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su skirtinga nuotaika ir skir
tingomis ateities viltimis.

Pro skausmas ir be garbės 
į paliaubas Vietname

Paliaubų sąlygos JAV-bių ir Šiaurės Vietnamo esan

čios sutartos, bet Wasbingtonas sutartį pasirašyti dar 

delsia, norėdamas kaikuriuoe punktus smulkiau išsiaiškin

ti ir tiksliau nusakyti. Pietų Vietnamo prez. Thieu dabar- 

tinam paliaubų susitarimui atkakliai priešinasi.

Karo pabaigos Vietname' susitarimo su komunistais 
abi kariaujančios pusės nea- i neatsisako, bet pasirašymo 
bejotinai laukia, tik. deja, datą nori nudelsti. Aiškina

ma, kad susitarta tik prin- į 
cipiniais klausimais, bet rei 
kia dar kaikurių pungtų iš- j

Viešai skelbiama, kad pa- ryškinimo, kad turi būti dar’ 
liaubų sąlygos prez. Nixono > pasitarimų. Bet galima ma- 
patarėjo dr. H. Kissingerio J nyti, kad delsiama tik ligi 
ir Š. Vietnamo komunistų' tol, kol bus palaužtas prezi- 
delegacijos pirmininko Le’ dento Thieu atsparumas. 
Duc Tho jau esančios Pary- j Gal dar laukiama, kad pietų • 
žiuje sutartos. Esą, buvę nu-Į vietnamiečiai šiek tiek at-! 
matyta ir sutartį pasirašyti« stumtų komunistus, kurie 
spalio 31 dieną. Bet tie nu- i jau užmė eilę nauju vietovių 
matyti istoriniai žygiai gero- : ir net priartėjo prie Saigo- 
kai užkliuvo, nes pasirodė, i no.
kad Pietų Vietnamo prezi- =
dentas Thieu nėra lengvai; Kaip ten bebūtų, bet da- 
nulenkiamas. j bartinėmis sąlygomis Viet

namo karo paliaubos yra tik 
Saigonas aiškiai mato, diplomatiniais žodžiais ir 

kad paliaubos sutartomis są-Į miglotais lūkesčiais užmas- 
lvgomis yra aiškus JAV ir' kuotas Washingtono ir Sai- 
Pietų Vietnamo pralaimėji-' gono pralaimėjimas, nes 
mas, nes P. Vietname po tų! taikomasi komunistams sto- 
paliaubų pasiliktų apie 140, i vint Pietų Vietnamo plačio- 
000 Šiaurės Vietnamo ka- ■ je teritorijos dalyje, bet net 
riuomenės ir gal apie tiek prie jo sostinės vartų.
pat „vietinių“ komunistų 
partizanų, kurie jau dabar 
užgrobę didelius pietiečių 
teritorijos plotus.

Gydytojų premija 
dr. Juozui Girniui

Ohio valstijos lietuvių gy
dytojų draugiia jau ne pir
mus metus skil ia $1,000 pre.

Kaip iš Lietuvos pabėgo 
inž. Longinas Norkūnas?

Jis atsiskyrė Italijoje iš 100 žmonių sovietinės eks-

Jau buvome rašę, kad Ita- 
, lijoje iš sovietų ekskursijos 
I pabėgo elektronikos inži- 
' nierius Lionginas Morkūnas. 
Dabar gauta apie tą asmenį 
ir įvykį šiek tik smulkesniųv • •žinių.

mija asmenims uz Įžymius, 
ku’tūrinius ar visuomeninius* 
nuopelnus, šių metu premi- kursijos. Tikisi patekti ^Jungtines Amerikos Valstybes, 
ja paskirta kelių filosofinių' 
veikalu au'oriui. buv. Lietu-' 
vi” Eneiklooediios. o dabar: • ± •
Aidų žurnalo redaktoriui dr.\ Atvyko turistai 
Juozui Girniui., gyvenan-1.„ 
čiam Bostone. \IS hietuVOS

