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Prez. Ninai kietesni žodžiu 
prieš sevieti agresiją

Atkreiptas dėmesys j sovietų povandeninius laivus 
Kubos pakrantėse ir jų grėsmę JAV-bėms. Viduržemio 
jūra neturinti būti naujo pasaulinio karo židinys. Italijos 
vyriausybė sutiko prezidentų labai palankiai, o komunis
tai piktai demonstravo priei JAV.
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Ptez. Nixono kelionės Eu- bet ir Sirijos įsikišimą į Jor-

ropon tikslai jau iš * anksto 
spaudos ir diplomatinių sfe
rų buvo aiškinami ar bent 
spėliojami, šis apsilankymas 
ir prezidento pokalbiai su 
Europos valstybių vadais tu
rėję parodyti nemažėjanti 
JAV-bių dėmesį Europos 
problemoms, ypač jos saugu
mui naujų sovietų politinių 
ir karinių žingsnių akivaiz
doje, o jo vizitas Vidurže
mio jūroje sukoneetruotam 
6-tajam laivynui — Ameri
kos pasiryžimą, būtinam rei
kalui esant, įsikišti į Artimų
jų Rytų įvykius ir pristabdy
ti tenai sovietų kiršinimo pa
stangas.

Dar prieš prezidento išvy
kimą Baltieji Rūmai gana 
griežtai pasisakė prieš sovie
tų slaptas pastangas įsitaisy
ti Kuboje atominėm rake
tom ginkluotų povandeninių 
laivų bazę. Aukštų administ
racijos pareigūnų pareiški
mu, toks sovietų landumas 
Karibų jūros srityje ir dar 
JAV pašonėje esąs ne tik 
nedraugiškas ženklas, bet 
netarpiškai Amerikos saugu
mui pavojingas žingsnis, ku
rio negalima pakęsti. Ši situ
acija darosi lygi buvusiai 
Chruščiovo laikais raketų 
krizei, kone išvirtusiai ato
miniu karu. JAV ir dabar į 
sovietų kuriamą Kuboj po
vandeninių laivų bazę žiūri 
labai rimtai ir. jei padėtis 
nepasikeis, atitinkamu laiku 
imsis atitinkamu priemonių 
šiam pavojui pašalinti.

Pirmieji pez. Nixono pa
reiškimai Europoje, ypact 
Romoje, yra taip pat įspėji
mas sovietams priei jų agre
siją Artimuosiuose Rytuose. 
Čia turima galvoje ne tiktai 
sovietų vis didesniu mastu 
vykdomą Egipto ginklavimą 
ir agitavimą prieš. Izraelį,

dano vidaus karą, taip pat 
sovietų užkulisy surežisuotą.

Romoje prezidentas pa
reiškė, kad JAV-bės Vidur
žemio jūroje pasiryžusios 
palaikyti tokią karinę jėgą, 
kad ji ten galėtų atremti bet 
kokį taikos ardytoją ir išsau
goti tame rajone taiką. Vi
duržemio jūra neturinti būti 
joks ateities karų židinys.

Tie žodžiai buvo irgi tai
komi tiktai Sovietų Sąjun
gai. kuri pastaruoju laiku 
neatlaidžiai veržiasi į Vidur
žemio jūros baseiną, nepa
prastai stiprindama savo lai 
vyną kiekybės ir kokybės at- 
žvigiu.

Italijos vyriausybės prezi
dentas Nixonas buvo sutik
tas labai šiltai, ir jo viešnagę 
prez. Giuseppe Saragat pa
vadino taikos ir teisingumo 
misija. Gi pasikalbėjimai su 
popiežiumi turėjo duoti A- 
merikos politikai tam tikrą 
moralinę paramą.

Suprantama, kad tokia 
JAV prezidento misija turi 
labai nepatikti komunistam. 
Italijoje jie surengė prieš 
JAV-bes nukreiptas didžiu
les demonstracijas, valkiojo 
po žemę Amerikos vėliavą, 
degino amerikiečių automo
bilius, puldinėjo amerikiečių 
įstaigas, kilojo Mao Tse-tun
go ir arabų partizanų vado 
Arafat paveikslus ir prieš 
amerikiečius nukreiptus šū
kius.

Kadangi Italijoje yra vie
na gausiausiu komunistų 
partijų Vak. Europoje, tai 
galima buvo laukti visokių 
netikė.tUipų, net pasikėsini
mo į prez. Nixono gyvybę. 
Dėl to Romą saugojo apie 
15,000 policininkų, ir prezi
dentas vengė važiuoti auto
mobiliu, o skraidė helikop
teriu.

Jeigu prezidento idėjos 
jo lankomose penkiose Eu
ropos valstybėse bus palan
kiai sutiktos, tai. sakoma, 
galima laukti ir kietesnės šių 
valstybių laikysenos agresy
vios sovietu politikos atžvil
giu. Aišku,'jeigu ir JAV pre
zidento kietesnius žodžius 
atitiks kietesni veiksmai.

Visi dirbkime per VLIK* 
laisves atstatymui. 
Tautos Fondą.
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Mūsų aukos Tautoe Fon
dui — VLIKo darbas tėvy-
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U kairės į dešinę — Libijos valstybės galva palkininkas Moanmer EI Kbadafyą Sirijos preziden
tas Nour Eddin EI Tassi ir Jungtinės Arabų Respublikos viceprezidentas Anurar Sadat arabų vals
tybių gaivų konferencijoje Cairo mieste, kur aptartas ir civilinis karas Jordanijoje.

Jordane pasirašytos paliavnos, 
nors šūviai dar nenutilo
Paliaubų sutartį pasirašė Jordano karalius 

Palestinos partizanų vadas Yasir Arafat ir 1 
tykių vadai. Sudaryta 14 punktų sutartis, tik nežiu a, kaip 
ji bus vykdoma, nas dar vis aidi šūviai ir vieni kitus kalti
na paliaubų laužymu.

Gražiai paminėjo

O. Milašių
Rugsėjo 27 d. New Yorke 

Kultūros Židiny buvo gra
žiai paminėtas poetas ir dip
lomatas Oskaras Milašius. 
Minėjime apie poetą paskai
tą skaitė dr. Aldona Šlepe- 
tytė - Janičienė, o dr. 8. 
Bačkis ir rašvtojas A. Vai
čiulaitis pasidalino atsimi
nimais iš susitikimų su O. 
Milašiumi. Buvo ir meninė 
programa. Minėjimui vado
vavo dr. D. Jasaitis.

Nemaloni žinia 
oro piratams

Westinghouse bendrovė 
suprojektavo elektroninį a- 
paratą, kuris padės susekti, 
kas iš lėktuvo keleivių turi 
ginklą. Aparatas nekels a- 
liarmo, jei keleivis turės ra
diją. raktus ar nanašius me
talinius daiktus, bet tuoj pa
kels triukšmą, pastebėjęs 
ginklą.

Tito rengiasi 

pasitraukti
Išvaldęs Jugoslaviją 26 

metus, maršalas Tito paskel
bė pasitrauksiąs iš preziden
to pareigų. Kada jis tai pa
darys, nepasakė.

Je parriga9*eteią8 ne vie
nas asmuo, bet kolektyvas. 
Jis turbūt bus sudarytas ir 
šešių Jugoslaviją sudaran 
čių federalinių respublikų ir 
komunistų partijos atstovų.

Tito. 1948 m. atsisakė 
klausyti Stalino, ir santy
kiai su Maskva visai pairo. 
Jis buvo sovietų apkaltintas 
visomis kontrrevoliucinėmis 
nuodėmėmis. Chruščiovo 
laikais tie santykiai vėl bu
vo išlyginti. Tito sugebėjo 
gauti ir Vakarų pagalbos ir 
tuo būdu išsilaikyti nepri
klausomas nuo Maskvos.

Ky neatvyks į 
demonstraciją

Protestantų kun. Mclntire 
kitą šeštadienį Washingto- 
ne organizuoja demonstra
ciją už Vietnamo karo bai
gimą pergale karo lauke. Jo
je kalbėti buvo pakviestas 
P. Vietnamo vicepreziden
tas Cao Ky. JAV vyriausy
bė nepageidauja, kad Ky 
ten kalbėtų, nes tai gali su
kelti didelių riaušių.

Į Paryžių pas Ky buvo nu
skridęs pats demonstraci
jos organizatorius, kuriam 
Ky pareiškė, kad neatvyk- 
3iąs demonstracijoje kalbė
ti. Jį nuo to žygio atkalbinė
jo ir P. Vietnamo ambasado
rius Washingtone.

JAV, Sovietų S-gog 
čių arabų valstybių pastan
gomis pagaliau pasirašyta 
Jordano karaliaus ir Pales
tinos arabų partizanų pa
liaubų sutartis, kurią patvir
tino ir kitų arabų valstybių 
galvos Kairo konferencijo
je. Sutartis turinti 14 punk
tų, kuriuose galima įžiūrėti 
abiejų kariavusių pusių nuo
laidų.

Pagal tą paliaubų sutartį 
karalius Husseinas sutinka 
skubiai atitraukti savo ka
riuomenę iš Ammano, o pa- 
tizanai taip pat pasitraukti 
iš sostinės.

Sovietų Luna 16 

sugrįžo
Sovietų erdvėlaivis Luna 

16 be astronautų nusileido 
mėnulyje ir sugrįžo į žemę. 
Jis atvežė ir mėnulio uolie
nų.

JAV į mėnulį nuskraidino 
astronautus, kurie taip pat 
atvežė uolienų ir atliko ki
tus veiksmus. Sovietai tai 
atliko be žmonių, tik instru
mentų pagalba. Kada tenai 
bandas nutūpti pirmas so
vietų kosmonautas, dar ne
žinia.

Neicarko majorą 

nuteisė 10 m. kalėti
Newarko majorai Addo- 

nizio už prievartavimą duo
ti kyšius, kurių jis gavo pus
antro miliono, nuteistas 10 
metų kalėti ir sumokėti dar 
$25.000. Kartu panašiai nu-

1 teisti ir 3 jo bendrininkai.
Lahaijąs CIMs prezidento rinki-'
mm Marksistas Sahrador Alks-; Visi jie dar paleisti UŽsta- 

Parlamentas dar tari jį pa-, tę pO $25,000 iki apeliacinio 
__ į teismo sprendimo.

Colorado sugavo Brandeis 
universiteto studentą Bond, 
vieną ii 4 ieškomų Brighton 
banko plėšikų, kurie ne tik 
apiplėšė banką, bet nuiovė 
ir

500 prieglaudų 
nepriims senelių

Mass. prieglaudų savinin
kų federacija, kuriai pri
klauso dauguma prieglaudų 
(viso labo jų yra apie 620), 
nutarė huo spalio 1 d. nepri
imti senelių, už kuriuos mo
ka valstija (welfare), nes 
per 3 metus ji esanti prie
glaudoms skolinga $40 mil.

Ta sutartimi pasižada abi 
pusės paleisti ir visus turi
mus belaisvius, o krašto sau-* 
gurnu turinti rūpintis civili
nė administracija.

Antras savo didumu Jor- 
dano miestas Irbid, kuria iki 
šiol buvo užimtas partizanų, 
turi būti grąžintas vyriausy
bės kontrolėn.

Husseinas pasižada kraš
te įvesti civilinę valdžią, o 
partizanai žada gerbti Jor
dano valstybės suverenumą.

Sutarties įžangoje tarp 
kitko sakoma, kad paliaubų 
sutartimi siekiama apsaugo
ti arabų tautas nuo kraujo 
praliejimo ir nuo imperialis
tų konspiracijos, siekiančios 
Jordaną suskaldyti. Kas tie 
"imperialistai“, kiekviena 
kariavusi pusė gali savaip 
aiškintis. Partizanai jais lai
ko amerikiečius ir Izraelį, o 
o Husseinas neabejotinai so
vietus, kurių apginkluota Si
rijos kariuomenė įsiveržė) 
Jordaną.

šia proga išlaisvinti ir visi 
oro piratų pagrobtieji kelei
viai, kuriuos partizanai dar 
buvo pasilikę įkaitais.

• • •

Mao Tse-tungą
Kinijos komunistų vado 

Mao Tse-tungo garbinimas 
toli prašoka Stalino garbini
mą. šiuo metu kinų spauda 
rengia mases spalio 1 d. re
voliucijos šventei. Iš visų 
provincijų ateina žinios a- 
pie pažangą žemės ūkyje ir 
pramonėje. Visų tų laimėji
mų kaltininku laikomas Mao 
Tse-tungas.

Kwangchow provincijoje 
gautas geras derlius tik dėl 
to, kad "liaudis studijavo 
genialaus pirmininko filoso
finius raštus“. Fochow pro
vincijoje geras derlius gau
tas dėl to, kad "VMUdsnaibu- 
vo sekami pfcmfotafeo Mao 
pamokymai“. Jo mintys pa
dėjusios kovoti su potvy
niais Wuhane, jo žodžiai 
padėję iškasti daugiau ang
lies ir Lt ir tt Iš tiesų, visa 
tai tik padėjo žmones išva
ryti iš proto.

Bombos Aew Yorke,

Londone ir Paryžiuj
Sekmadienį sprogo padė

tos bombos Manhattano 
knygų krautuvėj ir Dramb
lio Kaulo Respublikos am
basadoj. Žmonių aukų ne
buvo.

Tą pačią dieną To dvi 
bombos paryžiaj^ . ly ir 
Bourget aerodromuose. Jos 
btiv© paslėptos lagaminuose.

• -į- »«.: .i ;*>!'

jn Loą&ue aerodrome spro
go bomba lagamine, kuris 
turėjo būti pakrautas į airių 
bendrovės lėktuvą. Laimė, 
kad bomba sprogi prieš pa
krovimą, todėl žmonės ne
nukentėjo.

H

VLIKo darbas per aukas 
Tautos Fondui.

Jordanijos karo vadas maršalas 
Habes Ai-Majali.

de.
tvirtinti.

Deja. nors paliaubų sutar
tis pasirašyta sekmadienį, 
bet Ammane dar vis šaudo
mas!. Partizanai dėl to kalti
na Husseiną. Jie kaltina jį 
dar ir dėl to. kad laikąs apie 
20,000 partizanų belaisvių, 
kurie mirštą badu ir trošku
liu. nes jau penkios dienos 
negauną jokio maisto.

Kiek ilgai tos paliaubos 
tęsis, sunku pasakyti. Bet 
tuo tarpu rankiojami lavo
nai, ir Raudonasis Kryžius 
bando gelbėti dar tuos, kurie 
išliko per ši vidaus karą gy
vi, nors sužeisti ar užbadėję. 
Jordano civiliniam žmonėm 
per Raudonąjį Kryžių pa 
galbą teikia net ir Izraelis.

Tautos Fondas — VLIKo

Palestinos Uilsisvtutino liaudies 
fronto vados dr. George Habosh.

I



Liet. Bendruomenes spaudos ir 
radijo darbuotoji! sąskrydis

Š. m. rugsėjo 19-20 dienomis Tabor Farmoje, Michi
gano valst., įvyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dybos suremtas Bendruomenės, Amerikos ir Kanados 
veikėjų, spaudos žmonių bei radijo valandėlių pranešėjų 
sąskrydis. Jo išvakarėse ten pat įvyko Liet. Žurnalistų Są
jungos Centro valdybos sukviesta žurnalistų konfefren- 
cija. Jos dalyviai nemaža dalimi įsijungė į Bendruomenės 
suvažiavimą, jau trečią JAV-se ir toje pačioje Tabor 
Farmoje, anksčiau J. Bačiūno valdytoj, dabar gi taip pat 
svetingų šeimininkų A. ir V Adamkų bvarkomoj.

Sąskrydį atidaręs. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkas Stasys Barzdukas pranešė, kad su
važiavimą raštu pasveikino Lietuvos atstovas J. Rajeckas. 
Vliko pirmininkas dr. Juozas Kęstutis Valiūnas ir Lietu
vos Laisvės Komiteto pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas.

Sąskrydyje dalyvavo svečiai: Lietuvos gen. konsulas 
Chicagoje dr. Petras Daužvardis, Vliko valdybos vicepir
mininkas Juozas Audėnas, ALTos pirmininkas inž. Euge
nijus Bartkus (jį vėliau pavadavo vicepirmininkas Teo
doras Blinstrubąs), Lietuvos Laisvės Komiteto narys Vy
tautas Vaitiekūnas ir Lietuvių Fondo valdybos pirminin- 
kas dr. Kazys Ambrozaitis.

Pažymėtina, kad sąskrydyje dalyvavo ir iš Australi
jos, Melbourne. atvykusi Ona Matukevičienė. be to, iš 
Kanados sostinės Ottawos — dr. Marija Ramūnienė.

Dalyvavo ir visa eilė žurnalistų, redaktorių, atstova
vusių svarbiausius mūsų dienraščius bei kitus leidinius 
JAV ir Kanadoje ir Eltos informacijas, bei nemažas bū
rys radijo valandėlių JAV ir Kanadoje vadovų ir prane
šėjų.

Pirmininkavo dr. Antanas Butkus. PLB valdybos 
vykdomasis vicepirmininkas.

St. Barzdukas savo atidarymo kalboje nurodė, kad 
tokių bendruomenės su spaudos bei radijo veikėjais są
skrydžių pradininkas buvo velionis J. J. Bačiūnas, jo gi 
įvestas svetingumo, pasižmonėjimo tradicijas tęsia A. ir
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čia matome Jordanijos toathpĮ. daug auką
T-

lietuvis, kurs iškeltų neapy- marksistines pažiūras, kad 
kautos, keršto ar šmeižimo: Rusijai pirmiausia reikia 
mintį, būtų tuoj pareikštas!"buržuazinės“ demokratinės 
out of order‘ ir nutildytas, Į revoliucijos ir demokratinio

jeigu nieko geresnio nežino 
pasakyti. Yra jau laikas var
dan tos šventos lietuvybės 
visų mūsų energijas sujung
ti. Kiekvienas, kurs skaldo 
lietuvius, yra jų ir Lietuvos 
priešas. Visi lietuviai, ypa- 
tirgai kurie gyvena Lietu
voje ar iš jos atvažiuoja mū
sų aplankyti, yra tautos bro
liai. Visame pasaulyje lietu
vis trokšta lietuvio. Tas yra 
sąmoningas lietuvis, kuris 
myli lietuvį kaipo lietuvį. 
Tad vardan tos Lietuvos ir 
bendros mūsų tautos vieny
bė težydi!“

SPAUDĄ BEVARTANT

kelio, kuris būtų sutvirtinęs 
ir žmonių kultūrą, ir pramo
nę su jos darbo klase, be ku
rios socializmo kurti neįma
noma. Bet atsilikusi, carų 
Rusija jau tiek buvo viduje 
supuvusi, kad 1917 metais 
ji griuvo it supuvęs ąžuolas. 
Revoliucijos, paprastai, nėra 
sugalvotas dalykas. Jos į- 
vyksta — ir viskas. Bet bol
ševikų "revoliucija“ jau bu
vo sugalvotas sąmokslas. Ją 
padarę Leninas ir Stalinas 
prieš mirtį teisinosi: ”Ką gi 
kita mes tada galėjome da
lyti?“ « • •

i ja. Leidėjai nekreipė į tų iš- 
sišokėlių reikalavimą dėme
sio, bet prieš redaktorių ve
dama kampanija nesibai
gia.

