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Pabėgėlių Bražinskų likimas 
dar kabo ant siūlo

Veiksniai padarė viską, kuo galima jiems 
jų likimas dar neišspręsta* ir nežinia, kaip jis 
tas, padėčiai

bet

Nepaprastomis aplinkybė
mis lėktuvu pabėgusių iš So-. 
vietų S-gos Prano ir jo sū
naus Algirdo Bražinskų li
kimas jaudina ne tik laisvo
jo pasaulio lietuvius, bet tas 
įvykis dar vis nenudyla ir 
iš didžiosios pasaulinės 
spaudos puslapių. Ta proga 
ta spauda kartais prisimena 
ir dabartinę Lietuvos ir viso 
Pabaltijo politinę padėtį.

Kaip jau žinome, Pranas

Antanas Rudis, kuris suėjo 
į kontaktą su turkų vaidilos 
atstovais, stengdamasis pa
dėti Pranui ir Algirdui Bra
žinskams. Be to, ten nuvyko 
ir adv. Elena Armanienė, ir 
Turkijoje buvo suorganizuo
ta teisinė pagalba pabėgė
liams, kuri buvo ir dar gali 
būti reikalinga tą bylą to
liau narpliojant 

Šiandien tie atstovai jau 
grįžta atgal, padarę, ką tik

Jungtiniu Įšalų rūmai New Yorke. Jie buvę bais ti statyti 1956 metais, taigi jaa 20 metų senumo.

Prez. Nixono idealistinė kalba 
Jungtinėse Tautose

Kėlė reikalingumą 
ir Sovietų S-goa, nurodė 
kita* pasaulio laukiamu*

I
santykių tarp JAV-bių

ir jo sūnus Algirdas Bra-’gale jo. Prie to reikia pridėti, 
zinskai po susišaudymo so-jkad buvo kreiptasi veiksnių,
vietiniame keleiviniame lėk
tuve. kurio metu žuvo lėktu
vo stiuardesa ir buvo sužeis
ti lakūnai, nutūpė šiaurės 
Turkijoje. Čia jie atidavė 
turkų valdžios, pareigūnams 
ginklus ir paprašė politinių 
pabėgėlių globos. Žemesny
sis ir aukštesnysis turtų teis
mas. įvykį ištyręs, pripažino 
juos politiniais pabėgėliais,

organizacijų ir visuomenės 
telegramomis į Turkijos pre
zidentą, į jos ambasadorių 
VVashingtone ir į JAV vals
tybės departamentą.

Visa tai suglaudus, yra 
dabar tegalima pasakyti tik 
tiek:

P. ir A. Bražinskų bylą 
jau gynė ių. jeigu bus reika- 

i turtų ad-
bet vyriausybė dar netarė j vokalai ir parlamentarai.
savo žodžio, ir jų likimas vis 
dar galutinai neišspręątas.

Reikia pažymėti, kad Vil
kas ir lietuvių visuomenė pa
darė ir dar daro viską, kas 
tik įmanoma Bražinskams 
padėti. Tuoj pat į Turkiją 
buvo nusiųstas specialus 
Vliko atstovas Romas Ke
zys, kuris turėjo sužinoti tik
rąją Bražinskų bylos padėtį 
ir vietoje suorganizuoti pa
galbą. Ten pat nuvyko ir 
buv. Alto pirmininkas inž.

premjerus Pterre TTu- 
deau, kuris Mm metu turi daug

seperuttetų krimimlMab

Gelda Meir haretau 
jau
rettki vOtį, kad 
rakai pankji taftai.

ir a-

lyginamai optimistinę nuo- y ĮJį mrmininku . I kontrolės komisiją iš- 
monę dėl Bražinskų likimo, rinkti: Ona IVaškienė, kun.
bet mes manome, kad reikė- i&rinktaR V VolertūS Viktoras Dabusis ir Eligijus 
tų dar palaukti apčiuopia-į ’ Sužiedėlis.
mesnių davinių ir aiškaus jų j Spalio 24-^ahom Cle-' .garbės teismų — Arvy-
bylosgąlo j.. 1_Jveland" “*» ,bu™ dC Barzdukas, kun. Jonas

Galūne tik džiaugtotad susinnto. ŠŪavasan zignMg Daiiid-
vumomenė | šį Jykj rinktoji JA|>etuvn) Bend- k Mei^ Mackeviaus ir

reagavo labai jautriai, kad | ruotnenes Mgba. Viso labo Jonas NailiCknae.

Demokratinės Turkijos 
teismo žodis yra labai reikš
mingas, ir vyriausybė su juo 
turi skaitytis.

Su Bražinskais turėjo ga* 
limybę pasimatyti dr. b. Ar- 
momene, kuri rūpinosi jų 
gynimo organizavimu.

Dabar paoėgėliai yra lai
komi ne kalėjime, bet tiktai 
izoliuoti, kad jokia pašalinė 
įtaka ar ranka jų nepasiek- r 
tų-

Sovietai deda didžiausias 
pastangas jiems išgauti, grą- 
sindami Turkijai net ekono
minėmis sankcijomis ir pri
mygtinai stengdamiesi pa
bėgėlius apskelbti krimina
liniais nusikaltėliais.

Pastaruoju laiku jie pa
siūlė visiems pasirašyti tarp
tautinę sutartį, pagal kurią 
visi lėktuvų užpubliKjfi visų 
valstybių turėtų būti išduo
ti. Aišku, tą sutartį jie galė
tų vykdyti tik tol, kol savo 
pabėgėlius atsiimtų.

Pastaruoju metu padėtis 
kiek susikomplikavo, kai du 
JAV generolai, majoras ir 
vienas turkas netyčia per
skrido sovietų sieną ir tėti 
buvo suimti. Paskutinės ži
nios skelbia, kad jų lėktuvas 
buvęs sovietų radaro tyčia 
suklaidintas. Taigi kilo pa
vojus, kad čia galinti įvykti 
politinė "mainų prekyba“ ir 
Bražinskai galį būti išmainy* 
ti į minėtus generolus, kurių 
sovietai nepaleidžia. Bet 
tuo tarpu t» yra tik spėlio
jimai. Bet paskutinės žinios 
iš valstybės departamento 
irgi skelbia prielaidą, kad 
sovietai tyčia JAV genero
lų lėktuvą suklaidino ir juos 
pagrobė, kad galėtų mainais 
išgauti du lietuvius.

Tiek Vliko atstovai, tiek

siunčia telegramas Turkų 
vyriausybei ir nesigaili au- 

į kų savo taujH$bum gelbėti. 
Juk nėra
jjjtfjo 
grąžinti, jų 
miijies bausmė. 
taikos premija teko
JAV "ūkininkui

Nobelio taikos premija 
paskirta JAV mokslininkui 
Normanui Borlandui už jo 
pastangas atsilikusius kraš
tus išlaisvinti iš bado ir skur
do.

Jis išvystė tokių grūdų, 
ypač kviečių ir ryžių, veis
lių, kurios net 6 kartus der- 
ling esnės už kitas rūšis. Jo

su sprendžiamuoju balsu da-, x .
lyvavo 37 aanenya. (Spren- ;. 
džiamąjj balsą turi ir apy-!^ta h®*®1“*210 1° d- 
gardų pirmininkai arba jų £į^r„g1rjr

atstovų kebų nebuvo. NewĮ . ar 
Yorko apygardos atstovo Al€K9ū8 AmbrOZe
nepripažino, nes rinkimai I Spalio 2i d. Loretto ligo- 
vykę ne pagal statutą. j nin£ mirė lg92 m bil^,o

Valdybos pirmininku vie- 10 d. Liudvinavo par. gimęs 
nu valsu išrinktas rašytojas ir 1912 m. į Ameriką atvy- 
inž. Vytautas Volertas iš kęs Aleksas Ambroze-Am- 
Philadelphijos. Jis pasirinks brozevičius. Palaidotas Lie- 
valdybos narius. . tuvių tautinėse kapinėse.

Labai ilgai truko sunkios' Velionis dar Lietuvoje ak- 
užkuhsmės derybos dėl ta- tyviai dalyvavo prieš carą 
rybos prezidiumo. Kaikurių nukreiptame lietuvių sąjūdy, 
stengtasi sudaryti koalicinį; todėl turėjo bėgti iš tėvynės, 
prezidiumą, bet tas nepavy- Amerikoje jis buvo vienas 
ko. į prezidiumą išrinkti šie • uoliųjų lietuviško rašto pla- 
’ vieno plauko“ asmenys: j tinto jų
Vytautas Kamantus, Vacio- JL, i|gai nebus pam&Jišvestos veislės pradėtos au

ginti atsilikusiuose kraštuo-1 Kleiza, dr.Stepas Matas, 
se, ir todėl ten maisto reika-• dr. Eduardas Lenkauskas ir
lai labai pagerėjo.

Borlandas yra 15-tasis a- 
merikietis, gavęs Nobelio 
taikos premiją.
JĮįfįį pašautas Čilės

kariuomenės vadus
Mirė gatvėje pašautas Či

lės kariuomenės vadas gen. 
Schneideris. Krašte įvestas 
karo stovis. Kaltininkai dar 
nesurasti. Sakoma, kad tai 
padarė patys dešinieji, tikė
dami tuo sutrukdyti parla
mentui prezidentu išrinkti 
socialistą Allende.

Parlamentas Allende iš
lindo prezidentu spalio 24 d. 
Jis žada nusavinti stambiąją i 
pramonę ir dvarus išdalinti1 
norintiems tą žemę dirbti.

(669 b.) ir kt Viso labo kan- 
ir inž. A. Rudis reiškia pa- didatų buvo 20.

« Praeitą penktadienį Jung-’ Tokia sąveika sumažintų 
tmėšTautos minėjo sav* 26 tarptautinį įtempimą Ir be
metu sukaktį. Ta proga ne/tarpiško susidūrimo pavojų 
vienas valstybės vyras iš Artimuosiuose Rytuose it 
šios organizacijos tribūnos kitur. Tuo būdu nė '.ienas 
pabėrė nemaža žodžių, ku-'nieko neprarastų, o . a ku
riais buvo apžvelgta J. T. O. mėtų.
reikia ir pareikšta linkėjimų | p,.^ Nixonag dar atkrei.
ateičiai. Ne visos tos kalbos dąmesi, kiek Jungtinės 
buvo optimistiškos, nes ir Tautos galėtų nuveikti kovo- 
J. Tautų reikta nevisada'je ro „„-kotikų plitimu, oro 
buvo sėkminga, šia proga piratais, diplomatų "grobimu 25 minužių kalbą pasakė ir g! kit£
JAV prezidentas Nutonas. | pasiekta platesnių tarptauti- 

Pradžioje ir jis paminėjo nių susitarimų ir jie būtų
siekiant užsibrėžtų tikslų, ir (vykdomi.
neįsikūnijusias viltis. Bet į Žinoma, visa tai, ką prezi- 
aplamai savo kalboje prezi- dentas siūlė, yra tie gerieji 
dentas stengėsi būti optimis-' dalykai, apie kuriuos jau ne 
tas ir bandė nukreipti dele-' pirmą kaitą kalbama, , bet 
?atų akis į tuos ateities idea- kurie sunkiai įgyvendinami, 
lūs, kurie galėtų būti įgyven- Ir šį kartą net Sovietų S-gos 
dinti, turint gerų norų. J atstovas visa tai garsiai už-

Svarbiausias šių dienų 

ka. Bet taikos ir karo klausi.mas tegalįs būti išspręstas * d*n* V18°
tik JAV’irSovietų S-įosge- 1?lxOn“
ra valia ir sugebėjimu sure- įgyvendinti.tiktai... dėl
<mliuoti savo santykius visos imperialistines PJ^1“

Jonijos labui. ’ir išmintingi pasiūlymai vėl
J. Tautų praeities sunkumus, atsimušė kaip žirniai į sieną

Tam reikią atsisakyti jė- ir pabiro ant Jungtinių Tau- 
gos politikos, kai iš lutų ne- tų organizacijos rūmų grin- 
santaikos ar betkuriose de-jdų, be apčiuopiamų padari- 
rybose siekiama ne žmoni- nių.
jai, o tik sau ko didžiausios;
naudos.

• Buvo manoma, kad po II 
pasaulinio karo JAV ir So
vietų S-ga taip pat bendra
darbiaus taikos labui, kaip 
jos bendradarbiavo kare.
Prezidentas norėtų, kad tas 
bendradarbiavimas tęstųsi, 
siekiant žmonijai gerovės, 
nors šios didžiosios pajėgos 
ir turi skirtingas politinį įr 
Opalinį gyvenimą tvarį^n- 

pcias sistemas. Tokiam bend
radarbiavimui reikalingas 
tik gegenis vienas kito paži
nimas ir supratimas.

Taikai įgyvendinti reikią 
nugalėti vienas kitu nepasi
tikėjimą. o bendradarbiavi
mui būtų pakankamai rea
laus pagrindo.

Pirmiausia, reikią supras
ti atominio susirėmimo pa
vojų, kurio pasėkoje žūtų de
šimtys milionų žmonių. O to 
galima išvengti.

Antra, reikėtų bendru su
sitarimu sumažinti išlaidas 
ginklavimuisi, o tas . sumas 
skirti daugiau statybai, ne
gu griovirhui ir, naikinimui.

Trečia, reikia plėsti tarp 
šių dviejų industrinių milži
nų prekybos ir kitus ekono
minius ryšius.

Ketvirta, siekti nugalėti 
pasaulio ekonominius ir so
cialinius trūkumus ir tam 
tikslui suderinti abiejų di
džiųjų valstybių veiksmus ir 
priemones.

Virta)* Kanados už*>enio rei
kalą aintetnM Mttchell Sharp 

Jungtini** Tautone. pa
ti raudononton Ki

nijos priiatiuią į ftią organizaci
ją. Apačioje — jo khunooi Tau. 
tini* Kinijos užaienią reikalą 
ministras Lei Tjo-miug,

ir už savo didelį darbą — 
Chicagos lietuvių istoriją, 
664 psl. knygą, kurioje yra 
sukaupta gausybė istorinės 
lietuvių veiklos medžiagoj..

Mirė Meksikos ĮMČi. 

L Cardenas
Spalio 19 d. mirė 75 m 

amžiaus buvęs 1934-1940 m 
Meksikos prezidentas gen. 
Lazaro Cardenas, pagarsė
jęs didelėmis reformomis.

Jis nusavino40 mil. akrų 
dvarų žemės ir ją išdalino 
kaimiečiams. Jis taip pat nu
savino užsienio biznierių 
naftos pramonę, kuri dau
giausia priklausė JAV kapi
talistams. Jam teko smar
kiai kovoti ir su galinga ka
talikų bažnyčia. Prieš pasi
traukdamas iš valdžios Car
denas leido Meksikoje apsi
gyventi ir iš Sovietų S-gos 
ištremtam Trockiui. kurio 
niekas nenorėjo priimti.

Pasitraukęs kurį laiką po
litikoje nedalyvavo, bet vė
liau, vėl pradėjęs veikti, jau 
nebeturėjo pasisekimo. Jis 
nukrypo į kairę, rėmė Castro 

kilusiomis riauHmia, kuriose ir priėmė Stalino taikos pre- 
buvo nušauti keturi studentai. I mi ją.

dr. Antanas Razma.

Spalio 16-18 dienomis vy
ko rinkimai į JAV LB tary
bą. Visoj rinkiminėj apygar
doj balsavo 1,239 asmenys, 
ir dauguma balstų į tarybą
išrinko prel. J. Balkūną (960 Viršuje Kent, Ohio, uuivemite- 
balsų) ir A. Vakselį (706, to prof. dr. Themas Leugh, a- 
b.). Kandidatais liko G. Nu-' pačioje studentas Craig Morgan, 
tautaitė (703 b.), R. Kezys Jie suimti ryšium au pernai

Z
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mjivm. sa bostoh Nr. 41,1970 m. spalio 28 d.

AtUrine savo pareigą- 
visi eikime pakuoti

Ateinantį antradienį, lapkričio 3 d., JAV-se bus ren
kami 435 atstovų rūmų nariai, 35 senatoriai, o ję^kuriost 
valstijose gubernatoriai, seimeliai ir kiti aukšti pareigū
nai. Išrinktieji asmenys mums atstovaus, kalbės mūsų 
vardu, atliks mūsų gyvenimą liečiančius veiksmus, leis 
įstatymus, kuriems mes visi turėsime paklusti. Todėl kiek
vienam mūsų yra ne visviena, kas bus išrinktas atstovu 
rūmų nariu, senatorium, gubernatorium ar kuriuo kitu 
aukštu valstijos pareigūnu. Todėl rinkimai turi visiems 
mums rūpėti, ir visi turime juose dalyvauti.

t

Eiti balsuoti yra ne tik kiekvieno piliečio svarbiausia 
teisė, bet ir pareiga. Galime džiaugtis, kad gyvename to
kiame krašte, kur piliečiai turi teisę ir laisvę dalyvauti 
krašto politikos vadovų parinkime. Juk šiandien dar yra 
daug kraštų, kur piliečiai tos teisės neturi. Ten juos valdo 
ne jų rinkti atstovai. Be to, yra kraštų kur už nedalyvavi
mą rinkimuose piliečiai baudžiami. JAV-se žmogus yra 
laisvas — jis gali eiti balsuoti, bet gali ir neiti. Bet visi 

to gyventojai gęrai supranta
eina balsuotyrilfeioriškai.

