau* raštu*

................., Vilniaus radijas š. m. bir
Lietuva lui 3 m. jis kurį lai- želio 7 d. perdavė kompozi
ką dirbo M. Paltanavičiaus toriaus Dariaus Lapinsko' epochos idėjoms“, atseit— 
Worcest<‘iy leistame "Ame- harmonizuotas lietuvių liau- tarybinei santvarkai, 
rikos Li< tn\ V dies dainas. Tos pačios die- Iškėlęs šios knygos išleidi

Žinoma, mes nuoširdžiai 
džiaugiamės, kad šie geriau- 

Šiam leidiniui įvadą para- sjejj ign0 šeiniaus kūriniai 
šė literatūros docentė Aldo-1 Vėl gvydo saulės šviesą ir 
na Vaitiekūnienė., kuri ap
žvelgia ir atitinkamai verti
na visą Igno šeiniaus kūry
bą nuo šių dar prieš I pasau
linį karą išleistų veikalų ligi 
jo vėlesnių darbų.

Ta proga Gimtajame 
Krašte Julius Butėnas para
šė ir šį įvykį pabrėžiantį 
straipsnelį, pavadintą "Po 
daugelio metų“. Jame pa
kartojamos kaikurios įvado 
automs A. Vaitiekūnienės 
mintys apie kūrybą ir Ix Šei
niaus asmenį, pažymint, kad 
jis, esą, kaiteliojęs savo po
litines pažiūras ir kad gyve- 

jnimo gale buvęs "svetimas 
ir priešiškas pažangioms

randa savo gausius skaity
tojus, nes visa tei — tik mū
sų tautos ir jos kultūros la
bui. Bet dar labiau galėtu
me džiaugtis, kad tos "tary
binės sąlygos“ leistų ne tik
tai atkasti iš uždarytų san
dėlių mūsų mirusius litera
tūros klasikus, bet leistų Lie
tuvos skaitvtojams netarpiš- 
kai pažinti ir užsieny kurian
čius gyvuosius, nors jie po
litiniu požiūriu būtų kaip ir 
I. šeinius "nedraugiški tei 
santvarkai“. Juk nepriklau
somoje Lietuvoje taip pat 
ne visi buvo draugiški visom

klausomybę tautoms, kurios 
buvo pavergtos antrojo pa
saulinio karo metu ar jam 
pasibaigus;

3. sovietų vyriausybė yra 
smerkiama, jai sulaužius 
Ukrainos ir kitų ne rusu tau
tų Sovietų Sąjungos viduje 
nepriklausomybę;

4. smerkiami komunistų 
vykdyti Lenino 100-sios gi
mimo sukakties minėjimai ir 
UNESCO bei J. Tautų žmo
gaus teisių komisijos globa 
tiems minėjimams, nes tuo 
būdu tarptautiniu mastu pa
gerbtas komunistų teroro 
bei genocido pradininkas;

5. smerkiamas komunistų 
įvykdytas Albanijos. Kini
jos, Šiaurės Korėjos, Tibeto 
ir Kubos pavergimas;

6. kreipiamasi į JAV vy
riausybę ir visas kitas lais
vojo pasaulio vyriausybes 
siekti, kad J. Tautose visų 
pavergtų tautų atžvilgiu bū
tų Įgyvendintos: 1952 m.
priimta "Deklaracija dėl 
žmonių ir tautų laisvo apsi
sprendimo teisės“, 1960 m. 
priimta "Deklaracija, kuria 
suteikiama nepriklausomybė 
koldnijiniams kraštams“ ir 
1948 m. gruodžio 10 d. pri
imta "Visuotinė žmogaus 
teisiu deklaracija“.

Vlikas, pritardamas šiomto meto santvarkom, bet dėl 
to nei Venclovos, rei Cvirkos mintims, visus JAV lietuvius 
raštai nebuvo slepiami ar kviečia dalyvauti Pavergtų 
deginami t tautų savaites minėjime.

vElte',

Pranešėjas nr. 4., 1970 m. 
birželio mėn.- Tai Lietuvių 
Žurnalistų S-gos Centro val
dybos neperiodinis leidinys, 
kaina .$1.00. Redaktoriaus 
adresas: V. Alantas, 8897 
Rabindale, Detroit, Mich. 
48239. administracijos ad
resas: V. Selenis, 31532 
Groesbeck (M 97) Hwy. 
Fraser, Mich. 48026.

Šiame numeryje yra ilgas 
pirmininko pranešimas, lie
čiantis ša jungos einamuo
sius reikalus. V. Rastenis 
baigia Lietuvos Žurnalistų 
S-gos istorinę apžvalgą, Al
fonsas Žiedas rašo apie Lie
tuvių spaudos ir žurnalisti
kos kultūrą, V. Selenis apie 
spaudos konferenciją su Mi
chigano gubernatorium, V. 
Mingėla tęsia mirusiųjų žur
nalistų sąrašą ir kt. Yra dail. 
J. Paukštienės iliustracijų, 
nuotraukų iš Detroito skv- 
riaus gyvenimo ir kt.

Kiekvienas Pranešėjo nu
meris išeina vis įvairesnis ir 
įdomesnis. Sėkmės jam ir 
toliau tobulėti!

Paragink savo pažįstamu* 

iisiražyti Keleivį. Jo kaina 

metam* ©6.00.

lOBB*OOQC0003t.3B3000000000>

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

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

Lietuvių kalba ta knyga 
jau išparduota. Ji labai tin
ka dovanoti kitataučiams.
^eooaneeeooneec



Nr. 28,1970 m. liepos 15 d.

Maikio sn Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Maik, ar tu šiandien 
skaitei gazietas?

— Aš kasdien jas skaitau. 
— Nu. tai išvirozyk. kokia 

ten velniava pasidarė Airi
joje? Sako, šaudosi. degina, 
rubavoja, kaip Amerikoje... 
Nu, čia tai nigjeriai buntavo- 
jasi, ale Airijoj, kaip man
rodos, nigerių nėra.

— Airijoj, tėve, airiai mu
šasi tarp savęs, vieni su ki
tais.

— Vot, Maiki. to tai aš 
bijau.

— Kodėl?
— Bijau, kad taip neatsi

tiktų ir mūsų Lietuvoj, kai 
ji gaus laisvę ir kai iš Ame
rikos pradės grįžti dipukai.

— Kažin, tėve. ar daug 
dipukų norėtų Lietuvon grįž
ti, jeigu atsirastų galimybių. 
Daugumas jų čia neblogai į- 
sikūrė, ir jie žino. kad Lie
tuvoje geriau jiems nebūtų. 
Lietuva gal nenorėtų jų ir į- 
sileisti, ypač tų, kurie dabar 
ją niekina.

— Ar tu rokuoji, kad ir 
manęs neįleistų?

— Tėvas nedaug dabarti
nei Lietuvai nusidėjai.

— Teisybė, Maiki, aš ne- 
sikarščiuoju, ale vis dėlto 
Palecki ne kartą išvadinau 
Padleckiu. Bet ar tu mislini, 
kad jis dėl to pyksta?

— Dėl Paleckio gali nesi
rūpinti, tėve. Jeigu pasida
rys kada proga grįžti į ne
priklausomą Lietuvą, tai jo 
tenai jau nebus.

— O kur jis bus?
— Jis jau nebejaunas vy

ras. tėve. Tokio amžiaus 
žmonių Lietuvoie daug jau 
išmirė. Ateis laikas ir Palec
kiui išeiti ten, kur kiti išėjo.

— Dac rait, Maik. šiomis 
dienomis Kerenskis numirė, 
anuomet sudegė Smetona. 
Lenino jau nebėra, Trockio 
nebėra ir velnias išnešė Sta
liną. Turės ateiti galas ir Pa
leckiui. Žinai, daina sako 
teisybe: ”Mainos rūbai mar
go svieto.“ Apsivilks kito
kiais rūbais ir mūsų Lietu
va.

SLA S&įame
i Atvykau j New Yorką sek-, na Deveniai ir Juozas Aftu- 

[ padienį po pietų ir apsisto- kas. Buvo malonu su vienu
kitu iš susirinkusių pasikal
bėti. Ir taip 'besišnekant iš
girdome adv. Stepono Brie- 

atidarant SLA

jau drauge su kitais SLA sei
mo delegatais Commodoge 
tiešbuty. Viešbutis gražus, 
nors ir brangokas. Delegatai Į džio balsą 
Rinkosi iš įvairių valstijų. seimą.