Esame rašę, kad keli as-irių V. Kazoką dėl to, kad.^^į81 liepos
i nepatSa recfckto-lf skaitome po
naus vedama laikraščio lirų- ’tČfeJJį 18 d atvykusj j

Pavergtųjų Tautų Savaitės 
proga Lidcombe (Sydney) 
surengtą tautybių koncertą 
Mūsų Pastogės redaktorių 
užpuolė vienas mūsų tautie
tis, kumščiu sužalodamas 
veidą. Smūgis į dešinę akį 
dąrbuvo tiek laimingas, kad 
į akį nesulindo akinių stik
lai. UžpuoBkas lietuviška
me gyvenime praktiškai ne
sirodo. Kiti spėja, kad už
puolikas prie šio veiksmo 
buvęs iš pašalies paskatin
tas.

Kai latw mg----------

SUMUŠĖ REDAKTORIŲ ; ruomenės leidžiamo laikraš
čio Mūsų Pastogės redakto-

menys pareikalavo atleisti 
Australijos Lietuvių Bend-

Suvažiavimą Tabor Farmoje pasveikino Lietuvos 
gen. konsulas Chicagoje dr. P. Daužvardis — jo nuomone, 
sąskiydis rodo. kas mes gyvi. Diskusijų metu pasisakė vi- 

. ,, , ... , sa eilė dalyvių — jie kėlė įvairius klausimus, Jčaip: Bend-
V. Adamkau Kanados Bendruomenės valdybos pirminin- ( ruomenės rinkimų sistemą, kaikuriuos negalavimus, jos 
kas dr. Silvesti as Čepas kvietė visus pasekti Bačiūno autoriteto kėlimą, į reikalą visas lėšas skirti lietuviškam reikštais bruožais: praktiškumu, tikrovės supratimu bei švietimui bei Ugniam auklėjimui, sudaryti veiklos pla- 
tolerancija savo tarpe. : ną ir kt

Sąskrydyje sudaryta Stebėto jų Komisija iš Laiškai Vliko vicepirmininkas Juozas Audėnas sąskrydžio 
Lietuviams redaktoriaus Tėvo Juozo \aismo, žurnalisto dalyviams papasakojo apie Vliko informacijos darbą,
Vinco Rastenio ir Margučio radijo atstovo Romo Suka- yiiko bendravimo » Lieteva (spaudos, radijo keliu) ir 
dolskio. Trijų dalių programos pranešėjais buvo Vytautas pabr£žč reikalą daugiau telkti lėšų laisvinimo reikalams 
Volertas, kalbėjęs apie bendiuomenės reikalus, Lietuvių — Tautos Fondui, juo labiau, kad radijo valandėlė Sibi- 
žurnalistų Sąjungos pirm. Vytautas Alantas (spaudos r0 lietuviams (Filipinuose) reikalauja vis daugiau išlaidų, 
klausimai) ir radijo valandėlės Tėvynės Garsai vedėjas Audėnas prašė spaudos ir radijo veikėjus: populiarinkite 
Juozas Stempužis. Pranešėjų koreferentois pakviesti dr. Tautos Fondo rejkajavimuSi ypači kad Vlikajj pasiryžęs 
S. Čepas, iš Toronto, Kanados, JAV Lietuvių Bendruo- jįgį kj(q me,ų Vasario 16-sios žymiai pagerinti savo infor- 
menės valdybos pirai. inž. Bronius Nainys, Naujienų dien- macij, Uek okupuotai Lietuvai, tiek ir laisviesiems Betų- 
rascio redaktorius Martynas Gudelis, Draugo dienraščio vjams Vakaruose
redaktorius Bronius Kviklys. Toronto adijo valandėlės Kanados LB Krašto Valdybos pirmininkas dr. Su
vedėjas Jonas Simanavičius ir Detroito radijo valandėlės vestras Cepas pabržžž reikalą keW Bendruomenės apy- 
vedėjas Vacys Gibonas. j linkių svorį Taryboje — tai liečia JAV L. Bendruomenę.

Volertas savo pranešime ypatingą dėmesį kreipė į Čepas stebėjosi, kad kanadiečiai Lietuvos laisvinimo rei-1 nu viri padorūs žmonės pik- 
jaunimą, lietuvybės ugdymą, reikalą pakelti Bendruome-. kalams surenka žymiai daugiau lėšų, kaip JAV lietuviai. ‘ tinasi. Stei tik paskaitykite 
nes darbo autoritetą. Jis pasiūlė paskirti 2,000 doleriu jįg pabrėšė: Visos " ' * ~ -s-
_ — J • • _ j 1* • • j • 1*a  • 4 M - _ I * - i _

įdomu, ką būtų kalbėję iš 
Lietuvos bėgąs Smetona sų 
Lietuvon atbėgančiu Volde
maru, jeigu jie būtų susitikę 
Lietuvos-Vokietijos pasie
ny? To neįvyko, bet įdomu 
žvilgtelti, ką Leninas ir Sta
linas prieš mirtį manė apie 
socializmo kūrimą Rusijoje. 
Dokumentų yra. Istorijos 
profesorius Harvardo uni
versitete Adam B. Ulam pri
simena garsvii Lenino testa
mentą. parašytą mirties pa
tale 1923 m. sausyje. Leni
nas buvo skaitęs marksis
to (nepritarusio bolševikų 
smurtui) Suchanovo "Pasta-f 
bas apie revoliuciją“, kur 
aidėjo kitų žymių rusų soci
aldemokratų (Plechanovo, 
Martovo) pastabos, kad Ru-

Ar Stalinas buvo Lenino 
įpėdinis? Maskvoje 1966 m. 
įvyko istorikų posėdis ap
tarti istoriko Nekričo veika
lui "1941 metų birželio 22 
diena“,; Stąlino išvalyto 
(gretą lietuvių. Ubarevičiaus 
ir Putnos) generolo Jakiro 
sūnus pareiškė: "Nevadin
kime Stalino ’tovariščiu“ 
(draugu). Jis niekados ne
buvo draugas (reiškia, ko
munistas), ypač jis niekad 
nebuvo mums draugas. Le
ninui vyriausias priešas bu
vo fašistai, Stalinui — so
cialdemokratai.“

Poetas Sniegovas pareiš
kė:

( Kai Hitleris ruošėsi pulti 
kur Lenkiją, Stalinas jam padė

jo. Jis sunąįkino Sovietijoj 
apsigyvenusius lenkus ko
munistus ir lenkų komunistų

Užpuolimo metu ten pat j azjnį“ demokratijos kelią, 
buvę australai detektyvai Į 
užpuoliką sulaikė ir jį per

si ja nei buvo pakankamai j partiją. Negalima būti tikru 
kultūringa, nei turėjo pa- komunistu ir ramiai kalbėti 
kankamai išvystytą pramonę’ apįe Staliną, kuris komunis- 
kapitalizmui išgriauti ir so-; tus išdavinėjo ir išžudė veik 
cializmui sukurti. Pneš tai,! visus septintojo partijos su
sakė, Rusija turi išeiti (pa-J važiavimo atstovus ir jų iš- 
gal Markso teoriją) ”buržu- rinkto centralinio komiteto 

narius, kuris išdavė įsotinu• * • respubliką, Lenkiją ir visą 
Mirties patale gulėdamas,’ eil€ kitW krašul komunistų“. 

_ Leninas, turbūt, juto, kad joj Markso raštų nagrinėto-
iki" šiol" būtų buvęs panašiai i P3?'}3 3tįį?rĮ ?e i38 * aukštesniųjų visuome-
užpultas kurio nore lietuvis- darbininkų, bet išdidžių biu- nulių studijų centro Pary- 
ko laikraščio redaktorius, rokratų saujelės naguęse. žiuje direktorius M. Rubel 
Matyt. Australijoje ir tarp Žinodamas, kad netrukus sako, kad Stalinas dėl tero- 
lietuvių netrūksta chuliga- \*"in3S teisinosi: ribinio kolchozinimo <tar

Ką kita gi mes galėjome ’ gali teisintis, jog sunaikinęs 
tada daryti? Revoliucija i "smulkius buržujus“, bet 
(bolševikų), tiesa, buvo nu ‘

davė policijai 
Negalime prisiminti, kad

nų.
Gerai, kad tokiu ju elve-

stipendiją studijuojantiems lituanistiką.
Alantas, kalbėjęs apie mūsų spaudos uždavinius vi

suomenėje. pabrėžė, kad nors spauda nemerdi, tačiau 
plačiosios masės ją ignoruoja. Jo nuomone, Bendruomenė 
turėtų išaiškinti, kiek mūsų išeivių visuomenė domisi 
spauda. Jis nurodė į daugiau moralizuojantį spaudos 
pobūdį ir kaikuriuos neigiamūs reiškinius, pvz., asmeniš
kumų bujojimą. Kyla klausimas, ar mūsų spauda pajėgs 
ateity išlaikyti senas tradicijas — turės atsirasti reformų 
reikalas. Alantas kėlė mintį: ar negeriau išeiviams turėti 
vieną spaudos organą?

Stempužis palietė temą: ką lietuvių radijas duoda ir 
ką turėtų duoti? Jis pateikė kruopščiai paruoštą radijo 
programų lietuvių kalba pasauly statistiką ir radijo va
landėlėms pasiūlė: teikti gerą išeivijos informaciją, nau
doti tik lietuvių liaudies, lietuvių kompozitorių muziką 
(dar ir mūsų menininkų operų įdainavimus), skelbti oku
puotos Lietuvos gyvenimo apžvalgas, ypač susirūpinti 
valandėlėmis įvairaus amžiaus jaunimo grupėms. Iš Stem- 
pužio pateikto Vilniaus radijo programos vaizdo paaiš
kėjo įdomūs duomenys: tas siųstuvas teikia 70% žinių 
su politine indoktrinacija ir iš per 10 valandų kasdien 
duodamos muzikos vos 8% arba 50 minučių teskiria lie
tuvių originalin ei ir liaudies muzikai.

Vėliau sekė koreferentų pasisakymai ir gausios są- 
skrydžio dalyvių diskusijos. Koreferentai teigė: dr. Čepas 
ii Kanados aiškino, kad bendruomenėje dalyvauja maža 
išeivių dalis ir čia kalti perilgi išeivijos metei. Nutautėji
mas vyksta dideliu tempu, turi reikšmės ir mišrios šeimos. 
Nainya pažymėjo, kad Bendruomenė esanti sveika, ji vis 
•tiprįą, daug kas Bendruomenėje ieško paramos, tačiau 
—trffclti akcijos. Gudelis kėlė tolerancijos reikalą, Kvik
lys Bendruomenės nariai — Draugo dienraščio bi
čiuliai, jb kvietė su spauda palaikyti gerus ryšius. Tėvas

kuo jis gali teisintis, sunaiki
nęs ištikimus partijos komu
nistus, kitų kraštų ištikimus 
kqmunistus ir raudonosios 
armijos kariškių grietinė
lę?“ Žiūrovas

tolimas nuo marksizmo teo
rijos, bet ją pagimdė despe
racija ir stebėtina proga, 
kuri. gali būti, niekados ne
būtų pasikartojusi. Taip, 
mes neturėjome pakanka
mai kultūros, bet ar tai bu
vo klaida paimti valdžią ir 
po to darbininkų - valstiečių 
galios ir sovietinės tvarkos 
pagrindu pradėti pasivyti

ką ten tam kitko rašo kun. 
J. Petrauskas, St, Teresos 

. paraniįos kunigas, sa- 
yptlaiške Mūsų Ptttogės re-ą •• • j* . _  «•

ga, turėtą
pritarė ALTos vfcepįrteįiunkag Teodoras

Blinstrubas d>.Jurgis Bobelis ir dr. VytMajaM^^Fd&T^J^IsdtotiSiTliZ 
važiavime dar kalbėjo Lietuvių Fondo reikalais — dr. Ka
zys Ambrozaitis ir jaunimo atstovai Jūratė Jasaitytė ir 
Romas Sukadolskis. Pažymėtina, kad suvažiavimo per
traukos metu susirinkę radijo valandų vedėjai iš JAV ir 
Kanados sutarė kiekvieneriais-męti tig saušfo* T-T dtėhomto'j 
rengti Radijo savaitę. Spauda papršsyta aple Uf sk'elb- 
ti Pranešėjai pasiūlė rengti ir spaudos savaitę.

Sąskrydį Tabor Farmoje baigiant, Stebėtojų komisi
jos vardu V. Rastenis pasiūlė neskelbti rezoliucijų, bet 
surašyti suvažiavimo mintis, jas paskleisti bei panaudoti 
vėliau įvyksiančiuose sąskrydžiuose. Pirmininkavęs dr. 
A. Butkus, suvažiavimui einant prie pabaigos, priminė 
Vliko pirmininko dr. Valiūno šią vasarą Clevelande pasa
kytus žodžius, būtent: "Nustokime vieni kitus kaltinti 
šmeižtais, pasekime Konrado ^alenrodo pėdsakais — 
būkime budrūs“. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdy
bos pirmininkas Stasys Barzdukas padėkojo visiems da
lyviams, svečiams, ypač gyvai suvažiavimą sekusiam Vli
ko vicepirmininkui Juozui Audėnui ir Bendruomenės di
deliam ramsčiui — Kanados Lietuvių Bendruomenei, jis 
priminė buv. prezidento Kennedy žodžius: atsiminkime, 
ką mes galime duoti... (bendruomenei).

Sąskrydžio metu, rugsėjo 20 d., pamaldas dalyviams 
laikė Tėv. Juozas Vaišnys. RugBėjo 19 d. vakarą dalyviai 
su dideliu dėmesiu išklausė Juozo Stempužio paruoštos 
juostos — okupuotos Lietuvos menininkų įgrotą lietuvių 
liaudies instrumentų muziką, su sol. Aldonos StepipųMe* 
nės paaiškinimais.

Tabor Farmos savininkai Adamkai sąskrydį parėmė 
250 dol. auka, dalyviaųi suteikę eilę lengvatų.

Sąskrydžio metu buvo pagerbtas spaudos veteranas

pos 13 d. numery:
"Gerb. Pone Redaktoriau, 

po 36 metų mano gyvenimo 
užsienyje man pasidarė la

KIEK ATSIEINA 
KONGRESAS?

bai nemalonu matyti, kad kitas tautas?“ n
vienas lietuvių laikraštis at
sidūrė baudžiavoje: tai Jūsų 
redaguojama Mūsų Pastogė, 
pvidešimt vieneri metai, 
kaip gyvenu Australijoje ir 
visad tylėjau ir galvojau, 
kad visas lietuvių čia veiki
mas yra beprasmis.“

Laiško autorius, pasmer
kęs fanatiškumą, niekad 
neturėtos garbės troškimą, 
tolerancijos stoką ir skaldy
mąsi, toliau rašo:

"Mano nuomone, visas 
lietuvybės skaldymas -yra 
daromas ne tų lietuvių, ku
rie yra gimę po * Australijos 
gum-tiees“, bet tų. kurie y- 
r* gimę po Lietuvos beržais. 
Jie nš patys nežino, kiek ža
los padaro lietuvių jauni
mui Australijoj. Vienintelis 
šventas ir absoliutinis daly
kas lietuviams užsienyje y- 
rajiętuvybės išlaikymas bro
liškame ir draugiškame 
bendr adarbiavime. Būtų la
bai malonu per Jus pasiūly-

Leninas mėgo Napoleono 
posakį: "Pradėkime, o po 
to — pažiūrėsime

Stalinas prieš mirtį para
šė veikalą "Ekonominės so
cializmo problemos Sovieti- 
joje“ (1953 m.), čia sakė:

"Kas proletariatui ir jo 
parti jai daryti krašte, kuria
me, kaip mūsų, sąlveos pri
noko pasigrobti valdžią, bet 
žemės ūkis. nežiūrint koo
peratyvu išplitimo, tebėra iš
barstytas daugeliu smulkiu 
nuosavybių, kurias nusavinti 
ir kalbos nėra?“

Stalinas sakėsi atsiremiąs 
Leninu, pareikšdamas, kad 
tokiu atveju proletariatui 
privalu nepraleisti progos 
pasioTobti valdžia.

Tokiu būdu, vieno juok
dario žodžiais, dabartinis 
Sovietijos gvventojas kenčia 
"nuo socializmo ir nuo jo 
stokos“.

* • • •
VsBnys nurodė į reikalą atsižvelgti į jaunimą, susįrūpįnti rašytojas Kazys Karpius, šiais meteis sulauk* 75 nietv j, kad adančiame lietuviu 
gera kfrčbvhnu lietuviškose radijo valandėlėse. Svarbių amžiaus. Dalyvių ir svečių buvo per 50. r"* V,M
minčių BMė ir kiti koreferentai.. (ELTA)

suvažiavime delegatei būtų 
instruktuoti, kad bet koks

Senate h* atstovų rūmuose 
viso. labo yra 535 atstovai. 
Be ju, kongrese dirba dar 
11,815 samdytų asmenų. 
Prieš dešimtį metų jų tebu
vo 7,091.

Per paskutinįjį dešimtme
tį kongreso atstovų atlygini
mas pakilo beveik dvigubai. 
1960 m. toks atstovas gau
davo $22,600 per metus, o 
dabar gauna 342,500. Todėl 
dabar mokesčių mokėtojams 
kongresas per metus atsiei
na 340 mik dol.