Kądnkti?

lungtiniy lauty vituma posėdžių salę. Jungtinės Tautos buvo juteifftns IMS nt„ Ir Šioje sesi
joje minima jų 25 mėty sukaktis. Tada Ai orgaai žarija turėjo tik 50 narių, o iinnėien joje yra 127. 
Jungtinėse Amerikos Vaktybėse spalio 24 yra paskelbta Jungtinių Tuntų diena.

m. rugsėjo 17 d^ kada jis žuvo lėktuvo 

kalais) ir dabartinis burmietis V Thant, kuris,

um

Jur.gtiniy Tauty generaliniai sekretoriai. Ii kairia į deiinę: norvegas Trygve Lee (nuo 1946 m. 
vasario 1 d. iki 1953 m. balandžio 10 d.), Švedas Dng Hanunanjold (nuo 1953 m. balandžio 10 d.

nelaimėje Afrikoje, ten skrisdamas tarnybos rei- 
ntkoma, jan tos garbingos tarnybos

Aišku. pačius geriausius — sąžiningiausius, pareigin- 
giausius, eilinio žmogaus reikalams jautriausius kandida
tu*.

- Kandidatų netrūks. Jų yra visokių, kaikur net komu
nistų, bet, kaip praktika rodo, laimi tik demokratai ir 
respublikonai. Iš jų teks rinktis tir.kamausius ir kitą ant
radienį.

Abi tos partijos yra buržuazinės. Abiem arčiau šir
dies turtingųjų reikalai. Bet abiejose yra ir tokių, kuriems 19S1 
nesvetimi ir plačiųjų masių reikalai. Tuos mes ir turėtume 
pasirinkti.

Čia neįmanoma konkrečiai nurodyti, kur už ką bal
suoti. Tai nuspręsti turės kiekvienas rinkikas. Jei kandi-1 Jo organas „Tėvynė“, jo ap-l 
datas perrenkamas, rinkikai turi prisiminti, kaip jis iki skričių suvažiavimai, jo iš-’ 
šiol veikė, kaip jis balsavo, kokių įstatymų įvedimą jis rė- kilmingi seimai — visa tai 
mi, kiek atsižvelgė į plačiųjų masių reikalus. Jei naujas— 7Ta ijetuvybės žiburi ai sve- 
kuo jis iki šiol pasižymėjo vietinėje veikloje? ’ ; tlnĮ°Je pa angeje.

Mums, lietuviams, svarbu dar ir tai, kad kandidatas kad Lietuva’yra tik aykžtu_
būtų laisvės netekusių tautų draugas, kad jis nuoširdžiai kas tarp kitų tautų ir kad
keltų ir gintų Lietuvos laisvė reikalą. todėl jos istorija, jos kultū-

.. , _x . , . . , . . ra, jos kalba ir menas ne-Žinoma, butų labai malonu, kad mes turėtume savų daug teturi OTorio jr mcnka
kandidatų net į atstovų rūmus ar senatą Washingtone. g Jo nauda. Tai yra klaidin- 
Tokių neturime, bet turime kandidatų į vienos ar kitos
valstijos seimelius. Mūsų pareiga už juos balsuoti.

Susidarykime apie kandidatus savo nuomonę dar 
prieš balsavimą, susirinkime apie juos žinias, jas apsvars- 
tykime ir tik tada sąmoningai atiduokime savo balsą.

Bet balsuokime visi. nes kiekvienas balsas turi reikš
mę ir net gali būti lemiamas.

Km teks SLA milionai?
SLA reiškia Susivieniji- taras kvotėjas Steponas Bie- 

mą Lietuvių Amerikoje. Tai žis ir kiti, — visi energingi 
yra seniausia, didžiausia ir ir darbštūs Susivienijimo 
turtingiausia mūsų broliška veikėjai., bet amžinai dirbti 
orgąnizacįją Amerikoje. Sa-mūsų organizacijai negalės, 
vo turtą ji skaičiuoja milio- Negyvens amžinai ir visi da
nms.

Nae Tse-tnngo strategija
\ f S

Komunistinė Kinija nuo 
mūsų toli, ir jos vado Mao 
Tse-tungę baisuj j^Ui mus 
pasiekia. Dėl to kaikas lin
kęs manyti, kadif raudono-

Kas kitur rašoma
Gomulkos Lenkijos dul- Kitas nuo Gomulkos pa- 

kių nusikratę ir Amerikoje sišalinęs profesorius Gelia 
apsigyvenę du lenkų profe- (niekad partiečiu nebuvęs) 
šoriai ir vienas amerikietis sako: t
svarsto marksizmo ateitį' „Tarpe visokių marksiz- 
Rytų Europoje“ Slavic Re- m0 krypaiy tojj kuri buvo 
view žurnalo birželio nume- akelbiama (ir dar tebeskol- 
ri’je. Partijos nariu būvąs ir biama| w pritaikoma Ru- 
filosofu pasiskelbęs Leszek gjjoje. marksizmo turi kuo 
Kolakowski (dabar dėstąs mažįau3iir.
filosofiją Kalifornijos u-te), . .
pareiškia: 1 Lenino ir Stalino mark-

„Galime drąsiai sakyti, sizmas, tiesa, paklojo ideo- 
iei Rusijoje įsiviešpatautų loginj pagrindą pasiimti did- 
žodžio laisvė, marksizmas ruay ragan daugeliui tauty- 
atsidurtų mažiausia žmonė- išnaudojant žodžius
se susidomėjimo sukeliančia tarp tautiškumas,. brolybe, 
pasaulėžiūra“. • lygybė. įslaisvimmas, taika

Jis nurodo, kad net taria- *r socializmas. Ant atžaga- 
moji „naujoji kairė“ laiko re^ko carų despotizmo 
paniekoje Sovietijos ideolo- gyvėsių p ideologija pa
siją. besiskelbiančią „gry-1 modemiskesnę impe-
niausiu marksizmu“. Tai,nW • „ „

1 Prof. Gelia toliau sako:
„Marksizmo iškraipymas 

prasidėjo, kai tik įvyko pro- :

rodo, kur vėjai pučia.

ir vidaus politiką daugiau 
grindžia carinio rusiškojo 
imperializmo idėjomis, nors 
jos ir pridengiamos komu
nizmo vėliava, tai Mao Tse-

sios Kinijos grėsmė Vakarų tungas yra iki šiol išlies 
pasauliui yra menka, nors tikras pasaulinės revoliuci
joje gyvena ir per 800 milio
nų gyventojų. Kai kalbama __
aP*e Kinijos pavojų ir stato- pasekėjq fanatizmas yra va
rnos pnesraketinep raketos karieciui net tikrai neįsi- 

Estiją, Daniją. Olandiją, į gintis nuo Kinijos atominių; vaizduojamas, nes jis siekia 
Šveicariją ir kaikurias kitas 'bombų, kaikurie JAV su- kone masinio pamišimo ri- 

' šalis. O vis dėlto šitos šalys; vaikėję senatoriai visom ke- ,bos. Tokio nėra buvę netgi 
užima pagarbią vietą didžių- ‘ turiom priešinasi tokiom į Stalino laikais Sovietijoje. 

į jų tautu šeimynoj. i JAV administruos ir kraš- Kaip jumg atrodytų, jei.

i Prideramą vietą užima ir tiesu realv re*kėtų kasdien kartotiLietuva. Tiesa, po AntrojoJįTvS dau^ri^ė^ n«tų ilgesnes ar trum- 
—i.— yra daug rimtesne, negu, p^Įnes įtraukas visiems su-

senatonų. rašomojo stalo gj^jayug prje§ darbą ir po

ga pažiūra.
Tiesa. Lietuva nedidelė. 

Bet ji didesnė už Latviją,

jos apaštalas. Pridėkime 
dar, kad jo ir jo tikinčiųjų

h- f ; S d let ari nė revoliucijš1’IflbftrtiV11
las yra pasaulinė revoliuci- šiai atsilikusioje Eilropdfc 
ia.“ To jis ir siekia. i imperijoje. Kiti iškraipymai į 

Pagal jį auganti pasauli-' padaryti, kai ši imperija 
nio karo grėsmė slepia sa- pradėjo savo nagan grobti 
vyje dvi galimybes: arba tas kitas Europos tautas, kunos 
karas pagimdys revoliuciją, Mvo krauju ir kultūra buvo 
arba revoliucija užgniau- nerusiškos“.
šianti tą karą. | Profesorius įvardina Ju-

t- i j ! Foslaviią, Vengriją, čefco-Jis manąs, kad vadina- slovakiia Lenki ia.Lietuva
mieji mažieji „išlaisvinimo
karai“ palengva ir nuoaek-liai skina kelią į revoliuciją dy^
¥ » palaipsniui jau ir vyk- Ba,tijo8 ^^^1 negį" 
do, tuo budu mažindami vi- )js daag ka|bėti gpie 
suotimo pasaulinio o pa- nykstančią naujų srovių ko-.

vą prieš maskvinę senovę.
„Išlaisvinimo karų“ bei Jis tačiau suėjo, kad gy- 

paskiruose kraštuose revo- venimas išmokęs ir baltie- 
liucijų pradžia, židiniai, iš čius, kain išmokė kitus rytų 
kurių jos turi užsidegti, yra europiečius, gražiai skirti so- 
riaušės. Tokias riaušes Mao cializmą kaip ekonomine te- 
ranka įvairiuose kraštuose orija nuo komunizmo kaip 
ir organizuoja. Kaip mato- totalitarinės ideologijos. Vi- 
me, dabar jų turime ir JAV, į soje Rytu Europoje įvairiais 
kurstomų per Kubą atvež-1 pavidalais klesti nacionaliz- 
tais komunistinės v Kinijos! mas ir kovoja su maskvire

komunistine ideologija. Vie
nas lenkas profesorius, se
nas socialistas Lipinskis,

, .... ... 1^56 metais, kai Lenkijojemo komunistinio tikėjimo . ... . .... v . • tz- - (buvo kiek laisviau, rusams

degtukais.
Sovietų Sąjunga Mao Tse- 

tungui yra ne tik jo skelbia-

eretikas, bet ir Kinijos že-i j pasakė. „Nemanvki- mių grobėjas, su kuria jis!*^ 
tikisi atėjus laikui tinkamai le' Kaa sociallzmas Vra tleR

(pasaulinio karo ji neteko

nuo sveiko proto tolimas, 
kiek jūs manote“.atsiskaityti. Bet JAV-bės, jo 

žodžiais, — „didžiausias pa
saulio imperialistas, kapita
lizmo tvirtovė ir revoliuci
jos priešas“. Mao nujaučia, 
kad Kinijos ir Sovietų Są> 
jungos ginkluoto konflikto 
atveju JAV galinčios sovie
tus paremti lygiai taip. kaip 
juos parėmė kare su hitleri
ne Vokietija. Todėl Kinijos

• • •
Amerikietis prof. Cyril E. 

Black prisimena senovės 
Lietuvon nuo nuožmaus ca
ro Ivano IV pabėgusio kuni
gaikščio Kurbskio laiškus, 
kurių viename jis rašė: 
„Dvasios autoritetas yra 
vienas dalykas, caro valdžia 
—t kitas.“ Toks santykis šiuo 

tarp. Maskvos

•11 i » r\ . c v nes vvrs xų, KciSOmOjO’savo nepnklausomybes Bet s,rat ar idealisty
lietuvių tauta tebėra labai, svaič^jinlai.. 
gyva, ir jos kalba, jos kultu-1 . ..
ra gražiai vystosi toliau. I Kinijos komunistų siste- 

Jei kas sakytų, kad mes minga veikla, ruošianti de- 
perdaug apie savo tautą ma- mokratiniam pasauliui pa
nom, tas turėtų pažiūrėti, kasynas, yra juntama jau 
ką apie mūsų tautą mano šiandien. Jos rezultatai yra 
fevetirai moksliniai šaltiniai, ne tiktai kruvini ir neuž- 
fcakysim, tokia kaip „Ency- baigiami konfliktai Pietų 
elopedia Britanica“. Kalbė- Vietname, Kambodijoj, La- 
damas apie indoeuropiečių °*e i^mpa Ptetų Ir Žiū
kai bas, šitas veikalas neap- r®s K°rčjos pasieny, bet taip 
sieina be lietuvių kalbos.' Pa^ P€rversmai Afrikoje. 
Filologams, lingvistams ji pjetu Amerikoje ir vadina- 
oadeda suprasti ir kitas kai- masis pastarųjų metų revo- 
bas. Ir aplamai, apie mūsų Bucinis nidėjimas Jungtinė- 
tautą šita enciklopedija kai- ge Amerikos Valstijose. Juk 
ba su pasigrožėjimu. Lietu- Jr čia demonstrantai daug 
viski veidai, jų oda, jų akys rečiau kiloja kokio Brežne- 
esa daug švelnesni, daug in-į vo ar Kosygino paveikslus, 
teligentiškesni, negu rusų ar 0 dažniau — Ho Chi Minh 
lenkų išvaizdos. Todėl ne
nuostabu. kad ir garsusis 
Tadas Kosciuška, būdamas

darbo, choru jo žodžius at
giedoti važiuojant traukinio 
vagone ar autobuse, net ir 
prieš valgį, kad neužspring 
tume ar kad geriau yirškin-
tų. Jo žodžiai ir mhftjft .”įy- komunizmo pirminis uždą* metu 
do“ ligonius, *garąrttūpją4! y^^^AV-bes vappnti »s^do“ ligonius, /gararttūpją" 
pasisekimą betkūtiSme čįąr- 
be ir net „nubado“ blogus 
sapnus miegant Taip kala 
i galvą savo tautiečių milio- 
nams šio apaštalo propa 
gandistai.

Mao dabar yra 76 metų 
amžiaus ir dar nesirengia 
su šiuo pasauliu atsisveikin
ti, nors jo priešininkai jau 
seniai jam pranašauja ligas 
ir greitą mirtį.

Jis yra vadinamųjų ribotų 
„išlaisvinimo karų“ strate
gas. Tokių ”karelių“, kokių 
mes jau turime Indokinijoj, 
Artimuosiuose Rytuose ir 
neabejotinai dar turėsime ir 
kitur ateityje. 7

Aišku, tokie „riboti ka
rai * visada gali būti neribo
to pasaulinio karo priežasti
mi, bet Mao Tse-tungas ne
seniai pasakytoje savo kal
boje pareiškė: „ Pasaulinio 
karo pavojus * egzistuoja ir 
visų kraštų žmonės turi bū
ti tokiam karui pasiruošę,

fcartiniai SLA nariai. 
Todėl____  savaime peršasi

dėfkad jf įsikūrė dar per-i klausimas, kas užims jų be
eitame šimtmety, kai kitu kai jie pasitrauks? Ir 

kam tada teks milioninis 
SLA turtas?

Atsakymas aiškus: 
Senųjų vietą turės užimti 

naujoji karta — dabartinis 
mūsų jaunimas. Todėl SLA

.‘Kodėl ji seniausia? To-

lietuviškų organizacijų dar 
nebuvo. Įdomi buvo jo pra
džia. 1886 metais susirinko 
New Yorke būrelis lietuvių 
ir užsimojo sujungti visus 
Amerikos lietuvius, kuriu
Ud» būta apie 50.000. Ir tu I ya'dyba jau dabar kviečia 
pačių metų rugpiūčio 15 diel į Jamuoliue rašytis į Susivie- 
ną Shenandoah-ryje buvo niJir^ą« Jo tikslas gražus ir 
sušauktas suvažiavimas, ku- naudmgas^ palaikyti ketu
ris įkūrė SusivUnijimą Visų vyb?’ šelpti moksleivius, ru- 
Lietuvių Amerikoje. Taip ■ y * • •
gimė dabartinis SLA.

Prasidėjęs nuo mažo bū
relio, per 84 metus SLA iš
augo į didžiausią mūsų or
ganizaciją, kuriai šiandien 
priklauso tūkstančiai mūsų 
tąutos žmonių — gražiai su
brendusių vyrų, moterų ir 
dąilaus jaunimo.

-Biš žinom, kad žmonės 
SU mule negyvena. Dabarti
ni 0LA valdyba, preziden- 
tau Povilas Dsrgis, iždinin-

nanų šeimomis,
Jau vięn dėl to mūsų jau

nimas tufėtiį'iSšytis į Susi
vienijimą:, B8V piniginė ir 
broliška pkrama. kurią Susi
vienijimas teikia savo na
riams, tai dar ne viskas. Yra 
ir kitų vertybių. Tai lietuvių 
tautos kultūra, jos kalba, 
jos menas ir jos istorija. Tai 
yra be galo įdomus lituanis-

gudų kilmės, sakė: ”Aš — 
lietuvis.“

Na. jeigu jau tokie pasau
linio masto mokslo veikalai 
tain aukštai vertina mūsų 
kalbą ir jeigu tokie kitu tau
tu vyrai skelbiasi esą lietu
viai, tai Amerikoje gimu- 
siems mūsų jaunuoliams juo

8. UZ8ienyJe diktatūros. Marksizmo, kaip

- M Eufrazina Mikužytė, dak- phdeda tuos dalykus pažinti.

tikos lobynas, šitų dalykų vertėtu glaustis prie
nežinodamas, lietuvis nebus /F. ra®3j18 i įle^uvill
inteligentas. Susivienijimas Susivienijimą Amerikoje.