Sekmadienį vakare turė-i Pasveikinęs ser 
iau progos sutikti M. Klimą' gatus ir svečius, ji; 
ir jo žmoną, dr. A. Kapočių tė tarti sveikinimo ž

jo žmoną iš Bostono. Vė 
liau užėjau pas savo kaimy- 

us ir parapijiečius iš Lie- 
uvos laikų ir ten sutikau 

inalonius svečius iš Miami.

t,

tuvos generalini kons 
New Yorke A. Simutį. Vliko' 
pirm. dr. J. K. Valiūną. Lie
tuvos Laisvės Komiteto pir
mininką Vaclovą Sidzikaus-

Huvusju JAV prezidento RoSsevelto sūnus Franklin D. 
Rooseveltas su savo trečiąja jįmona, buvusia Felicia War- 
burg Sarnoff, praleidžia medaus mėnesį Europoje.Tai buvo Jadvyga ir Vincas į ką. Balfo reikalų vedėją ku- 

Jankai. Iš Chelsea, Mass.. i nigą P. Geisčiūną ir kong- 
Sutikau Steponą Budvitį ir; resmaną J. M. Murphy. Vi
jo šeimą, čia buvo adv. Na-[ si jie pasakė puikias ir trum- 
das ir Julija Rasteniai, An-,pas kalbas. Atidaryme, be 
tanas Tamkus iš Worceste-į delegatų, buvo daug svečių 
rio. Mass. Teko paspausti* iš didžiojo Ne\v Yorko apy
lanką senam veteranui Al
binui Trečiokui ir jo žmonai 
Ievai, čia sutikau ir naujai

linkių.
Po sveikinimo kalbų bu

vo pakviestas SLA prezi-
išrinktą viceprez. A. Chato-! dentas Povilas P. Dargis,
liką. .......................................

Pirmadienį, birželio 22 d.,
atsikėliau anksti. Mat, neno
rėjau pavėluoti į seimo ati
darymą. Kai tik įžengiau į 
puošnią salę, pastebėjau jau

1 kuris savo trumpa kalba pa
sveikino susirinkusius dele 
gatus, sykių primindamas, 
kad šiandien, susirinkus Su
sivienijimo 56-jam seimui, 
paminėsime Lietuvos Res-

geroką skaičių atvykusių ; publikos Steigiamojo Seimo 
delegatų. Jų tarpe — Joną 
Pabarčių, E. Žilinskienę, Vi-

1 50 metų sukakti, tuo pažy
mėdami, kad tęsiame tą pa
čią astuonių dešimčių metų 
mūsų organizacijos tradici-

Ką tik gavome:

— Kitokia ir Plungė, tė
ve. Šiaudinių stogų ir dūmi
nių pirkių jau nerastum. Ii 
vietoj balanų vakarais švie
čia elektra. Prie tėvo to dar 
nebuvo.

— Ale kažin, Maiki, ar 
rėra išvytas iš bažnyčios 
Dievas?

— To aš tikrai nežinau, 
tėve. Gal išvytas, o gal ir ne. 
Bet Dievas ne duona ir ne 
sviestas, tėve: žmogus gali 
gerai gyventi ir be jo.

— Vot, Maiki, ant šito 
punkto tai jau aš negaliu su 
tavim sutikti. Aš sakiau, sa
kau ir sakysiu, kad žmogui 
geriau gyventi su Dievu. 
Jessa!

— Jeigu taip. tai kodėl 
tėvui nepatinka, kad airia 
mušasi tarp savęs? Juk ji< 
gyvena su Dievu ir dėl j< 
mušasi. Jeigu ne Dievas, jie 
nežudytų vieni kitų.

— Ar tai dėl Dievo ji< 
šaudosi?

— Vien tik dėl to. tėve.
— Tai kibą jiems razuma 

susimaišė?
— Šiaip jie vra proting 

žmonės, tėve. Bet religijom 
dalykuose jie praranda logi 
ką. Iš vienos pusės tiki, kai 
Dievas yra tik vienas, bet k 
antros pusės jie mato di 
Dievus — katalikiškąjį i 
protestantiškąjį. Ir dėl t< 
mušasi. Ypač gausiai krau 
jas liejos Belfasto gatvės< 
pirmomis šio mėnesio dieno 
mis.

— Girdėjau ir aš, Maiki 
Sako. buvo ir užmuštų.

— Vieną dieną buvo už 
mušti keturi katalikai, tėve

— Tai gal negavo nė pas 
kurinio patepimo?

— Tėvas žinai, kad kau 
tynėse niekas "patepimų4 
nedaro.

— O iš ko tas prasidėjor
— Muštynės tarp airių ka

talikų ir protestantų prasi
dėjo ne dabar, tėve. Jų pra
džios gal reikėtų ieškoti 15- 
tame šimtmety, kai Airijor 
buvo atkelta ir įkurdinta 
škotu presbiteri jonų koloni-

olą Stany iš Pittsburgho. A.
Gustus iš Patterson, N.J., A- 
domą Mieliauską iš Wilkes-[ ja ir kad ta tradicija mus 

skatina eiti kartu su visa 
tauta ir įpareigoja dalyvau
ti tolimesnėje kovoje dė 
mūsų tautos išlaisvinimo ir 
grąžinimo į tą patį Nepri
klausomą gyvenimą, kok į 
nubrėžė 1920 metais gegu-

Barre, Pa. Na, o iš Chicagos 
— dr. P. Zalatorių, Joanną 
Želvienę. Stelą Kaulakienę, 
Christiną Austin, dr. S. Bie- 
žį. Eleną čižauskienę. Jose- 
phiną Milerytę. Eufroziną ir 
Anastaziją Mikužytes, M.
Jagielienę su savo motinėle į žės 15 d. Kaune susirinkęs 
ir anūkėmis, Kazį ir Praną. Steigiamasis Seimas. 
Mačiukus, J. Jokubonį, dr. Prelegentas pulk. K. Škir- 
Kazį Šidlauską ir Martyną; pa. kuris skaitė paskaitą a- 
Gudelį. Iš Kanados mačiau i pie Steigiamąjį Seimą, bu-
T. Novogrodską, J. šarapnic- 
ką ir A. Ališauską su žmona. 
Iš New Yorko pastebėjau 
Bronę Spūdienę, adv. A. 
Diržį. L. Sperauskienę, Sta- 
si Jakštą, Juozą Audėną, J. 
Ošlapą, Joną Valaitį, adv. 
S. Briedį, Tėvynės red. Juo
zą Petrėną. L. ir A. Šateikus 
ir Nataliją Stilsonienę. Iš 
Los Angeles buvo dr ir Ale-

vo gerai pasirengęs. Jo pa
skaitos visi su įdomumu 
klausėsi.

Minėjimui pritaikytus ei 
lėraščius paskaitė akt. Vi 
talis Žukauskas.

Minėjimui pasibaigus, pra 
sidėjo SLA seimo darbai 
Seime dalyvavo virš 90 de
legatų. Su svečiais dalyvių 
skaičius buvo didesnis nei 
150. Šis seimas praėjo sklan
džiai ir tvarkingai. Tai SLA 
pirmininko Povilo Dargio 
nuopelnas. Jis moka ramiai 

vesti.
Beje. seime buvo atsiradęs

:us protestantus. Nuo to ir
prasidėjo katalikų kovos su|ir tvarkingai seimus 
protestantais. Pastaruosius
visada remdavo Anglijos 
valdovai, nors ir pačioj Ang- 
’.ijoj nebuvo ramybės.

— Nu, tai airiams buvo 
teras čenčius anglus tada iš
mušti, ar ne?

— Ir jie bandė ta proga 
pasinaudoti, tėve. Kai Ang
lijoj prasidėjo parlamento 
kova prieš karalių Charlesą 
T-mąjį, airiai tada pradėjo 
•ukilimą prieš anglus Airi

vienas "hechleris“. tačiau 
pirmininkaujantis sugebė
jo ir jį nuraminti.

Seimas labai gerai pada
rė, paskirdamas is Tautinių 
Centų $500 Lituanistikos 
katedrai Chicagos universi
tete. na, o priešseiminianv 
Pildomosios tarybos posėdy 
je, kaip teko girdėti, paskir 
ta $300 stipendija clevelan- 
dietei Rūtai Jokūbaitytei

oj. Bet Anglijos parlamento. Seime taip pat paskirta pc 
žadas Cromwell karaliaus $ioo lituanistinei mokykla' 
•ojalistų armiją sumušė, ka-[ Elizabethe, N.J., ir Lietuviu 
alius buvo paimtas nelais- į kambariui Pittsburgho uni 
zėn, ir parlamentas pasmer-; versjtete. Likusią sumą apie 
<ė jį mirčiai. Jam buvo nu- $2.000 pavesta paskirstvt' 
virsta galva. ; lietuviškiem reikalam Vyk

— Kararliui? j domosios Tai vbos nuožiūra
— Taip, tėve, Anglijos ka-i _ ,' . . ,

■aliui Charlesui I-majam už!, ,B?™ Jmal,,nl. ^.gmena 
‘ai, kad priešinosi žmonių kal> Vykdomajai Tarybai re- 
išrinktam parlamentui , bu-1komendavus: S.LA 56-sissei- 
vo nukirsta galva. ! "?a? .vleJnu ,halsu nata'J Įf

— Tai kas tada valdė,™1?' ?d\°kat« Nad«
Angliią? Rastenį SLA garbes nariu.