Išlaidos padidėjo ir dėl 
tarnautojų atlyginimų paki
bimo. Dabiu* kaikurie senato 
tarnautojai gauna 
ir atstovu rūmų — 336,000. 
Todėl 1960 m. kongteso tar
nautojams buvo išmokama 
370 mil., o 1969 m. — 3179 
milionai.

Vis labiau keliamas kon
greso darbo tvarkos refor
mos reikalas. Sakoma, kad 
ta prieš daug metu nustaty
ta tvarka nebetinka šioms 
dienoms. Yra įneštas atitfn- 

kuris
Ir Leninas ir Stalinas, be 

abejojimo, žinojo rusų so- karnas pasiūlymas, 
ciaidemokratų "menševikų“ svarstomas komitete.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas Al •

KAS GIRDĖTI NEW YORKE MAMBA, MM.jaudinęs dėkojo visiems jį 
sveikinusiems ir pareiškė, 
kad dirbęs tai, ką kiekvie-

L. Bendruomenes rinkimai minėjime kasmet vis mažiau nas sąmoningas lietuvis pri- 
LB New Yorko apygarda kiečių susirenka. į valo daryti.

rinkimus" praeitą pavasarį Kitas nutarimas — P«- Visą pobūvį gražiai tvar- __
boikotavo - atsisakė juos B»K? P™*** «?k» Br. Spūdienė, ilgametė tliko B kitur atkviestai,
vykdyti nauja rinkimine nI*™°..va«LįĮ® valdybos p.rmimnke.| ma ))aimu9i sl40i8e0- g,., 
tvarka. Po ilgesnių derybų veikiančios Vasario 16 gim-, Jitaip pat turiningu žodžiu koma, Įęjdir be perkainavi- 
su LB Centro valdyba susi- nazijos mokinių bendrabu-. f . eikino sukaktuvininką ir; mo mokestis būtų pakilęs 
tarta, kad rinkimai bus vyk-, e,° s^tybai. Ta gimnazija hnkejo jam dar figa* gyven-
domi sena tvarka. |>™ vienintele uz Lietuvos tu

Rinkimai paskirti spalio1 tun. Ker?,vardų. Joje! Buvo tikrai jaukus pobO-
16-18 dienomis. Dabar stro-' mok.oma ir anglų kalbos, to-1 vis. Jo dalyviai ilgai nesi-

i

Lietuviai ir kiti namų sa- 
vininkai nusiskundžia nuo
savybių pericainavimu, kurį

piai sudarinėjami rinkimų? dėl ją galėtu lankyti ir JAV 
sąrašai ir uoliai skatinami- 
visi lietuviai tuose rinkimuo
se dalyvauti. Norima įrodyti, 
kad New Yorko apygardoje 
gyvena daugiau lietuvių ir 
todėl LB Taryboje turi teisę 
turėti daugiau atstovų, negu 
dabar numatyta. Iki šiol ap
skaičiuota, kad NėwYorko 
apygardoje gyvena virš 
9,000 lietuvių.

Čia tenka pastebėti, kad 
Amerikos LB centras iki šiol 
mažiausiai buvo susirūpinęs' 
sudaryti JAV-se gyvenančių 
lietuviu kartoteką ar bet ku
riuo būdu patirti, kiek tik-? 
rai gyvena lietuvių Ameri
koje. Jeigu jau visoje šaly
je yra įsikūrusios LB apylin
kės, tai nesunku joms suži
noti, kiek lietuvių gyvena 
jų veikimo ribose, bet tam 
darbui būtini centro nurody
mai ir paskatinimai. Deja, 
LB centro vyrai daugiau su
ko galvas, kaip išgyvendin
ti Amerikos Lietuvių Tary
bą ar bent pavilioti savo 
naudai Vasario 16 minėjimų 
metu surenkamas aukas.

kai. ir jiems nebūtu kliūčių 
toliau mokslą tęsti JAV uni
versitetuose.

St Briedžio pagerbimas
Susirinkimą baigus ir 

kviestiems svečiams susirin
kus, pradėtas Stepono Brie
džio pagerbimas.

Adv. Steponas Briedis

23 nuošimčiais, bet perkai- 
navilnas kaikuriuos. atrodo, ! 
perskaudžiai palietė savo? 
staigumu. Pavyzdžiui, nuo-? 
savybė,’ kuri prieš 10 metui 
buvo nupirkta už $5,000, da- 

I bar įkainuota $23,250. Vie- 
Prof. J. Stuko radijo ge- toje pernykščių $425 (po $

’ užinė buvo rugsėjo 13 d. 85 nuo tūkstančio) dabar 
Bayonne, N J., bažnyčios reikalam jama $905 (po $35 
parke. Žmonių suvažiavo la- nuo tūkstančio). Vienas, ku
bai daug. | ris prieš 29 kietų mokėjb-f

Buvo daug papuoštų sta- 2R0 mrikes&b, o pernai $ 
lų. Labai didelis stalas, gra- 400, dabar turės mokėti 
žiai papuoštas, buvo Mas- $1.000.
petho, kurį paruošė Ch. Li-I Lietuviu klubo žemėjksi- sauskae ir Ch. SaiboKs. Iš nuota $30,000, patalųlra $53.

■ Patersoro gražiom gėlėm 900. Metinio mokesčio turės 
papuoštas stalas buvo Gudo- mokėti virš $3,000. Kaimy- 
nio, iš Woodhaveno P. Bru- nų lenkų klubo žemė įkai
to- Už šių stalų didumą ir nuota riek pat $30,000, bet 

; napuošimą buvo paskirtos patalpos $55,000.
I dovanos. Buvo daug ir ma

Skirstė.

Radijo valandos

J. V.

žesnių stalų..
Meninė programa buvo

jk jiroje litavo 49 iksas be maisto. li kairia į dešinę — Laarea Koka, 45 pėdų ilgio laivelio 
Galilee kapitonas Jaltai Ritter, W1afried Herria gboff iš Vakarų Vokietijos Ir kapitonas Bdfar 
Codee, karis sarado minėtas 3 Galilee laivelio ke- kivius. Jie maitinosi jirų žolėm —- algiais. /

n

rrER, MASS.

Spalio 3 ir 4 dienomis1 
ASS Worcesterio skyrius 
ruošia savo metinę šventę— 
rajono suvažiavimą — Mai-

Mirė __į Mass.
Palaidojome dvi lietuves: | programoje

KANADOS NAUJIENOS

TORONTO, ONT.

Mirė audringo gyvenimo 
lietuvi.

A. Alseika neseniai mirė, 
bet man paliko daug ir labai

ronio P*rke, 52 So. Oumsi- jy^jijų jaunystės prisimini- 
gamond Avė., Shrevvsbury,' mų. Nore mūsų įsitikinimai 

buvo skirtingi, bet aš jį ger

Žibuoklės, kurioms vado-°-jnytę, gimusią E. Vander- paroda abi dienas ir kon- 
. grift, Pa., 1909m. rugsėjo Ii pertas - vakaras šeštadienį.vauja Liudas Stukas. ___

Buvo ir šokių vmžybos j dimųV NaiiiMj išgyvenu-1 j j“ 7"“ Trt
mažų (tranų vaikučių rmta- ai, ųg metus patikusių vylų, vai vak.
mas. Tų vaikučių buvo to- ariistekėhiriSdukterfs. du' ^««nndin« paskaitą skai- 
kių gražių, kad komisijai ne-( brolius ir keturias seteris, ir, V- Martautas,
lengva buvo atrinkti gra- į Rožę Francišką Ratkevičfe- Į Meninėje programoje da-

už tai, kad jis buvo labai

ST. PETERSBURG, FLA.

žiausius. _ j nę, gimusią Druskininkėliuo-'jy vau ja vietos jaunosios pa-
---------------------------------Varžybų teisėju !ęon?lsJ??5 * 1895 m. rugsėjo 19 d. Per jėgos: Elvyra Štaraitė, Rasa

mens, kuris apžvelgtų visą sudarė LiMja Šateikiene. Ol-į 44 metus ji gyveno BrOckto- Chirienė - Dabrilaitė, Dalia
Čia nebuvo numatyta ai

V.
10 d. vėžio liga 

mirė Kėleivio skaitytojas
Rugsėjo 

Arė Kėl<Amerikos LB centrui lyg sukaktuvininko gyvenimą ir pa Mamaitienė, akt. Vyto en, bot prieUM mmtų perti-* Jakubauskienė - Pipiraitė ir 
ir trūksta drąsos pasirinkti jo darbus. Kalbėjo, kas ką Gruzdas-Grocį ir daiL Jur- kžjg j Nashua. Pili- Jonas Parulis. Vladas Petronis, gimęs 1886
kurią nors minėtira dieną žinojo, ką iš širdies norėjo Juodis 
ir ta proga susitelkti lėšų. ■ ta proga pagyti į Programai vadovavo mu-

_ . , , zikas A. Kačanauskas.
St. Briedžio tėvai buvo Vokietijos atvykęs vie- 

kilę iš Rytų Lietuvos, Lenki- šuolis Bernatonis ragino 
įjos pasienio. Kaip ir dauge- remti Vasario 16 gimnaziją. 

Rugsėjo 20 d. Lietuvių lis ano meto lietuvių, skurdo Gegužinėje kun. Baniū-

L. Darbininkų

ko dideliame nuliūdime vy-i Koncerto programą atlie
pą Jurgį, sūnų Petrą ir ište- ka Montrealio Aušros Var- 
kėjusią dukterį Oną Scanlon tų choro oktetas, vadovau- 
(Providence, R.I.). taip pat jamas Colombe Pelletier, ir 
seserį Albiną TaraseviČienę. solistas A. Keblys.
J kapus palydėjč Tdaug Žmo-I J. paL
nių. Abi palaidotos iš šv. Ka-i

Darbininkų draugija sušau-į vejami, laisvas ir geresnio ras turėjo knygų kioskų, ke- dnrfero bažny«os. laidotu.].- ----------- --—į  -, —~ ~ - o— ras ture jo nnygų mušikų, Ke
ke nepaprastą nanųsusinn- gyvenimo ieškodami, jie at- jjose vietose veikė bufetai, 
kimą. Daug kas ir nežinojo, vyko į Ameriką. Apsigyveno Maisto užteko, kiek kam rei- 
kodėl toks susirinkimas rei- New Yorke, dirbo siuvėjų kėjo.

darbą, sukosi lietuvių bend- šokių muzika buvo gera. 
ruomeinėje. Todėl ir jų sū- §oko jr seni, ir jauni, kurių 

stebo, pamatę vaiseras pa- nūs, baigęs teisės mokslus. buv0 daug, nes J. Stukas 
ruoštus stalus. Tik čia pa- įsijungė į lietuvių gyveni- moka juos sukviesti, 
šnabždomis buvo patirta, mą. patarnaudamas savo
kad po siBirinkimo su kvies- į tautiečiams ne tik kaip tei- Į ”Bleck Party“ 
tūliais svečiais įvyks ilgame- sininkas. bet ir dalyvauda-' _ _. »

ma, įvairiose lietuvių drau-' R“®**’.12 į.1?“™ ^lock
gijose. Visi kalbėtojai labai, kurr?^vY"
gerai vertino St. Briedi, kaip na Mari ja Akeliene. Gatve 
pareigingų visuomenininkų, kun tun virs šimto namų, ia 

SLA prezidentas P. Dar- buvo uždaryta.
gis javo linkėjimus ir sveiki- ^ne . namo Puvo
nhnhs atsiuntė raitu, kuri i sustatytistalai. apkrauti vai- 
perskaitė ir kartu savo žodį j ^1^.lr

vėmis rūpinosi Kazio T. 
Kazlausko įstaiga.

metais Skapiškio parapijoj, 
Amerikoj išgyvenęs 63 me
tus, ilgiausiai Rochestery. 
N.Y., tik prieš 9 metus atsi
kėlęs į Floridą.

Velionį į kapus palydėjo 
30 automobilių. Visi laido
tuvių dalyviai buvo klube 
pavaišinti.

Velionis priklausė abiem
i-:.__ _ r.r1 j Tamule- Iieturf« klubam, vieno jųleitenantas Gari J. lamine jki mirties bnvo iždininka8.kalingas. Jie susirinkę į Bru- 

čo svetainę Woodhavene nu-

čio Lietuvių Darbininkų dr- 
jos veikėjo, jos valdybos na
rio, vietos Lietuvių Tarybos 
valdybos pirmininko, Ame
rikos Lietuvių Socialdemo
kratu sąjungos centro komi
teto ir Literatūros fondo iž
dininko, SLA iždo globėjo 
adv. Stepono Briedžio, su
laukusio 70 m. amžiaus, pa
gerbimas.

Iki vaišių spėta darbo
tvarkėje buvusius reikalus 
apsvarstyti ir padaryti rei
kalingus nutarimus. Iš jų pa
žymėtini:

St. Briedžiui pavesta pa
tirti miesto valdyboje, ar bus 
Dariaus ir Girėno paminklo 
apylinkė pertvarkyta, jeigu 
taip, tai ar bus nugriauti se
nieji namai ir statomi nauji 
dangoraižiai ir ar tai nepa
lies Dariaus ir Girėno pa
minklo. Dabar, toji apylinkė 
virto šiifkŠlvnu. iš čia lietu
viams pasitraukus ir apsi
gyvenus kitiems. Mat, yra 
kilęs sumanymas Dariaus ir 
Girėno paminklą perkelti 
kur nors kitur, j kurį nors 
paika, nes dabartinėje vie
toje jis Hko vienišas, savo 
tautiečių nelankomas, ir tų 
drąsiųjų lakūnų pasiryžėlių 
tragiško žuvimo dienos pa-

tarė SLA veikė ja centro iž
dininkė E. Mikužytė. Po jos 
pagerbimo pirmininkė Br. 
Spūdienė pakvietė dar šiuos 
asmenis tarti žodį: LDD val
dybos narę L. Šateikienę, 
LDD iždo globėją P. Mačį, 
neseniai iš Lietuvos atvyku
sia ir visam laikui JAV įsi
kūrusia šilbaioriene. buvusi 
lietuviu siuvėiu unijos vei
kėja Zavadski ir jo žmoną. 
LDD sena veikė m Pr. Snū
di, moterų veikėjas Gahni- 
nienę. Gudelienę, Gelgau- 
diene. Akeliene. čiulevičie- 
ne. Vasilka, Valgeliūniene, 
’aikraštininkus J. Kiznį ir S. 
Narkeliūnaitę. LDD sekr. 
Sateika, inž. A. Mačionį, J. 
Valaitį, Žaliaduonį, Dauno- 
riene.

Pirmininkavusi pranešė, 
kad sveikina ir J. Gaidvs. 
negalėjęs pagerbime daly
vauti.

Visiems sugiedojus Ilgiau-) 
šių metų, St Briedis susi-

Prie savo namo šeiminin
kavo M. Akeliene, Strimai
tienė, joms padėjo Br. Spū
dienė. Vaišino apie 40 sve
čių, daugiausia LDD narių.

mus dalykus. Jaunimas foko 
iki vėlumos. Vėlai vakare
atsilankė politikierius Ba- 
tysta, pasveikinęs rengėjus 
ir dalyvius.

Namu gyventojams buvo 
darbo, kol viską nuvalė. To
kie renginiai supažindina, 
suartina tos gatvės gyvento
jus.

Natalija

M matei

na Laisvas rytą Lietuvai.
• • •

tos Fondai.

(

vičius. Balio sūnus, tarnvbą 
eina laivyno lakūnų moky- 

, , ... . J roo, eskadrilėj CorpusChris-
konferentnjai, kurijvykoko-į u Tex Jo žm(Tra ten sūsi. 
legijos patalpose
N.H
Matulaitis, Jr.. Brezner Tan-

{vairios žiaios
Industrial Managemėtit^

patalpose Kflrmoira,^ jattkg pirmojo sūnelio, kurį 
vadovavo Walteris pafcrikštino Carl J., Jr.

pastabus ir drįso visiems į 
akis pasakyti teisybę.

Kaune jis atsirado atlikęs 
karinę prievolę. Pradžioje 
dirbo įvairius fizinius dar
bus, o vėliau gavo menkai 
apmokamą valdinę tarnybą. 
Bet, kai susekė, kad jis pri
klauso socialistų revoliuci
onierių sąjūdžiui, kurį su
trumpintai vadino eserais, 
tuojau iš tarnybos atleido ir 
išmetė į bedarbių eiles.

Bet gyventi reikėjo, o ki
tai tarnybai gauti durys jau 
buvo visur uždarytos. Tada 
vėl griebėsi už fizinių dar
bų ir gana sunkiai dirbo, bet 
visuomet buvo linksmas ir 
darbų sunkumu nteskvndė. 
Pagaliau juo susidomėjo 
kairiaisiais darbininkais pa
sivadinę bolševikai, kuriem 
daugiau rūpėjo Rytų saulės 
garbinimas, negu darbinin
kų gerovė.

*nkėdamiesi prisivilioti 
gabų jaunuolį, vienoje bal
dų dirbtuvėje jam parūpino 
lengvesnį darbą. Bet savo į- 
sitikinimuose jis buvo toks 
stiprus, kad vadinami kai
rieji ir didžiausias pastan
gas dėdami nieko nelaimėjo. 
Negalėdami jo prisivilioti, 
pradėjo prieš jį pinti įvairias 
intrigas, kad lengviau gale* 
tu H darbo 'tistutati, 
dirbtuvės vadovybė, *kilp 
gero ir sąžiningo darbinin-

ning korporacijos vedėjas. • • •

• • •

Vasarai baigiaiifą 
savo gabumus žodytį h* brtU 
tų golfinmkai. Miesto pir4 
inenybes paveržė iŠ Miko 
Tamulevičiaus jaunas airis 
Tarnas Monahtn, kamuolį 
nuritinęs per 72 dnobeles 
298 mostais. Antras buvo 
Pope — 302. trečias Bimbar 
— 303. Mikas Tamdtevičbs

Vietiniu aukštesniųjų mo
kyklų futbolo komandose y- 
ra pasižymėję šie lietuviu
kai: Bistiop Guertin mokvk- 
los— Matty Genelis ir Na- 
shua Hinh mokyklos — Jo
nas Zibolis.