S. Machebonas

ir Mao Tse-tungo.
Pasaulinė revoliucija ir

"proletariato diktatūra0 yra 
visu komunistų galutinis 
tikslas, tfk i ta tikslą jų ke
liai šiek tiek skirtingi.

Kai Sovietu Sąjunga pa
staruoju metu savuuMenio

Lietuvių taųt< 
vajuje. Aukokime per Tau* 
tos
vai! '•n

riaušėmis viduje, o užmez
gant diplomatinius santy
kius su JAV sąjungininkais 
— kenkti bendrai Amerikos 
brėžiamai politinei linijai.

Diplomatinės Mao strate
gijos daliną pasisekimą pa
tvirtina ir šiomis dienomis 
užmegzti santykiai su JAV 
kaimynu Kanada.,

Kinijos kurstomiems „iš
laisvinimo karams“ ir riau
šėms yra išmetami šimtai 
milionų dolerių. O tie dole
riai ne tik atitraukiami nuo 
kiniečių burnos, bet sudeda
mi ir pačių Vąkąrų1 kapita
listų, vedanfių Jo , Kinija 
prekybą ir godžiai ‘graiban
čių pelną. ‘

Reikia manyti, kad godūs 
vakariečių kapitalistai ir su- 
vaikėję politikai lygiai taip 
pat nupenės ir Mao Tse-

įtikinančios pasaulėžiūros 
autoritetas, yra nukritęs pa
čioje Sovietijoje ir Rvtų Eu
ropoje. Čia autoritetingą 
vietą vis dažniau užima na-, 
cionalizmas (taip teigia Ko- 
1akowskis ir Gelia), prisiri
šimas prie savo tautos ir tra
dicijų, kas pas didrunus, de
ja, yra išvirtęs šovinizmu. .

• • •
Prof. Black nurodo, kad 

maskviečiams ypač nepatin
ka Vakaruose plačiai reiš
kiama pažiūra, kad Ameri
ka ir Sovietija yra ne dvi sa
vo eaUišjs prieštaraujančios 
santvarkos, bet dvi priešiš
kos pelltinšs galybės su a- 
biem bendra „pramonine vi
suomene“. Antiškai tai bū
tų „theory of a tingle in
dustrial sodely“, o rusiškai 

teorija edinovo industrial-
tungą bei jo palikuonį, kaip novo obšėertvs“

bet svarbiausias mūsų tiks- tatorių.

jie išugdė rusiškąjį raudon- 
kailį lokį, kaip apginklavo 
Hitlerį ir dar nevieną dft-

« petito 8odeti joje li
gi nesenų laikų buvo visai-y n___1 ITfl yMllMM.
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
KANADOS NAUJIENOS LOHDON, OUT.|Sijo 6 d. Buvę apie 40 pa- 

.akaitininkų. Atidarymo die- 
___ *nę dalyvavę per 100 aame*

KAN"SlJiETUV,V lie^ Y*tol| .KyUt: 2 ir 3 dienai,; Spalio 11 d. buvo Vilniaus
DlENA i į08 .. ^vUl’. Pr?dedan‘ paskaitos buvo vakaran. Ki- KnUa Lietuvių S-gos šuva-

f Monitoboe provincija, nei tos 38 ar mažiau vyko pa- naivia
Londone. Ont., spalio 9- įvienas neatvyksta dėl liepa-' prastom darbo dienom. tai|w ne tik » KAna-

11 dienomis įvyko šešioBk- prasto nuotolioVakarų Ka- daugeliui buvo neprieina-* d bet ir iš Detroito bei 
tosios Kanados lietuvių die- nados lięftuyiai tokias dienas' mos.
nos iškilmės. Į rengia atskirai ir jaa vadina

Spalio 9 d. buvo jaunimo Vakarų Kanados lietuvių 
susipažinimo vakaras-šokiai dienomis. Bet dėl to gal ne- 
parapijos salėje. Jaunimo iš verta ginčytis“ 
artimųjų ir tolimesnių vieto- j Jis pabrėžia, kad Prano 
vių prisirinko pilna salė. | Baltuonio skulptūromis iš

Spalio 10 d. buvo krepši- medžio šakų ir šaknų lietu- 
nio rungtynės, dalyvaujant viai labai domėjosi. Ekspo- 
Detroito L.S.K. "Kovui“,' natų kainos buvusios nuo 
Toronto L.S.K. "Aušrai“ ir,$45 iki $600. Nemaža jų 
Londono L.S.K. "Taurui“. J parduota.

Vakare Londono arenoje Programoje dainų buvę 
buvo susipažinimo vakaras, mažai, ir nevisos gerai su- 
Dalyvius linksmino 9 asme- rlainiintna ftoriaiiajai pori

nu orkestras. Svečių — se- rodęs Montrealio "Ginta- 
nimo ir jaunimo — buV6a- ras“. Iš Šokių geriausiai pa- 
pie 1,300. Lietuvių kolonija, šoktas Aštuonytis. Išgarsinta 
lrnri teturi tik 7R teimaa ku. JU.Ka

Rugsėjo 5 d. vakare buvo 
koncertas - literatūros va
karas, ir ta proga buvo į- 
teikta Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premija poetui 
Henrikui Nagiui už geriau 
šią 1969 m. išleistų knygų 
— jo poezijos rinkinį "Bro
liai balti aitvarai.“.

Rugsėjo 5 d. paminėtas ir 
100-tasis kan. Tumo - Vaiž
ganto gimtadienis. Paskai- 
tirinkas buvo Jonas Aistis.

Ar minėsim Stoif. Seimų?
Gegužės 15 d. suėjo 50 

kuriteturitikT^tTS^didėito met5 2"? Lietuvos Steigta-
traukusi į Lietuvių dieną to- entuziazmo nešutk žinai Ap- mo^° Seim<> pirmojo pose- 
kį gausų lietuvių skaičių, ga- lamai, pasigesta įvairesnės 
li tikrai didžiuotis. s programos.

Spalio 10 d. Centennial sa- "Gerai, kad nebuvo ilgų 
Įėję buvo Pr. Baltuonio kū- kąlhij, Ir saviškiai ir svečiai 
rinių paroda, pamaldos ka- sugebėjo pasveikinti trum- 
talikams ir evangelikams, ir pomis kalbomis“, pastebi 
iškilmingas susirinkimas — korespondentas, 
koncertas. j

Jaunieji menininkai kaip 
tvanas užliejo sceną. Visi
tautiniais drabužiais pasi- Apie tuos, kurie iškeliavo 
puošę. Scena tapo tarsi gė- „ _
I vnM I RufcP^čio 2 d. Sunny-
y Ki*wi brooėk ligtolinėje mirė 59

Sugiedojus Kanados him- afn«-1M as-jr*.

TORONTO, ONT.

džio. Spaudoje ta proga bu
vo plačiai išryškinta jo 
reikšmė nepriklausomos Lie- * 
tuvos gyvenime..

Didesnės kolonijos-tą su
kaktį jau paminėjo, bet ne 
Toronto. Kol kas negirdėti, 
kad kas ruoštųsi čia tą su
kaktį minėti.

Chicagos. Jį sveikino LB 
pirm. A. Pocius ir Kanados 
LB valdybos pirm. dr. S. Če-f 
pas. Į

Draugijos valdybos pirm.; 
Kasys Veikutis padarė pra-j 
nešimą vilniečiams opiais j 
reikalais, kvietė narius stip
rinti veiklų. 1971 m. pasiro
dys vilniečių leidinys "Nu
žmogintieji“. Toje knygoje 
bus ir Petro Cesnulio atsimi
nimai iš lietuvių politinių ka
linių gyvenimo lenkų kalė
jimuose.. Knygai išleisti su
važiavimo metų Edmundas 
Cicėras iš Londono paauko
jo $100.

Diskusijose aktyviai daly
vavo E. Cicėnas, K. Bogu
šis. V. Šimkus iš Chicagos ir* 
kiti. Suvažiavimui pirminin
kavo Soplys iš Toronto.

J. šarapnkkas

Lktavią DerMaiakų dr-jos Ncw York. kaepaB pirmininkė Bronė ŠpMtonė {teikia 
Steponai Briedžiai (vidury) rugsėjo 20 d. suruo fttanre poteryje jem pagerbti 70 aretų

proga. Pačioje kairėje — Jonas VHkai tis.

0H10 VALSTIJOJE
PAKELE MAŽIAUSIĄ 

ATLYGINIMĄ
Ontario provincijoje nuo'

CLEVELAND, OHIO

Clevelando tautinių kul-

loee. Po Stalino mirties iš 
Sibiro grįžo jau palaužtos 
sveikatos. Prieš trejus metus 
atvykęs į Clevelandą, čia 
dar gyvai reiškėsi lietuvių 
veikloje, džiaugėsi šio kraš
to laisve ir buvo berašęs sa
vo atsiminimus. Deja, stai-

: spalio 1 d. mažiausias prtva- . 
lomas atlyginimas pakelta»tūriniM darželių federacijaRugpiūčio mėnesį Toron- iki $1.50,TsUtybos darbi-, U d. surengė 25-jų _____________ __ _

te kasmet vyksta paroda, ninkama $175 valaidaL metinę šventę—"One World gi mirtis neleido baigti visų 
šiemet ji tęsėsi 3 savaites.! Nuo kita metų balandžio T* prosM rumunų užsibrėžtų darbų.
Rugpiūčio 22 d. tos parodos i d. visiems mažiausias atly-Į tautiniame darželyje ati-1 Visiems jo artimiesiems 
komitetas skyrė pabaltie- ginimas bus $1.65. statybos dengtas bronzinis paminklas reiškiame gilių užuojautų.

kvietė Lietuvių Bendruome- į“ a“t Tai dienai vadovavo darbininkams $1.95. rumunų tautos veikėjui Ge-
A ką. RugpiŪCIO 7 d. mirė Aa- žinolMll vimiomanininkafL - -

m. amžiaus __________ __ną, programos parnešėja nUQ
Gražina Petraus enė pa- jįg girgUiiavo iigegnį lai-

nės pirmininką A. Pocių va
dovauti oficialiai daliai. Jis tanu Alseika, 57 m. am žinome* visuomenininkas, 

lietuviškos radijo valandė-

ti Londono universiteto pre- vedėjas J. R. Simanavičius.

NASHUA, N. H. 
Trijų valstijų Keturis—

, lėtume sudėti dar daugiau, 
nes jb tarnaus mūsų ateičiai, 
juo naudosis tie, kurie savo 
rankose neš lietuvybės žibu
rį užsienyje.

rlB viCIMI

MIAMI, FLA.

arge Enescu. Į Aukoe Keturių gimnazijai
Amerikos legionieriams' Vasario 16 gimnazijai Vo-

atnešus ir pagerbus vėliavas kietijoje reikalangas naujasi____ ___________ ui— ______ _______ «________ ____ C..t universiteto pre- ni-« j n„mUr if.mn. ~ ir sugiedojus Amerikos him- pastatas mokinių bendrabu-
ridenta ir miesto burmistrą To. į°Įe 1?.t,v.‘.al.lr fo n* »»8>M » ™munų k»H»- fiut Numatytajiad jis atsi-

Spalio 11 d. buvo Sau-. 
daros- 52 kuopos susirinki- \ 
mas, kuriam pirmininkavo * 
J. Jankienė. Jame nutarta* 

| vergti banketą lapkričio 1 d.
5 vaL popiet Lietuvių klube , 
(3655 N.W. 34 St).

¥ v • Durm?V riafligoninėje, Weston,.To-;^
j. Meiiure, kuto perszane ronto priemiesty, mirė Ma-l n Hampšhire ir Maine valsti- n1“’ aP’nM1IIIW *V;c.?yYtwv VT Soalio 11 d ivvko SLA 1
ir ministro pirmininko svei- « Mirusioii” ,? nepasirodė, o P«“ nuopelnai rumunų tautai ir karų Vokietijos vyriausybė 8*™^-
kinimą. Dar sveikino Vliko i PJ* Įiema atotovaub turėjo so- , visai žmonijai. pažadėjusi duoti tam reika-l44 ^P” susinntamaa. Ja-
FLB Vp?rm ^St ’ R^ni^’ ’nuo pl“n8«s- Rugsėjo 17 d. į pa*Jyta gėda 'ueteria’ms j« valstiją lietuviams, ku- i Meninėje programoje bu- hX i ^>P« n»rt» — A- Andru-
Uetuvos generalini, k^|^SXi&ŽOTHr mOril^Mntiem, šokė- ^^ -^dlmė-! .

las dr. J. Žmuidzinas. I k ^ T^ jams, o aplamai ir visam mū- Šimų, kuriame, tarp kitko, ir liaudies dainos (solo). L—.------- .. Kaminskienė. SLA seime
Kalboms pasibaigus prs- kuri’.bu¥o ved«? sų jaunimui,
ivatooms pasi Daigus, pra-.gj„ metų vagano menesj. 

sjdejo menine programa. Rygoje 21 d. Wellesley li- 
Pirmieji pasirodė Montrea- mirė Ir M—

(solo). • . • • • • «•
rašbiha: | Clevelando indėnų jaunuo- j* ta gimnazija ir sudės li-

j "Nashm BALFo skyrius lių grupė parodė savo tauti- USJ rec a J*
Į tradicinį aukų vajų (jau 26- r,ę aprangą ir šokius, paly-' Bendrabučio statybos rei- 
.............  - --  ’ —1  i kalais Cleyelande neseniaiMn ”p;ntono“ virsimi T>m m *-JeksBiidras, fii) skelbia nuo spalio 15 dimus būgnais ir riksmu, i kalais Cleyelande neseniaiho Gii^ro sokejai. Pe jų met ; Rugsėjo 7 d. - Darbo . i lankėsi statybos komiteto

buvo Hamiltono ”GyvaU- Diena — buvo ir paskutinė '“ .tP, ” ” „JlTl Buvo pasižadėjusi daly- ------------ -
ras“, Londono “Baltija“, j raOT parodos diena, kuri pavadin- VaUU ir betuvi^ šo-Toronto “Birb^ė“, Toron- ^d <Sde^X * * ’NMtamIbua.lJ 1970“, tr BA™ S
to “Gintaras“, RodneyDeh- vakirfee R lietuviškai išeitų _ “Kaim- p* ab i Oficl,‘lal. '“‘“v“™ at^
"• SI ^tų sulaukusi, Utton BALT* šelpti''“'"'
k-lil!O i£?i’!raŽi’d<Š’-*“■!UriSSLiVeKoŽėbuJTŽ’ikroatai, lenkai, ukrainie-

aasftssu: S5SSJS

vavo M. Chainsusk— . I . ' t r .nvKnM k. draugų takas prašo-

pirm. kun. Alf. Bernatonis. 
Jis čia surinko grynais per 
$2,000 ir eilę pasižadėjimų.

Kaminskienė. 
dalyvavusi narė J. Jankienė 
pranešė apie seimo darbus,

Mūsųpsdėlui
Ona ir Luptas Stasnilipi 

nuoširdžiai dėkoja sįįnumš, 
marčioms ir draugams

klausėsi ir gausiai plojo. u.ita; Rūgėjo 24 '
Šventę baigiant kalbėjo). _jrt gg metus išgyveno,! Dabartinė lietuvių visuo-

Kanados lietuviu Bendruo-; yĮrJ.T Folevtas, kilęs nuo į menė yra kitokia, negu buvo 
menės valdybos pirmininkas i «auK„ Velionis buvo pir- seniau. Tarp atvykusių prieš
jr',.S'x^*t,a2' p*rei*“ P’-'mesnto imigracijos lietuvis, antrąjį pasaulinį karų Hetu- 
dėka Šventės ren-ėjams. ils Norg a, Stambių diplomų aehuvo ėia baigusių 
nraneiė. kad 1971 m. Šventė „eturėjo bet mokėsi ir buvo aukštąjį mokslų, bet jie bu- 

baig^St Johns Ambulance vo didesni idealistai. Jie 
kursus. Ūko žmona ir trys dirbo, kiek pajėgė: rteigi 
mokyklinio amžttrn vaikai: draugijas, parapijas, eho- 
Rugsėjo 28 4, iigyven^ M rus, mokyklėles. Šalpos fon- 
mstia, mirė Sta«s Kymaa- dus, rengė vaidinimus ir B- 

tokiais būdafa rūpinosi išlai
kyti Hetavybę.

Tada kasmet Kanados 
parodoje būdavo įrengiamas 
lietuvių skyrius. Jį aplanky
davo tūkstančiai parodos 
lankytoju. O dabar, kaip 
matėme. Uetuvių Bendruo
menės apylinkė nepajėgia ar 
nenori toj parodo pasirody
ti.

bus St Catharines mieste.
J» šarapnickas

me pasiųsti iždininkei:
Mm. B.
4 Haflock 

NpdMMuN.lL
Atsišaukime nurodoma, 

kad pernai Nashua Ayrius 
(kuriame 21 narys), surinko 
ir centrui išsiuntė $500.

Skyriaus pirmininkas yra 
Kazys Grauriys.

Kor.

HARTFORD^ CONN.

ravo Lietuvių kultūrinio k Wa3hingtone lietuviai su- 
darželio pirm. Kazys. Kar- jo kelis šimtus tūkstančių, 
pus, kuris yra ir minėtos bendrabučio statybai tu- 
federacijos valdybos narys.