— Buvo sudarvta nauja ir. Kas fri tas Nadas Raste-I

— Tėve. pasaulv nėra nie-Į ja. Tie protestantai tada ap- 
ko amžino. Kinta ir Lietuvos Į sigyveno Airijos šiaurės ry- 
veidas. Jis iau kitoks, negu į tuose, būtent, toj apylinkėj.
buvo prie Vytauto, ir kitoks, 
negu tėvas ji palikai išva
žiuodamas Amerikon.

—Ale mano Plungė nega
li būti kitokia.

kuri dabar vadinama U Iste- 
riu. Pirma tenai gyveno ai- joj toliau, aš papasakosiu tė 
riai žemvaldžiai, bet anglai vui kita kartą.

eikė "Honorary Lithuanian 
American. Poet Laureat“ 
vardą. Mums lietuviams, N. 
Rastenis, anot P. Dargio. y- 
ra brangus dėl to. kad išver
tė į anglų kalbą vysk. Anta
no Baranausko "Anykščių 
Šilelį“ ir Kristijono Done
laičio.-Zi’liš f f-_ '< •

Tūpęs SLA garbės nariu, 
N. Rastrinis pasakė puikią 
kalbą. Be to, jis pats ir jo 
žmona perskaitė keletą Na- 
do rašytų eilėraščių. Susto
ję seimo nariai N. Rasteniui 
sudainavo Ilgiausių metų

Čia turiu priminti, kad a- 
bu Rasteniai šiame seime at
stovavo Baltimorės SLA 
kuopai.

Šiame seime pasigedome 
švietimo komisijos nario 
Sandaros redaktoriaus My
kolo Vaidylos ir Stasio Mi
ch elsono, buvusio Keleivio 
redaktoriaus, kuris dėl ligos 
Tegalėjo seime dalyvauti. 
Seimo delegatai palinkėjo 
jiem abiem greičiau pasveik
ti. ‘ -J

Seimas patvirtino visą 
dabartinę Vykdomąją Ta
rybą ir išrinko šias komisi
jas:

Kontrolės — Stasys Ge
gužis, Antanas Gustus ir Al. 
Trečiokas;

Įstatų — Martinas Gude
lis, K. Mačiukas ir Christine 
Austin;

Skundų — adv. Antanas 
Diržys. Mikas Klimas, Sta
sys Budvitis ir Juozas Šarap
nickas:

Švietimo — Mikas Vaidy
la, Stasys Michelsonas ir 
kun. M. Valadka.

Sveikatos — dr. P. Zala
torius, dr. A. J. Gussen ir dr. 
V. Paprockūs;

Labdarybės — Jadvyga 
Tumavičienė, Bronė Spūdie
nė, Elena Cižauskieriė. Ema 
petraitienė, V. Olienė ir B 
°ivarūni«9iėę'><' r v

Jaunuoliu—Julijona And- 
iujjonytė,-Gorpley. B. Bud- 
eyičius. Vytautas Jurgėla ir 
<. Aleksandravičius 
Tėvynės redaktorium buve 
ienbalsiai išrinktas žurna- 
istas Judzas Petrėnas. 
Nedaliu nepaminėti ir SLA 

garbės narės Jadvygos Tu- 
navičienės. kuri, negalėda 
ma dėl ligos vaikščioti, vis
tiek, ir "ratukuose“ sėdėda 
ma, seime aktyviai reiškėsi. 
Visi delegatai džiaugėsi, ją 
šiame seime matydami.

Beje, pasigedome jau sį 
pasaulį apleidusių dr. Pijaus 
Grigaičio, švietimo komisi
jos pirmininko, ir buvusio 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininko Juozo Ba- 
čjūno. Abiem ši organizacija 
buvo.arti širdies, ir jie nei 
vieno SLA seimo nepraleis
davo. Tik negailestingoji 
mirtis tegalėjo atskirti juos

! Prisiminimų fragmentai,
, parašė Kazys Musteikis, 126 
i psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.15.

Išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių, parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50.

Tūboto gaidžio metai, 
romanas, parašė Kazimieras 
Barėnas, 438 psl., kaina kie
tais viršeliais $3.75, minkš
tais $3.15.

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
$15.00.

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

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

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

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

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras Man- 

' deikis, 273 psl.. kaina $5.00.
Be namų, premijuota a- 

pysaka. parašė Andrius No
rimas, 200 psl., kaina $3.50,

Vincas Krėvė savo laiš
kuose, parašė Vincas Ma-

i Dar noriu šį tą pasakyti ir 
kpie šeiminius parengimus.
Pirmadienį, birželio 22 d. 
vakare Carnegie Endow- 
ment International Center 
patalpose įvyko delegatų 
priimtuvės. Čia visi delega
tai ir svečiai buvo nemoka
mai pavaišinti gardžiais val
giais ir gėrimais. Čia puikiai 
šeimininkavo Ieva Trečio- 
kieinė ir Stonytė. Pasistipri
nę turėjome progos pasitar
ei su savo bičiuliais.. Čia te
ko sutikti seną bičiulį Stasį 
Gudą, darbščią seimo reng
simo komisijos narę L. Gu
delienę. žurnalistę Salomėją ’ ciūnas, 49 psl., kaina $1.00. 
Norkeliūnaitę. Seniai buvau) Dialogas su kraštu, Aki- 
bematęs clevelandiečius mirksnių kronikos, antja 
Vladą ir Alfonsą Braziulius knyga, parašė Bronys Raila, 
ir buvusį Dirvos redaktorių 560 psl., įrišto, kaina $7.00. 
Kazį Karpių. Visi jie dar ge-i Nemarioji žemė, Lietuva 
rai atrodė. Jau senokai sei- pasaulinės poezijos posmuo- 
muose bemačiau ir kunigą se, sudarė Alfonsas Tiruolia, 
Mykolą Valadką. Jis ne tik 176 psl., kaina $5.00. 
dalyvavo visuose parengi- Poilsis ant laiptų, Vytauto 
muose, bet seime taip pat Karoso eilėraščiai, 50 di<|e- 
pasakė ir gražią patriotinę lio formato puslapių, kaina 
kalbą. Sutikau ir šerifą Šta- $4.00.
3į Bujanauską, kuris seime, Diena prie ežero, Aloygo 
buvo oficialus maršalka: j Barono eilėrščiai mūsų nla- 

Buvo malonu atnaujinti žiesiems, Nijolės Vedegytės- 
pažintį ir su mielu bičiuliu Palubinskienės iliustracijos, 
visuomenininku Valteriu 40 psl., kaina $3.00.
Chase - Čekanausku iš Hart- * Rimai ir Nerimai, Vaiž- 
fordo, Conn. Mačiau gražų ganto, 55 psl. kaina $2.00. 
būrelį Detroito delegatų:; Tiesiant kelių Lietuvos 
Antaną Sukauską. E. Jodins-[ nepriklausomybei, Vaižgan- 
kienę ir Marcelę Grinienę. * to straipsniai, 40 psi.. Kai- 
Gana vikriai sukinėjosi ir į-, na $1.00. 
vairias problemas diskutavo, Lietuvos Vyčio pėdsakais, 
Domininkas Klinga, Vladas Juozo Strolios 1940-1945 m. 
Kiaunė, Ališauskai iš St. Ca- atsiminimai, 176 psl., kai-
tharines, Kanados, ir L. 
Šulskis iš Kenosha, Wisc.

na $2.00.
Kultūrinės gairės pasalco-

Antras parengimas - ban-1 į1 knyga, parašė Vytau- 
ketas įvyko antradienį Com- i Į®8. BnBdanaucius, 357 psl., 
modore viešbuty. Dalyvavo; a„a ..
daug svečių ir seimo dele-j Rel“'enį,J*,. '?™ana?‘ 
gatų. Jame puikias kalbas P?ras.e B: ®Pal.,s> P31-1 
pasakė Lietuve, gen. konsu- "rseljais, kaina -

Broliai

tvirta vvriausybė. Jai vado-j nis? Kilimo jis yra rytų 
vavo nats Cromwell. kuris’aukštaitis. Gimęs Lietuvoje 
sunaikino karalių. Bet jis 1891 metais. Savo sunkiu 
tiek įsigalėjo, kad tuojau'darbu ir pasiryžimu Ameri- 
oerkėlė savo armiją Airijon1 koje jis baigė aukštuosius 
ir tenai sutriuškino airių su-'mokslus. 1943-46 metais Ma- 
kilima. Bet kas darėsi Airi-' rylando valstijoje išrinktas nuo mūsų. SLA prezidentas 

seimelio nariu. N. Rastenis Povilas P. Dargis paprašė 
rašo eilėraščius lietuvių ir visus delegatus pagerbti šių

las A. Simutis ir SLA prezi 
dentas Povilas P. Dargis. 
Meninę dalį gerai atliko a- 
kordionistos Charles Dau
baras iš Philadelphijos. Ofi
cialios svečių priėmėjos bu
vo malonios ponios dr. M. 
Kregždienė ir M. Virbickie- 
nė. Programos vedėjos pa
reigas tikrai puikiai atliko, 
muzikė Lillian Šateikienė- 
,Stilsqnaitė.