— 824. žaidė dar Jonas če*' 
paltis ir Ray žičkos.

• • •

• • •

Nashua High 1935 m. abi
turientai ruošia 35-taij drau
gišką metini susitikimą lie
tuvio Wolleno vedamoje 
MeNufcy-Foley ištaigoje.

Farenghno komitete yra 
miesto valdybos narys Jonas 
čeriūnas.

• « •

Tarp 38 slaugią kuisuo yijj^s Raudonis noriai ro-
9v. Juozapo ligoninėje bin
gusių yra ir mūsa ttiieeto 
lietuvaitė Sandra 9, 
ryti.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
klubui jis buvo paaukojęs 
$1.000.

Paliko liūdinčią žmoną, 
čia gimusią ir augusią lietu
vaite

Jai gili užuojauta, o tu, k°> Pri« išstūmimo neprilei- 
mielas Vladai, ilsėkis ramiai, ”°;y
5ios žpmėie Kaune beveik nebuvo to-sios sal.es zemeje. # d4,
Amerikos Lietuvių Piliečių kurio būtu išvengęs tar-

klubo prezidentas
Jimum J. Bakšys

dymo. Ramiu laiku taip pat 
pergyveno daug kratų ir 
kitokių persekiojimų. įvykus 

I miesto sode pasikėsinimui 
! prieš Voldemarą, jis arešte 
į išbuvo apie mėnesi laiko.
| Tada dėl ryšiu su juo ir aš 

Mūsų darbovietėje nuo buvau gerokai patampytas, 
pernai metų pabaigos jau at- Bet jis niekada nenusiminė 
leido apie 200 asmenų. Pa- ir Ravo pasirinktu keliu ėjo 
našiai yra ir kitose darbo- aukštai galva iškėlęs, 
vietėse. Pagaliau buvo ištremtas

j kilimo vieta, o iš jos — į 
darbo stovvklą. kurioje ir aš 
tuo metu buvau. Mane pa- 

v leidus, nuoširdžiai atsisvei-
Dėl žemės drebėjimo Pe- kjnome n- pasižadėjome vie- 

ru valstybėje buvo daug pa9 neuimWtj. 
žmonių aukų ir padaryta ^antinėlių jam pasiunčiau, 
milžiniškų medžiaginių nuo- bet jo paties .jaugiau susi-

t j -J neteko. Kaune gvventi
Clevelande gyvenantieji .tuometiniai valdovai jam 

Pietų Amerikos kilmės žino- peleko, nors jame gyveno 
nės sukūrė net atskirų fondų 1auna jo žinona, kuri turėjo 
Peru žemės drebėjimo su- Mvo namelj.

CLEVELAND, OHIO 

Atleidžia ii darbo

šelpia nukentėjusius 
drebėjimonuo

do Ir pats vartoja $10,000 
vertės naują kornams nuimti 

Yov*: mašiną, kuri padeda jam 
greičiau pristatyti savo ga
minius į Bostoną.■ miniuB j Dumuną.

jaunes- * • • •
nyris lėitcimirtas Ttems AJ Dr. K. Ūmuos priežiūroje 
ArtdfuškeviČius. Alfonso sū- Ry. Juozapo ligoninėje 4 ša
bus, susižiedavo su Micbefe; raitės gydėsi 95 metų Jonas 
Guertin, Jr Vestuvūs jr^s.Grauslys (gimęs Gargžduo- 
spulio 81 d. Jaunoj airimtse. Amerikon atvykęs 1902 
telefonų bendrovėje, b jau- metais). Savaite sveikatą ty- 
narigMuo metutanmujalri* rt Ir Jonui Tamulioniui, 
ve SS Charles ’r. Ošdll, ku- marcinkoniškiui, kuris buvo 
ris stovi Newporte, R.I. 1 sunegalavęs.

Kitas jaunesnysis laivyno Kor.

Amerikos laivyno, jau
Tmnas

koms šelpti. Jis suruošė ke
lis parengimus, kurių pel
nas ėjo į minėtą fondą. Ar- 
gentiniečiai vienos savo 
šventės pelną paskyrė irgi 
šitam fondui.

A. Plavičaus

Toronte susitikus, nebuvo 
džiaugsmui galo. Bet neilgai 
teko džiaugtis. Netrukus su
iro vargšo sveikata. Ilgai 
gydėsi pas privačius gydy-

(Nukelta į 4-tą pd.)
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Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

Lietuvos spaustuvės , šo: „Nušiurusios tvoros, y-
• pač pietinėje miesto dalyje.

Šiuo metu okup. Lietuvo- pasenę ir nusilupę pano 
je veikia 48 spaustuvės, jų' darko Klaipėdos vaizdą. La- 
tarpe 9 vadinamosios res- bai lėtai tvarkomas sena

*• publikinės reikšmės ir 39 ra
joninės spaustuvės. Jose dir
ba apie 3,000 darbininkų.

Komj. Tiesa (nr. 127) 
pripažįsta, kad vis dar trūks
ta darbininkų, ypač kvalifi-

miestis..
(E)

MIRĖ J. NAUJALIS

, t • i- c _x i Rugsėjo 17 d. Šiauliuose kuotų specialistų. Spaustu-į pajaj(jotas juozas Naujalis, 
vių rinkikų trūkstant, juos i
ruošti numatoma pradėti į Velionis jau senokai buvo 
vos... šiais metais. Į Vilniaus: peržengęs 80 metų slenkstį, 
technikos mokyklą nr. 21į^s giniė Kaune, paūgėjęs 
numatyta priimti 30 jaunuo
lių — būsimų rinkikų.

Robert DeNisco, 34 m. amt. kuria pašovė ir suėmė TWA 
lėktuvo pagrobėją prie San Francisco. Jis rodo sužeisto 
pagrobėjo fotografiją ir $5,000 čekį, kurį jam įteikė jo 
darbdavys— Brinks bendrovė.

dainavo J. Naujalio chore, 
1903 m. baigė Veiverių mo
kytojų seminariją, mokyto
javo Lenkijoje, Maskvoje.Spaustuvių specialistai su

aukštuoju išsilavinimu ruo- _ , . , x . ...
šiami ne Lietuvoj, bet Mask-I Pa'olg>’j_e. bet visą laiką jį
vos Poligrafijos, institute ir traV^e fP*įasis įra8tas- ^a’ 

galiau 1907 m. jis buvo pa
skirtas Skiemių mokyklos 
mokytoju. Susipažinęs su 

’ netoli gyvenančiu dvarinin
ku Olsufijevu. jo rekomen
duotas nuo 1911 m. persikė
lė j D. Zubovo įsteigtą Bu- 

Vienos Panevėžio mokyk-jbių (prie Šiaulių) pieninin- 
los direktorius V. Stankevi-, kystės mokyklą. Po metų šu
čius Tarybinio Mokytojo! sipykęs su mokyklos vedėju 
laikrašty (nr. 51) pareiškė:J rasifikatorium perėjo dirbti 

"Mūsų gamykloje pagrin-, buhalteriu pas D. Zubovą, 
dinė darbininkų masė uždir-, Karo metą praleido būda- 
ba nuo 130 iki 200 rublių.; mas sanitarinio traukinio sa-
Tuo tarpu pradedančiojo in- į nitaru. Po karo grįžo į Lie- 
žmienaus atlyginimas ne- tuvą 1918 m. vasarą ir tuoj 
viršija 120-130 rublių. Pasi- įsitraukė i kooperatyvinę I 
taiko, kad jauni technikai veiklą. Įsikūrus Šiaulių sri-į 
tiesiog vengia inžinerinės- ries vartotojų bendrovių są- j 
techninės tarnybos, bevelija jungai. velionis išrenkamas 
būti brigadininkais, kad tik į jos valdybą.

Lvovo I. FiodorovfiiiinBtitu 
te.

(E)

Darbininkų ir inžinierių
algos

GENERAL MOTORS IR 

JO STREIKAS

Automobilių bendrovėms 
nepatenkinus unijos reikala
vimų, buvo paskelbtas strei 
kas General Motors įmonė
se.

AUKOS LIETUVIŲ aukšti kalnai, ant kurių nė- ŠVEDIJOJE MAŽIAUSIAS 
VA1KV ““"‘NGUMAS

ū“ K

,’ių Fonde. Dukra Al-, kurių dūmai ir įvairūs garai kūdikių miršta 12.9, Olandi- 
ir žentas inž. Jeroni- sunaikina visą apylinkių joje _ j^y turingiau-

augmeniją. . sias kraštas, tuo požiūriu yra
Nors lietuvių čia gyyena keturioliktoje vietoje, 

nedidelis skaičius, bet lietu-į jav kūdikių mirtingumas 
visko darbo dirvoje jie ne- didelis yra dėl to, kad čia 
atsilieka nuo didžiųjų ko- nuošalesnėse vietovėse dar 
lonijų. Didelių kalnų jie ne- trūksta gydytojų. kurie ąu- 
nuv erčia, bet, kiek pajėgia, plaukę į didžiuosius niiestps. 
viską atlieka darniai ir su- ge į0 reikalingas ir aplamai 
tartinai. O daugiau iš jų ir didesnis gydytojų skaičius, 
negalima reikalauti, nes ne šiemet į medicinos mokyk- 
visi maži kelmai didelius ve- jas tebuvo priimta 10,000, o 
žimus nuverčia. | norėjo patekti 25.000. Gydy-

Daugelis lietuvių čia gra- tojų sąjunga, matvt, rūpina
mai įsikūrę. Vieni turi pui- si> kad ši profesija, esant 
kius namus ir tolimame už- didesniam skaičiui gydyto- 
miesty vasarnamius, o kiti „neatoietu“.
— įvairius biznelius. Turi
gerai išlavintą chorą ir se- —
niai veikiančią šeštadieninę 
mokyklą. Lietuviška spau-• 
da taip pat nepamirštama, o 
tokių gudruolių, kurie jos 
neskaito, yra visai maža 
dalis. •(

Tik paskutiniu buku mies-

Lietuv 
uona
mas Dabrilai jo vardu įnešė 
LF 300 dolerių.

Velionis J. šaikūnas Lie
tuvoje dirbo pašto tarnybo
je ir paskutiniuoju metu ėjo 
Kauno centrinio pašto virši
ninko pai eigas. Jis daug nu
sipelnė paštininkų organi
zavimo darbe, buvo atsakin
gas paštininkų kasos steigė 
jas, paštininkų laikraščių ir 
kitos paštininkų spaudos rė
mėjas. 1944 m., antrą kartą 
rusams okupuojant Lietuvą, 
velionis pasitraukė Vokieti
jon ir vėliau atvyko į JAV. 
Jis ir čia sunkiai dirbdamas 
nepamiršo Lietuvos reikalų.

1968 m. miius velionio 
žmonai Agnietei, šermenų 
metu vietoj gėlių buvo su
rinkta LF 305 dol. Didžiau
sią sumą aukojo velionis J. 
Šaikūnas. Šiandien tos šei
mos vardu įnašas LF yra 
606 doleriai. Tai yra labai 
graži suma lietuviškiems 
kultūriniams reikalams ug
dyti.

Aldona ir inž. Jeronimas

LABAI JDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
to ramybę sudrumstė netikš^Rbmu skabyti, todėl siūlome 
tai didelė audra, kuri peF^sigyti šia* mūsų žinomų 
keletą valandų iš judrate amonių gyvai parašytas at
miešto padarė didelę krūvą šfminimų knygas: 
šiukšlių. Gyventojams iš po į
griuvėsių gelbėti suvažiavo

General Motors yra di
džiausia pasauly bendrovė.
Jos 119 įmonių metinė apy- . . .
varta yra 24.3 biliono dole- Dabrilai, (rašydami Joną
rių. Joje dirba 572.000 sam-' Valkūną, jiems taip artimą --------------------„-------, ,
dinių. kuriems pernai išmo- >2 bl,anCT asmenį, (Lietuvių | lici ja ir ugniagesiai, bet ir 
kete algų 4.2 bil. dolerių.1 Fon<«. kartu stipriai pare*. kariuomenė. Jau surasti, ma‘>į‘®.{jįį k 
Bendrovė pernai mokesčių me lietuvišką veiklą. Tie,, penki lavonai, o sužeistų yra Sibiro
sumokėjo 2.5 bil. dol. ir dar kuriems rupi lietuviški rei-|daug daugiau. Ar yra nu- 3>]buo tenkinęs
turėio irrvno Delno 1 7 bil kalai, visuomet randa progų kentėjusių lietuvių, šiuos Stefamjoa Rukienes[temtles 
j_i ’ naromti inns snvn Harbii ir rovmt Jur noknvn atsiminimų atsiminimu I to

LIETUVOS VYČIO PĖD-

ne tik artimesnių miestų po- Strolios įdo-
: _______ • * mus 1940-194a m. atsimini-

dol.

daugiau uždirbtų“.

Lietuvos jaunimą* apie 
Gruzijos jaunimą

1925 m. socialdemokra-j 
tams laimėjus Šiaulių mies- 

i to rinkimus, velionis buvo Į

Šen. Richard Schweiker žada 
pasiūlyti išleisti įstatymą, kuris 
pąsikėsinimą į policijos, ugnia
gesių ar teismo tarnautojų gy
vybę laikytų federaliniu nusi
kaltimu. Dabar tis reikalas įvai
riai sprendžiamas kiekvienoje 
atskiroje valstijoje.

paremti juos savo darbu ir žodžius rašant, dar nebuvo 
auka. j žinoma.

J. Audrovaikis

. išrinktas miesto valdybos' 
Okup. Lietuvos mokslei- ‘ nariu ir iki 1931 m. vadova-' 

viai vežiojami ir po Juodo- vo jos iabai svarbiam ūkio' 
sios jūros pakraščius. Nese-: skyriui. Turėdamas organi-! 
niai 200 Kauno moksleivių zacįnių gabumų, velionis 
viešėjus Suchumio mieste,! daug nusipelnė tvarkvda-' 
vietos gyventojai buvo susi-)mas miesto valdybos ūkiš- 
žavėję vienodomis mokslei- kus reikalus taip. kad ir di- 
vių uniformomis. Jie, kaip j de]jems socialdemokratų 
paskelbta Tarybinio Moky- priešams nebuvo kur prikib
tojo laikrašty, patenkinti
mokinių kepuraitėmis, juos 
užkalbinę: "Mergaitės, iš 
kokių jūs pasakų?“

Tačiau buvusi ir kita me

ti.
Vėliau velionis vadovavo 

Pienocentro Šiaulių skyriui. 
Kai pradėjo veikti ligonių 
kasos, velionis ilgokai buvo

dalio puse... Moksleiviai bu- gjauliij apygardos ligonių 
vo nugabenti į paveikslų pa-j kasos valdybos pirmininkas, 
rodą, bet... nekreipę dėme-Į „ . ....
šio į gido aiškinimus. Moks- j kaip matome, velionis vi- 
leiviai apie savo įspūdžius •sa ^aiL;a dirbo visuomemne- 
kalbėjo šitaip: Vietos jau
nimas apsirengęs senama
diškai. suknelės ilgos, kelnės 
siauros, šokti beveik nemo
ka, tik valsus groja... jižtat 
kokias "finkas“ turi pasida
rą

(E)

Kaip atrodo Klaipėda

Klaipėdoje kyla gyven
tojų skaičius, tačiau kultū
rinis gyvenimas nepatenki
na ir trūksta didesnio žmo
nių dėmesio kultūros apraiš
koms. Apleistas ir miesto 
bendras vaizdas — teigia 
Tiesa. Klaipėdoje veikia 
dramos teatras, kurio spek
taklius per metus aplanko 
per 50.000 žiūrovų. Mieste 
veikia du lengvosios muzi- 

,.kųs — estradiniai ansamb
liai, surengiamos dailės pa
godos, gi dailininkų — vi
sai nedaug. Technikos mo
kyklas lankąs jaunimas be
veik nesidomi kultūros rei
kalais.

Esama trūkumų Klaipė-1 
dos estetikos srityje. Nėra 
nei vieno originalaus pa
minklo, nė vienos skulptū
ros. Vilniaus dienraštis ra

są laiką 
se organizacijose, visur įdė
damas visą savo sielą, palik
damas gilius pėdsakus.

Karo audros velionio ne- 
išbloškė iš Šiaulių, kuriems 
jis daug nusipelnė. Stalino 
^ma&ni“ ranka ir jį gerokai 
"paglostė“.

Kryžiaus kelius baigęs, 
velionis prisiglaudė sanitaro 
pareigose dr. Volperto va
dovaujamame odos ligų dis- 
pancery. Išėjęs į pensiją, 
gaudavo 35 rublius pensijos 
ir gyveno savo seniau pasi
statytuose namuose.

1964 m. jo žmoną Alek
sandrą ištiko dalinis paraly
žius, nuo kurio nepasveiko 
ir iki šiol. Velionis, pats bū
damas menkos sveikatos, 
uoliai slaugė savo žmoną. 
Kas ją slaugys dabar, neži
nia, nes jos sūnus gyve
na Lenkijoje, o duktė Aust
ralijoje.

Gili užuojauta velionio 
žmonai Aleksandrai, sūnui 
Andriui ir dukrai Natai Al- 
vikienei, o Tau, mielas Juo- ! 
zai, ramiai ilsėtis Šiaulių, 
kuriems Tu tiek daug dirbai, 
kapuose

VILNIAUS VYRŲ CHORO

"VARPAS“ PLOKŠTELĖ

"Sodauto“ vardu Krivūlės 
leidykla Montrealy pavadi
no savo naujausią ilgo groji
mo Hi-Fi plokštelę. Tai jau 
penkta Krivūlės plokštelė. 
Anksčiau buvo išleistos Lie
tuviškos vestuvės. Palangos 
Juzė, Virgilijus Noreika ir 
Vaclovas Daunoras.

"Italai — gerai, lietuviai 
— labai gerai“. "Lituania 
veni. vidi, vici“ ir panašiom 
antraštėm 1969 m. vasarą i 
talų spauda įvertino 17-tam 
tarptautiniam chorinės mu
zikos festivaly dvi pirmąsias 
premijas laimėjusį Vilniaus 
"Varpo“ vyrų chorą.