Negausią publiką sudarė 
įvairių tautų vyresnio am
žiaus asmenys. Jaunimas net 
tokiais atvejais "blizga“ sa
vo nesirodymu.

Jei koplyčioms Vatikane linkėjimus vedybi-
- nio gyvenimo 50 metų su

kakties proga.
O. ar L. StMhdiai

M

Greičiausias, taupiausias ir kelias silpti

Kitas korespondentas ta 
profm mums rašo:

’TMeš 16 metu hamilto- 
niečiai surengė Pirmąja Ka
nados lietuviu diena- Ji pa-
±£•±^23^ ±?Jšiųj’iIrdaugUu,betk^»ngi 
tatža geroko pelno, jotas į fconniBfotų į vadinamųjų 

J*V reJ<ta drątfau ir "progresyvią* artimieji dai-

jinL k»P°“e> 10 aPic
taiųją dali wdaro aidimo- jnforma-
staase miestuose ryvenan- Lii,.
tieii Kehiri ai, atvyksta taip 
gal ii JAV.
* Fbvadbdmas Kanados ne
tariu diena gal nėra visai
tikslus, nes J jis suvaitoja «» fnriHėjo rugsėjo 1 d. 
rytinėje Kanadoje gyvenan-ir su pamaldom briglri rug-te. FaaM.

Visi Čia mirusieji palaido
ti Lietuvių šv. Jono parapi
jos kapuose Port Credit, ne
toli nuo Toronto. Tra miru-

Visuomenininkas Kons
tantinas Rūkas ir Sibiro 
tremtinė Stefaniją Rūkienė 
fihlkėlė gyvent į Hot Springs 
Kantas valstijoje. Spalio 4 
dieną jiems buvo surengtos 
gražios MeisUMa,

* Linkime Rūkams daug lai 
mis naujoje ristąja.

j
Fer VUKų tėvynei laisvės^ KvMtĄJ?

ateitis—risi aokojaomTaa-

Jau buvo rašyta, kad su
darytas komitetas Antrajam 
jaunimo kongresui rengti, 

i Lapkričio mėnesio pdbaigo- 
[ je įvyks sąskrydis to kongre
so darbotvarkei paruošti. 
Bus svarstomas ir bendravi
mo su okupuota Lietuva 
klausimas. j

Mirė buvęs Sibiro tremtinys 
. Benediktas Butkus ♦

Chicagoje mirė čia gyve
nęs mokytojas Benediktas 
Butkus, 70 ra. amžiaus. Mi
rė staiga viešėdamas savo 
sesers namuose. Palaidotas 
Clevelande spalio 9 d.

Velionis buvo solistės Al
donos Štempužienės tėvas.

Jis bolševikų buvo ištrem- 
tas į Sibirą ir ten ilgus metu 

'buvo kankinamas įvairiose 
priverčiamojo darbo stovyk-

savo giminėms Į Lietuvą ir USSR 
yra nupirkti jiems

PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CRRTIFICATBS 
— SPECIALIUS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS — 

kuriuos galima pakeisti į pirmos rūšies prekes specialiose 
Vneshposyltorz’o užsienių valiutos krautuvėse 

KOKYBft YRA AUKŠTA 
Z KAINOS ŽEMOS

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės į bet 
kurią musu prisi.iunjnisiy firmą:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 Wost 45 St., N«w York, N.Y. 1009B 

TeL 212 a 5-7B05
PACAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY, INC. 

1776 Broodreay, N«w York, N. Y. 10019 
TeL 212—561-772B 

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC 
716 Walnot Street, Pkilsilelpkb, Ps. 19166 

Tot. 215 WA 50456 
ar } ju skyrius, ar tiesiefiai į:PODAROGIFTS, INC.-

229 Ptak Avė. Soetk, Nore York, N.Y. 10606 
ToL 212 226-6647

r 8 P t J 1 M A S 1
Jei norite bflti sasgūs ir kad atsakymai tetų rreltal at- 
KktC atsakykite TIKTAI pre virtoje išvairiatM 
firmas ar ia skyrius, kurios yra oficialu pripattitoe 
atstovauti Rjdarogifts, Ine.

MeeMeMNwwewaMaaMwaMOTeeMeeMaeeweMWMwreaaMMeM
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Nr. 41,1970 m. spalio 28 a.

j Iš pavergtos Lietuvos f

Rūtai okupantai, šalin iš Lietuviui
Paminklas Žemaitei

«
Skulptorius P. Aleksand

ravičius jau prieš porą de
šimtmečių buvo sukūręs ra
šytojos Žemaitės skulptūrą. 
Už ją jis gavo Sovietų S-gos 
premiją. Kūrinys ilgą laiką 
buvo rodomas Tret jakovskio 
galerijoje, kur juo grožėjosi 
gausūs lankytojai. Šis kūri
nys pasitarnavo modeliu Že
maitės paminklui, kuris ati
dengtas Vilniuje Lenino 
(buv. Gedimino) prospekte 
tarp Sveikatos apsaugos mi
nisterijos ir technikinės lite
ratūros knygyno. Paminklas 
yra 3 metrų aukščio, atlietas 
ii bronzos, žemaitė sėdi ran
kas sudėjusi ant kelių ir pa
skendusi savo godose......

Mirė *S. Pečkausluutė
Rugsėjo 4 d. Židikuose,

metus eidama , Sofija Peč- 
kauskaitė. rašytojos Šatrijos 
Raganos ?;J?ečjq»uskaitės se
suo. .

Vilniau*
Lazdynai

Tai du nauji užstatyti ra
jonai. Žirmūnai yra tolokai 
už Antakalnio antroje Ne
ries pusėje. Lazdynai dar 
nevisai baigti užima 460 ak
rus ir skirti 40,000 žmonių 
gyventi. Jie yra keli kilomet
rai už Žvėryno. Namai pa
statyti 5-16 aukštų.

Ganu* malūnas
Netoli Šeduvos buvo vėji

nis malūnas. Dabar jame į- 
rengtas labai originalua ir 
prašmatnus restoranas, uži
mąs net 3 aukštus. Tas res
toranas jau žinomas ir už

LABAI {DOMŪS 

ATSiMINIMAl

Mažeikių apskr., mirė 92-rus Lietuvos ribų.

Dailininkas Adomas Galdikas, kai jis dar buvo gyvas ir kūrybingas

Dail. A. Galdikas Bostone
Dailininko Adomo Galdi

ko pomirtinė paveikslų pa
roda, rengiama Bostone š. 
m. spalio 31 ir lapkričio 1

Adomas Galdikas jau 
1931, 1937 ir vėliau 1948 
metais Paryžiuje, šioje me
no Mekoje, buvo suruošęs

dinčiais medžiais, arba ru
denį — žalių, auksinių ir va
rio spalvų simfonijomis... 
Galdikas yra kaip muzikas... 
Jis tapo svajones... Jis vaiz
duoja regėjimų peisažą... 
Pro jo vaizduotės prizmę 
reikėtų mums žvelgti į vie
tovaizdžius, įkvėptus jo Tė
vynės... Pakeltas į europie
čių menininkų rangą. Galdi
kas niekados nepamiršo, kad 
pirmiausia jis yra dailinin
kas lietuvis“.

Atvykęs į JAV. dail. A- 
domas Galdikas 1954 m. su
rengė savo kūrinių parodą 
New Yorke, kuri atkreipė 
didžiųjų dienraščių — New 
York Times, Tribūne— ir 
meno žurnalų kritikų dėme
sį, labai teigiamai vertinu
sių jo kūryba, o taip pat ir 
vėliau buvusias jo parodas.

Be savo vieno asmeninių 
kūrinių parodos, dail. Gal
dikas yra dalyvavęs ir bend
rinėse amerikiečių parodose, 
būtent, Whitney muziejuj— 

prie Modern Art 
Museum New Yorke (bene
ęirjnasig lietuvis) — 1956 
ml, Corcoran Biennial. Wa- 
shingtone, D.C., 1959 m., 
The Four Arts, Palm Beach 
ir kitur.

šiuo metu velionies daili
ninko kūrybos palikimą no
rima įamžinti monografijo
je. Yra susitarta, kad du į- 

I žymaus New Yorke leidžia- 
| mo meno žurnalo vyr. re- 
i daktoriai parašys A. Galdi
ko kūrybos apibūdinimą.

• Minimasis leidinys turėtųj 
nemažai ir spalvotų repro-Į 
dukcijų. Dailininko gerbė
jai ir jo kūrybos vertintojai,; 
velionies našlei M. Galdi- 
kienei visu pasiaukojimu 
pritarus, sudarė tam reika- 

: lui realizuoti komitetą: Tė- 
I vas Leonardas Andriekus— 
velionies nuoširdus bičiulis' 
(A. Galdiko trim dienom 
prieš mirtį ligoninėje pasa- 

, kytais žodžiais: "poetas ir 
dailininkas labai gerai susi
kalba“) — pirmininkas, o 

Į nariai — dailininkai Alek- j 
sandra Kašubienč, Telesfo-' 
ras Valius, Viktoras Vizgir
da ir jų taikintoja Magdale-: 
na Galdikienė.

Lėšomis monografijai iš
leisti pirmoji susirūpino dr.; 
R. šomkaitė, surengdama J 
didelį pasisekimą turėjusią' 
Galdiko kūrinių pomirtinę* 
parodą Chicagoje. šiuo me
tu leidinio fondui papildyti 
Putnamo Seselių Rėmėjų ko
mitetas rengia tokią parodą 
Bostone.

Iš tų pat šaltinių teko pa
tirti, jog kaikuriu New Yor
ko meno galerijų agentai 
siūlosi nupirkti visuc A. Gal-

dienomis, duos galimybių savo parodas, čia buvo ap- 
pamatyti jau daugiau nepa- dovanotas Grand Prix ir 
pakartosimą šio įžymiojo aukso medaliais ir tuo pri- 
tapytojo kūrybą. Tarpe kitų paįmtas Europoą.mą^4įaįrį<|^ ijį^ius paveikslus, gal
jo aukšto meninio lygio pa- limnku. Jo paveikslų yra jsi- 
veikslų bus ir ypatingai ve- giję visa eilė Europos mu- 
lionies mėgiami intymūs — ziejų, o vienas Įžymiųjų tų 
sau piešti paveikslai, kurie laikų prancūzų meno kriti- 
niekada nebuvo parodose kų Waldemar George (Edi- 
eksponuoti; jų dalis ameri-, tions Arts et Lettres, Paris, 
kiečių meno autoritetų yra 1930 m. rašė:
parinkta ir nufotografuota1 "A. Galdiko kūryba pro
Įdėti Į rengiamą išleisti A.; savąjį sapną ir nerimą Įrašo 
Galdiko kūrybos albumą- užslėptą valią ir troškimus 
monografiją? Iš artimų M. perilgai užslopintos tautos... 
Galdikienės bičiulių teko‘ Jis Įsiskverbia Į protėvių 
patirti, kad paveikslus šiai dievų žavesį ir paslaptis... 
parodai techniškai labai rū- Modernus menininkas ir lie- 
pestingai parengė M. Avie- tuvis kūnu ir dvasia. Ado- 
tėnaitė. Įdėjusi Į tą darbą m a s Galdikas juose atiden- 
didelio Įsijautimo bei pasi- gia savo paties patirties at- 
aukojimo (natūraliom auk- balsi... Jis bendrauja su 
so arba sidabro plokštelė- į gamtos gaivalais... šis daili
nus apdėjo paveikslų rė- ninkas nėra Šio pasaulio... 
mus), nes, jos nuomone,,. tie i Jis persunkia daiktus savuo-

numatydami turėti ateityje 
gerą pelną. Velionies daili
ninko našlė tuo tarpu dar 
rimtai to pasiūlymo nesvars
to. Bet, esą, jeigu monogra
fijos — verto A. Galdiko 
paminklo — išleidimas ir ją 
slegianti gyvenimo saulėlei
džio našta privers, tuomet 
apie tai pagalvosianti...

VOKIETIJA
'"W

Inž. J. K. Valiūną* — 
tariausi** šauly*

Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas ir 
Schweitzingeno lietuvių in

žinerijos kuopos vadas maj. 
inž. Jonas K. Valiūnas Vo
kietijos taiklaus šaudymo 
varžybose vyresniųjų šaulių

paveikslai-perliukai yra ver-ju aš. Jo lyrizmas yra gimu- 
ti tokio apipavidalinimo; o Į ?io regėtojo lyrizmas... JĮ vi- 
Ji esanti tokių meno parodų i boja medžių poezija. Jis pa- 
parengiamųjų darbų autori- i gauna šakų lingavimą ir f ik- klasėje tiek pernai, tiek šie- 
tetas. Mūsų nepriklausomy- isuoja medžių šlamesį kris- met laimėjo pirmąją vietą, 
bės laikais ji yra organiza- talinėje ryto šviesoje... Jo į-p Vokiečių klube, kuriam 
vusi Paryžiaus ir New Yor- ! sitikinimo galia tokia stipri, jis priklauso, beveik kiek- 
ko pasaulinėse parodose Lie-j jog... jis spontaniškai suku- vienais metais jam tenka 
Javos meno ir kitus skyrius. pavasario Įspūdį savo žy- šaulių karaliaus vardas.

Viršuje dr. Victoro M. Ohtos sodyba Soquel. Kali fomijoje. Piktadariai ją padegė ir išžudė visą 
iefauą. Apsčioje nužudytieji (iš kairės į dešinę) akių chirurgas Ohta, jo žmona Virginia, sūnus 
Tuggart ir duktė Derek. Nėra sekretorės, kuri taip pat buvo nužudyta. Visi jie rasti surišti ir 
įmesti į maudymosi baseiną. Ohta buvo japonu kilmės. Policija piktadarių dar tebeieško.

Gera šaulė yra ir jo žmo- Į Gyventojų skaičius padi- 
na Ingė. Rudens pirmenybė- • nės vakaruose Kalifornijoje 
se moterų klasėje ji keletą ir Arizonoje, pietuose —. 
kartų (1965, 1968, 1969 ir Floridos ir Marylando vals- 
1970 metais) yra pasie- tijose ir šiaurės rytuose —
kusi trečią ir antrą vietą.
AMERIKA PO 15 METŲ

Gyventojų surašymo į- 
staiga pastebi, kad JAV gy
ventojų skaičius nedidėja 
tokiu tempu, kaip buvo iki 
šiol pranašaujama. Dabar 
kiekvienai moteriai tenka 
vidutiniškai po 2 su puse 
vaikės į

New Jersey ir 
valstijose.

Connecticut

TIK DABAR GAUTOS 
KNYGOS

Lietuvos sukilimas 1862-

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS. Juozo Strolios Įdo
mūs 1940-1945 m. atsimini-: 
mai, 176 psl. kaina $2.00.i

VERGIJOS KRYŽKE-' 

UUOSE, Sibiro kankinės 
Stefanijos Rūkienės tremties 
atsiminimų atsiminimų I to
mas, 443 psl., kaina minkš
tais viršeliais $5, kietais $6į.

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

TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai, 224 psl.., kaina 

$2.50. •
Paskutinis posėdis.

JuOzo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina........... $4.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas, 272 psl., kaina kietais 
viršeliais ...................  $3.75,

NEPRIKLAUSOMYBĖS
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

Pabaltiecių demonstraci- ąu501’ia.us ^I”as
ja ir manifestacija New Yor- kietais viršeliais $3.75,

Mūsų aukos Tautos Fon
dui — VLIKo darbas tėvy
nės laisvei.

PABALTIEČIV
DEMONSTRACIJA

ar

1864 metais, parašė dr. Kos- ke, netoli J. Tautų pastato,
tas R. Jurgėla, 720 psl., įriš- į buvo spalio 18 d. Ji buvo vy
ta. kaina $10.00.

Lietuva caro ir
Spėjama, kad 1985 m. Čia naguose, Antano Gintnerio 

būną 240-250 milionų gy- ir kitų atsiminimai iš 1914- 
ventojų, vietoje dabar esan- 1918 m., 508 psl., Įrišta, kai
čių 204 mil. . i na $5.00.

minkštais $2.50.
UETUVA BUDO, Stepo

no Kairio atsiminimai. 416 
psl., kaina.................... $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo-
vėliavų ir atitinkamais užra- Kairio, 480 ^sl., kai- 

— „J na ............ ..................  $2.00

kusi, nes, policijos duomeni
mis, joje dalyvavo 2,000- 
3,000 asmenų. Pabaltiečiai, 
atvykę su šimtais tautinių

RySium su Quebecko provincijos darbo ministro ir britą 
diplomato pagrobimu, Kanadoje įvestas karo stovis. Vir
šuje — ministras pirmininkas Pierre Trudeau Ottawoj 
apleidžia parlamentą, prieš paskelbdamas Į»aro stovį. 
Apačioje — kariai, atėję policijai į nagalha . ina pro 

MontroalU mient«. valdjbą.

šais, demonstravo ryšium su 
Jungtinių Tautų 25 metų su
kaktimi. Dalyvavo ypač gau
siai pabaltiecių jaunimas.

Manifestacija vyko tvar
kingai ir atkreipė televizijos 
dėmesį. Tą patį vakarą šim
tai tūkstančių newyorkiečių 
11 kanale stebėjo demonst- 

' racijos vaizdus, dviejų sovie
tų vėliavų deginimą ir latvės 
studentės Žane Ozolinš pa 
reiškimą apie Baltijos kraš
tus bei jų laisvės siekius.