Vienu žodžiu, šeiminiai 
parengimai ir pats seimas 
praėjo labai gerai, 

i Noriu čia dar pažymėti, 
jog visi seimo delegatai gė
rėjosi naujai išrinktu SLA 
Centro sekretorium Algiu 
Budreckiu, kuris seime savo 
jdarbu, iškalba ir sumany- 
frnais puikiai užsirekomenda- 
>vo.

Sekantis SLA seimas po 
dviejų metų Įvyks Miami 
•Beach, Floridoje. Vasaros 
metu, kaip seimui aiškino

bahi aitvarai,
Henriko Naglo elrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

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

Šeštoji pradalgė, literatū
ros metraštis, rašo 17 auto
rių, 400 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.15, kietais $3.75

Smilgos, A. Giedriaus 15 
apsakymų, 204 psl., kaina 
minkštais viršeliais $2.50, 
kietais — $3.75. $

bučiuose. Vasaros metu lėk 
tuvų kompanijos į Floridą 
veža žemesnėmis kainomis,

delegatas Vincas Jankus is>. QT . . /i -
|Floridos, ten viešbučių ka.- SLA se‘m» tegul knslun' 
Inos yra labai žemos. Už
ikambarį nereikia mokėti
.'daugiau kaip 10 dolerių, o

žemę iš jų atėmė, juos pačius — Tik nepamiršk, Maiki. [anglų kalbomis. Poetų laure dviejų garbingų vyrų atmi-lįdar galima jų gauti ir už pi-
išvijo. o jų vietoje įkūrė ako- Aš tavęs lauksiu, įatų internacionalas jam su-nimą. J;gesnę kainą geniose vieš-

čia savo delegatus. Miami- 
Floridos lietuviai tikrai gra
žiai mus priims. Tad iki pa
simatymo Floridoje ’

Delegatas

i
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MOTERŲ SKYRIUS

Vyrai apie Mtwj
Rašo Z. GAURAS

(Tęsinys)

KELEIVIS, SO. BOSTON

Maistas - sveikatos ir 
energijos šaltinis

f ZIGMAS GAVELIS

Greta, sakytume, lyrikų romantikų yra ir prigimties 
poetinėmis dovanomis apdovanotų poetų realistų, 
kurie į dalykus žiūri kasdieniškai, jų negražindami ko
kiais nors simboliais, nedangstydami šydais ar lyrinių kva
pų žiedeliais. Vienas tokių yra prieš keletą metų aktyviai 
mūsų periodinėje spaudoje reiškęsis poetas, vėliau 
tuos poetinius polėkius ir gabumui iškeitęs į inžinerijos 
.mokslų ir praktinių darbų prozą ir į pavyzdingo šeimos 
tėvo pareigas, — Zigmas Gavelis. Jis turi paruo
šęs mūsų jaunimui eilėraščių rinkinį, kuriam terūksta tik 
leidėjo, ir prieš kelerius metus buvo laimėjęs dienraščio 
Draugo poezijos konkurse pirmąją vietą už eilėraštį ”Pa- 
mirštoji sula“. Pridėkime dar, kad tai ir bostoniškis..

Zigmo Gavelio kūryboje randame rimtų, vaizdžių ir 
sodrių poezijos posmų, o greta jų — ir humoru bei pašaipa 
perpintų eiliavimų. Štai vienas tokių yra dar niekur ne
spausdintas. ne sau pačiam, o artimam bičiuliui dedikuo
tas eilėraštis ”Aš pasenau“... O jame, va, kaip nugiedota 
apie moterį:

Aš pasenau... Ir nebenoriu būti jaunas...
» . Bet mano paslapties tai niekas nežinos...

Juokiuos, kai mieli prieteliai tarpusavy 
aršiai kariauja

Dėl mylimos mano žmonos...

Kiton širdin seniai jau išsikėtė 
Kadais manoj viešėjusi graži dama...
O prietelio žmona, kurią anksčiau aistringai 

bučiavau,
Tiktai pažįstama...

Popiežius Paulius VI sveikinasi su Šiaurės Dakotos Ft. 
Berthold ind e n ų rezervato vadu Paige Bakeriu. pasipuo
šusiu savo tautiniais drabužiais.

New lorke McSorley smuklės gavtatakas graudžia ao 
terim lankyti jo smukle. Jam iškelta byla, nes jo elgsena 
esanti priešinga konstitucijai. Čia matome, kaip dvi mo
terys stengiasi pro langą įžvelgti į smuklės vidą.

Kiekvienas gyvas organiz
mas minta. Maistas suteikia 

,jam energiją, kuri eikvoja- 
i ma judant ir dirbant. Iš 
j maisto organizmas gauna 
medžiagų atmirštančioms 
ląstelėms pakeisti ir nau- 

! jiems audiniams sudaryti.
’ šiems be paliovos vykstan
tiems procesams eikvojamų 
'medžiagų kiekiai priklauso 
nuo žmogaus amžiaus, jo 
darbo rūšies, sveikatos ir 
aplinkos sąlygų. Kad orga 
nizmas galėtų normaliai vys- 

! tytis, su maistu jis turi siste
mingai ir pakankamai gau
ti visų medžiagų, kurias 

.eikvoja, t. y., gauti tų me-
• džiagų, iš kurių jis pats yra
* sudarytas.
i Tinkama mityba padidina 
■organizmo atsparumą įvai- 
;riems sutrikimams, prailgi
na žmogaus amžių, pakelia

i jo energiją ir turi didžiulę 
‘ reikšmę nervų sistemai, o 
J per ja — ir visam organiz
mui. Ir priešingai, netinka
ma mityba gali laikinai, 
kartais ir nepataisomai su
ardyti sveikatą. Naujausioje 
medicinoje racionali mityba 

, yra neatskiriama įvairių li
gų gydymo dalis, o sergant 
virškinamojo trakto ligomis 
— net pagrindinė gydymo 
priemonė

sveiką, skanų ir ekonomišką 
maistą. Reikia ryžtingai ko
voti su klaidinga ir daug ža
los darančia "teorija“, kad, 
esą, reikia tik turėti iš ko, o 
išvirti — tai jau mokėsime.

Sveiko žmogaus maistui 
keliami šie pagrindiniai rei
kalavimai :

1. maiste turi būti visos 
medžiagos, iš kurių sudary
mas žmogaus kūnas, t. y., bai 
tymai, riebalai, angliavan
deniai, mineralinės medžia
gos. vitaminai ir vanduo;

2. maisto medžiagų tur 
būti tiek, kiek reikia orga
nizmui pagal jo amžių, lytį 
darbą ir kitas sąlygas, kuino 
se žmogus gyvena:

3. maistas turi būti sotus 
ir skanus.

šiuos reikalavimus paten
kinti galima tik žinant, ko
kią reikšmę organizmui turi 
atskiros maisto medžiagos, 
ir išsiaiškinus, kiek šių me
džiagų reikia mūsų klimato 
sąlygomis įvairų darbą dir
bantiems ir įvairaus amžiaus 
žmonėms.

100 ABORTŲ PER DIENĄ

Liepos 1 dieną New Yor
ko valstijoje įsigaliojo lais-

Šeimoje mitybos reikalais vų abortų įstatymas, ir pir- 
paprastai rūpinasi moteris- 
šeimininkė. Nuo jos žinių ir

ROMANAI
Birutė Pūkslovičiūtė, —

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

Jurgi* Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
104 pusi., kaina $4.00.

AU Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 265 pst 
kaina, $3.50.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
TANGORA1ŽIŲ, romanas, 
165 psl., kaina $5.

Vytautas Volertas, SĄ
MOKSLAS, premijuotas ro- 
nanas, 279 psl., kaina $3.50.

Aloyzas Baronas, PAVA-
ARIO LIETUS, 261 psl., 
aina minkštais viršeliais 
2.59, kietais $3.75.
Vincas Ramonas: MIG

DYTAS RYTAS. Iftfinnsl., 
'aina $2.50. Gaunama Ke* 
»vin administracijoje. 
Jeronimas Ignatonis. LO

BIAI, 301 psl.. kaina $3.00
Andrius Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS, romanas iš 
u vai kiečių ūkininkų sukili

mo 1935 m., I tomas, 280 
pst, kaina $3.00.