Festivalis, kuriame daly
vavo 29 chorai iš 12 kraštų, 
įvyko Arezzo mieste, Itali
joje. Buvo varžomasi dvie
jose kategorijose: visiems 
privalomam repertuare ir 
laisvoj liaudies muzikos pro
gramoj. "Varpas“ abiejose 
kategorijose išėjo laimėtoju, 
įrodydamas ne tik savo 
aukštą techniką, bet ir lietu
vių kompozitorių muzikinį 
brandumą ir mūsų liaudies 
melodijų nepakartojamą sa
vitumą.

Plokštelėje telpa 13 daly
kų (iš jų 5 dainuoti Italijoj), 
daugiausia lietuvių kompo
zitorių darbai: liaudies dai
nos, senos sutartinės, maršai 
ir operų ištraukos. Plokštelė 
RCA gamybos, gražiai iš
leista: viršelį piešė Ansas 
Lymantas. įvadą lietuviškai 
parašė Vytautas A. Jonynas, 
angliškai Vilius Peteraitis.

"Sodauto“ gaunama pas 
platintojus arba užsisakoma 
paštu, prisiunčiant $5.55: 
KRIVŪLĖ. 5260 lOth Avė., 
Montreal 405, Que., Cana
da.

atsiminimų 
mas, 443 psl., kaina minkš
tais viršeliais $5, kietais $6.

Viktoras Biržiška, DĖL 
MOŠŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75. 
KONTRŽVALGYBA LIE-

Bendrovė pernai pirko iš Ern..lo Smito mirties pr0. i 
39,000 firmų (Vainų prekių ga dar šie asmenys vietoje 
ir naudojosi patarnavimu gėlių aukojo LF: J. Venckus 
11.5 bil. dol. vertėti. Iš toga* jei doj p Izbickienė ir E.!
Įima nusimanyti, kokj vaid- gtaokaitte po 10 dol.. A.1 
menj General Motors valdi- petroris ir j Valiūnas po 5 
na viso krašto ūkyje. I dok Velionio E. Smito var-

I du buvo surinkta LF 580 ramaus būdo iki šiol buvo TUVOJE, Jono Budrio at- 
General Motors samdinių doj g Šmitas dar gyvas žinomas tik savo gyvenamo- į oiminimai, 224 psl., kaina 

valandinės algos vidurkis y- būdamas įstojo į LF, tokiu je vietoje, nors lietuviškos! $2.50. 
ra $4.05 ir $1.71 visokių būdu jo įnašas yra 680 dol. veiklos dirvoje nuoširdžiai! PASKUTINIS POSĖDIS, 
priedų (draudimas, pensi- Kun. Albertas Conton* į- dirbo pats ir ragino dirbti J Juozo Audėno atsiminimai,
jos ir kt.), todėl įmonei už stojo j LF jr pra<jžiai įnešė kitus. Tik rėksnių, kurie ke-į 227 psl., kaina......... $4.00
valandos darbą tenka mokė- 50 dol lią į garbė darosi alkūnėmis' PER GIEDRĄ IR AUD-
ti vidutiniškai $5.76. Taigi j lf Bostono Vajaus Ko- prasistumdami, ne tik ne- RĄ Mykolo Vaitkaus atsi- 
permetus, dirbdamas 40 va-j mitetag nuogirdžiai dėkoja mėgsta, bet ir neapkenčia, (minimų (1909-1918) IV to- 
landų savaitę,^GM samdinysvjsjeTns aukotojams už au- Ret paskutiniu laiku ir , mas. 272 psl., kaina kietais 

nenorėdamas išgarsėjo. Ir viršeliais ................. $3.75,

OAKVILLE, ONT.

Lietuvis — išradėjas
P. Linkevičius dėl savo

gauna $11,981.

Unija reikalauja padidin
ti algas ir priedus 15.3 c/< per 
3 metus. Tuo būdu paskuti
niais metais valandinis at
lyginimas būtų $8.41 ir prie
dų $2.65, arba metinė alga 
$17.500. Bendrovė pasiūlė 
pakelti atlyginimus per tris 
metus iki $15,000. Taigi 
skirtumas dar nemažas.

Unija savo streiko fonde 
turi 120 mil. dol. Dabar 
streikuojantiems per savai
tę iš jo mokama po $50. Fon
do lėšų užtektų 6-8 savai
tėm.

Kiekvieną streiko dieną 
streikuojantieji netenka 12 
mil. dol., General Motors į- 
vairiomis prekėmis aprūpi
nančios firmos netenka 40 
mil. dol., o pati GM — 90 
mil. dol.

Atrodo, kad streikas užsi
tęs. Centre gal pavyks grei
čiau susitarti dėl bendrų są
lygų. bet dar paliks specifi
niai atskilų įmonių darbi
ninkų reikalavimai. Jų jau 
pareikšta net 38,000, prade
dant nuo maisto kokybės į- 
monių kafiterijose ir bai
giant apšvietimu automobi
liams pastatyti aikštėse.

Darbininkams išsikovojus 
didesnius atlyginimus, aiš
ku. pakils automobilių kai- j tojų jos nepajėgtų išmaitin- 
nos. Streikui tik prasidėjus,, ti.
Ford ir Chrysler bendroves’ Pats miestas nepatrauk- 
jau paskelbė, kad jos numa- lūs. Ypatingai biauriai at- 
to 1971 m. modeliui kainą rodo jo apylinkės. Apie 
pakelti apie $150. miestą matyti tik parudavę Keleivio knygų

kas Lietuvių Fondui.
Vajaus Komitetas

ne tik išgarsėjo, bet dar ir 
I brangią dovaną gavo. For-

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus

; do automobilių įmonėje dir-' atsiminimų (1918-1940) V 
.. ---- ... --------------- j bant, kelioliką metų jam te- tomas, 295 psl., kietais vir-

VAMAHAC MAnnrNfK ’ko vienos imonės galo į sėliais kaina $3.75. 
KANADOS NAUJIENOS kjt^ nešioti sunkią dėžę. su To paties autoriaus tomas 

t .. . J kurios pagalba tikrino elek- VI kietais viršeliais $3.75,
(Atkelta is 3-cio puslapio)! arinės sistemos veikimą. ! minkštais $2.50.

_. : Nusibodus kasdieną tą! LIETUVA BVD0, Stepo- 
tojus. o kai nieko nepadėjo, d^ę tampyti, jis ilgai suko no Kairio atsiminimai, 416 
buvo patalpintas į ligoninę,, gajVą, kol savo namuose tu- psl.. kaina..................$2.00
kurioje, apie septynioliką 
metų išvargęs, atsiskyrė su 
šiuo audringu gyvenimu.

J. Rainis

SUDBURY, ONT.

Audra sugriovė miestą

Sudbury —tai tarptauti
nis miestas. Tarptautiniu jis 
vadinamas todėl, kad jame 
yra didžiausia ir plačiausia 
pasaulyje žinoma nikelio 
kasykla. Be nikelio, joje iš
kasama ir kitokių brangių 
metalų. Todėl nenuostabu, 
kad toje kasykloje dirba a- 
pie trisdešimt tūkstančių 
darbininkų.

Miestas nėra labai dide
lis. Jame gyvena apie šim
tas tūkstančių gyventojų, 
kurių tarpe apie trys šimtai 
lietuvių. Ir beveik visi jie 
pragyvena iš tos kasyklos ir 
pagelbinių jos įmonių. Yra 
ir kitokių dirbtuvėlių, bet be 
kasyklos visų miesto gyven-

rimoje primityvioje dirbtu-; TAU, LIETUVĄ Stepo- 
vėlėje pagamino tokios pat no Kairio, 480 ?sl., kai-
paskirties, bet daug tiksliau na ............................$2.00
veikiantį ir lengvai į kišenę DIENOJANT, Kipro Bie- 
sutalpinamą aparatėlį, tuo nnio, 464 psl,, kaina....$2.00 
žymiai palengvindamas dar-. PENKTIEJI METAI, Kip- 
bą sau ir pagreitindamas į-1 ro Bielinio, 592 puslapiai,
monei. kaina ..................... $2.00

Įmonės vadovybė, atkrei-! ATSIMINIMAI IR MIN- 
pusi dėmesį į jo gabumą ir TYS, Kazio Griniaus, I to*
savo naudą, už šį kruopštų mas, 300 psl., kaina...... $2.
darbą ir naudingą išradimą ATSIMINIMAI IR MIN> 
apdovanojo jį nauju šių me-i TYS, dr. Kazio Griniau*, 
tų laidos automobiliu ir še- II tomas. 336 psl. kaina $5.
šiais tūkstančiais dolerių pi-: VYSKUPO P. BUČIO 
nigais. i ATSIMINIMAI, I tomas,

Reikia manyti, kad ši jo 320 psl., kaina $3.50, II to- 
laimė dar nepaZibaigė, nes mas 282 psl.. kaina $3.50.
šiuo išradimų susidomėjo ir 
kitos panašios įmonės, ku
rios taip pat nepagailės do
vanų. J. Milelius

SIAUBINGOS DIENOSI 
1944-1950 vnetų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa* 
činskaa, 273 pual. kaina $3»

KELEIVIO PRENUMERATORIAMS KANADOJE

Kadangi Kanados doleriai yra 8% pigesni, tai pra

šome čekius ir money orderius išrašyti JAV doleriais, nes, 

jeigu jie bus išrašyti Kanados doleriais, tai tenka už juos 

8%. Taip pat prašome daryti ir iisiraiant iš
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Sei. Maik, aš girdėjau, 
kad prezidentas Niksonas 
ruošiasi važiuoti į seną kra-

■ — Jis, tėve, ruošiasi Euro- 
s • pon, o ne į ”seną krajų“.
b- — Nu. tai gal ir mūsų Lie- 
į tuvą aplankys, ką?

• — Nedaryk juokų, tėve. 
H — čia ne juokai, Maiki. 
t Juk pagal Vašingtono kons- 
" ; tituciją. Lietuva yra frykont

oras. Vašingtonas tą patvir-
; tina kiekvieną sykį, kad tik

L ’mūsų vaduotojai tenai nuva-Kf? V • •ziuoja.
— Taip pasako tik mūsų 

vaduotojams, tėve, bet 
Maskvai nepasakė tf> nei 
vieno karto. O Lietuva juk 
pririšta prie Maskvos. Ar tė
vas to dar nežinai?

: — Nu. tai aš, Maiki, ne-
■ galiu suprasti, ko jam reikia 

Europoj. Juk nebuvo girdėt 
kad jį tenai kas kviestų į 
svečius.

— Ne tik tėvas negali jo 
kelionės suprasti; ji nuste
bino net ir Amerikos sąjun
gininkus.

i — O kodėl jie nustebo?
J — Nustebo dėl to. kad ji 

d taip staigiai buvo sugalvota.
■ Paprastai, karalių ir prezi- 
1 dentų kelionės skelbiamos ir 
’ planuojamos už kelių mėne- 
» šių iš anksto. O čia lyg zui-
• kis iššoko iš magiko skrybė-

« C 1 -

ATVIRAS LAIŠKAS 
STASIUI M1CHELSONU1

Jau ne vienas

Maikis skuba gelbėti ko
munizmą, — jis stengiasi 
suniekinti pirmąją Svetla- 

Keleivio“ \nos I"!’?’.’ ''urioj® i neva
tai užsistojusi už Staliną. V 

Maiki, juk tu gi žinai, Iskaitytojas piktinosi, kad
komunizmą, kiek įmanyda- kad netiesą sakai. Juk per- 
mas. lyg Jūs būtumėte jo di-! ^1“3 Svetlanos pirmąją 
delis simpatikas. Savo Mai-
kio su Tėvu pasikalbėjimuo
se Jūs tai įrodėte su kaupu.

Jūsų simpatijų geriausias < 
įrodymas — tai Maikio nuo-ii, 
monė apie Svetlanos Stali- ael 
naitės atsiradimą Vakaruo
se, o taip pat ir Svetlanos iš
leistų knygų Maikio įverti
nimas.

Juk tai buvo tikrai labai 
didelis smūgis komunizmui, 
kada paties Stalino duktė 
pasirinko sau gyvenimą lais
vajame pasaulyje, tuo pa
smerkdama visą komuniz
mo sistemą, o taip pat ir sa-

■knygą, prieš akis atsistoja 
baisus kruvinojo Stalino, iš- 
ižudžiusio kone visą Svetla
nos motinos giminę, šešėlis. 

Jei Svetlana mano, kad 
žiauriausių nusikaltimų 

kaltas ne vienas Stalinas, 
tai tas dar nepateisina Sta
lino. Kad kalti buvo ir jo pa
tarėjai, o ypatingai Berija, 
tai kas gi čia nuostabaus. 
Juk kiekvienas tironas turi 
savo pasekėjų ir patarėjų.

Antrosios Svetlanos kny
gos, atrodo, Maikis nėra ir 
skaitęs, o vistiek reiškia sa- 
i.o nuomonę.

Gi šioje knygoje Svetlanai;
'°TH^Svetlanai atvykus ji parodė pasauliui komuniz- 
Šveicariją, Maikis tuoj sten- ™° santvarkos tikrąjį veidą, 
giasi gelbėti komunizmą, pos vaA^, supuvimą, o taip 
kiek įmanydamas. Jis tuoj l’at atskleidė .r savo tęvo, 
metė Įtarimą, kad Svetlana ! k™vinojo Stelinę, pilną 
net ne savo valia pasirinku-
si gyvenimą laisvajame pa-^e dukterį, kun taip bu-j 
šaulyje, kad čia kažko dėta i pasmerkusi savo tč~

Juodosios panteros nariai siautėjo New Orleanu mieste, 
bet policija ašarinėmis dujomis ir kitomis priemonėmis 
atstatė tvarką. Čia matome kelis panteros narius, su
guldytus ant žemės.

važiuoja namo. Prezidentas 
Niksonas nori tą karą baig
ti.

— Tai kodėl nebaigia, kai 
priešingoji pusė siūlo baig
ti?

— Maiki. to aš negaliu 
suprasti. Galiu pasibažyt

Amerikos žvalgyba. Su
prask. kad Svetlana buvo 
kone jėga į Šveicariją atga
benta, o paskui ir į Ameriką 
pargabenta.

Tuo Maikis stengiasi, kiek 
galėdamas, sumažinti Svet
lanos pabėgimo į Vakarus 
•eikšmę. Gi Svetlanai reikė
jo ir drąsos, ir ryžtingumo 
naciai vienai nuspręsti ir In
dijoje pabėgti iš Sovietų pa
siuntinybės į Amerikos pa
siuntinybę ir ten pasiprašy
ti pagalbos ir globos.

Svetlanos pasirinktas ke

Ką tik gavome:
! Aitvarai ir giria, Jurgio 
Guaudus romanas is partiza- 

: nų veiklos, 204 psi., kaina 
į $4.50.

roezijos pilnatis, Bernar
do Brazdziomo poezijos 
rinktinė, kurioje sutalpinti 
visų jo poezijos knygų ge
riausieji kūlimai. Knyga iš
leista labai puošniai, 592 
psl., kaina $10.00.

Vilnius lietuvių liaudies 
dainose, (su gaidomis), pa
rengė Gražina Krivickienė- 
Gustaitytė, 394 psl. kaina 
$5.00.

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 127 
psl., kaina $2.00.

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

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

Tūboto gaidžio metai, 
romanas, parašė Kazimieru 
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-
parašė Stasys Michel-

tėvą,
kaip tai padarė Svetlana.

Čia Maikis nieko geresnio
negali išgalvoti, kaip tvirtin
ti. kad toji knyga ne pačios! T . g T-~ - ~-'-7—
Svetlanos darbas, o tik iš jos
pasakojimų sukurta. j taip rūpi niekais paversti tirono — kruvinojo Stalino

Maikio žodžiais, toji kny-: Svetlanos pasirinkimą gyve- vardą? ♦ ___
ga neturėjo pasisekimo, nes rimo laisvajame pasaulyje Kodėl taip darai., manau,’nSL, kaina"$2J)0. 
tie rašytojai negalėję atvaiz- ir jos komunistinės sistemos kad Tu pats labai gerai ži- Elegiški Stepono Kabinai* 
duoti Stalino su ragais, nes. paneigimą? Kodėl pačiam nai, o kiti dar spėlioti bando.' niekintojai parai* Ksa- 
pati Svetlana užprotestavu- taip rūpi išniekinti jos kny- Bet perskaičius rugsėjo 16 d. veras. Kaunas.* 52 dsI kai- 
si, kad jos tėvas neteisingai gas, kuriose ji parodė tos "Keleivyje“ Maikio pasikal- na $i.0O. ’
šmeižiamas. į žiaurios sistemos tikrąjį vei- bėjimą su tėvu, jau ir spėlio- „i u;,wa> tt to-

Maiki, juk tu puikiai ži- dą, jos žiaurius ir dvasiniai ti nebereikia... 1 — -
nai. kad ir vėl netiesą sakai. J supuvusius vadus? Kodėl į Leonas

kad nesuprantu.
— Tėvas ne vienas esi j ’jas ir jos parašytos knygos

toks. Yra ir daugiau tokių““ J" -j- ><--?

žmonėms ir kyla klausi-i pačiam taip rūpi atitaisyti 
mas, kodėl taip darai? Ko-!Patles kruvimausio istorijoje LUicott City, Md.

į mas, parašė Vladas Ramo- 
i jus, 195 psl., kaina $4.00.
į Rugsėjo šeštadienis, pre-

lės.
— Aš, Maiki. pasakyčiau 

kitaip: iššoko kaip zuikis, 
strielčių pajutęs.

— Tėvas turi geresnį pa- 
lyginimą: zuikis šoka, kai 

« pajunta pavojų. Man rodos,
‘ kad ir mūsų prezidentas su
skubo skristi Europon dėl 
to. kad pamatė pavojų.

— O koks tas pavojus?
— Karo pavojus, tėve.
— Bet Vietnamo karas 

jau baigiasi, Maiki.
— Ne, tėve, Vietnamo ka

ras nesibaigia, šiomis dieno
mis Pietų Vietnamo parti
zanų frontas pasiūlė gan 
Draktiška planą karui baig
ti. Bet Washingtonas tuojau 
tą pasiūlymą atmetė. Sako, 
"mums jis nepriimtinas“. 
Lygiai tą patį pasakė ir Pie
tų Vietnamo diktatūra: "ne
priimtinas“. Reiškia, Wa- 
shingtonas ir Vietnamo dik
tatūra nori kara vesti toliau.