Demonstracijoje, kurioje 
įžanginį žodį tarė BATUN 
pirmininkas dr. H. Ainso ir 
vykd. vicepirm. K. Miklas, 
kalbėjo Lietuvos gen. kon
sulas A. Simutis ir karštu žo
džiu ją uždarė prel. J. Bai 
kūnas. Trumpas, ryškias kal
bas pasakė pabaltiecių jau
nimo atstovai, lietuvių var
du Vyt. Radzivanas. Daly
viai sugiedojo JAV ir visų 
Baltijos valstybių himnus.

Demonstraciją baigiant 
priimtoje rezoliucijoje pri
minta, kad nors J. Tautų 
charta pabrėžia visų tautų 
teisę turėti laisvę ir nepri
klausomybę, tuo tarpu Bal
tijos tautos dar negali nau
dotis žmogaus teisėmis bei 
laisvėmis. Rezoliucijoje pa
smerkta Rusijos politika, 
kuria pažeidžiama Žmogaus 
teisių deklaracija bei visi

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip- 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina .....................  $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN- 
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl., kaina.......$2.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniau*,
II tomas, 336 psl. kaina $5.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ................................$5.

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais $3.75.

ŽVILGSNIS I PRAEITI, 
K- Žuko, 476 psl., kai
na ..».............................. $5

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, 1 tomas, 
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1950 metų atsimini
mai, paraiė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3. 
SIAURUOJU TAKELIU, 

K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,
kaina ............................... $2

ATSIMINIMAI APIE
J. Tautų dėsniai, prašoma, ^P^ZĄ LIŪDŽIU, Petrone- 
kad J. Tautos ištirtų rusų K* Liūdžiuvienė*, 88 p9l.,
kolonijinę politiką, prašoma kaina ...............................$1.
visų J. Tautų narių paskelb- GYVENIMO VINGIAIS,
ti Rusiją kolonijine valsty
be bei moraliai paremti Bal
tijos kraštų gyventojus, pa
galiau tie J. Tautų nariai 
skatinami reikalauti panai
kinti Sovietų S-gos imperiją,

dr. P. Kaivaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl.. kaina .. $3.50.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pe*- 
*onėlėe Orintaitės, 234 psl.. 

kaina .................................. $3.
atstatant laisvo apsisprendi- j NEPRIKLAUSOMA LIE- 
mo teisę ir laisvę Estijoje, TUVA, R. Skipičio atsiini- 
Lat vijoje ir Lietuvoje. ’ nimų II tomas, 476 psl., kai- 

k (ELTA) na $7.00. . ____ j

1
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio sa Tęva

Nauja ALOST valdyba J Jonas Našliūnas yra gi-
Argentinos Lietuvių Or- ?«8,.1990. ,Spa1*?-31 ?'

;;anizacijų ir Spaudos Ta?.;
()OS posėdis bUVO liepos 10 ... .S.*” .

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

i. Jame dalyvavo 20 organi- 
iacijų ir spaudos atstovų. 

Pirmininkavo Arturas Mi- 
< “iudas, sekretoriavo Leonar- 
las Sruoga.

Be kitų klausimų, posėdy 
laug dėmesio skirta Litua- 
įia gatvei Quilmes rajone. 
Jetuvių delegacija (A. Mi

čiudas, kun. Steigvila, A. 
Račkauskas ir J. šiušis) pa
simatė su Quilmes burmist- 
hi. Jis pažadėjo Bernai gat- 
Vę pavadinti Lituania vardu, 
ilgesniame pasikalbėjime 
burmistras pareiškė, kad pa
lįstus lietuvius kaip gerus ir 
garbsčius žmones.

Tarybos pirmininkas A. 
gličiu das pranešė apie pra
eitų metų veiklų, o iždinin
kas Julius Mičiudas — apie 
tarybos lėšas.
į Išrinkta nauja valdyba, į 
kurią vėl įėjo daug metų 
dirbę taryboje ir kitose or
ganizacijose asmenys. Dabar

dėjo Mintaujos gimnazijoje, 
kurioje mokėsi nemažas bū
rys lietuvių. 1918 m. įstojo pat vertįno jo tolerantišku- 
| Šiaulių gimnaziją, kur įsi-, jr neaklą pritarimą dik- 
jungė į gimnazistų saviveik- Į tatūrai. 
lą ir darbavosi aušrininkų 
būrely.

Kai Voldemaro - Smeto-, Linkiu sukaktuvininkui 
nos ginčas pasiekė viršūnes, Į dar daug darbingų metų.
J. Našliūnas buvo išrinktas g p
abiejų sparnų taikintoja į
Pastangų padėta daug, beri 
santarvės tarp minėtų vyrų 
nepasiekta.

Opozicijos žmonės taip

BRISTOL, CONN.. 

Susirgo prof. L Končių*

Ką tik gavome’.
Radvila Perkūnas, istori- 

! nė pjesė, parašė Balys Sruo- 
i ga. 130 psl., kaina $4.00.

Versmės ir verpetai, aki-
Prof. Ignas Končius, 84.n»irkų - straipsnių rinkinys 

metų amžiaus, susirgo ir gu- praeities ir artimų dienų ak
li vietos ligoninėje dr. Ži
linskienės priežiūroje.

Pirmosios rusų okupaci-į Linkime garbingam pro- 
metu J. Našliūnas pasitrau-' fesoriui greičiau pasveikti, 
kė užsienin, gyveno Berlyne,Lietuva buvo pavojuje, 

tad buvo šaukiami savano
riai. Į šaukimą atsiliepė ne- į joje Karui prasidėjus, grįžo 
mažas būrys mokinių, jų tar- į j Lietuvą, vertėsi advokatu-' Mokslininkai jų žino la

ten dalyvavo lietuvių veik-, KIEK ŽEMCJ VABZDŽIŲ

— Labas rytas, tėve!
— Gal tau ir labas, o man

nelabai.
— Ir aš matau, kad šlu

buoji.
— Jes, koja skauda.
— Gal reumatizmas?
— Ne, Maiki, ne reuma

tizmas... Frenkis įspyrė.
— Koks Frenkis?
— Velnias jį žino...
— Tai iš kur tėvas žinai, 

kad jis Frenkis?
— Zacirka jį taip vadina. 

Jo saliūne ir susifaitavom. 
— Reiškia, susimušėt.
— Jes, susimušėm.
— Dėl ko?

pe buvo ir J. Našliūnas. Kaip 
drausmingą kai-į jį buvo pa
skyrę net karo mokyklon, 
bet jis apsisprendė grįžti 
gimnazijon, kurią ir baigė 
1923 m. Ne visi Šiaulių gim
nazistai sugrįžo: buvo tokių, 
kaip Juozas Kumpis, Vac- 
bergas ir kt., kurie 
fronte.

Gimnaziją baigęs, J. Naš
liūnas persikėlė Kaunan, į- 
stojo Lietuvos Universiteto 
teisių fakultetan ir jį baigė 
1927 m. Universitete buvo 
susidomėjęs studentų varpi
ninkų veikla, bet galutinai 

vei-
Valdyboje yra pirm. Arturas 
Mieiudas, vicep.rm. Kazys apais4 ndė ir 
Kliauga, sekr. Leonardas J

— Tėve, užmiršk Plun
gę, o įsidėk į galvą pasaulį 
ir pasakyk man, kaip jį su
pranti.

— Nu, aš suprantu, kad 
tai yra dangus ir žemė, ir 
kad tai sutvėrė Dievas, kaip 
pasakyta katekizmuose, o 
ne taip, kaip tas Pyteris sa-

ra. Komunistams vėl grąsant bai daug ir kasmet vis dar 
užimti Lietuvą, jis pasitrau- suranda galybę naujų. Da- 
kė į Vakarus, gyveno Pary-j bar jie skaičiuojami miliar- 
žiuje, iš ten išvažiavo į Bra-' dų miliardais, arba, gal aiš- 
ziliją, 1946 m. buvo Rio de ' kiau pasakius, kad kiekvie- 
Janeiro Lietuvių sąjungos nam žemės žmogui tenka po 
pirmininku. 1949 m. atva- i 259 mil. vabzdžių, 
žiavo į Chicagą. Jis ir čia' Iš 100 vabzdžių rūšių tik 

žuvo nesėdi rankų sudėjęs — yra' viena būna žmogui žalinga, 
gyvas vietos lietuvių visuo-' Bet tokios rūšies vabzdžių 
menės narys. i yra labai daug.

c? • tt . . kė Neo-Lithuanijos korp. ei-Sruoga ir Ona Kaireliene ir „ ...ižd. Julius Mičiudas. I kur »^° d,d8l> paslt*‘
„ . . _. , ... ' kejimą ir buvo renkamas at-' Mkdrt.. i sakinoms pareigoms.

Rambymeciai savo veik- . »
los 9 m. sukakčiai atžymėti Baigęs mokslą, vertėsi ad- 
rugsėjo 5 d. surengė pokylį, vokatūra, buvo savo klientų 
pavadintą "Alaus švente“, ir kitų advokatų aukštai ver- 
Parapijos salė buvo pilna, tinamas, renkamas į savo 

Meninėje dalyje Irenos organizacijos vadovybę. Jis

tualiais klausimais, paraše 
Bronys Raila, 351 psl., kai
na $5.00.

Bažnyčia ir pasaulis, Baž
nytinio gyvenimo kaita po U 
Vatikano susirinkimo, para
šė Antanas Maceina, 155 
psl., kaina $2.00.

Geroji vasara, romanas, 
parašė Česlovas Grincevi- 
cius, 261 psl., kaina $5.00.

Nuo krivūlės iki raketos, 
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.

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

Mūsų mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104 
psL, kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.00.

The Forest of Anykščiai, 
Antano Baranausko lietuviš
kas tekstas su Nado Raste- 
nio anglišku vertimu ir Juo
zo Tinimo įvadu, 61 psl., 
kaina $3.00.

parašė

JAU BAIGIAMAS SPAUSDINTI 

"KELEIVIO“ 1971 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina 61J5O
(Jei kas mokestį siųs pašto ženklais, tai ne stambes-' Herman Sudermann. išver- 

niais kaip 10 centų vertės) v į ^ Volertas, 132 psl., kai-
Visuomet "Keleivio“ kalendorius buvo tikra enciklo-, . . . . T v

pedija - visokių naudingų žinių šaltinis. Toks bus ir šis Gli^XTomaJSuš P2
Simanauskienės vadovauja- veikė tautininkų tarpe, buvo Į kalendorius. Nesivėlinkite jį išsirašyti šiuo adresu:

• a_ •________ _ -ivv vodmmkn-iA molo V ori imi tautinių šokių šokėjai ste- jy vadovybėje, matė, kad ir 
bino žiūrovus savo mena Ji savajame darže yra piktžo- 
oati tame minėjime negalė- ĮįV — karjeristų, perbėgėlių' 
jo dalyvauti, tad ją pavada- iš kitų partijų.

ko. ką įspyrė man į koją.jvo Hectoras Levanavičius, Veiklus jis buvo ir lietu-s v A J* • • J k X *1 1 J* 1- • • * — _ - *Aš tam bedieviui dari atsily
ginsiu.

— O aš manau, kad jis 
geresnis parapijonas ir už 
tave, tėve. Nesakyk, kad jis 
"bedievis“.

— Kodėl tu taip mislini?
— Todėl, kad jis sako, 

— Nu, pradėjom apie orą, jog šį pasaulį išperėjo vel-

nų veiklos, 254 psl., kaina 
$4.50.

Dialogas ra kraštu, Aid 
• mirksnių kronikos, antra 
į knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl., įrišta, kaina $7.ou. 

— j Poezijos pilnatis, Bernar- 
■ do Brazdžionio poezijos 
j rinktinė, kurioje sutalpinti 

* 1 i visų jo poezijos knygų ge-

K, «ik B .P«- JONO JANUŠKIO

KELEIVIS
636 E. Broadvray 

•So. Boston, Mass. 02127

kad žiema jau ateina. Bos
tone anądien jau snigo. Jis 
pradėjo keikti. Sako, vel
niams to sniego reikia? 0 aš

nias. Matyt, jis tiki, kad Die
vas yra geras ir išmintingas 
ir negalėtų sutverti tokį pa
saulį. kur jo vaikai nuolat

jam sakau, kad tokia Dievo plaunasi ir žudosi. Ne tik 
_' žmogus žmogų naikina, bet 

ir pati gamta jį žlugdo. Žmo
gus pasėja sau duonos, dan
gus neduoda lietaus, ir žmo
gaus darbas nueina niekais. 
O jeigu ne sausra, tai jc 
triūsą sunaikina kenkėjai 
Žmogus aplaisto savo javui 
ir daržoves nuodais, kad ap 
sigintų nuo kenkėjų, tada 
užeina lietus, suneša tuo: 
nuodus į upes ir ežerus ii 
užnuodija vandenį, kūn tu
ri gerti pats žmogus ir j< 
gyvuliai bei paukščiai. Ne 
žuvys išgaišta ežeruose. Arg 
geras ir mielaširdingas Die 
vas galėtų tokį pasaulį tver 
ti? Ne, tėve, tai ne Dieve 
sukurtas pasaulis.

— Tai ką? Ar ir tu šaky 
si. kad tai velnio darbas?

— Ne. tėve, aš to nesaky 
siu. Aš sakysiu, kad iš visc 
nėra tokio meistro, kurk 
rankomis ar žodžiu šis pa 
saulis būtų sukurtas. Kai 
tvirtina, kad buvo meistras 
tas klysta, tėve. Ir klaidin 
gai žmonės supranta žod 
"pasaulis“, kurį sudaro tik 
dangus ir žemė. Mes žinom 
kas yra žemė. Bet kas yra 
"dangus“? Ar tėvas gali pa 
sakyti?

— Maiki, tu čia juokus iš 
manęs darai. Kas gi nežino 
dangaus? Pakelk galvą 
aukštyn — ir matysi mėlyną
jį dangų

— Bet toji mėlynė nėra

valia. O jis sako: ne Dievas 
pasaulį valdo, ale velnias.
Sako, velnias jį ir sutvėrė.
Nu, žodis po žodžio ir susi- 
faitavom.

— Ar tai gražu?
— Nu, o ką daryti, Maiki?

Juk negali žmogus tokiam 
akiplėšai apsileisti. Iš kur 
jis žino. kad pasaulį sutvėrė 
velnias, a?

— Bet ir tėvas nežinai, 
kas pasaulį įkūrė, tai kam 
dėl to ginčytis ir muštis?

— Nesakyk, Maiki, kad 
aš nežinau. Aš žinau. Juk ir 
katekizmuose pasakyta, kad 
Dievas sutvėrė dangų ir že
mę. Tą žino visi. Ar tavo 
knygoj tas neparašyta?

— Mano knyga sako ki
taip, tėve.

— Nu, tai paskaityk man, 
ką ji sako.

— Tėve, jai paskaityti rei
kėtų kelių dienų laiko. Mu
du negalim čia taip ilgai sto
vėti. Bet aš pamėginsiu nu
šviesti šį klausimą savais 
žodžiais.

— Olrait, koman.
— Visų pirma, tėve, mės 

turim aiškiai žinoti, ką mes 
vadinam žodžiu "pasaulis*, 
tik tada galėsim kelti klausi
mą, kaip jis atsirado. Taigi, 
kaip tėvas jį supranti?

— Maiki. man bus leng
viau tave suprasti, jei tu 
kalbėsi lietuviškiau. Jes. 
nesakyk: pasaulis; sakyk:
svietas. Taip mes Plungėj dangus, tėve. Tai yr«* tik že-

daug dirbęs įvairiose orga- vjy verslininkų sąjungoje, 
nizacij’ose. . * uoliai rėmė sportininkus. Jis

Šokiams grojo inz. G. ojidėio visiems kurie i iiKliauga, H. Povilavičius ir kaikurtuosišgelbėt ĮSIGYKITE "ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠUS
T. Romeika. Pertraukose damaš net nuo kalėjimo, 
sveikino ALOST pirm. A. Po pasikėsinimo į Volde- 
Mičiudas. kun. Steigvila, maro gyvybę valstybės teat- 
Laiko redaktorė O. Kairelie- ro godely, Voldemaras gavo 
nė ir J. šiušis. Visi aukštai universiteto studentų aušri- 
-ertino rambyniečių dirba- inkų a^nkęs a.
mą darbą. • pie dešimtį jų, nutarė sušau-
,AJĮUS1S !telke lr d0Vaną dyti. Jų tarpe buvo ir buv.
10,000 pezų. . {Lietuvių Enciklopedijos re-

Svečiai ęere alų is specia- daktorius Pr Cepėnas. Susi- 
įų taurių, kūnas galėjo, kas dar. komitpta. «ema wIhs.
orėjo, pasiimti šiam pobū- 
iui prisiminti.