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS, n tomas, 
128 psl, kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY- 
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 pst, kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 pst, kaina

I.
i

Kas atsitinka vyrui, braidžiojančiam po įvairius pro-' 
zinius ir poetinius "pelkynus“, rankiojančiam iš jų vyrų 
pasisakymus apie moterį ir tuos pasisakymus skelbusiam 
viešumai? - - Į

Per visą tą laiko tėkmę jo vizijoje susiformuoja 
idealios moters vaizdas, kuris, kaip skais-; 
čiausia realybė persekioja jį dieną-naktį, kiekvieną va- į 
landą, minutę ir sekundę, traukdamas savęspi.

Tai yra genialaus dailininko mozaiko nuostabus kū-' 
rinys, suliedintas iš daugybės darniai spindinčių fizinių 
ir dvasinių perlų ir kitokių brangakmenių. j

Ji štai stovi, kaip gyva esybė, poeto H. Radausko • 
gražbylyste tariant, — "nusimetusi šilkinę suknią, palai- ’ 
domis garbanomis, kaip angelas sapne“ prie rašomojo! 
stalo, o jis bando ją nupiešti žodinių įvairybių ir spalvų 
dažais. . . :

Taip, ji yra fizinių ir dvasinių savybių tobulas deri- • 
nys. Ir tenedrįsta niekas priešingai teigti L Ji gražiausia 
ir patraukliausia už visas kitas esamas ar buvusias.

Jos taisyklingas, baltas, truputėlį pailgas veidas, turįs 
vieną kitą "grožio taškutį“, vien švelniam palietimui ir 
meiliam glostymui teskirtas.

Maža, tiesi, graikškos klasikos nosikė su mažiukais 
įlinkiais plonose šnervikėse, ženklinančiose aistros gausą, 
kaip deimantas brangiausiame žiede.

Putnios lūpelės, kaip drėgnoje žemėje brendęs ir sau
lės atokaitoje besišiepiąs bijūno žiedas.

O žalsvos su skaidrią padangę primenančiu melsvu
mo atspalviu akys yra kaip nepaprasto švarumo ir skaid
rumo šaltinio vanduo, kurio žalsvai melsvose permatomo* 
se gelmėse tarpsta pasakiško žavesto laimės gėlynai.

Jos aukšta, tiesi kakta, ant kurios retkarčiais nusilei
džia atgaivos poilsiui vienas kitas garbanų pluoštelis, yra 
rimties, protingumo ir jausmingumo liudininkė. Vienoje 
jos vietoje vos įžiūrimas, tartum erškėčių vainiko spyglio 
įbrėžimo liekana, randelis nevisada minkštais kilimais 
bei kitokiais patogumais klotą gyvenimu kelią. Nejaugi 
iš tikrųjų taip yra buvę? Ir kai jis, pasisukęs nuo rašomojo

MANO IDEALIOJI MOTERIS

Filmę žvaigždė Jackie Gleason, 
54 ir Beverly McKittrick, 
34 susituokė Anglijoje.. Ja
ckie Gleason tik prieš 10 dieną 
buvo išsiskyręs su savo žmona, 
su kuria išgvveno 34 metus.

. . minKštais viršeliais $3.15.
mą dieną New Yorko mies- • kietais viršeliais $3.75, 
to ligoninėse buvo padaryta Į GHm^ delfino
ianJ ? ’r -r aP-C i ŽENKLE, premijuotas ro- 
2,000 moterų ir merginų uz- „ kJaina ,250
siregistravo tokioms opreci-, _
joms. Ligoniniu draugijos AnJĮ’JĮUSSTti 
viršininkas dr. J. T. English KARKLUPENUOSE, pre- 
sako, kad kolkas visos ope- p11 juotas romanas, 224 psl., 
raciios buvo sėmingos, nebu- . ina 52.50. _

duktu vertės. Dėl to kyla; vo jokių komplikacijų. Į ***▼• Almeną*, UPE | 
i reikalas kiekvienai moteriai! Bet miesto vyriausybė bi- KYT US. UPE f ŠIAURE, 
studijuoti mitybos klausi-! josi, kad dabar New Yorko romanas I dalis. 325 psl., II 

' mus. sekti, kas nauja pa- i motervs už<mb visas miesto dalis 302 psl.. kiekvienos da- 
siekta šioje sritvje. ir mokv-' ligonines. Tačiau nei viena lies kaina $300.

. . . i tis iš šeimininkių, turinčių Romos katalikų išlaikoma Ii- Ale Rūta. KELIAS |
Praeito numerio pirma-, didesni patvrimą, kaip ra- goninė tokių pacienčių ne- KAIRE, premijuotas romą-

sumanumo priklauso šeimos 
maitinimas. Iš tų pačių iš- 

i teklių galima sveikai ir ska- 
. niai maitinti savo šeimą, pa
tiekti Įvairių patiekalų, o ne
tinkamai gaminant, galima 

! prarasti pusę tu pačių pro-

IŠLEISTAS M. GUDELIS

jame puslapy buvo SLA da-. sąlygomis 
lyvių grupės nuotrauka. Jo-: 
je buvo ir M. Gudelis, Įstatų 
komisijos pirmininkas, bet j 
nuotraukos paaiškinime jo 
pavardė per klaidą praleis
ta.

Ką tik išėjo ii spaudos JONO JANUŠKIO atsimini
mai "ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠAI“, 127 pst 
knyga, iliustruota, kaina $2.00. i

J. Januiki* buvo vienas mūsų įžymiųjų žurnalistų. Ji* 
ilgus metus redagavo ir Keleivį. Savo užrašuose ji* įdo- 

! miai pavaizduoja Prancūzijos svetimšalių legiono kareivių 
gyvenimą 11 pasaulinio karo metu ir to karo nuotaika* 
Europoje. Be to, knygoje yra trumpa J. Januikio biogra* 
fija bei kelių jo bičiulių pasisakymai.

Kaby Keeler, Uuzikinią filmą 
karalienė 1930 metais, rengiasi 
vė! grįžti į sceną lr vaidinti ”No> 
No. Nanett“. Jai dabar 60 metą.

Jos liemuo — gamtos kūrybos žavesys, kurį tegalėtų 
pavaizduoti genialiojo skulptoriaus Praksitelio talentu 
apdovanotas dailininkas.

O nedidelės stangrios krūtys — kaip patogiame liz
delyje besiilsintieji ir glamonįų laukiantieji du rausvasna- 
piai paukščiukai.

nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 pst, 
kaina $3.00-

i Vytautas Volertas, GY- 
< VENIMAS YRA DAILUS.
i romanas iš lietuvių emigran-

ĮSIGYKITE "ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠUS“! tų gyvenimo, 242 psl., kal
ina $2.50

Vytautas Volertas, UPE

pagaminti pririma.

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

Ką tik išleista knyga, kurią parašė St. Michelsonas. 
Joje kalbama apie tai, kas yra to juodojo pasaulio rasė, 
kada ir kokiu būdu ji buvo pavergta, kodėl ji ilgai tylėjo, 
kodėl sukilo ir Lt. Visi šitie ir kiti susiję su juodąja rase 
klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. Jos 
kaina tik $2.00.

ĮSIGYKITE NEPAPRASTĄ KNYGĄ!

Jos sodrus, melodingas balsas, kaikada išsiveržiąs 
stalo, pasvyra jo3 pusėn, norėdamas įsitikinti to įbrėžimo į skambiu kvatojimu ir tuoj vėl pereinąs į ramų, jaukų juo- 
esimu, ji, lėtai pakėlus dešinę ranką ir ištiesusi jos rodo- 1------- t--i---------------------- "— --‘
mąjį pirštuką, krypteli jį į vieną ir kitą pusę, tarytum tar
dama: >

— Ne, ne-e! Matai?!
Toks jos gestas yra kiektf ėn&m Sdykėfttii auksą

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

Vacy* Kavaliūnas. KAL* 
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaina 
$2.50.

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

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pusi., kaina 
<2.50.

Aloyza* Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre- 
mijuotas romanas, 279 paL, 
<aina $3.00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 
mat, kaina SOO.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
Ii knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo. 233 paL, 
kaina $2.60.

Prisikėlimas, romanas, pa
rašė Alė Rūta, 205 psl., kai
na kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Aloyza* Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psL

spindinti gairė, rodanti kryptį į padorumą ir susilaikymą, kurtoji

POEZIJOS PILNATIS, —
, . . ... ...... ... . , , poezijos rinktinė, 562 psl. Knygoje yra sudėti visų poetoU yraka.p romantikų svajingų ilges, žadinu lėtos tek-^ rinktiniai eilėra^ai. Tai labai gražiaidail.
mis upes snartj,mm, vasaros vidurnaktyje Alfonso apipavidalinUs liuksusinis leidinys. Si n. * 1.6a

Kilm, pnneesiška jos eisena yra kaų, karahftojo u NmaHmMa, u.
paukščio - gulbės - skiydi£. ■ na j^oo. Gaunama Kreivio administravę. «UAI NEGRĮŽT A |

Taip, taip, ji yra tikrai tokia, toji vyro vizijoje ausi-. J___________________________________ ™ KALNUS, 509 puaL, kakta
$6.00.

pi ..

t
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Vietinės žinios
•Si—s——i

Viešėjo Antanas Rimydis
i Brocktone, Bostone ir Ca
pe Code savo bičiulius lankė 
poetas Antanas Rimydb is 
New Yorko, čia praleisda ' 
mas dalį savo atostogų.