— Ale tu žinai, Maiki,

nesusipratėlių. Valdžios pro
paganda aptemdė jiems a- 
kis ir suklaidino jų galvose
ną. Ir jie tiki, kad Amerika 
negalinti iš to karo pasi
traukti. nes tai būtų jai di
delė negarbė. Karas turįs 
būti užbaigtas "garbingai“. 
Jie nemoka sveikai galvot 
ir nesupranta, kad daug bū 
tų garbingiau iš karo pasi 
traukti, negu tęsti nekalti 
žmonių skerdynes toliau. Ii 
kuo ilgiau tas žmonių žudy
mas tęsis, tuo didesnė bus 
mūsų Amerikai gėda.

— Ale čia ne Amerik; 
kalta, Maiki. Juk komunis 
tai ant Vietnamo užpuolė 
ne Amerika. Ji tik padėje 
užpultam kraštui gintis, ii 
jai bus garbė, kai apgins.

— Taip aiškina militaris 
tų propaganda, tėve. Bet ta 
netiesa. Tenai nebuvo jokir 
užpuolimo. Patys gyvento
jai sukilo prieš buvusį dik 
tatorių Diemą, kai jis nelei 
do jiems apsispręsti. Kač 
sukilę žmonės jo nenuvers 
tu, buvęs mūsų prezidentą' 
Eisenhoveris nusiuntė jam 
Amerikos kareivių. Tad? 
Vietnamo žmonės pradėjr 
protestuoti ir prieš Ameriką 
Bet jų protesto niekas ne
klausė. Todėl budistų kuni 
erai pradėjo viešai degintis 
kad atkreiptu pasaulio dė 
mesi į Amerikos intervenci 
ia. Ir tėvas turėtum tą fakt? 
įsidėti savo galvon gerai 
kad deginosi ne komunistai 
bet budistų dvasininkai. O 
kai jų protestai nieko negel
bėjo, tada jau ir Šiaurės 
Vietnamo komunistai atėjo 
pietiniams savo broliams i 
pagalba. Ir kai diktatorių 
Diema karininkai sušaudė 
pasirodė, kad jo kalėjimai 
buvo prigrūsti ne tiek ko
munistų. kiek studentu ir 
budistu. Taigi visa tauta bu
vo sukilusi prieš Diemą. Ir

ir dabar neduoda Maskvai i dėl pačiam taip rupi gelbėti į 
’-amumo. ! komunizmas? Kodėl pačiam j

nebūtų

Ikad Amerikos kareiviai jau jeigu ne Amerikos invazija,

Vietname šiandien 
jokio karo.

— Nu, tai gal dabartinis 
nūsų prezidentas padarys 
rokį nors parėdką. Gal dėl 
o jis ir stengiasi Europon 
važiuoti?

— Aš nemanau, tėve, kad 
:is ruošiasi Europon dėl 
Vietnamo. Dabartiniu laiku 
ryla didesnis Amerikai pa- 
ojus, negu Vietnamas. — 
e tik Amerikai, bet visam 

įasauliui pavojus. Tai Vi 
jūriniai Rytai, tėve.

— O kas tenai?
— Tenai, tėve, žydai nori 

aro su arabais. Praeitą sa- 
aitę jų valdžios pirmininkė 
^olda Meir atskrido Wa- 
hingtonan ir reikalauja 
aug ginklų, geriausių lėk- 
uvų, bombonešių, kad žyde 
iai galėtų sumaišyti arabus 
u žeme. Ir atrodo, kad Nix- 
inas ginklų jiem3 duos. Jie 
lori tų pabūklų už 800 mi- 
ionų dolerių, bet nori. kad 
\merika duotų skolon. Ir 
VVashingtone spėjama, kad 
nūsų prezidentas tokią ma- 
onę izraelitams padarys 
es ir iki šiol gausiai juos 

ginklavo prieš arabus.
— O kodėl jis toks geras 

žydams?
— Todėl, tėve, kad Sovie- 

ų Sąjunga yra gera arabam 
r juos ginkluoja, kad ne
duotų žydams Viduriniuose 
Rytuose įsigalėti. O Ameri
kos interesai priešingi. Ji 
nori, kad žydai tenai vyrau 
tų. Ju apsaugai ir ju para 
mai Amerika laiko Vidurže-Į 
mio jūroj milžinišką karo 
laivvna. susidedantį iš 65 
karo laivų. Turi tenai ne
menka karo laivyną ir Ru
sija, kuri remia arabus. 
Bet žinovai sako, kad Ame
rikos smogiamoji jėga tenai 
didesnė. Ir praeitą savaitę

Amerika nulėkdino tenai 
1,500 jūrininkų. Vienu žo
džiu, padėtis tenai panaši 
milžiniškai parako statinei, 
kuri bet kada gali sprogti ir 
uždegti trečiąjį pasaulinį 
karą. Toks karas pirmiausia 
apimtų Sovietų Rusiją ir A- 
meriką, o paskui įsitrauktų 
r jų abiejų šalininkai bei! 

sąjungininkai. Todėl mano
ma. kad prezid entas Nixo- 
įas nutarė skristi Europon, 
kad užtikrintų Amerikai sa
vųjų šalininkų paramą karui 
prasidėjus. Ypač būdinga, 
kad jis rengiasi sustoti Ju
goslavijos sostinėj. Jeigu 
kiltų karas, rusams reikėtų 
eiti į Viduržemį per Jugosla
viją, todėl Amerikai būtu 
•abai svarbu, kad Jugoslavi
ja rusu nepraleistų: o jeigu 
rusai laužtųsi smurtu, tai ga 
lėtų kilti karas tarp Rusijos 
’r Jugoslavijos, kas Ameri
kai būtų tikra laimė. Matyt 
'okia laimę Nixonas ir nor 
užsikrinti. Iš Vakarų Vokie
tijos Amerika jau negal' 
iaug ko tikėtis, nes ji, Va
karų Vokietija, neseniai pa
sirašė su Maskva nepuolime 
sutartį, todėl ponas Nixona? 
nutarė į V. Vokietiją ir ne
važiuoti. Aplenkia jis ir Pa
ryžių, nes santykiai su Pran- 
?ūzija gana šalti.

— Nu, tai išvirozyk, Mai
ki, kaip tu rokuoji, kas bū
tų. jeigu toks karas užsideg
tų? Ar iis galėtų pasiekti 
mūsų Lietuvą?

— Sunku pasakyti, tėve.

mijuotas romanas, parašė 
! Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
psl., kaina $5.00. '

j Meili dvidešimtajame
■■B ■ ■■■ s ............... .... ■■ • ____ B ■ ■ ■ I amžiuje, parašė Petras Man-

I deikis, 273 psl., kaina $5.00. 
i Be namų, premijuota a* 

ĮSIGYKITE "ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠUS“! pysaRa, parašė Andrius No
rimas, 200 psl., kaina $3.50. 

Ką tik išėjo iš spaudos JONO JANUŠKIO atsimini- Vincas Krivi savo laiš
kuose, parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antri 

J. Januskis buvo vienas mūsų įžymiųjų žurnalistų. Jis i knyga, parašė Bronys Raila, 
ilgus metus redagavo ir Keleivį. Savo užrašuose jis įdo-! Psk> Įrišta, kaina $7.0U. 
miai pavaizduoja Prancūzijos svetimšalių legiono kareivių' Nemanoji žeme, Lietuva 
gyvenimą II pasaulinio karo metu ir to karo nuotaikas P3833 nes PO®Z1J°S PO8Bft*Wk 

Europoje. Be to, knygoje yra trumpa J. Januškio biogra
fija bei kelių jo bičiulių pasisakymai.

mai "ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠAI“, 127 psL 

knyga, iliustruota, kaina $2.00.

"Draugo“ mokslo, meno ir literatūros priede rugpiū- 
čio 15 d. apie ją šitaip rašoma:

"Tai dienoraštinė medžiaga 1963 m. liepos 1 d. Bos
tone mirusio žurnalisto Jono Januškio, buvusio "Keleivio“ 
redaktoriaus. Pradžioje duodama su giliu nuoširdumu L. 
Januškienės paruošta velionio biografija, ištraukos iš P. 
Šveikausko kalbos laidojant Januškį, S. Kairio, Ant 
Gustaičio žodis. Pagrindinę dalį sudaro J. Januškio die
noraštis — užrašai, apimantieji nuo 1940 m. birž. 23 d. 
ki 1941 m. lapkr. 5 d. Pro skaitytojo akis gyvais vaizdais 
prabėga II Pasaulinio karo pergyvenimai, paliaubos ir 
3unkumai vokiečių parblokštoj Prancūzijoj, įstojimas į 
svetimšalių kuopas, slegiantis kareivių gyvenimas, demo
bilizacija, sunkumai išėjus į civilinį gyvenimą, kietos pa
stangos emigruoti. Gale keletas straipsnių pavidalo in
formacijų ir samprotavimų. Januškis buvo socialdemo
kratu sąrašu išrinktas į seimą, ir knygoje ryškiai atsispin
di jo pažiūros į autoritetyvinį režimų Lietuvoje“.

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

Bet jeigu ji3 kiltų, tai vei- igieįsta knyga, kurią parašė St Michelsonas.

Tokiu atveiu iš Euronos ral Jo-»e kalbama aPle kas >'ra to juodojo pasaulio rase,
liktu tik peleną/ ir griuvę-i kada ir kokiu bū(lu P buv0 PaverSt3- kodėl J> ngai tylėjo, 
šiai. Gal ir Amerikoje išira-' kof’ėl sukilo ir tt. Visi šitie ir kiti susiję su juodąja rase 
ruotų ne vienas didmiestis, klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. Jog

— Žinai. Maiki, kalbėkim kaina tik $2.00. ,
rožančių, kad tas neatsitik
tų

se, sudarė Alfonsas TiruouS, 
176 psl., kaina $5.00.

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

Diena prie ežero, Aloyzo
Barono eilėrščiai mūsų ma
žiesiems, Nijolės Vedegytės- 
Palubinskienės iliustracijos, 
40 psl., kaina $3.00.

Rinuu ir Nerimai, Vaiž
ganto, 55 psl. kaina $2.00.

nepriklausomybei, Vaižgan
to straipsniai, 40 psi.. Kai
na $1.00.

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

se, II knyga, parašė Vytau
tas Bagdanavičius, 357 psl., 
kaina $5.00.

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

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio 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. ____ ____ j
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Gedimino laiškai
DR. V. SRUOGIENĖS "LIETUVOS ISTORIJOS“ 

IŠTRAUKA

(Tęsinys)

1322 M. GEDIMINO LAIŠKAS POPIEŽIUI JONUI XXII

(Verstas iš lotynų kalbos)

Didžiai prakilniam tėvui viešpačiui Jonui, Romos 
sosto aukščiausiajam kunigui. Gediminas, lietuvių ir dau
gelio rusų ir tt. karalius.

Jau seniai esame girdėję, kad visi krikščionių tikėji
mo išpažinėjai turi paklusti tavo valiai bei tėviškai (glo
bai) ir kad pats katalikų tikė jimas yra tvarkomas Romos 
bažnyčios rūpesčiu. ■ •

Tai ir yra priežastis, kad jūsų kilnybei šiuo laišku 
pareiškiame, jog mūsų pirmtakas karalius Mindaugas su 
visa savo karalyste buvo atsivertęs į Kristaus tikėjimą, bet 
dėl brolių iš teutonų namo magistro (daromų) žiaurių 
nuoskaudų ir nesuskaičiuojamų išdavysčių jie visi nuo 
to tikėjimo atkrito; kaip tik dėl to ir mes, deja, ligi šios 
dienos esame priversti pasilikti savo senolių klaidoje.

Iš tikrųjų daugelį kartų mūsų pirmtakai, norėdami 
sudaryti taiką, siuntė savo pasiuntinius ponams Rygos 
arkivyskupams, tačiau tie (teutonų ordino broliai) juos 
žiauriai nužudydavo, kaip tai matyti iš atvejo, buvusio 
pono Isarno metu, kai jis, kaip viešpaties Bonifacijaus at- • 
stovas sudarė taiką bei paliaubas tarp mūsų ir teutonų 
namo brolių ir savo laišką mums atsiuntė; tačiau, kai 
pasiuntiniai grįžo iš pono Isarno namo, pakeliui vienus 
jie užmušė, kitus pakorė arba privertė, kad jie patys pasi
skandintų.

Taip pat mūsų pirmtakas karalius Vytenis buvo pa
siuntęs savo laišką ponui legatui Pranciškui ir ponui ar
kivyskupui Fridrichui, prašydamas, kad jie atsiųstų jam 
du brolius iš pranciškonų ordino, (drauge) paskirdamas 
jiems vietą ir jau pastatytą bažnyčią. Apie tai sužinoję, 
Prūsijos iš teutonų namo broliai pasiuntė aplinkiniais 
keliais savo kariuomenę ir minėtą bažnyčią sudegino.

Taip pat jie smurtu ima ponus arkivyskupus ir vys
kupus, ir dvasininkus, kaip matvti pono Jono atveju, ku
ris buvo numarintas kurijoje viešpaties Bonifacijaus me
tu, ir pono arkivyskupo Fridricho atveju, kurį klastingai 
išmetė iš bažnyčios. Jie taip pat smurtu paėmė ir vieną 
dvasininką, poną Bertoldą, kurį jie žiauriai nužudė Rygos 
mieste jo paties namuose.

Jie ir žemes paverčia tyrais, kaip tai matyti Žemga-' 
Ii joje ir daugelyje kitų (vietų). Tačiau jie sako; jog tai. 
daro dėl to, kad nori auginti krikščionis!

Šventasis ir garbingasis tėve! Mes su krikščionimis! 
kariaujame ne dėl to, kad sunaikintume katalikų tikėji
mą, bet kad pasipriešintume mums (daromoms) skriau
doms, kaip tai daro krikščionių karaliai bei valdovai; 
tai matyti iš to, kad mes pas save turime brolių iš pran
ciškonų ordino ir iš dominikonų ordino ir jiems davėme 
visišką laisvę krištyti, sakyti pamokslus ir atlikinėti kitas 
šventąsias apeigas.

Apie visa tai. garbingasis tėve, mes rašome tuo tiks
lu, kad jūs žinotumėte, kodėl mūsų senoliai mirė pago
nybės ir netikėjimo klaidoje. O dabąr^ šventasis ir gar
bingasis tėve, labai prašofne atkreipti savo dėmesį į mūsų 
apverktiną būklę, nes mes, kaip ir kiti krikščionių kara
liai. esame pasirengę visuose dalykuose jums paklusti ir 
priimti krikščionių tikėjimą, kad tik mūsų nevargintų 
anksčiau minėtieji kankintojai, būtent, minėtasis magist
ras ir broliai.

(Bus daugiau)

Rausta, rausta
Obelėlė jau geltona.
Neria tinklą rudenėli* — 
Sidabrinį, ploną, ploną...

Tokį lengva, tokį skaidrų, 
Kaip saulutės spindulei); 
Pievą, mišką, lauką braido, 
Gaudo mažą vabalėlį.

Ir vis gąsdina bitelę 
Ir lengvutę peteliškę,
Nuo šaltos šalnos prie kelio 
Dobiliukai jau pablyškę...

Prie vagos dar prisiglaudę 
Ramunėlės baltos žydi, 
Tankumynėj miško snaudžia 
Epušėlės pasiklydę.

Lyg maži taškeliai tirpsta 
Baltos gulbės, baltos 7>sy*.M 
Tėviškėlės soduos sirpsta 
Rudenėlis geltonasis.

šiaurės Vietnamo taikos delega
cijos Paryžiuje pirmininkė Nku- 

I yen Thi Binh.

ĮDOMŪS TEISMO 

SPRENDIMAI

Štai pora tokių Amerikos 
teismo sprendimų.

Pavojinga būti meilužiu

Amerikietis Stephens mė
go suktis apie svetimas žmo
nas. Kartą netikėtai grįžo 
ramo vyras ir savo žmoną

Todėl Stephens mirtį reikia 
laikyti ne relaimingu atsiti- 

' kimu. bet tiesiogine jo elge- 
Jsio išdava.

Atmetė pavainikio ieškinį

John buvo pavainikis. Už
augęs ir tapęs jaunu įdomiu 
vyru, jis kreipėsi į teismą, 
reikalaudamas priteisti iš 
savo tėvo tuos nuostolius, 
kuriuos jis turi kaip pavai
nikis.

Jis teismui įrodinėjo, kad, 
jei galima kaltinti dėl mir
ties, tai galimą kaltinti ir 
dėl gimdymo. * Pavainikio 
padėtis esanti blogesnė už 
mirusio, nes šis visą amžių 
dėl to kenčia.

John tėvas, aišku buvo 
priešingos nuomonės. Jau
nas vyras esą gerai atrodo 
ir yra sveikas. Ko jam dau
giau bereikia?

Illinois apeliacinis teis
mas John ieškinį atmetė. Jis 
pripažino, kad pavainikis 
gyvenime gali turėti tam 
tikru nepatogumu, bet pri
pažinus pavainikiui teisę 
ieškoti nuostolių, susijusiu 
su jo nelegaliu gimimu, bū
tų pagrindas visokiausioms 
byloms. Tada būtų galima

_ spalva, kiti dėl to, kad pri 
rado Stephens glėbyje. Šis,'klauso nepageidaujamai ra-

•___ i_ ______ _______ _ ._ __________ • V-t __

Teises patarimai

s

Advokatė dr. M. gveiltausltieai saliko atsa
kyti į Keleivio skaitytoją Idaasimas 
rrikalab. Tie klausimai tori Mti 
isforsuciaio pobodžio. Klausiaus ir ai 
sakymus spausdinsime ftiame skyriuje 
Laiike reikia paūmėti, kad esate Kdeivir 
skaitytojas.

prafiome siusti tiesios i***

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law. 
Co-operative Banį 
1864 Centre Street *
Boston, Mam. tfcia*

Klausimas

1961 metais po ilgų ir ne
ria Jonių nesutikimų nuta- 
ėm skirtis. Vyras pasiėmė 
/ieną advokatą, aš kitą, ir 
prasidėjo visokios deiybos 
.arp advokatų ir mudviejų. 
Mūsų vaikai tada buvo 8 ir 
9 metų amžiaus, abu berniu- 
:ai. Ilgai tikėjausi, kad mū

sų gyvenimas pasitaisys, ir 
tam dėjau visas pastangas. 
Galiu pasakyti, kad pada
riau viską, kas įmanoma, 
skyryboms išvengti, — bet 
pasirodė, kad kitos išeities 
nebuvo.