J. Šiušis

AUSTRALIJA 
Liūdnos žinios

Spalio 2 d. staiga mirė 
lar palyginti jaunas ir vie- 
.as pirmaujančių Australi- 
os lietuvių žurnalistų Vla- 
as Radzevičių*.
Rašytojas Pulgis Andria

is labai sunkiai serga, guli 
goninėje. Nuoširdžiausiai 
inkime jam greičiau pa
veikti.

darė komitetas jiems gelbė 
ti, bet turbūt J. Našliūno žy
giai pas prezidentą Smetoną 
nulėmė ir išgelbėjo nekal
tus žmones.

kalbėdavom. mės oras, užlietas saulės

pinduliais. Ir kur tas oro 
luoksnis baigiasi, tenai pra- 
ideda juoda tamsa, kurio- 
e tik žvaigždės spinksi. 
derasi tenai jokio dangaus, 
ėve.

— Maiki. tu taip nekal
bėk, ba man darosi baisu. 
Feigu dangaus nėra, tai kur 
d aš numiręs pasidėsiu?

— Apie tai, tėve, pasirū
pins graborius.

— Šarap! Man baisu...
— Jeigu jau taip baisu, 

ai galim užbaigti, tėve. Aš 
:ik norėjau sužinoti, kaip 
tėvas supranti pasaulį. Pasi
rodo, kad supranti labai 
klaidingai. Taigi kitą kartą 
aš tėvui paaiškinsiu. kaip( 
pasaulį supranta mokslinin
kai. O dabar eik namo, tėve, 
ir išsimiegok.

— Nežinau, Maiki, ar aš 
dabar galėsiu užmigti,

SIŲSKITE TIKTAI 
SPECIALIUS RUBLIŲ

CERTIFIKATUS 
I LIETUVĄ

Specialūs rubliai yra ke
turis kartus vertesni už 
paprastus rublius. Už 
specialias rublių eertifi- 
katas jūsų giminės gali 
gauti viską, ką tik nori, 
svetimos valiutos VneŠ- 
posyltorgo krautuvėse 
už ketvirtį kainos. Kai
kurios prekės įkainuotos 
taip žemai, kad jos ati
tinka 10 rublių už dole
rį vertę.
Prašykite mūsų naujo 
katalogo. — jis duoda
mas veltui, — ir įsitikin
site, kad specialūs rublio 
certifikatai yra geriausia 
dovana jūsų giminėms. 
Adresatas gauna per 3-4 
savaites. Už vieną spe
cialų rublį — $2.13. Jo
kio kito mokesčio. Pilna 
garantija.
SIŲSKITE TUOJAU! 

Siųskite tiktai per
INTERTRADE 

ENPRESSS CORP. 
125 East 23rd Street 

New York. N.Y. 10010
PAPRAŠYKITE 

KATALOGŲ VELTUI 

SVARBU!
Priimame automobilių ir 
betų užsakymas.

'ATSITIKTINIO KAREIVIO UŽRAŠAI“, 127 paL 

knyga, iliustruota, kaina $2.00.

J. Januiki* buvo viena* mūsų įžymiųjų žurnalistų. Jaa 
ilgu* metu* redagavo ir Keleivį. Savo užrašuose jis įdo
miai pavaizduoja Prancūzijos svetimialių legiono kareivių 
gyvenimą II pasaulinio karo metu ir to karo nuotaikas 
Europoje. Be to, knygoje yra trumpa J. Jaamikio biogra
fija, Pr. Šveikausko, St. Kairio ir Ant. Gustaičio ratiniai.

Naujienų bendradarbis Jurgis Jaiinskas rugsėjo 2 d. 
laidoje apie tą knygą iitaip rato:

"Jono Januikio 'Atsitiktinio kareivio užraiai* yra 
labai vertinga* įnaias mūsų valytojų ir žurnalistų me- 
muarinėj literatūroje. Knyga gerame popieriuje ir aiškiu 
stamboku, labai lengvai įskaitomu iriftu. Knyga paįvai
rinta paties autoriaus, jo tėvų, giminių ir jo bendradarbių 
nuotraukomis.“

juodojo Pasaulio sukilimas

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

Apie ją "Europos Lietuvis“ tarp kitko rašo:
"...S. Michelsonas duoda mums ir po žiupsnį geogra

fijos ir istorijos, pakalba apie senovės karus ir kultūrą, 
papročius ir religijas, pavergimus ir sukilimus. Dėl to jo 
knyga, tiesa, nors ir nedidelė, išvirsta į enciklopedijėlę, 
kurios su įdomumu pasigaus norįs su Afrika susipažinti, 
bet šiaip su knygomis neapsikrovęs. Svarbiausia, kad 
skaitytojas tuose aprašymuose užtiks visokių vaizdingų 
ir įsimenamų pavyzdėlių. Pavyzdžiui, labai įdomus Etio
pijos aprašymas — visos karaliaus tuštybės, kurios kai
nuoja milionus. ir baisus įžeidimas, jei tą kraštą norima 
laikyti juodųjų. Apie negrų tautas, jų gyvenimo būdą ir 
papročius taip pat surinkta nemaža įdomybių.

Apie trečdalis knygos paskirta nušviesti Amerikos 
negrų gyvenimo praeičiai ir dabarčiai.

Knygoje aprašytos ir žymiausios negrų riaušės.“

psl., kaina $10.00.
Vilnių* lietuvių liaudie*

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

Atsitiktinio kareivio ni- 
raiai, Jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 127 
psl., kaina $2.00.

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

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

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

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
515.00.

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

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

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

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

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras Man- 
deikis, 273 psl.. kaina $5.00.

Be namų, premijuota a- 
pysaka. parašė Andrius No 
rimas, 200 psl., kaina $3.50.

Vincas Krėvė savo laiš
kuose, parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto, 55 psl, kaina $2.00,
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metai
Vaikas augo, ir Teklė ėmė rūpintis krikštynomis.
— Duoda pieno, gal sutiks ir krikštatėviu pabūti, — 

svajojo ji apie Kalvėną. Antanas tylėjo.
— Aš tau. marti, pasakysiu: kam tau Kalvėnas? — 

įsimaišė į tas svajones Gasiūnas. — Kas čia toks tas Kal
vėnas? Dvarą turi? Tu turi ūkį. ir kas šiandien iš to? Turi 
ir sykiu neturi Tu paprašyk Ignacą, va, ką aš tau paša- 
kjw». . • ; , -•

— Ignacą? — iškėtė Teklė akis. — Vis tiek kampi
ninko vaikas.

— Tai kas? Aš tau, martele, pasakysiu, kad toks 
kampininko vaikas geriau už Kalvėną. Aš norėčiau šiteki 
vaikaitį turėti. Tai bent vaikas! Toks daugiau vertas, kaip 
abu Kalvėnai, nes tas vaikas, martele, tikras vaikas.

Ji vis svyravo. Ji apgalvojo, ką uošvis buvo sakęs. Pa
ti sau viena buvo linkusi paklausyti. Kalvėnas ir liks Kal
vėnu, tiktai tolimu pažįstamu. Bet artėjančios krikštynos 
vertė ją vis dažiau grįžti prie vardo.

— Ignaciuk, kad tu nubėgtum pas šeberkštį, — kar
tą sekmadienį užsiminė ji, — gal jis pažiūrės į šventųjų 
gyvenimą, ar yra ten Gendrutis, ar ne.

— Jis neturi tos knygos. Viksva turi.
— Kam gi tau tas Gendrutis? — įsikišo Gasiūnas. — 

Pakrikštyk, va, Ignacu, ir gana.
Motina tuo tarpu nutylėjo, bet paskui subruzdo prieš 

uošvį. **
— Mano vaikas, tai aš noriu, kad jis būtų taip pa

krikštytas, kaip man patinka. O man, uošvi, patinga Gend
rutis.

— Krikštyk Gendručiu.
— Tai ir krikštysiu.
— Krikštyk, krikštyk.
Bet p kaip užpyko, taip is, atsileido.. Kai po kiek lai- 

ko Gasiūnas prakalbino ją, Teklė jau klausėsi susidomė- ‘ 
jusi. •

— Aš tau pasakysiu, marti, dėl tų vardų. Aš jau išsi- 
aiškinau. Tu savo sūnui" parink du vardus. Vienas turi būti 
šventas: Jurgis, Petras, Jonas... — Ignaco Gasiūnas jau 
nebeminėjo, — O kitas — šventas ar nešventas — nesvar
bu, kad tik tau patinka, kad tik gražus būtų.

— Du? O, tai gerai, — tokios galimybės staiga pa-1

Seno tilto turėklai,
O.
kaip až daug šviesių jaunystės atsiminimų esu į jus 

sudėjęs.
Nėr visame pasauly tokios jėgos,
kuri galėtu išgriauti jus mano širdies šventykloje. 
Reikia manyti,
kad trisdešimčiai metų praėjus,
jūsų tikriausiai nebėr Ukmergės upeliūkščio pašonėj,
bet ai kreipiuos j jus
ir kalbu su jumis, 
nes jūs esate mano jaunystės 
ir mano jaunatviškos meilės 
O!
Ukmergės upeliūkščio' 
griūvančio tilto turėklai.

Susan Edith Saxe (kairėje) ir Katheriae Aon Power 

yra policijos labiausiai ieškomų lė susenę sąraše. Jos 

kaltiname^ ryšium su Bestose pottciaiako nušovimu ir 

banko apiplėšimu.

Nebūk!
Nebūk panaši į žuvį: nors 

žiopčioja — nieko nepasa
ko. Nebūk ir višta, triukš- 

. mingai kudakuojanti prie 
• šviežiai padėto kiaušinio.

veikta, iš pradžių garsiavosi ji. — Tai ar Gendrutis šven- į Nebūk kurmis, besirausiąs
tas, ar ne? Ar yra kalendoriuj? Botų Ignacas nubėgęs pa-, pasprak^I
žiūrėti j šventųjų gyvenimiB. tai dabar žinotume... Į nuo m/,žioto? /t

Tai kam cia bežiūrėti . I ti pasižiūrėti šautuvo.
— O kaip aš pašauksiu ji dviem vardais? — apsi- 

svarsčiusi vėl ėmė svyruoti. — Išeisiu ir šauksiu: Jonai

- Ne, ne, ne taip, martele, ne! Kad tu ir nesupranti! tik

Nebūki voverė, besisukan
ti narvelyje iki apsvaigimo.

Teises patarimai | Šeimininkams
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa* 
kyti į Ksteivte skaitytųjų klausimus taisės

Tis kteurtmai tari kiti kandu* 
ir ai 

skyriuje
Laiške reikia pažymėti. kad esate Keleivio 
skaitytu jas.
mausimus prašome siusti

Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai Law.

Co-operative Bank Pbaa 
1864 Centre Street 
Bandau. Ma»s. tkiSk

Liausimus

Mūsų žertas yra amerikie- 
is iš geros, turtingos vieti- 
-ės šeimos. Prieš metus mi- 
•ė jo dėdė. kuris paliko tes- 
:amentą, sudarytą gero ži
nomo advokato. Pagal te 
.estamentą, tam tikra sunk 
buvo palikta "trust“ testą 
:oriaus seseriai. Ten taip pa 
buvo įrašyta, kad po tos se
sers mirties pinigai turi būt 
paskirstomi testatoriaus sū 
nėnam (nephews), kurių y- 
ra net keturi. Be "trust“, bu
vo daug pinigų palikta ki- 
iems giminėms ir kaikurienr 

draugam.
Testamentas buvo suda

rytas, kai testatorius buvo 
dar geros sveikatos, Vėliau, 
apie 10 metų prieš mirtį, jc 
sveikata buvo visai pašliju
si ne tik fiziškai, bet ir psi
chiškai. Kai jis mirė, jo se
suo, kuriai buvo palikta pi
nigų ”trust“, jau buvo miru
si (Ji mirė 1963 metais). 
Kai atėjo laikas pinigus iš
dalinti, prasidėjo nesusipra- 

Į timai tarp giminių. Kiekvie- 
1 ras reiškė nuomonę, kad jc 
j dalis turi būti didesnė, ne- 
,gu paskirta, žentas pasako- 
! jo. kad šioj byloj yra net de- 
■ vyr i advokatai ir kad šis rei-

Jeigu negali kam nunešti ■ kalas gali užsitęsti metų me- 
"erų naujienų, tai blogas tus.
naujienas tegul kiti nešioja, j Suprantama k ad ne mū 

Nedėvėk brangių iš ma. Lcū reikalas, kaip kiti žmonės 
dos išėjusių rūbų, — tu ne f’av® testamentą tvarko ii 
povas. Geriau pigesni —vis kas KleK Pini^I gauna. Mu-
auji. kaip rengiasi medžiai 

prie tavo namo.
Nepasiduok tik nuojautos 

sprendimams. Kritiškais gy

se. Tai ką gi žmogus turi da
ryti, kad užsitikrintų taikų 
ir norimą savo turto pa
skirstymą?

Skaitytojai
Ohio valstija.

Atsakymas

Nežinau Tamstų žento dė-

VARŠKCS TORTAS

3.6 uncijos sviesto, 3 unc. 
cukraus. 7 unc. miltų, 1 kiau
šinis, druskos.

Varškės masei: 17.5 unc. 
varškės, 3.5 unc. riešutų, 

I tiek pat razinkų ir cukraus, 
1 1 pakelis vanilinio cukraus, 
Į1 stiklelis romo, citrinos žie

velės, 2-3 kiaušinio balty
mai. 2-3 šaukštai spanguolių 
uogienės.

Į nusi jotus miltus dėti ma
žais gabalėliais sviestą, iš
plaktus kiaušinius su cukru
mi ir druska ir greit šalto
mis rankomis sumaišyti teš
lą. Pastatyti 30 minučių šal
tai. Iškočioti ir iškloti torto 
formą taip. kad liktų apie 
colio kraštelis.

Varškės masę paruošti 
taip: kiaušinių trynius su 
cukrum ištrinti, dėti varškę, 
visus priedus ir išplakti bal

dės aplinkybių nei jo testą- tymus. Viską atsargiai iš-
mento turinio. Taipogi neži
nau. ar ten buvo vadinamoji 
”residuary clause“ ar ne. 
Nežirau. kokie eventualu
mai buvo numatyti ir kokie 
nebuvo numatyti. Todėl ne

maišyti ir sudėti į tešla iš- 
kĮętą formą. Kepti apie 50 
mm. vidutiniame karštyje.

Geraf išplakti 2-3 kiauši
nių baltymus, supilti cukrų 
ir, išmaišius šaukšteliu, dėti

Šauksi tai tu jį vienu vardu. Jei tau patinka Gendrutis, 
tai tu šitaip ir vadinsi jį.

— Vis tiek nesuprantu. Nesuprantu, ir gana. Kam gi 
tie du vardai, jei tik vienų vaiką šauksiu?

— Tai vienas turi būti patronas, 
j — Uošvi, juk sakai dyienr vardais krikštyti. Vienas

butf patronas. O katras dabar bus tas patronas? Ar abudu, 
ar vienas? Į katrą reikės melstis? Ir iš kur čia gali žinoti, 
katras bus patronas? Jei du vardai, tai jau ir patroną' 
bus du. - :

Tada ji atsigrįžo į Gasiūną. Staiga ją nusmelkė tokie 
mintis: jei du patronai, tai juo geriau vaikui. Šitoji min
tis privertė ją nusišypsoti. Net ta buką jos noris drebėjo 
kaip ji džiaugėsi dabar mintim turėti sūnui du vardui ii 
du angelus sargus.

Iki pat krikštynų dienos ji vis pagalvodavo apie tuo 
du vardus ir du patronus. Dar pakalbindavo dėl to ir An
taną. Jai vis rūpėjo, kaip čia rrfkės vaiką šaukti, jei būt 
jis dvivardis, tik Antanas neparodė nei didesnio domėji
mosi, nei džiaugsmo.

— Vadink vienu, kaip tėvas sako.
— Vadink! Aš noriu žinoti, kaip tąp atrodo. Tu gi 

tėvas, po šimts pypkių! — jau šūkavo Ji — Aš vadinau 
vienaip, o tu gal kitaip, tai vaikas paskui nebesupras mūsų.

Ignacą paprašė krikštatėviu, o krikštamote — Teklės 
jąuniausiąją seserį Valę. Ta sesuo tik keturiolikmetė, tai 
Gasiūnas pats sėdo į važį.

— Ar vardą žinot? — sėsdamas paklausė kūmus. —* 
Ar atsiminsi?

— žinom, dėde. — atsakė Ignacai.

Neskraidyk kaip gegutė 
po svetimus lizdus, ir neuž
sižiopsok, kai tikra gegutė į 
tavo lizdą taikstysis.

Nečirenk visiems gyveni
nio pavasarį apie savo gražų 
Ifedelį ir nekvarksėk, jeigu 
karvės pėda jį prispaus.

Nečiulbėk perdaug apie 
savo laimę. Nelaimė, slink
dama pro šalį. sustos pasi
klausyti.

Nebūk perdaug puošni. 
Kai nepajėgsi puoštis, visi 
abai greitai pastebės, įky
riai klausinėdami, kodėl?

Nedraugauk su perdėtai 
meiliais ir mandagiais, sau
gokis rimtais apsimetusių.

Niekam nepasakok savo 
lizdo negerovių, o jeigu kas 
apie save pasakoja, labai 
daug negirdėk.

venimo momentais suskai
čiuok. jei gali, iki šimto ir 
□asiklausk proto patarimo.