Ekskursijos į Lietuvą
Atžymėjo adv. Z. šalmenę

Mass. valstijos Moterų 
profesionalių klubų federa
cija savo metiniame susirin
kime adv. Zuzaną Šalnienę 
už nuopelnus visuomeninėje 
veikloje apdovanojo atitin
kamu garbės diplomu. Ji y- 
ra daug veikusi įvairiose 
valstijos ir platesnio masto 
organizacijoje, o taip pat ir 
Jungtinių Tautų komisijoje

Be jos, apdovanotos dai 
trys moterys.

z
Dar galima pakliūti 

z į keltuvo lentą

Paaukojusių So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos kel
tuvo fondan $100 pavardės 
bus surašytos lentoje, kuri 
kabos ant sienos. Lenta bus 
bronzinė, pavardės eis alfa-, 
beto tvarka, pradedant dau
giausia aukojusių.. Paauko
jęs šimtinę dar gali būti į tą 
lentą įrašytas.

Bostono šokėjai šoks

Dar lietuvio kapu

Liepos 6 d. mirė ir liepos 
9 d., ilgos automobilių vir
tinės palydėtas, buvo palai
dotas Forest Hills kapinėse 
Emstas Šmitas.

Velionis gimė sename že
maičių mieste Raseiniuose, 
gausioje šeimoje (4 broliai 
tr 5 seserys, iš kurių dar gy- 
zos dvi seserys Vokietijoje) 
1901 m. rugpiūčio 21 d. Ati- 
amavęs Lietuvos kariuome
nėje, velionis pasiliko Rasei
nių komendantūroje ir ten 
’ki pirmosios bolševikų oku
pacijos buvo buhalteriu, vė- 
’iau perėjo į kelių rajoną, o 
’okiečiams užėmus Lietuvą, 
buvo Raseinių burmistras, 
toliai gynęs, kiek galėjo, 
miesto gyventojų reikalus, 
lntrą kartą bolševikams at
einant į Lietuvą, velionis su 
•eima pasitraukė į Vokieti- 
;ą, o 1950 m. atvyko į JAV, 
apsigyveno So. Bostone, vė
liau persikėlė į Cambridge, 
p iš ten i Dorchesterį, kur ir 
gyveno iki mirties.

Cape Codo vasarotojai

Kaip ir kasmet, Cape Co
de vasaros atostogas pralei
džia nemaža bostoniečių. 
Pastarųjų porą savaičių ten 
atostogavo Alė ir Stasys 
Santvarai, Elena ir Viktoras 
Vizgirdai su vaikais ir vai
kaičiais iš New Jersey, Ona 
ir Antanas Vilėniškiai, H. 
Kalvaitienė, Mickūnai ir dar 
daug kitų. O L. Enciklope
dijos leidėjas Juozas Kapo
čius su savo vaikaičiais iš 
Chicagos, regis, ten apsigy
veno ligi rudens.

Daug vasarotojų atvyksta 
ir iš tolimesnių Amerikos 
vietovių. Daugelis tokių svė
rių apsistoja dr. Edvardo ir 
Marijos Jansonų viloje Aud
ronėj, kur svečiai aprūpinti 
maistu ir gali net pėsti nueiti 
i paplūdimį.

Nuo liepos vidurio vasa
rotojų skaičius Cape Code 
žymiai didėja.

Cape Code atostogauja ir 
akt Henrikas Kačinskas su 
žmona.

į Dalis bostoniečių patrau- 
Velionis su savo žmona* kia ir į New Hampshire kal-

' vyksta

liepto 20 d., rugpiūčio 24 d., spalio 7 d. 

Kaina $691.00

Vietų skaičius ribotas — Nesivžluokite! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel
390 West Broadvray,

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: 269-8764

173 Arthur Avė.,

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieaiaig 11-12 vaL 

AM 1,431 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

Mass. 02402. Tel 586-7209

SAVAITRAŠTIS

informuoja skaitytojas apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir (domių nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kelintinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytoją laiškų skyrių, kurkime Mukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia probleuuu
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš* 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiriivleno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 88.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSaOe-Montreal, 690, Quebec, CANADA

Ono3 Ivaškienės vadovau
jami tautiniu šokių šokėjai 
rugpiūčio 2 d. atliks meninę 
pranciškonų gegužinės pro
grama. Be savo sambūrio. O. 
Ivaškienė dar pakvietė da
lyvauti amerikiečių, anglų, 
airių, latvių, prancūzu ir 
škotų tautinių šokių šokėjus.

Dalj L maudyklių
mokyklai

Majoras White paskelbė, 
kad dalis L gatvės maudyk
lių bus laikinai paimta mo
kyklai. bet ne vėliau kaip 
per 3 metus iš ten mokykla 
bus iškelta. Maudyklių pri
taikymas mokyklos reika
lams atsieis apie $750,000 
Ten galės mokytis 300 mo
kinių.

Apylinks gyventojai tam 
sumanymui priešinosi, nes 
bijo, kad, mokyklai pradė
jus veikti, mokiniai kels di
deli triukšmą, prasidės van
dalizmas ir nukentės gyve
namieji kvartalai:

*tase Minelgaite užaugino 
r išmokslino sūnų Algį ir

nūs. Ten V. ir V. Kulbokų 
viloje atostogas praleidžia

dvi dukteris — Vitą Hodges ir dr. Juozas ir Ona Gimiai. 
r Liudą Waingortienę.

A. a. E. Šmitas buvo ma
lonaus būdo žmogus, kol

Dr. P. A. Bizinkauskas

(Atkelta iš 3-čio puslapio)

Dr. Petrą A. Bizinkaus- 
ką, pasiekusį aukščiausiąjį 
mokslinį laipsnį, nuoširdžiai 
sveikiname ir linkime peda
goginės sėkmės, ištvermės ir 
sveikatos.

Pagarba priklauso ir Ve
rutei Bizinkauskienei (Jos 
tėveliai Adolfas ir Veroni
ka Ivanauskai, gyv. 119 
King St., Dorchestery) už 
lietuviškos dvasios šeimoje 
saugojimą ir puoselėjimą.

Zg

7237 Oxford Avė., Philadel
phia, Pa.

Ž vinys, Alfonsas (Alfa), 
Lietuvoje gyvenęs Utenoje, 
Vokietijoje — Spakenberg, 
1947 m. išvykęs į Angliją.

Ieškomi arba apie juos ką 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:
Consulate General of Lithu
ania

41 West 82nd Street
New York, N.Y. 10024

_____

Mi Grįžo Aleknos

Mūsų kaimynai Emilija ir 
Antanas Aleknos sugrįžo iš 
Floridos į So. Bostoną ir čia 
pasiliks iki rudens. Tik at
vykęs, A. Alekna atsilankė 
ir į mūsų įstaigą, o ta proga 
sušelpė ir Maikio tėvą.

Mus aplankė J. Nevieni

Praeitą savaitę mus aplan
kė ir Maikį apdovanojo Je- 
nie Nevienė. Ji į Bostono 
padangę atvyko iš Floridos, 
kur nuolat gyvena, aplanky
ti giminių ir pažįstamų, ku
rių N. Anglijoje daug turi, 
nes ilgus metus yra gyvenu
si Worcestery.

HARTFORD, CONN.

sveikata leido, aktyviai da
lyvavo mūsų visuomeninia
me gyvenime, tad turėjo 
daugybę gerų bičiulių, kurie 
gausiai susirinko ir liepos 8 
dienos vakare į Lubino lai- 
lojimo įstaigą paskutinį kar
tą atsisveikinti. Čia LB Bos*

Turėjome Lietuvių klubo 
gegužinę

Jau vasara, o oras dar vis 
šaltas. Tai trukdo ir geguži
nėms. Jau turėjome Lietuvių 
klubo gegužinę, kuri pasise-

tono apygardos ir Lietuvių • kė, nes oras pasitaikė tą die- 
Fondo vajaus vardu kalbėjo * 
inž. A. škudzinskas, Balfo 
— A. Andriulionis, ramovė
nų — B. Bajerčius ir LB a- 
pylinkės — A. Matjoška. Vi
si pabrėžė velionio tvirtą Parke Rytiniame Hartforde, 
lietuvišką sąmonę ir jo jaut- Reikia linkėti, kad ir ji pasi- 
rumą kiekvienam geram lie- sektų, 
tuviškam darbui.