Per tas visas vadinamas 
'žanrines procedūras aš bu
vau taip priglušinta ir taip 
"usivvlusi. kad sakiau savo 
advokatui, jog jis padarytų 
visus nutarimus ir man apie 
iuos pasakytų, nes aš netu
riu nei energijos, nei ūpo į 
visas smulkmenas gilintis. 
Mano advokatas, kuris bu
vo ir yra tos srities specia
listas, man patarė pasirašy
ti sutartį, pagal kurią vyras 
man užrašytų namus, duotų 
banke turimus pinigus, ku
rių buvo apie 9000 dolerių, 
ir. be to, pasirašytų, kad jis 
mokės už vaikų išlaikymą 
po 20 dol. per savaite (vi
so 40 dol. per savaitę). Pa
aiškino. kad taip būtų ge
riau, negu gauti teismo nu
statytą sumą, nes, iei mano 
vvras sumanytų išvažiuoti 
kitur, jo nebūtų galima su- 
-asti. jei nemokėtų. Sutar
tis buvo pasirašyta., ir advo
katas, atrodė, viską sutvar
kė.

Praėio aštuoneri metai 
tą laika mane ištiko vi

sokios nelaimės: sirgau ir 
‘urėjau dvi rimtas operaci
jas. Galėjau dirbti tik tada. 
kai mano savi jauta buvo ge
nesnė, o tokio laiko maža te
buvo. Pinigai, kuriuos ga

Atsakymas

Tamsta buvai atstovauja
ma advokato. Pati sakai, 
kad Tamstos advokatas yra 
savo srities specialistas. 
T amsta negali dabar pasa
kyti, kad "nežinojai ir ne
supratai, ką pasirašei“. To
kios sutartys paprastai 
"virsta“ teismo sprendimo 
dalimi (incorporated into 
decree). Tokiu būdu tos su
tartys yra teismo sankcijo- 
nuojamos ir pripažįstamos 
galiojančiomis.

Jei Tamsta dabar kreip- 
tumeisi į teismą, prasydama 
išlaikymo sau pačiai, vyro 
atsakymas (defense) būtų į 
tas, kad Tamsta

Knygos
jaunimui
ŠAUNUS PENKETUKAS, 

premijuota, gražiai išleista 
apysaka, tinka mokykliniam 
jaunimui, parašė J. švaistas, 
kaina $3.

BITĖS, parašė LiudaGer- 
manienė. Daug gtkžią Z. 

. Sodeikienės iliustraciją,’ fcai- 
1 a $3.50.

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

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

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ į MĖNULI, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psl.. kaina .... $1.50 
TRYS SAKALAI. Alf. Vam- 

buto. 15 pasakų ir padavi
mu. 186 psL. kaina $2. 

MBŠKRIK/S RUDNOSIU
KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemurėlis. labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida. 
p?«aka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
goj*. kaina................. $3.00.

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

vaikams bylinėtis su savo
tėvais dėl įvairiausių prie-; vau iš vvro. išnyko per pir 
žasčių. Tada vieni bylinėtus1’ 
dėl to. kad nepatinka odos

Jordanijos karaliaus Hanneiim žmona sa dvtsui vaikais 
(antra moteris nežinoma), šiuo metu jie gyvi

išsigandęs tokio netikėto su
sitikimo, pasileido laiptais 
žemyn, bet nelaimingai: ba
tų kulnis užkliuvo už laiptų 
akely buvusios skylės, griu

vo ir, nudardėjęs žemyn, jau 
buvo miręs.

Stephens ištikima žmona 
amu savininkui iškėlė bylą, 

kaltindama jį nusikalstamu• • y • t* • *• • •

šei. treti hylinėtųsi dėl pa
veldimos ligos ir t.t ir tt

AKT. JOANNA SHIMKU? 
NENORĖJO VAIDINTI 

NUOGA

Pastaruoju metu tiek fil- 
apsilleidimu. Ji įrodinėjo, j muose, tiek ir teatro scenose 
kad namu savininkas priva- matome vis daugiau nuogy- 
lo laiptų takelį palaikyti ge- bės. Sakoma, kad dabar jar 
’ame stovyje ir reikalavo
priteisti jai atlyginimą už 
visus nuostolius, kuriuos ji 
turėjo ryšium su jos vyro ne
laimingo atsitikimo mirtimi.

Delavare aukščiausiasis 
teismas jos ieškini atmetė, 
nes šioje byloje nebuvo ne
laimingo atsitikimo.

Teismo nuomone, sveti
mos žmonos meilužio padė
tis yra labai pavojinga ir ri

zikinga. Kiekvienas meilu-

toks ”sekso atradimo am- 
kad nuogumas teikia' 

ir meninį pasigėrėjimą, ii 
mokslinę naudą...

Lietuvaitė aktorė Joann? 
Shimkus. ar Šimkutė, turėjo 
vaidinti vienoje fihno ”The 
Virgin and the Gyosv“ sce
noje irgi nuoga. Bet ji to
kios pramogos atsisakė. Ta

žius“

•nuosuis treius metus.. Na 
-nai. kurie buvo beveik iš 
mokėti, buvo reikajing-’ 
mums patiems gyventi, tai- 
ri iu parduoti nesiryžau 
^aėmiau didesne skola iš 
barko fmortga^e), mokė ji 
mai pakilo, pakilo ir mokes
čiai. Vaikam augant, jiem 

Tis daugiau pinigu prireikė • 
ai gpriaų apsirengti, tai ki- 
om išlaidom. Mano advoka- 
ss išsikraustė i kita miestą 

’-’tam pasiimti pinigų netu
riu.

Klausimas: ar galėčiar 
kreiptis i teismą, nrašvda 
"na. kad ,Tr»Tas mokėtu dan 
’ian pipi*m man naciai i’ 
-alkams išlaikyti? Ar ta su 
’nrfis kuria pasirašiau, iš 
'Tk—tri Težinodama, ka r 
-pirkta vra (ralutmis WF 
”»iflpir1imae“ ran visų narei 
mi mfimi atžrilmp? Ar gali 
ma to snitprti kain noro po 
naikinti ir V”ra priderėti rŪ

da filmo gamintojas jos gal-Į pintis io paties vaikais?
va nuotraukose primontavo 
prie kitos moters nuogo kū- 

žis turi numatyti, kad, jeigu; no. Tokią sudurtinę nuogą 
vyras užtiks jį prie savo' Šimkutę publika matė to fil- 
žmonos, tai gali jį užmušti, mo premjeroje New Yorke.

Būčiau labai dėkinga už 
patarimą.

Ohio valstija.

pasirasei•
sutartį, pagal kurią Tamstai'
buvo duota tiek ir tiek pini- MURKLYS, A. Giedriaus 
gų vietoje alhnonijos (in! apysaka, 130 psl. kai-
lieu of alimony). Tai būtų na ............................$1.80.
geras atsakymas, ir tik la-į GINTA*n TAKAT&, J. Na
kai išimtinais atsitikimais ės eilėraščiai, daug iliue- 
teismas sutiktų šį reikalą to-j tmHju 64 nsl.. kaina $1.80. 
Iiau svarstyti. | skaidrytė. Balės Vaivo-

Tačiau vaikų reikalas, kol rykštė^ 5 scenos vaizdeliai, 
jie dar nėra pilnamečiai, y- kaina $2.
ra kitokio pobūdžio. j Jonukas kėliau ia, pasaka.

Tėvas negali sutarties pa- pagal Kanannickienę parašė 
sirašymo būdu atsisakyti Joms Valaitis, kaina $1.50. 
savo teisiniu pareigų.savo Gedimino sapnas ir Neriu-
vaikų atžvilgiu. Teismas, eiliuotos pasakos ir le- 
kuris suteikė Tamstos skyry- rendns. parašė .Tonas Valai-
bas ir Tamstai priteisė vai- kaina $2.25.
kų priežiūrą (custody), turi —---------------------------------
galios keisti (to modify)'
ankstesni nutarimą. Jei, ap
svarstęs Tamstos ir Tamstos 
buvusio vyro finansines są-,
Tvgas ir kitus galimus įsipa- J Ar buvo visuotini* tvanas, 
•eigojimus, teismas būtų toš į 64 psl.. kaina 25 centai, 
-‘uomonės, kad Tamstos! , ... ..., . . ...
raikai vra reikalingi didės- M.tcn.lutuk.. ut-rip. 
nės pašalpos ir kad jų tėvas •"P™“/”“- 80 P81- kaina 
yra finansiškai užtenkamai į centų. _ .
pajėgus jiems tą pašalpą ' Žemaitės raitai kares me
duoti. aš neabejoju, kad jis' ^^6 psl., kaina 50 centų,
galėtų priteisti daugiau, ne-j Juozas Stalinas, 32 psl., 
gu gaunamus 40 doleriu per kaina 25 centai, 
savaitę vaikams išlaikyti. psl.. kaina 50 centų.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24

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

socializmo
(S Kairio įvadas), 

64 psl.. kaina 50 centų.

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

Socir’izmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psl., kaina 25 ct

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos karta par- 
luodamos už $2.
Gatves berniuko nuotykiai 

—R. Spalio apysaka jauni
mui ir senimui, JI laida, 527 
psl.. kaina $4>

Be to, esame gavę nedide
lį kiekį teisininko P. Šulo 
parengto leidinio "Kaip sa
daromi testamentai“. Tai la- 

31 nsl., kaina minkštai vir- bai naudinga informacijų 
Sėliais $3.000. kietais $4.00. į knygelė norintiems sudary- 
išleido Lietuviu Dienos, — ti testamentą. Ten yra ir tės- 
4364 Sunset Blvd.. Holly- tamentų pavyzdžių. Jos kai- 
wood, Califf. 90029. na — $3.00.

10 knygų už $2

> ATSIUNTĖ PAMINĖTI
Lietuviu apysakos, parašė 

Herman Sudermann, išver
tė V. Volertas, 123 psl., iš
leido Lietuviškos knygos 
klubas, 4545 W. 63rd St, 
Chicago, III. 60629, kaina— 
$3.00.

Mūsų mažoji, sesuo, apy
saka, parašė A. Vaičiulaitis, 
104 psl.. kaina minkštais vir
beliais $2.50, kietais $3.00. 
1 ši ei d o Nidos Knygų klubas. 
? Ladbroke Gardens, Lon- 
lon. W II, Gr. Britain.

Nemunas teka nėr Atlanta, 
novelės, parašė Vvtautas A- 
’ artas. 263 nsl.. kaina minkš
tais virbeliais $3.00, kietais 
$3.60. Išleido Nidos Knygų 
klubas.

The Ferest of Anykščiai, 
Antane Baranausko Anykš
čiu šilelio lietuviškas teks
tas su Nado Rastenio angliš
ku vertimu, antrnii laida.

t t



Nr. 37, 1970 m. rugsėjo 30 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septintas

MMMMMMMM Vedybos

Vietinės žinios
Kęstutis Makaičiai ir Bro
nius Skrabulis.

MET lygos komandų ka- J?0*?*!
pitonų pasėdis saukiamas gerai atrodančio vyro,
spalio 5 d. 8 vai. vak. Boyls- ne jjaunesnio kaip 65 metę.

Į ton klubo patalpose. Bus 
aptarti naujojo sezono 1970

Balfas prašo pagalbos
MIELOS BOSTONO SESES IR BRANGŪS BROLIAI 

LIETUVIAI! ,

Mes esame gyvi liudininkai įvykių, kurie baisiai by
loja. kad mūsų laiko žmonės, o jų tarpe ir tūkstančiai mū
sų tautiečių, nepriklausomai puo jų valios ir troškimų, 
patenka į nelaimes, į skurdą, susiduria su baisia nepri
teklių ir bado šmėkla. Juk ir mes patys, tikrai nemažas 
mūsų kiekis, esame išgyvenę sunkias netikrumo ir skurdo 
dienas, ir visi gerai žinom, kad su mūsų nelaimėm nesibai
gė daugelio lietuvių nelaimės p* vargai.

Šiemet Bostono lietuviams teko ne tik pareiga, bet 
ir garbė surengti ir globoti Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Fondo, trumpai vadinamo BALFu, Seimą, kuris įvyks 
lapkričio 28-29 d. Ta proga Bostone yra organizuojamas 
piniginis vajus BALFo veiklai paremti. Ir tai yra metas, 
kada visi turime sukrusti, prašvisti artimo meilę, žmoniš
kumu, dosnumu.

Jau eilė metu, kai BALFa3. kiek jo ištekliai ir surink
tos aukos leidžia, stengiasi padėti į vargą, į ligas ir į kito
kias nelaimes patekusiems mūsų tautiečiams. Tokių varg
dienių, ligų ir senatvės prislėgtų, netekusių laisvo žmo
gaus teisių, alkstančių, skurstapčių ir mūsų gailestingumo 
laukiančių, dar nemažai yra Lietuvoje. Sibiro tremtyje, 
Vokietijoje, Lenkijoje ir kituose pasaulio kraštuose, atsi
randa jų ir Amerikoje; Amerikoje kyla ir aukštuosius 
mokslus einančiam lietuviškam jaunimui stipendijų davi
mo klausimas.

BALFas yra bendrinė mūsų organizacija, dėl jo dar
bų bei uždavinių reikšmingumo lietuvių pasaulėžiūriniai 
ir politiniai įsitkinimai nesikryžiuoja — mums visiems 
BALFas yra tautinio solidarumo ir žmoniškumo tapatu
mas. Ir jo sėja bus tokia derlinga, ir jo rankos bus tokios 
dosnios, kiek mes aukosim BALFo šalpos darbams parem
ti, kiek pajėgsime įsijungti. savo seserų ir brolių vargą.

Akivaizdoje artėjančio seimo, BALFo Bostono sky
riaus valdyba ir jos organizuotas aukoms rinkti komitetas 
kreipiasi į Jus, brangios lietuvės ir brangūs lietuviai, ir 
kviečia visus jungtis į skelbiamą piniginį vajų ne tik dos
niom aukom, bet ir darbu. Daug Bostono ir apylinkės lie
tuvių gaus mūsų laiškus su adresuotu atsakymui voku, ki* 
tus aplankys aukų rinkėjai su aukų lapais, būkite malo
nūs — neatsisakykite savo auka paremti gyvybinius BAL- 
Fo darbus. Taip pat paraginkite savo draugus ir pažįs
tamus prisidėt prie bendro šalpos darbo. Tie, kurie dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių nebūsite kontaktuoti, malonė
kite savo auką pasiųsti BALFo Bostono skyriaus iždinin
kui Jonui Valhakoniui, 99 P SL, S°. Boston Mas*. 02127.

Tegul nebūna nė vieno lietuvio, kuris atsisakytų pa
dėti į vargą patekusiam tautiečiui.

i ' h

Iš anksto dėkodami Jums už aukas ir talką, jungiame 
Jums gražiausius linkėjimus, —

Kun. A. Baltrašūnas,
Vajaus Komiteto pirmininkas

ftr.

-1971 m. reikalai ir išrinkta 
nauja lygos vadovybė.

LB Bostono kultūros klubas
pradėjo naują sezoną

Praeitą šeštadienį buvo 
pirmas šį rudenį LB Bosto
no kultūros klubo susirinki
mas Tarptautinio Instituto 
patalpose. Klubo pirminin
kas inž. Viktoras Kubilius 
šį kartą gausiai susirinku
siems lankytojams pristatė 
jauną prelegentą dr. Rim
vydą Šliažą. baigusį Vasa
rio 16 gimnaziją Vokietijo
je, o čia įsigijusį aukštoje 
mokslo laipsnį ir dabar dės 
tanti germanistiką Edinbo- 
ro, Pa., universitete.

Paskaitininko tema — li
teratūra ir politika pokari
nėje Vokietijoje. Jis čia su
glaustai apžvelgė naujosios 
Vokietijos rašytojų pagrin
dines grupes, paskirų kūrėjų 
politinį angažavimąsi, jų 
pažiūras į politikos ir meno 
ryšius bei ju žingsnius į va
dinamąjį modernizmą teatro 
mene ir aplamai literatūroje, 

j Dr. R. Šliažo paskaita bu
vo labai gera pradžia kultū
ros klubo naujo sezono pro
gramos.

i Po susirinkimo V. ir O. 
Kubiliai savo namuose su
rengė svečiui pagerbimą.

Vytauto Stelmoko įstaiga 
naujoje vietoje v

į Baltic Realty Insurance į-' 
staiga, kurios savininkas yra 
Vytautas Stelmokas, nuo 
spalio 1 d. persikelia į nau-'

Pasiūlymas siųsti Keleivio ad
resu, pažymint ant voko — 

"Marijampolietei“

IEŠKAU ŠIRDIES DRAUGAS
4^ m. lietuvis, ekonomiškai 

pasiturįs, ramaus būdo, legaliai 
išsiskyręs, nori susipažinti su 
lietuvaite mergaite, išsiskyrusia 
ar našle 35-46 metę amžiaus, 
etkurios tikybos. Rašyti Kelei

vio adresu:
Keleivis, 636 E. Broadway, 

So. Boston, Mass. 02127, pažy- 
niat V i 1 i a L

Ieško
Ieškau savo giminių. Ję var

iai — Zosė Baitrušytė ir jos se 
" šuo Toasė. Abi kilusios iš Lie 

uvos, Repšię kaimo. Jos pir 
niau gyveno Leuriston, Mass. .

Maloniai prašau atsiliept 
šiuo adresu:

George žilinskis,
Boa 503

Millinocket, Mass. 04462

lieškau Anthony Atkinson, 
gyvenusio 13 Thames Stj-eet, 
Brooklyn, N.Y., ir sesers Mari
jonos Simiakeviėienės ar josios 
vaikę Andy ir Olgos.

Jie patys ar apie juos ką ži
nantieji malonėkite atsiliepti —

J. Yankus,
806 EI Redondo,

Redondo Beach, Cal. 90277

NENUSIMINK11C!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, raukę ar koję skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigua.

Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

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

Nevmrfc. N J. 071 OS

RADUO PROGRAMA
Seniausia I šctuvlų Kndi> 

jas patalpas — 597 Broad- Programa Naujoj' Anglijo. 
way, So. Bostone, greta dr. g stoties WLYN, 1360 Iri 

lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia eekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die 
ną. Perduodama: Vėliausi*, 
paaaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
mm ir Magdutėa pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 602 B, Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Tea gauna 
mas b- Knlarvin

A. Krisiukėno įstaigos.

Šoks Concorde
t

i Onos Ivaškienės vadovau
jamas lietuvių tautinių šo
kių sambūris pakviestas da- 

! lyvauti Jungtinių Tautų 
dienos minėjimo spalio 4 d. 
Concorde, Mass.. meninėje 

. programoje.

ROMANAI

BALFo Bostono skyriaus pirmininkas
lnŽ. C. Mlckūnas,

Vajaus Komiteto vicepirmininkas

Lietuvių šachmatų

So. Bostono Lietuvių Pil. 
•-jos šachmatų klubas Bos- 
no Metropolitan Chess 
eague naujajam 1970-71 
etų sezonui įkelia dvi šach- 
atų komandas, kurios 
ingsis Bostono tarpklubinė- 
i rungtynėse Lithuanian 
irdu. Pirmoji komanda 
ios kapitonas Algis Makai- 
s) dalyvaus Champion- 
lip Division, o antroji (ka- 
tonag Bronius Skrabulis) 
- A Division.
Tai jau 22-ji metai, kaip 
ūsų šachmatininkai gar- 
ngai gina lietuvio vardą 
ostono varžybose. Pradžia 
ivo padaryta 1949 m. To 
eto lietuvių komanda (P. 
aubvaišas, K. Merkis, A. 
etūrakis, E. Staknys, K. 
tudargas, P. Šimonis ir V.

Zenkevičius) iškovojo ant
rą vietą Bostone, pakeliui į- 
veikusi ir naująjį lygos 
meistrą — Harvardo uni
versitetą. 1949-50 metais 
MET lygos laimėtojai rikia
vosi šitaip:
Harvard univ. 6-2 26-14 
Lithuanian C.C. 61^-2^ ir 
26-14.
Boylstpn C.C. 5^2^ ir 
26-14.

Iš pavienių žaidėjų ge
riausi tų metų Bostono lygo
je buvo lietuviai P. Tautvai- 
šas ir K. Merkis. Jiedu su
rinko po 6 taškus iš 8 gali
mų.

šiam So. Bostono LPD 
šachmatų klubui nuo pat 
pradžios vadovauja Kazys 
Merkis, šachmatų klubo 

Pirmfrakas yra dr.
Anthony Kapochy. Į klubo 
valdybą dar įeina Algis ir

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Spalio 11 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos 70 
metų sukakties ir senų narių
pagerbimo banketas.

• • •
SpaHo 17 d. Bostono inži

nierių balius Sheraton Mo
tor Inn., Quincy, patalpose.

• • «
Spalio 25 d. Lietuvių ra

dijo valandos Laisvės Var
po rudens parengimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių
dr-jos trečio aukšto salėje.

• • •
Spalio 31 d. ir lapkričio 1 

d. Lietuvių Tautinės Sąjun
gos namuose rengiama A.
Galdiko kūriniu paroda.

• • •
Lapkričio 1 d. Sandaros 

'moterų klubo banketas ir 
• karalienės rinkimas So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos
H aukšto salėje.

• • •
| Lapkričio 14 d. Lituanis
tinės mokyklos banketas So. 
Bostdno Lietuvių Piliečių
dr-jos m aukšto salėje.

• « •
Lapkričio 16 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių dr-jos 
šurum burum.

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Bara vyko? 690 psl. 
apie 30,000 Žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karaavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 611 psl., kai- 
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dvnaa, Viliaus Peteraičio, T 
laida, daugiau kaip 30,00f 
žodžių, 686 psl.. kaina 87.00

Lithuanian, parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl, didžiausiai 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbom 
vadovėlis, kaina 87.

GERIAUSIA 
DOVANAI

Dovanokite savo 
ir bičiuliams 

Keleivio
atsieis tik $6, o taą,
ii
kas savaitė 
vj, jus tikrai

Birutė Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusi., kaina $4.00.

Alė Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 265 psl 
kaina $3.50.

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

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

Aloyzas Baronas, PAVA 
SARK) LIETUS, 261 psl. 
kaina minkštais viršeliais 
$2.59, kietais $3.75.

Vincas Ramonas: MIG
OTAS RYTAS. 166pusl 

Kaina $2.50. Gaunama Ke 
letvio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis, LtJ 
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 

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

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

Sally Salminen, KATRY- 
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją. 
29’ psl., kaina $5.00.

I tr. Tarulis, VILNIAUS į 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minKštais viršeliais $3.15 
kietais viršeliais $3.75, 

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50 

Albina* Baranauskas. 
KARKLUPENUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 paL 
kaina $2.50.

Kazys Almenas, UPE J
RYKUS. UPE I ŠIAURE 
romanas I dalis. 325 psl., 11 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta. KELIAS ) 
KAIRĘ, premijuotas romą 
nas iš JAV senosios karto? 
lietuvių gyvenimo, 248 psl. 
kaina $3.00*

Vytautas Volertas. GY
VENIMAS YRA DAILUS 
romanas iš lietuvių emigran 
tų gyvenimo, 242 psl.. ka
na $2.50

Vytautas Volertas, UPE
TEKA VINGIAIS, romane,
332 psk, kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESME, premijuota? 
romanas, 201 psl.. kain? 
$2.56.

Kary. Plačenis, PULKIM
ANT KELIŲ..., romanas i? 
kun. Strazdelio gyvenimo
I tomas 200 ps., kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Juozas Xrali katultas, fll
NAGO UGNIS, premijuota 
romanas, 205 pusk, kalni 
$2.60.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre 
mijuotas romanas, 279 psl. 
Kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARI
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 4& 
nuok. kaina $4.60. 
MINDAUGO NTT2UDY 
MAS, Juozo KraUkauskr 

premi juotas romanas. 24# 
pak. kaina $3 
Draugas don Camillo, 

idomūs klebono ir vietinės 
komunistu partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psk. kaina $3.

Ošiančios pušys, Halinos 
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpu vaizdelių - aov- 
brąišų, 176 psl., kaina $2.60. 

Alovzas baronas: VlCNI 
MEDŽIAI, 117 psk kal

ina $ 1,50.

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau M metų tarnauja lietuvių visuomenei ir ttj 

jo dsugiaa kaip SEPTYNIS MIUONUS 
nariam*.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip |ris sa puse milono dolerią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra kr saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reilutUagiamdas 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdraudą — Ba. 
dourmeat bmaraaee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiat

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

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubą ir draugiją nariams. W $1.000.00 akcidenta- 
lėa apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje Hetuvią kolonijų. Kreipkitės 
» kuopų veikėju*, ir jie plačiau paaiškins apie

U

J

Gausite spausdintas Informacijas, jeigu 
parašysite:
Ltthuaaiaa AMuaes ef America
$07 West 30th Street, New York, N Y. 10001

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
(■formuoja skaitytoju* apie pasaulinius ir Met* 
įvykius, deda daag ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus misą vknmmeaiaius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno vinies** 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų Iš- 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir Čirba uš 
neprikbmMHaą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSaHe-Moatreat 690, Quebec. CANADA

173 Arthur Avė.,

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

Mass. 02402. Tel 586-7209

BUVO $4, DABAR HK$2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

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

Kiton tokion knygos neturima.

dabar

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis 1

I I
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Vietines žinios
Triukšmingas susirinkimas 

dėl Vyties
"M ; -

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių dr-jos rugsėjo 17 d. 
susirinkimas buvo gausus ir 
triukšmingas. Ir nuostabu, 
kad smarkiai, net iki kaiku
rių asmenų isterikos. ginčy
tasi dėl to, ar įsigyti už $60 
Lietuvos Vytį, Dariaus-Gi
rėno portretą ir Lietuvos 
krikšto paveikslą, kuliuos 
pasiūlė vienas draugijos na
rys. Vieni buvo už, o kiti — 
prieš.

Mane, sekant tuos ginčus, 
labiausiai stebino draugijos!

direktoriaus, SLA centro 
valdybos vicepirmininko in
žinieriaus A. Čapliko elge
sys. Jis griežtai pasisakė 
prieš minėtų paveikslų įsigi
jimą.

Žinau, kad SLA buvo ir 
yra lietuvių patriotinė orga
nizacija, o čia jos vicepirmi
ninkas visomis keturiomis 
priešinasi Vyties įsigijimui 
didžiausiai Bostono lietuvių 
draugijai. Tokio elgesio nie
kaip negalima suprasti.

Susirinkimo dauguma vis 
dėlto nutarė minėtus pa
veikslus įsigyti.

Draugijos narys

Gubernatorius pa* lietuvius,
Į

Lietuviai respublikonai ‘ 
rugsėjo 25 d. So. Bostono; 
Lietuvių Pil. dr-jos salėj su- ‘ 
rengė pobūvį. į kurį atsilan-Į 
kė ne tik gausus lietuvių bū-' 
rys. bet ir pats gubernato-i 
rius Francis W. Sargent su! 
žmona ir kitais palydovais.!

Pagerbė Mantautus

Praeitą sekmadienį Jono! 
Vanagaičio šaulių kuopa i 
Tautinės S-gos salėje suren-! 
gė pokylį Lietuvos šaulių! 
S-gos įžymiems veikėjams,, 
jos garbės nariams Sofijai j 
Pufcvytei-Mantautienei josi 
70 metų sukakties (gimusi! 
1900 m. spalio 23 d.) ir A- 
leksandrui Mantautui jo 75 
metų amžiaus (gimęs 1895 
m. kovo 19 d.) sukakties 
proga pagerbti. Pobūvis bu- i 
vo gausus ir visais požiūriais! 
gražus. Į

Dr. Jurgis Gimbutas — 
laiminga seneli*

Rugsėjo 17 d. Danutė ir 
Vidimantas Valatkai Los! 
Angeles susilaukė pirmgi- 
mio sūnaus Dainiaus Sau
liaus.

Danutė yra dr. Jurgio ir 
dr. Marijos Gimbutų duktė.

Sveikiname tėvus, sene
lius ir jaunąjį Dainių Saulių.

Bostone vieši skautų veikėja, 

Elena Gimbutienė

Jau kelios savaitės Bosto
ne vieši žymi skautų organi-: 
zacijos darbuotoja agr. Ele-' 
na Gimbutienė, kuri čia j 
prieš eilę metų pastoviai gy- • 
veno ir daug nusipelnė, gy
vindama skautiškojo jauni-; 
mo veiklą.

E. Gimbutienė šiuo metu' 
gyvena Los Angeles mieste.!

e? 1 '?

Dr. Saulius Vaičaitis išvyko 
1 Pietų

Dr. Saulius Vaičaitis, Pi
jaus ir Onos Vaičaičių sū
nus, čia baigęs medicinos 
mokslus, yra pašauktas at
tikti karinės prievolės ir pa
skirtas į Pietų Korėją, kur 
teks išbūti vienerius metus. 
Kaip specialistui, kariuome
nėje jam suteikiamas kapi
tono laispsnis.

Dr. S. Vaičaitis jau yra 
sukūręs šeimą ir JAV palie
ka jauną žmoną Liuciją, sū
nelį Dainių ir dukrelę Nidą.

Šiomis dienomos grįžta iš 
kariuomenės jo brolis Gin
tautas, kuris karinę prievo
lę atliko Vokietijoje.

Sveikino iš Colorado
Mūsų bičiulis A. Zamžic- 

■kas, gyvenantis Columbus. 
Ohio, atsiuntė sveikinimų iš 
Colorado. Jis rašo, kad Mek
sikoje elgetų tiek. kaip se
niau Lietuvoje per atlaidus.

Mirė F. Zaletskienė

Rugsėjo 26 d. mirė Pran
ciška Zaletskienė, laidojimo 
įstaigos savininkė. Rugsėjo 
29 d. ji palaidota Forest 
Hills kapinėse. Velionė pa
liko liūdinčią dukrą Eleono
rą M. Galės.

Aukos Vasario Šešiolikto* 
gimnazijai

Paskelbus pranešimą, kad 
Vasario 16 gimnazija prade
da statyti mokinių bendra
butį ir prašo aukų. Bostone 
susidarė komn tetas tam tiks
lui aukoms rinkti. Komitetą 
sudaro Ona Ivaškienė, St. 
Griežė-Jurgelevičius, inž. A. 
Škudzinskas, Vyt. Stelmo
kas ir J. Vembrė.

Visiems žinoma, kad Va
sario 16 gimnazija yra vie
nintelė laisvajame pasauly

lietuvių gimnazija ir kad jos 
patalpos ir sodyba pasidarė 
Europos lietuvių kultūrinis 
centras.

Maloniai kviečiame Bos
tono ir apylinkės lietuvius 
aukoti Vasario 16 gimnazi
jos mokinių bendrabučio 
statybai paremti.

Aukas siųsti: St. Griežė- 
Jurgelevičius, Keleivis, 636 
E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127, arba — Vyt. 
Stelmokas, Baltic Realty, 
389 W. Broadway, So. Bos
ton. Mass. 02127.

Komitetai

So. Bostone išnuomojamas 5 
kambarių butas trečiame aukš
te. Gazo šildymas, pastoviai til
tas vanduo. Išnuomojama tiktai 
suaugusiems. Neleidžiama lai
kyti šunų. Teirautis telefonu — 
AN 8-6671.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868 

yra yannibteie otacinia >ata> 
ga VVorcestery, kuri sauocu 

tieaaog iš VVorces* 
j Lietuvą ir kitan Kum* 

jon valdoma* sritis- Čia kai- 
kam* lietuviškai, patriko o- 
jama greitai ir rą*—"-tgaj,

Telefonai*: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pasakomi#

1 p e di n i s 
OPTOMETRISTAS 

Valandos:
n»’n o vj», rvio jki 5 v*|. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston. Maaa

z.

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

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

Skambinkite 268-2500

A. J. NAMAKSV
Real Estate dk Insurance 

321 County Club Rd- 
Nevrtoa Centre, Maaa. 02159

Tat 332 2645

H

M*********************************
TBL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOM E TRI STB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

********************************** 
r******************************.

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mase. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai ii Worcssterio siun
čiam įvairias siantiniun į Lieta 
vą ir kitas Rmiljes valdomu* 
plotas! Siuntiniai sudaromi ii

už visus kitus indėlius moka

Peter Maksvytis
A

Ketvirtis * Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
49 Church Street

E. Milton,
Atlieka vfaw 
to ir projektavimo darbas ii lan
ko ir viduje. gyvenama narna ir 
Mario pastatu, pagal J0*o reika- 
tarimg. Saukite visados ild • va
landų vakaro.

Telefonas: 699-M75

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tnaaina metus. Nuoši mčuu yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas aus 9 vai. ryto iki 3^6 vat popiet. Bio 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 210,000,000
Elektros Prietaisai 

Rapeatingai taisome laikrodtin* 
Medas, papsoialus

379 W BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tei AN 8-4649

Dažau ir Taisau 1

Namus iš lauko ir viduje. « 
> Lindau Domenus ir taisau*********************************$ fc . - . ,.vieną, ką pataisyti reikia.

F/ood Sąuare 
Hardivare Ca.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rėšią

Knyga yra gerinsiąs žmogaus draugas,
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin HiB Ava.

K. J.
S» EAST BROADVTA1 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN S414S 

taajamin Moore Dažai

Kreiptis seni 

BRONIS KONTRIM

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoją re 
ceptcs Ir tunam visus gatavus veistu*.» • r-

M ns*k į lietuvišką vaistiaą.
Sav. Emanuei L. Rusengard, B. S„ Beg. Pharm.

982 a W. Broadvray, tarp E Ir F gatvių, SO. BOSTON. 
TsMsmm AN 8-6C29

Nes 9 raL ryte iki 8 vaL v„ išskyrus šventadieni* ir

Tol. CO 5-5854

Stiklu
Visokie reikmenys

Beikmenya piamberkum 
Vtorirf. ‘ “ - - -

Sn. Beeton, Maaa. 92127 
ToL AN 9-1761

Gana
• eikvoti kurni slyvą

E. KARDEL1ENES DAINŲ 
‘ PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistė* Elzbietos Karde
lienė* įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00. 
i Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-
ĮVAIRIAUSIAS dovanas

avo, nutįsto ir 
nią. Tarime vietoje įvairią vie 
tinis gamybos ir 
prekią iš kitą kraštą vieni 
momis kainomis. Be to> 
me maistą, pinigas ir galite at
sakyti ją gamyba* prekes. Čia 
sumokėsite pinigas, e gimtais 
tea vietojo galia pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarptaiekaejamc per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svočias 
ar nuolatiniam apsigyvenimai. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Ataflankų įsttt 
ktaoite. Vedėjas A. 8chyrtanki

15 BOSTONO I LIETUVĄ
ir kitas Rusijos

Piislstymas greitas ir 
garaitiotai 

Prekė* parduodamos nuie-

toma, kad skarelių kainos 
paleli*.
Atidaryta darbo dienomb 
amo 9 vaL ryto fld 5 ▼*!• vak.

o šeštadieniam 
nuo 8 vaL ryto iki 2 v*L p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
331 W. Broadvray 

So. Beeton, Mase. 02127 
TaL 28841088

r********************************************************************

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jaos atsikviea. 
ti į svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans Atlantic Travel Service, čia visą 
lėktavų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukišnt — Lįs J e k Lėk a p 11 d e m o 
m e k e KVKDEFT

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

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

S k ambink ite

268-4662

Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

/ • ? • ♦

Savybės:
Prod uktingumas 

Grožis 
Ekonomija

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį, pūtėją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metų garantija.

Paskatinė modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

470 Adams Street, Qutacy. Mass. 02169
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vat per 

Skambinti telefonu: 436-1204

Namam* šildyti 
geriausia* pirkinys

&FUEL CHIEF
Oti HoAtinR, F qu ipnvr M t

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

* t >

Darbe Kasdiea
1-12

390 W. Broadvray 
So. Boston, Mase. 02127

Telefonas: 2984764 
Visų skyrią vedėja AMsaa

F***********r****»»*oo***r*a*r*ar»»ru**o*ov*rs***#**e**vo****o
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