"T. M.“

IR JI PADIDINO SAVO 
KARIUOMENE

Reino" upes dešiniajame 
krante į pietus nuo Constan- 
cos ežero, tarp Oveicarijos 
ir Austrijos yra mažutėj 
Lichtenšteino valstybėlė-ku- 
nigaikštija. Jos plotas tiktai 
61 kv. mylia, o gyventojų — 
21.000.
' Taigi ir ta valstybėlė, at

sižvelgdama į neramius lai
kus, nutarė padidinti savo 
kariuomenę. Iki šiol ji turė
jo 21 karį. o nuo dabar ta
rės 28 karius. Tai bent ar
mija!

sų žentui tas palikimas nėra 
reikalingas. Jis gerai uždir
ba, o ir io tėvas yra labai pa
siturįs žmogus, tačiau mes 
esame susirūpinę savo pačių 
lelkalais. Mes taip pat turi
me advokato sudarytą testa
mentą. Kol šis nemalonus 
žerto šeimos reikalas neiš
kilo, mes dėl savo testamen
to nesirūpinome. Dabar gi 
mums atrodo, kad testamen
tas nėra galutinis "apsisau
gojimas“ nuo ginču tarp šei
mos narių ir išlaidų teismuo-

„Keleivis** 
jūsų draugas!

parvežė iš Pavandrenės jau nebe burbulį, bet GendrutiVire* .•.uta
(Kazimiero Barėno apysaka "Tūboto gaidžio metai** 

Kanados Akademinio Sambūrio buvo atžymėta Vinco 
. Krėvės vardo premija, šis veikalas gaunamas ir Keleivio 

Gendrutis, būtinai Gendrutis! O jei vieno negana,' administracijoje. Knyga yra 438 puslapių, Ir joa kaina —
tai tegu dar būna Vincas, kaipTsUėa tėvo. Tai kūnai ir minkštais viršeliais $3.15, kietais $3.75.)

An
gelą Durte suimta New Yorko ir 
perdurta Kettfenrijoa policijai, 
kur ji kaltiname, kad 
si ginkim d
Butam, kurte netari tetaiję; tau 
tava ir tie

galiu specifiniai pasisakyti • mažus kauburėlius ant rie- 
lėl Tamstų žento dėdės tes-*balais pateptos, popieriumi 
amento. Man atrodo, kad • įklotos skardos. Kepti (iš- 
Tamstų aprašomomis aplin-* džiovinti) apie 50 min. ne- 
(ybėiris testamento vykdy-‘ aukštoje (,$ c 57 F) tem.
’°I° (executor) pareiga bu- peratūroje. Kepiniai turi lik- 

kreiptis 1 teismą testą* t-j
nento interpretacijos reika-į Atvėsusjį tortą aptepti 
u. Probate arba Surrogate spanguolių uogiene ir pa- 
Zourt (įvairiose valstijose pUOšti baltymų kauburėliais.
sis teismas yra įvairiai vadi-1
namas) interpretuoja testą-, AKIŲ PRIEŽIŪRA 
mento turinį visų aplinky
bių "šviesoje“. Interpretuo- Daugelis žmonių pavary
damas tertamentą, teismas sias akis *ma stipriai trinti 
deda visas pastangos nusta- kumščiu. Mano, kad nuo to 
tyti, ką testatorius turėjo palengvės, bet negelbsti, 
^alvojer testamentą sura- Stiprus trynimas ir švelnios 
šaut. Teismas turi prieš sa- akių odos tempimas padeda 
ve klausimą, ko testatorius atsirasti raukšlėms ir nuo- 
riekė. Jei testamento ”pa- vargio žymėms. Kad akys 
varkymai“ vra aiškūs ir nė- nepavargtų, reikalingos po- 
a dviprasmiški (ambiguo- iteio pertraukos ir tinkama 

us), teismas juos interpre- akiu priežiūra. Norint turėti 
tuoja pagal įprastą vartoja- sveikas akis, reikia: 
mų žodžių prasmę; jei ga- Rūpintis pakankamu gai- 
*ima straipsnius interpretuo- vinančiu nakties miegu, 
ti "įvairiai“, tada supranta- Pasivaikščioti gryname o- 
ma. kad kitu palikuonių (le- re- Tai atpalaiduoja akis. 
nates) piniginis interesas Saugoti akis nuo stiprios 
-ali būti įvairiai "paliestas“, /aulės ir lempos šviesos. 
Todėl iie samdo advokatus/ Nesėdėti kiekvieną vaka- 
kad tie teismui pateiktų r? P^e televizijos. Tai labai 
iiems palankią "interpreta- vargina akis. 
rija“. Teismas ima dėmesin! Negalima skaityti važiuo- 
^estamento bendras "gaires“ jant autobusu ar lengvąja 
ir krypti ir deda pastangas mašina. Tai kenkia akims, 
taip jį interpretuoti, kaip. į Kartas nuo karto pataria- 
teismo nuomone, to būtu no- jma patikrinti akis pas gydy- 
rėjes pats testatorius. Todėl ,• -
sudarant testamentą, reikia Į Gydytojo skirtus akinius 
nurodyti alternatyvas yiso-l nm^a^ būtinai nešioti. Kas 
kiu galimų įvykių akivaiz-į nenori nešioti, kenkia savo 
doje. sveikatai ir grožiui.

Tamstų dėdės sesuo, ma
tyti. buvo jaunesnė už jį, ir 
jis nenumatė galimumo, kad 
ji, nors ir jaunesnė, gali mir
ti anksčiau už jį. Po jos mir
ties testatorius, matyti, ne
buvo užtenkamai geros svei
katos (competent) pakeiti
mam daryti, ir todėl įvyko 
tai, ką Tamstos aprašote.

Patarčiau, jei turite kokių 
abejonių dėl savo testamen-* 
to. nueiti pas advokatą (pas 
tą, kuris jį yra surašęs, arba 
pas kitą) ir vėl apsvarstyti 
su juo, ar visokie,eventua
lumai buvo užtenkamai ima
mi dėmesin, kai testamentas 
buvo sudaromas. Jei reikės, 
advokatas sudarys vadina
mą "codicil“ — testamento Introduction to 
papildymą. Jei nereikės, jis Latbuonten, parašė Damb» 
Tamstas užtikrins, kad vis- riūnab, Klimas ir Schmat- 
kas, kas buvo numatyta, bu- stieg, 471 psl, didžiausias 
vo paimta dėmesin ir nėra ir moderniausias angiBkai 
reikalo rūpintis dėl sudary- kalbantiems lietuvių balbos 
to testamento. vadovėlis, kaina 37.

Geri žodynai
Anglų * lietuvių kalbų io> 

dynas, V. Baravyko, 590 psL 
apie 30,000 žodžių kaina 36.

dynas, redagavo KarsavL 
naitė ir Šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kab 
na — $5.00.

Lietuviškai unftfSkas ia>
dvnas. Viliaus Peteraičio, U 
laida, daugiau kaip 80,000 
žodžių, 586 psl.. kaina 37-00.
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Vietinės žinios Sunkiai ir ilgai sergančiai mūsų bičiulei STEFANIJAI 

LILEIKIENEI linkime greičiau ir visiškai pasveiktu
Bičiulis - Bičiuliai

Inžinierių banketo spalio atlikėjau

Vytenis M. Vasyliūnas. Nėra savo Motinai akomponavusiog Ritos 
Daugėlaitės.

! Nuotrauka J. Rentelio

HOT SPRINGS, ARK.

{steigta LB apylinkė

Šiame kurortiniame mies
telyje jau nuo seniau gyven
ta lietuvių. Kaikurie iš jų 
turi viešbučių ir motelių 
verslus ir gana gražiai ver
čiasi. Paskutiniais metais 
lietuvių pradėjo atsirasti dar 
daugiau. Daugelį čia pa
braukė gydomieji minerali
niai šaltiniai, kurių karšto
sios vonios reumatikams tik

banketą atsilarkys ir Mass. 
gubernatorius bei miesto 
majoras..

Vėl apie A. Makaitį

Apie mūsų Algį Makaitį, 
naujai išrinktą Bostono 
šachmatų MET lygos prezi
dentu, rašė ano sekmadienio 
(spalio 18 d.) Eoston Sun
day Globė, o praeitą sekma
dienį (spalio 25 d.) — Bos
ton Sunday Herald, pabrėž-

1 kairės į dešinę - Violeta Balčiūnienė, Stasė Daagetiem ir dr. damag kaJ ?s yra
vių šachmatininkų klubo.

Bostono arkiv. H. Medeiros 
dalyvaus Balfo bankete į
Gauta žinia, kad naujasis 

Bostono arkivyskupas Hum-i 
berto S. Medeiros sutiko da
lyvauti Balfo seimo proga 
rengiamam bankete lapkri
čio 28 d. So. Bostono Lietu
vių Piliečių dr-jos salėje.

Tai retas atvejis, kad toks 
lukštas bažnytinės valdžios 
pareigūnas pareiškė norą 
iia dalyvauti lietuvių paren
kime. .. ..

„ . .... • , . • ias išganymas. Cia nevienasBV vf ų -ietuvisrado pagalbą nuo tų

scsT;

LB apygardos suvažiavimas
Lietuvių Bendruomenės 

Bostono apygardos suvažia- 
-• vimas bus lapkričio 8 d. 3

įkyrių ligų.
Miškai, pušynai ir kalnai

palengvina širdies ligomis ir 
astma sergančiųjų dienas.

Cia tinkama vieta ir pen
sininkams apsigyventi, nes 
švelnus klimatas, pigūs na
mai ir žemi nuosavybės mo
kesčiai. Gi meškeriotojams 
— tikras rojus, nes aplinki
niuose ežeruose uždrausta 
komercinė žvejyba, todėl jie 
labai žuvingi.

Praeitą vasarą, gegužės 
mėnesį, čia lankėsi su savo 
artimaisiais vienas Draugo 
redaktorių dr. kun. J. Pruns- 
kis. Jis lietuviams atnašavo 
šv. mišias ir paskatino susi-

nuopelnas, kuris mokėjo pri
eiti prie laikraščio redakto
riaus ir savininkų.

Šių metų rugsėjo 27 d. į- 
vyko Bendruomenės apylin
kės narių visuotinis susirin
kimas. Laikinoji apylinkės 
valdyba pasitraukė ir buvo! 
išrinkta nauja valdyba, kuri 
taip pasiskirstė pareigomis: 
Juozas Bružas — pirminin
kas, , Kostas Rūkas — vice
pirmininkas, dr. Zenonas 
Minginas — antrasis vice
pirmininkas, Karolis Cicė
nas — sekretorius ir Gedi
minas Sakevičius — kasi
ninkas. Kandidatais pasili
ko Juozas Grybauskas ir 
Kostas Plepys.

Į revizijos komisiją išrink
ti : Stasė Jucienė, Jonas Šle- 
gaitis ir Antanas Bertulis.

Apylinkės raštinei ir susi
rinkimams patalpas veltui 
duoda vietos biznieriai Bro
nė ir Herbertas Martinai. Jie 
yra savinikai Soutįierp Jlo- 
tel Apartments, ŠSŠCuachi- 
ta at Orange, Hot Springs, 
Arkarsas. Vietos lietuviai 
šios stambios užeigos savi
ninkams yra labai dėkingi.

Naujoji apylinkės vado
vybė stengsis didinti apylin
kės narių skaičių. Galvoja-! 
ma prie apylinkės suorgani-! 
zuoti jaunimo sekciją. Nori- ’ 
ma suruošti lietuvių tauto-! 

į dailės parodėlę.
K. Ūkana

Balsuokime už respublikonus
Lietuviai respublikonai organizuojasi visame kraite. 

Šių motų rugsėjo 25 d. Bostono Lietuvių Respublikonų 

Klubui Massącbusetts gubernatorius, lydimas kitų aukštų
Ak ii S i * •

valstybės respublikonų, įteikė taip vadinamąjį "charterį“.

Siame pobūvyje jie pastebėjų,.kad lietuviai yra labai kul- 
’ toO . "'v. ,•

turingi ir didžiai vertingi žmonės. Mes ii savo pusės įsigi
jome vertingų draugų.

Jei lietuviai supras to viso reikšmę ir prasmę, mes, 
laikui bėgant, {statysime lietuvius į aukštas pareigas Jung

tinių Amerikos Valstybių valdžioje. Kaikurie lietuviai ga
lės būti išrinkti kaip Respublikonų partijos kandidatai 

į kongresą ar kitas vietas.

Kad tai įvyktų, mes turime stengtis, kad aplamai 
Respublikonų partija būtų tvirta visoje Amerikoje.

Todėl mūsų visų lietuvių pareiga balsuoti ateinan- 
pę^kimuose už visus respublikonų kandidatus,

O J
.f 

*. i ••<« ! ■
BOSTONO LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ KLUBAS

(123 Rosemary Rd., Dedham, Mass. 02026)

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Buvo šaunus banketas

■ Bostone yra per 50 inži
nierių. Jie turi savo organi
zaciją, bet jie veikia ir ki
tuose lietuvių sambūriuose, 
dosniai aukoja Vlikui, Altui 
ir kitiems svarbiems reika
lams. Jie uoliai lanko kitų 
rengiamus pobūvius, bet pa
tys jų nerengė, nOrs jų orga
nizacija įkurta prieš 21 me
tus.

Jų pirmasis banketas bu
vo spalio 18 d. erdvioje ir 
gražioje Sheraton Motor 
Inn, Quincy, salėje. Čia su
sirinko ne tik inžinieriai, bet 
ir jų kviesti svečiai, kaikurie 
net gana iš toli. Visi vakari
niais drabužiais. Moterų ba
linės suknelės viena už kitą 
gražesnės. Nebežinojai nei 
į kurią žiūrėti, nei kuria jų 
ilgiau džiaugtis.

Meninę programą prane
šinėjo inž.- Česlovas Mickū
nas. Ją gražiai atliko daini
ninkės Stasė Daugėlienė ir 
Violeta Balčiūnienė, pianis
tai dr. Vytenis M. Vasyliū- 
nas ir Rūta Daugėlaitė.

Vietos inžinierių organi
zacijos pirmininkas inž. Eu
genijus Manomaitis sveiki
no dalyvius, trumpai pami
nėjo inžinierių visuomeninę 
veiklą ir pastebėjo, kad jie 
be savo žmonų pagalbos 
daug ko nebūtų galėję pada
ryti. Pav., ir šio banketo be
veik visą meninę programą 
atliko inžinierių žmonos.

Po geros vakarienės šok
ta, šnekučiuotasi iki vėlu
mos ir labai nenoromis skirs- 
tytasi namo.

Paulina Kalvaitienė sveikina 
iš Australijos

» ,
Bostono skautų veikėja ir 

lituanistinės mokyklos mo
kytoja Paulina Kalvaitienė 
jau-prieš kurį laiką išskrido 
į Australiją pas savo arti
muosius ir gimines ir žada 
ten pabūti apie metus. Ji ten 
yra ilgokai gyvenusi ir iš ten 
atvykusi į JAV.

Šiomis dienomis gavome 
iš jos sveikinimo atviruką. 
Jame rašo, kad kelionė pa
sibaigė gerai, nori buvo ir

chorui, premijuota PLB val
dybos tautinių giesmių kon
kurse. Kompozitorius Bro
nius Budriūnas. žodžiai V. 
Mykoloičio-Putino. 8 psl., 
kaina $0.50.

Mieste nesaugu, premijuo-
' ta apysaka vaikams, parašė
Danutė Brazytė-Bindokaitė, 
iliustracijos Jūratės Eidukai- 

, tės, 169 psl., kaina $3.00. 
patyrusio lietuviškos' Lietuvio

REIKALINGAS KEPfiJAS

nenumatytoj Įvykių. Jau iš- ta1L-p0,^et. Maironio parko;organizuoti j Lietuvių Bend- *____~ „venanči. A»e-
- -- - u salėję (Quinsigamond Ave.,!ruomenfe apylinke. Tuojau1

Ieško
Abi knygas išleido PLB 

mišriam Kultūros Fondas.
skrendant Kalifornijoje bu
vo jaučiamas žemės drebė
jimas. Skrendant per Pad
riką, lėktuvui ėmė trūkti 
kuro, ir teko iškrypus iš ke
lio leistis jo papildyti.

Australijoje atvykusi, ga
lima sakyti, į žurnalisto VI. 
Radzevičiaus laidotuves, be 
to, patyrusi, kad Adelaidės 
ligoninėje guli sunkiai ser
gantis rašytojas Pulgis And
riušis, kurio net aplankyti 
nebuvę leista.

Šiaip — Australijoje da
bar pavasaris ir 90 laipsnių 
karščio.

Atvylu V. Sidzikauskas
Lietuvos Laisvės Komite

to pirm. Vaclovas Sidzikaus
kas lapkričio 22 d. atvyks į 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo dienos sukakties minė
jimą ir jame pasakys kalbą.

Meninę programą atliks 
solistai Juzė Daugėlienė iš 
Clevelando-ir Stasys Liepas.

kultūros klube
Praeitą šeštadienį dr. Ina 

Užgirienė Bostono LB Kul
tūros klube kalbėjo apie dė
mesį, smalsumą ir kitus su 
tuo susijusius psichologinius 
dalykus. Prelegentė savo te
mą pagvildeno su mokslinin
kės rimtumu, pavaizduoda
ma dėstomą dalyką ir atitin
kamais eksperimentais, tad 
susilaukė ir klausytojų rim
to dėmesio ir dar eilės pa
klausimų.