Laidojimo įstaigoj mai- Lietuvoje mirė J. Bernišku

ną neblogas. Dalyvių buvo 
ir iš tolimesnių vietovių.

Dabar ruošiamasi Lietu
vių dienai, kuri bus rugpiū
čio 9 d. taip pat Uetovių

das sukalbėjo iš Toronto at
vykęs kun. A. Žilinskas. Ki
tą rytą, kaip minėta, gausus 
žmonių būrys dalyvavo ir 
paskutinėj velionio šios že 
mės kelionėj į Forest Hills 
kapines.

Velionio žmonai, ^dukte
rims ir sūnui, jų šeimoms ir 
visiems artimiesiems reiškia 
me giliausią užuojautą.

Per šermenis velionies gi
minės ir bičiuliai (iš viso 57 
asmens) Uetovių Fonde jo 
vardui įamžinti suaukojo 
505 dolerius.

Artėja gražuolė* rinkimai

Rugpiūčio 9 d. Romuvos 
parke, 71 Claremont Mon
tello - Brocktone, bus se
niausių N. Anglijos lietuviš
kų radijo programų metinė 
gegužinė, kurioje bus renka
ma ir ”Mij» of N. England“.

Išrinktoji gražuolė bus ap
dovanota gubernatoriaus 
Francis W. Sargent skirte 
gražia statula ir kitomis do
vanomis.

Kviečiame netekėjusias 
lietuvaites nuo 16 m. am
žiaus dalyvauti varžybose. 
Tarkitės su savo draugėm 
dalyvauti rugpiūčio 9 d. ge

nai, sumokėję 1971 m. nario gužinėj ir gražuolės rinki- 
mokestį, gaus dovanai bflie- muoee. Registruokitės da
tą į banketą, o bankete jiem Į bar, pranešdamos savo var- 
bus įteiktas gražus ženklas, dą, pavardę, adresą ir amžių 

Banketui vadovauti vak Vnlantimel-Minkšii 
dyba paskyrė Antaną And- E- Broadvray, So. 
riulionį. Mao, 02127.

▲ --^>e AIMrnilMrlllv

So. Bostono Uetovių Pi
liečių dr-jos nariams vetera
nams pagerbti banketas bus 
spalio 11 d. Nariai vetera-

Iš Lietuvos gautomis ži 
niomis, gegužės 11 d. mirė 
Jonas Barniškis, 86 m. amž. 
Velionis gyveno Žečkalnių 
kaime, Pilviškių valse. Jis 
su žmona ir dukra 1944 m. 
buvo išvežtas į Sibirą. Žmo 
na Sibire mirė^o Jonas, at
likęs bausmę, grįžo į r Lieto- 
vą^bgtaavo sodyboj nega 
Įėjo apsigyventi, todėl apsi
gyveno netoliese, kad bent 
galėtų matyti savo gimtąjį 
lizdą. Ligos prispaustas, a- 
pie metus prieš mirtį išgulė
jo lovoje.

Kaune paliko jo’ duktė, 
Lazdijuose sūnus Zenonas, 
Vyriausias sūnus išvežtas į 
Sibirą ir ten tebegyvena, bet 
tikisi gauti leidimą sugrįžti 
Į Lietuvą.

Velionis Jonas turėjo 
daug giminių ir pažįstamų 
Lietuvoje ir Amerikoje.

LAIKRAŠTININKAI 
IŠGELBĖJO

Associated Press bendra
darbis Adolfas Bernotas ir 
United Press International 
Bureau vedėjas Lambert, 
kurie liepos 5 d. buvo nuva
žiavę meškerioti Deer Mea- 
dow ežere prie Chichesterio, 
N.H., išgelbėjo Alfredą San- 
borną, 65 m., kuris, automo
bilio stabdžiams sugedus, į- 
važiavo į ežerą ir būtų pri
gėręs, jeigu ten nebūtų pa-

Atšventė sūnaus grįžimą
Liuda ir Vaclbvas Se

nu t a i Brocktone liepos 
4 d., dalyvaujant gausiam 
būriui giminių iy bičiulių, at
šventė vedybinę., ir šeimos 
susivienijimo šventę. Jų vy-i 
riausias sūnus Gediminas šį 
pavasarį grįžo atlikęs karinę 
prievolę. Jis atitarnavo Dė
dei Šamui trejus metus, iš 
kurių dvejus metus Vietna
me. Atsargon paleistas ka
pitono laipsniu.

Suprantamas yra tėvų ir 
artimųjų džiaugsmas, sulau
kus sveiko sūnaus ir tautie
čio. Vaišių metu trumpą 
sveikinimo žodį tarė. kun. 
Klimas.

LIETUVOS KONSULATO 
IEŠKOMI

Čižaitė. Jadvyga, gimusi 
Panevėžio ap., 1944 m. gy
veno Vokietijoje, vėliau Ka
nadoje.

Čižas, Stasys, gim. 1926 
m., 1944 m. iš Panevėžio pa
sitraukė į Vokietiją, vėliau 
į Kanadą.

Degulienė - Adomaitytė, 
•Liudvisė, gim. Dabeikių vai. 
Utenos apskr., gyvenus New 
Yorke.

Grinienė - Labanauskaitė, 
Antanina, kilusi iš Pašalto- 
nio km., Šimkaičių vai., Ra
seinių apskr.

Grinius. Pranas, kilęs iš 
Šimkaičių vai., Raseinių ap.

Kumpa, Leonardas, gyve
nęs Kingston. Mass., vėliau 
išsikėlęs į Bostono apylinkę.

Murauskas, Juozas, ar jo 
vaikai, gyvenę 123 Avalon, 
Hitdilan Park 3, Mich.

: Norkienė (Norkus), Ma
rija, jos sūnus John C. Nor
kus ir dukterys Leonora ir 
Elena, visi gyveno Baltimo- 
re, Md., išvyko į Kaliforniją.

Peldžius, Jonas, Petro sū
nus. gim. 1916 m., išvyko į 
JAV po II pasaulinio karo.

Žukauskaitė, Jadvyga, 
Antano duktė, paskutiniu 
laiku gyvenusi Argentinoje.
Buenos Aires.

— Žukauskas, Antanas, 
Antano sūnus.

I ei ko
Paieškomas* Jonas* Karalevi- 

čius. Jis pats arba kas jį paži
notų malonėkite pranešti svai
niui Juozui Cepukaičiui (Joseph 
Chepukaitis) 641 W. Vine Avė, 
Mėsa, Arizona 85202.

Paieškomas Juozas Kunigi- 
nas, savo metu gyvenęs So. Bos
tone, o vėlino Gardnery, Mass. 
Jis pats arba kas jį pažinotų 
malonėkite pranešti:

Mrs. Marcelė Kunigėnas,
63 Homes Ave„

Dorchester, Mass. 02122, 
arba telefonu 288-1371.

Išnuomoja
Priimsiu gyventi vyresnio 

amžiaus įnamį — vyrą ar mote. 
rį. Vieta gera, butas erdvus.

Teirautis šiuo adresu:
Mrs. Marcelė Kunigėnas,

63 Homes Avė.
Dorchester, Mass. 02122.
Tel. 288-1371.

Nori susipažint
Jauna. 18 metų, lietuvaitė iš 

Seinų (Lenkijoje). įmigusi gim
naziją, norėtų susipažinti sa ne 
senesniu kaip 28 metų vyru, už 
jo ištekėti ir atvykti į JAV. 
Rašyti:

Regina Paszkiesricz, 
Ogolneksztaieąee bu. Konarskio* 
zo. m. Sejny, Woj. Bialystok, 
Poland — Pobka.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Sadijr 

Programa Naujoj Anglijo 
M stoties WLYN, 1960 ld 
lociklų ir ii stoties FM 
101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Parduodama: Vėliausi 
oaaaunuių sūnų santraune 
r komentarai, muzika, dai 
soa ir Magdutės pasaką

Biznio reikalais kreiptis i 
Baltic Floriats gėlių ir dova 
nų krautuve, 602 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo* 
nas AN 8-0489. Ta 
•naa fr KeMvtu

NENUSIMINKI! £!

aitaikę minėtų spaudos vyrų. Zwigaitis, Eve, gyvenusi

GaHma pagelbėti 
reumatu, rankų ar kojų skai 
mals, nutirpimą, jaučiant m 
varai*___
REE-LEEF RUB
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
šėkam*. nrim grąėinsme pfwi«m«.

Siųskite 88, gausite valrta 
«u aar*i| rasti .

ROYAL PRODUCTS
North Sta„ P.O. Bea 9112 

Nemark, NJ. S71S5

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerių

teHguju
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS neieško

kuri yra 
o teikia

SLA— jau turi daugiau, kaip Iria ea i 
kapitalą, tad jo apdrande tftra ir 
Keturis Ha gaH gauti įvairių klasių iriteri 
apdraada* nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gen Taupom
dosrment laouranrs, kad jaunuoKa gautų pinigua 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

BLA ■ duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui |1,000.00 apdraudos tik 88.00i 
čio metams.