Išleistuvės Aleknams
Keleivio kaimynams E. ir 

A. Aleknoms išvykstant į 
Floridą, Jonas Kasmauskas 
pas save spalio 17 d. suren
gė jiems išleistuves, kuriose 
dalyvavo K. ir A. Namak- 
siai, Štreimikienė, Nedvarie- 
nė, Bormanai. Anelė Kamis 
iškepė gardaus kugelio ir 
tortą, pats šeimininkas su 
St Mockienės pagalba išvirė 
kaielienoe, parūpino kitų 
gardžių valgių ir gėrimų, 
žodžiu, buvo gražios išleis
tuvės geriems draugams.oV

Shrewsbury. prie Worceste--po pamaldų įvyko susirinki- 
”°)- imas, ir buvo įstęįgta Bend-

Atstovai, kurie nori daly- ruomenės apylinkė. Susirin- 
vauti iškilminguose pietuo- kimas išrinko laikinąją apy- 
se, prašomi pranešti iki lap- Knkės valdybą: pirm. Juozą 
kričio 1 d. A. Škudzinskui Bružą. sekr. Juozą-Grvbaus- 
(tel. 265-2546) arba A. Mat- ką ižd. Kostą Plepį‘ir na

venančiam bus sudaryta darbo 
sutartis, ir jis bus atvežtas į 
JAV-bes. Geras atlyginimas. Pa. 
siūlymus siųsti Keleivio adresu.

Iei koH
_________________ , _ , _.___ i-Į Ašelė Adomaitytė ieško savo

joškai (tel. 825-5304). riais Eleną Carniedę ir joną broflte Prano Adomaičio, girnų- 
1, šio Sudvariškio kaime, Stakliš- 
Slegatų. , - - parapijoj, prieš daug metų

Laikinoji valdyba ėmėsi. iŠ Lietuvos išvažiavusio į Sao 
organizacinio darbo, ir da- Paulo (Brazilijoje). Jis pats ar

_ . _ . j, __ I?_~„ 1. , pranešti šiuo adres: .
Mrs. Anele Kamis, 180 H SL,

Nekilnojamo turto mokesti* 
gali pakilti iki $190

Dabar nuo $1.000 turto
vertės mokesčio mokama .nariai. Apylinkės sekreto- 
$156.80. bet, jei miestui ne- rius Juozas Grybauskas pa- 
pavyks daugiau pajamų gau- vyzdingai sutvarkė raštinę.
ti iš federalinės ir valstijos 
valdžių, tai Bostono nekil
nojamojo turto savininkams 
1971 m. mokesčio teks mo
kėti nuo$ 1.000 turto vertės 
po $190. Taip pranašauja 
gerai žinantieji miesto fi
nansus.

Garsas plienu eina 15 kar
tų greičiau negu oru.

Lietuvių Bendruomenei 
labai palankūs abiejų R-ka- 
talikų parapijų klebonai ir 
vietos laikraščio ”The Sen- 
tinel - Record“ vadovybė. 
Šis dienraštis visus su Bend
ruomenės veikla surištus 
pranešimus noriai spausdi
na savo skiltyse. Net paskel

So. Boston, Mass. 02127

(42)

Vedybų skelbimai
Lietuvis, gyvenantis Vakarų 

Kanadoje, nerūkantis, geros1 
sveikatos, vedybų tiksle ieško 
40-30 m. amžiaus moters, kuri

_____________w______  _____ mėgsta ramų kaimo gyvenimų.
bia lietuviškų pamaldų vietą! m^ant v^ko^T v<,‘’‘eSU’ l 
ir laiką. Čia tai Juozo Bružo meeeeeeeenaeat ■ uimaneuoons ■ 

Pasiturinti našlė ieško rimto’ 
gyvenimo draugo apie 60 metų 
amžiaus.

Kas jaučiasi vienišas ir ieško 
ramaus šeimyninio gyvenimo, 
rašykite Keleivio adresu, pažy
mint ant voko ”M.A.“

(41)/*

iiw

Mokytojas Paul Kone (kairėje) ir auto vairuotojas Mare 
Carboaneaa, karių laika Kanaden peticija ryšiam su bri
tų diplomato James Ci

vOOMUOMUOOm#

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš- 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, koris kovoja ir dirba už 
nepriklausomų Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSaUe-Monlreal, 690, Quebee. CANADA

SUSIVIENIJIMAS 
UETUVIU 
AMERIKOJE

ShA—iiv 00 Matų tarnabja^hė^tMų vMomend ir fžttoki-

SLA
NENUSIMINK11E!

Galima pagelbėti sergantiems 
reumatą, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant 
vargį.
KEE-LEEF RUB mostis 
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus.

Siųskite |5, gausite vaistus 
su nurodymais.

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

Newark. NJ. 07105

kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dtfMrfų u <u«

173 Artkur St,

laisvės Varpas
Lietuvių Radi į o 

Valanda
Sek nūdieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIMIN1S 

Maaa. 02402. TaL 530-7100

RADUO PROGRAMA
tataoria Lietuvių Radijt 

Programa Naujoj Anglijo, 
ii stotieo WLYN, 1860 tt 
lociklų ir ii stoties FM j 
101.7 mc.» veikia sekmadie-' 
niais nuo 1 iki 1:30 vat dio { 
ną. Perduodama: Vėliausių! 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, mu^ka, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Bisnio reikalais kreiptis) 
Baltic Floriste gėlių ir dova
nų krautuvo, 602 E. Broad- 
waj» So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Tsa 

ir Keleivio.

lietuvių fraternalinė organizacija • — 
gyvybės apdraudų ir Hgaje pašalpų, kori yra 

pigi, nas, SUSIVIENIJIMAS ueieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpiam pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir saugi, 
batuvis čia gaU gauti įvairių klasių 
apdraudra nuo $100.00 iki 310.000.0C.

SLA—jaunimui duoda garą
imust Inaaraaea, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai. 

VAIKAMS ir jaunuoliam* labai pigių TEKU 
ui $1,000.00 apdraudoa tik $8.00 mokan

čio
SLA—AKCIDENTALt APDRAŪDA naudinga visokio 

amžiaus amnenima rekomenduojama KatuvHkų 
klubų Ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akddento- 
Ma apdrao«*oa mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. KralpMtėe 
«. kuopų veikėjus. Ir Ue platinu psaiškins apie

Gausite eppusdintaa Informacijas, jeigu

NewYork,NT. 10001

i
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Vietines žinios
Savo auką BALFui galite 

įteikti ir Keleivio administ

racijoje. Ji bus perduota, 

kam yra skirta.

Parodą bus galima lanky
ti šeštadienį nuo 2 vai. po 
pietų ir sekmadienį nuo 11 
vai. ryto iki 6 vai. po pietų.

Parodoje bus dar niekad

d. 6 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos tre
čiojo aukšto salėje.

Banketo pelnas skiriamas 
mokyklai finansiškai parem
ti. nes vien tiktai mokinių 
tėvų mokesčių, kurie ir šiaip 
yra labai aukšti, nepakanka.

Reikia turėti galvoje, kad 
Bostono lituanistinėje mo
kykloje yra 11 skyrių ir kla
sių. Joje išeinamas ir pra-

GRAŽIAI-PAGERBĖ 
GUBERNATORIŲ

Spalio 18 d. gražiose Ho- 
liday Inn, Peabody, Mass., 
salėse buvo tarptautinis va
karas gubernatoriui Francis

Atjausta

Antanas Juodzevičius, 21 
m. amžiaus jaunuolis, atvy
ko į Chicagą ir čia jau būtų 
susituokęs, bet staiga pasi
juto sergąs ir po pusvalan
džio mirė, nesulaukęs iš-

Sargent,^kuris kandidatuo- kviestos greitosios pagalbos.
Jo motina, našlė su dviem

neeksponuotų A. Galdiko džios mokyklos ir gimnazi

A. Galdiko kūrinių paroda

Spalio 31 id lapkričio 1 d. 
Tautinės S-gos namuose bus 
a. a. dailininko Ddomo Gal
diko kūrinių paroda.

Parodos atidarymas įvyks 
šeštadienį, spalio 31 d. 7:30 
vai. vak. Tėvas L. Andriekus 
kalbės apie A. Galdiko as
menį, o jo kūrybą apibūdins 
dail. Viktoras Vizgirda.

kūrinių, apimančių didįjį jo 
kūrybos laikotarpį.

Jau baigiasi metai, kai A. 
Galdikas mirė ir jo kūryba 
baigta. Tad šios parodos me
tu bus vienintelė proga įsi
gyti to didžiojo mūsų meni
ninko kūrinių.

Lituanistinės mokyklos 
banketas

Lituanistinės mokyklos 
banketas, kurį rengia Tėvų 
komitetas, bus lapkričio 14

jos lituanistinių dalykų kur
sas. Tokių aukštesniųjų litu
anistinių mokyklų visose 
JAV-se yra tik kelios. Bet 
dėl to ir mokyklos išlaikymo 
išlaidos yra nemažos.

Visi Bostono ir apylinkių 
lietuviai maloniai kviečiami 
į šį renginį atsilankyti ir tuo 
paremti tikrą lietuvybės ug
dymo ir jos išlaikymo darbą.

Prašome stalus iš anksto 
užsisakyti pas D. Lizdenie- 
nę (tel. 731-0188) arba pas 
inž. B. Veitą (tel. 843-2146).

ja į gubernatorius ir lapkri
čio 3 d. rinkimuose, pagerb
ti. Jame dalyvavo per 1,500 
asmenų, jų tarpe gerokas
būrys lietuvių. Meninę pro
gramą (tautiniai šokiai, dai
nos) atliko 13 tautų sambū-

mažamečiais vaikais, Vokie
tijoje paliko varge.

Moterų Klubų Federaci
jos Bostono skyriaus valdy
ba tuoj susirūpino Rožės 
Juodzevičienės padėtimi ir

riai. jų tarpe ir Onos Ivaš- L;™kti.“.ukas:
kienės vadovaujamas lietu. nn^° $200 ir jai pasiuntė, 
vių tautinių šokių sambūris. Aukas rinko E. Valiuko- 

Ta proga gub. Saigent j- talkininkaujama J.
teikė "ch^terius“ estų ir lat-'^P81“5- šlam ,•ell!alu, au' 
vių respublikonų klubams;0"’0*
(lietuvių klubui tai buvo pa-j Inž' J- VaUukonis $20. 
daryta rugsėjo 25 d. So. Bos-: Po $10: Br. ir I. Galiniai, 
toro Lietuvių Piliečių dr-jos dr. A. Krisiukėnas, E. ir P. 
salėje surengtame pobūvy).! Žičkai, O. Mariarty.

Po $6: Ed. Bajerčius ir E. 
Valiukonienė.

Po $5: A. ir P. Ausie jai, 
V. ir V. Kulbokai, O. ir P. 
Vaičaičiai, V. ir S. Minkai, 
Br. Utenis, M. šimavičius, 
A. ir J. Renteliai, O. Ulevi
čienė. V. Stelmokas, A. And
riulionis, M. ir L. Lendrai- 
čiai; M. Gineitienė. V. ir J. 
Vaičjurgiai, O. ir P. Mučins- 
kai, A. ir A. Januškos, B. ir 
A. Monkevičiai,. V. Hodges, 
S. Šmitienė, O. ir K. Adoma
vičiai. I. Ulpaitė, J. Ulpienė, 
J. ir A. škudzinskai ir G. 
Danasienė.

Po $2: St Adomaitis, O. 
ir A. Vilėniškiai. L. Kilkus.

Po $1: St. Urbonas, J. Ve-

Adv. dr. M.
paskaita Now Yorke

Adv. dr. Marija Šveikaus- 
ktenė, Keleivio bendradarbė 
teisės klausimais, lapkričio 
15 d. 5 vai. vak. D.L.K. Bi
rutės karių šeimų moterų 
draugijos parengime New 
Yorke, Cordon Bleu salėje 
(9601 Jamaica Avė, Jamai
ca), kalbės opiais teisiniais 
klausimais ir atsakinės į pa
klausimus.

E. KARDELIENES DAINŲ 
PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje
liekas, K. Šekenis, O. Joni-įgalima gauti Lietuvos opo
kas ir 3 nepasirašę. ros solistės Elzbietos Karde-

L.M.K. Fed eracijos Bos- Uenės įdainuotų dainų ir ari- 
tono skyriaus valdyba nuo-' jų plokštelę. Kaina 16.00. 
širdžiai visiems dėkoja. I

Valdyba

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP,

169 Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868 

yra yienuateiė otacrnii įsta*- 
ga VVorcestery, kun auaočia

iesiog iš VVorcee- 
į Lietuvą ir kitas Rust-

sritis. Čia kai*

sąžiningai.
ir

Cie galima gauti įv
vietines , 

ir Intų
daiktų, tinkamų Lietuvoje.

t ku
Vedėja B.

Peter Maksvytis
ABuflder

49 Church Street 
E. Miltam, Mass.

Atlieku visas pataisymo, rsisaa- 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, pyvenamu namu ir 
biznio pastatu, papsi Jftsu reika- 
lavimą. Saukite visados iU 8 va-

vakaro.
Telefonas: 698-8975

Telefoną?: AN 8-2805

Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnįh

IPC DINIS 
OPTOMETR1STAS

Valandos:
nnn *» rvto iki 5 v»|. vak 

Trečiadieniais nepriimama
44? BROADVVAY 

S»uth Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTŽ)

OPTOMETRISTt 

Valandos:
nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 

Treciad.eniaiu—uždara 
445 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

•soooreooesiaaosiMooosoooaosooooo^

Ketvirtis A Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

Prietaisai 

Rapeatingai’ taisome laikrodita*
tiedu*, papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriaasias žmogaus drangas

mooooocoooooooooooooaeo&

ipothecary iĘ The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoją ro 

osptcs ir turima visus gatavus vaistus.
Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S„ Reg. Pharm. “
MS a W. Breadvay, tarp B tr F gaivią, SO. BOSTON. 

Tarifams AN 8-6629
Nuo 9 mi. ryte riti 8 vaL v» išskyrus šventadienius ir

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268*2500

už 90 dieną įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 195-tuosius metus. Nuari mčiai yra nurašomi nuo Maso. mokesčių. 

Bankas atidarytas nuo 9 vaL ryto «Ū 3stovai, popiet. šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigaitis. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas .(Assets) yra

virš 210,000,000

vvvrpevpvpppppe
e 
4 
4 
4

Namus iš lauko ir viduje. 4 
Lipdau popierius ir taisau

:vwaą, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

Dažau ir Taisau

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava

TeL CO 
mo*

S.&A&4

Elood Sąuare 
H ar d įvare Co.

K. J. ALKANA 
838 EAST BKOADUTAl 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AM 8-4148

Beojaniro Moore Dėtai 
Popieroa Sianoon

Stiklas
Visokie reikmenys 

Beikmeny*
Vtonkie

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rėšiu 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

So. Boston, Masa. 92127 
TeL AN 8-1791

Gana
nereikalingai eikveti kuru

<*****•«*♦*•*••#•*#*•*•••#**♦****«

A. J. NAMAKSY *
Real Estate dk Insuranėa 

321 Country Club Rd. 
Neartos Cuatrs, Mass. *3159 

TeL 3322646

BUTAS

S kambarių botas III 
tekit t, 507 Wasbiagtoa Street,

Kreiptis telefoa 
po 0 vai. vakaro.

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harriaon Street,

Worcester, Masa. 01604 
ToL 796-3347

Tiesiai iš Worcesterri ataa 
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus 1

' plotus! Siuatiaiai sudaromi iš 
, vietinės gamyb 
j ava maisto ir 
i nią. Turime vietoje įvairią vie 

tinęs gamybos ir importą 
prekių iš kitą kraštą visai 
momb kainomis. Ba to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite aš- 
sakyti ją gamybos prekes. čb 
sumokėsite pinigus, e 
ten vietoje galės pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpiaiukaujame 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į 
sr nuolatiniam

tai ir sąžiningai. Atsirinkę įriti 
Minsite. Vedėjas A.

TA 5-7879

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai 

19 BOSTONO S LIETUVĄ 
ir

larantiotai

8 vaL ryto iki 2 vat p.p- 
pagal

telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mase. 02127
ToL 2664066
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Trans- Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVUKA TURIZMO 

(STAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jaea atsikviea. 

į svečias — goriausiai ir greičiausiai jums

i

t i
patarnaus Trans-Atlantic Tiavel Service, čia v i a ą 
lėktuvą bilietai (air ticketa) išrašomi 
belankiaat Aįke jokio p a pi Įdėm e

k e sč i e • ‘

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

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

Skambinkite

Alyva kūrenamos

šio oro krosnys
Rytdienos įrengimas

268-4662

Savybės:

Produktiugunns
Grožis

Ekonomija

Pilnas įrengimas, įskaitant aly

vos burnerį, pūtėją, ore filtrą, 

termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais^

10 metu garantija.

Paskutinė modernaus alyva šildvmo n

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai z 

470 Adams Street. Quincy. Mass. 02199

Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vaL per 
Skambinti telefonu: 436-1204

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

&FUEL CHIEF

1 f) 11 Mn .nfc f j U - () r r
m

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

Globė Parcel Service,Ine.

Dovaną pažymėjimus ir rusišką prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogilts Ine. skyrių 
Bostone

/: h

Durto

260 W. Broadvray 
So. Sostam Maus. 02127

Visų skyrių vedėja Aldsaa
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