SLA—AKCIDENTALI APDRAUDA
amžiaus asmenims, rekomenduojama . 
kinkų Ir draugiją ariama. W 81.000.00 
Ha apdraudos mokesti* $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje Keturių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir Jie plačiau paaiškins apie

ef America 
807 Weet30tk Street, New York, NY. 10001

rae*oo*eaaaases*ssoeaseora>oeaoeeaoooeoes>eoeoee**iaae

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis I

BUVO H DABAR TIKtZ

Lietuvių išeivija Ameribje
Parašė STASYS MICHELSONAS

šitą 600 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

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

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

r



Vietines žinios
DALYVAUKIME PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

DEMONSTRACUOJE!

Pavergtųjų tautų savaitė minima liepos 12*18 dieno
mis. Bostone ji bus atžymėta demonstracija. Šeštadienį, 
liepos 18 d. 11 vaL ryto dalyviai su įvairiais tai progai 
pritaikytais šūkiais papuoštais automobiliais renkasi Boyl
stono gatvėje prieš John B. Hines auditoriją. 12 vai. au
tomobilių vilkstinė pajuda Boylstono, Washingtono,
Court, Tremonto, vėl Boylstono, Charles gatvėmis iki Bea- , atostogauja Mastic 
con ir suka į Arlingtono gatvę. Prie George Washingtono ; £ j N.Y.

4 J -EIVIS, SO. BOSTON

Nauja grupe i Lietuvą
| So. Bostono L. Piliečių d-jos.

susirinkimas i
t So. Bostono Lietuvių Pi- 
Į liečiu dr-jos mėnesinis susi-į 
I rinkimas bus šį ketvirtadie-Į Ji „tou rug.ėjo 3 dien,. Lirtu.oįe prdeū 10

(Narių d^yvavimas būtinas.. dlenM- *a*na vienam asmeniui $691. Smulkesnių žinių 
| nes bus tariamasi svarbiais I kreiptis j
į draugijos reikalais. Po susi-'

^S^TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
! užkandžiais. Į . J9® Mest Broadway

! South Boston, Mass. 02127
Sveikino J. Pakalka

Amerikos Lietuvių Sočiai- i 
demokratų S-gos pirminin-! . - —
kas, Vliko tarybos narys Jo-1
nas Pakalka atsiuntė sveiki- DĖMESIO!
nimų. Jis su žmona dabar!

Telefonas: 268-8764

Gimbutai atostogauja

Nr. 28,1970 m. liepos 1S d.

Muziejaus
Paskutiniai nepriklausomos Lietuvos laikų prisiminimai!

Dar turime pardavimui baigiančių pranykti lietuviškų monetų: 
5 lt. — J. Basanavičius, 10 lt. — Vytautas Didysis, 10 lt. -—prez. 
A. Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus.

F. Zablockis, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B.C. Canada.

paminklo sustoja ir po tam tikrų ceremonijų išsiskirsto.

Demonstracijoje dalyvaus neviena tauta. Neatsiliki- 
me ir mes. Gražu būtų, jei mūsų būtų daugiausia automo
bilių ir papuoštų iškalbingiausiais šūkiais.

Informacijų kreiptis į Alto pirmininką inž. E. Cibą, sveikinimų su pluoštu 
tel. 698*1692. 1 eilėraščiu. i

Beach. j Dažnai į mus kreipiasi į- 
; vairūs asmenys, prašydami
vienokių ar kitokių informa
cijų ar patarnavimų, bet ne-

~ . . . , . . . susipranta pridėti atsakymuiBaltimorės, paskutiniajame net št0 ženklo. Ateit je 
SLA seime .srmktas garbes j tokius |aBkus visai ncatsa. 
nariu, atsiuntė Keleiviui kys;jme

Keleivio administracija

N. Rastenio sveikinimas
Poetas Nadas Rastenis iš

Dr. Jurgis ir Stasė Gimbu
tai šiuo metu išvykę atosto
gų į N. Hampshire valstiją, 
kur jie stabtels Kulbokų va
sarvietėje ir toliau keliaus, 
lankydami žavias Atlanto 
pakraščio vietoves.

Ateities spėjėja ir patarėja
TEA CUP A CARD READINGS

Advice On Ali Problema
One visit will prove that these Readers are different 
frcm any others that you may have consulted before.

Open Daily 10:00 A.M. to 10:00 P.M.
— No Appointment Necessary —

343 BOYLSTON ST. — Room 32 — BOSTON.MASS. 
at Copley Sųuare — Telephone 262-6928 

— Sundays by Appointment Only —

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
169 Milbury SL

VVORCESTER, MASS. 

TaL SW 8-2868

oficiali i*Uu> 
VVorcestery, kuri siunčia

_ iš Worcos- 
į Lietuvą ir kitas Rusi* 

jos valdomas sritis* Cia kal- 
lietuviškai, patarnau

to sąžiningai, 
greitai ir

Telefonas: A N 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

| P £ D I N I S 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak 
Trečiadieniais nepriimama

447 BROADVVAY 
Sttuth Boston, Mass

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvray. South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

II.
Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00.

Ci» galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamu Lietuvoje, 
labai žemonis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd,
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRI STI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

wm***********«*mmm«44mmwm

už visus indelius 
moka

o %
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Peter Maksvytis
Et Bailder

49 Church Street 
E. Milton, Mass.

Atlieku Tisui pataisymo, fru.is- 
to ir projektavimo darbus ii Įsu
ko ir viduje, gyvenamu namq ir 
biznio pastatu, parai Jfisu reiks- J 
lavintą. Saukite visados iki S va- * 
landų vakaro. i

Telefonas: 698-8675 i

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Hapertinjf*i taisoma laikrodini* 

tienas papuoialus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

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

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vaL 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

♦eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

TeevveeaavaaaaaaaaaaaMVMVvaMaMv,
" A. J. NAMAKSY

Real Estate A Insurance 
321 County Club Rd- 

Nevrton Centre. Mass. 02159
TeL 332-2645

neoooooooooooeooooooooooooocooosocoooscocooo*

H The Apothecary 

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

M reto vaistų — eikit i lietuvišką vaistiaą.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S„ Reg. Pharm.

982 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

i;wwvvvvvvvvwwwvwwv
U Dažau ir Taisau 4 

4
i ► ' <
e Namus ii lauko ir viduje, v 
* Lipdau popierius ir taisau 4 

4I viską, ką pataisyti reikia.
► Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava 
Dorehester, Mass.
Tek CO 5-5854

Mąąąąąųeąi

AN 8-6C20
Nuo 9 raL ryto iki 8 vaL v- išskvrus šventadienine ir sekm. 

B0009000>9009Q090Q0009>C

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

O Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis jpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

Flood Sąuare 
Hardware Co.

Sa.iaiakM N. J- ALEKNA 
6Z8 EAST BROADWAY 
8011H BOSTON, MASS. 
1 fcLEFOKAS AN 8-4148

Benjamin Moore Oaial 
Popieroe Sienoms

Stiklas Lan
Visokie reikmenys

Reikmenys plomberiama 
VtanVta seletfee daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių raštų 

draudimas
Kreiptis seno adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadnay

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Maaa. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairias siantinias į Lieta 
vą ir kitas Rusijos valdomas 
plotas! Siontiniai sadaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Tarime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigas ir galite oš- 
aakyti jų gamybos prekes. Cia 
sumokėsite pinigas, a giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pei 
tom tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečios 
ar nuotoliniam apsigyvenimai. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiaingaL Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski 
—

KARDELIENĖS DAINŲ
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

COSMOSPARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

Pristatymas greitas ir 
garantuota* 

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos
pakils.
Atidaryta darbo dienomis 
mao 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o aestaoieniais 
nuo 8 vaL ryta iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal
' susitarimą telefonu.

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

MOOOOOOGOOM

Naudiogiaasia skelbtis Keleivyje!

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

{STAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jaos atsikvies. 
ti | svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visą 
lėktavą bilietai (airtickets) išrašomi 
fcclfakiait — be jokie papildome 
mokesčio.

Kodėl mokėti už gazą brangiau? Šildyti aliejum

specialus
pasiūlymas

Fortūna Fuel Co.
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų $100.00
įsivedu* bet kurią spaudžiamo karšto vandens ar šilto 

oro pažeminto šildymo (baseboard) sisti

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTL 
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS!
Pasiūlymas baigiasi 1970 m. liepos 30 d.

FORTŪNA FUEL Co.
Ofisas ir
parodos
kambarys

487 Washington Street 
Dorehester, Mass. 02124

436-1204

e «

Atidaryto 24 valandas

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
8—12

380 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127

Visų skyrių vedėja Aldona 
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