šių metu draugijos valdv-į Spalio 25 d. į New \orką 
bą sudaro dr. A. Čepulis, dr.! atskrido grupė ekskursantų'
J. Mačiulis, dr. J. Skrinska, Į ’s Lietu\ os. Jų tarpe yra ra.; į Morkūnas esąs apie 45 
dr. J. Stankaitis ir dr. J. Į šy^ojai Avyžius ir Maldonis, metų Vilniaus fabriko, ga- 

solistės Almonaitytė ir Čiu- minančio sovietų erdvėlai- 
dakova. kompozitorius Klo- viams elektronines dalis, di- 
va. Vilniaus vykd. komiteto rektorius. Jis vra buvęs jūrų

eu, i , i • i* t karininkas, vėliau studija-• pirm. Sakalauskas ir kt. Ju , , . ,• , , r, vęs elektronika, gavęs dok-i vadovas vra Draugystes ir * , T • • 7torata. Jau seniai planavęs

šonta.

Vėl buvo pagrobę 
du lėktuvus

kultūriniu ryšiu su užsienio' .7*T. ; JT, !ą sekmadienį Pales-! šalimis d-jos oirm. Ramojus k? Lj^uvos pabėgti bet atPraeitą
tinos arabu partizanų grupė' Petrauskas, 
pagrobė Vakarų Vokietijos!
lėktuvą, skrendantį iš Siri-I Ekskursantai spalio 25-27 
jos i Frankfurtą (Vokieti-! d. lankėsi Philadelphijo’je, 
joje) su 17 keleivių ir parei-l spalio 27-29 d. — Washing- 
kalavo paleisti 3 partizanus.’ tone, o spalio 29—lapkričio 
kurie

siradusi galimybė tik dabar. 
Lietuvoje jis palikęs žmoną 
ir dukrą.

Ju ekskursija, kurioje bu
vę apie 100 dalyvių, lankiu
si įvairius Italijos miestus.

Reiškia, į ’aiką žengiama
skausmingai, per žuvusiųjų . Vytauto Igno kūrinys "žvejai**, šio dailininko darbų paroda buvo i 
kapus ir be laimėjimo gai- Bostone lapkričio 28 ir 29 dienomis. Joje buvo įstatyta daug gra- Į 

. i bės. turint galvoje tiktai po.( įr mišrios technikos darbu. 1
Thieu taip pat regi. kad J litikierių laikiną naudą. ,

liktų nepašalinta komunistų e .1 ___---------------- ••-----------------------------------------------
gi esmė iš Laoso ir Kambo- Į Amerikos kukurūzai i . . v_di jos pusės, jeigu jie iš ten) .. . »Chicagoje susidaužė 1 Mirė hehkopter 10

• II iapiMKlU 4-±£ u. ----
Grobikai pareikalavo tuos*New Yorke. 

kalinius atvežti į Zagrebą!
(Jugoslavijoje). Tai pada- Laisvė rašo, kad ekskur- 
rius, jie liepė lėktuvui skris- i santai dalyvaus jos rengia- 
ti į Tripolį (Libijoje). Ten'mame koncerte lapkričio 7 
išlaisvintieji partizanai pa-i d. 2 vai. popiet Lietuvių Pil. 
siliko, o Vokietijos lėktuvas, klubo salėje Maspethe. 
su keleliais galėjo nuskristi!
į Frankfurtą. j laukia, kas

Dėl tokios vokiečių nuo- <aįmėg rinkimus 

laidos arabu partizanams j
Kita antradieni rinkimai.

Mc-
j Governas, bet katras bus lai- 

Tą pačią dieną Houstone. mjngesnis. šiandien tegali- 
j Tex., 4 ginkluoti vyrai nušo.Į ma tik spėlioti, 
i vė du Eastern bendrovės
tarnautojus, pagrobė lėktų-; New York Times dienraš

čio spalio 29 d. surinktomis 
žiniomis (Yankelovichiaus 
ketvirtojo tyrimo 16-koje 
valstijų duomenys), jei rin- 

| dovas buvęs prekybos minis- kiniai būtų šiandien, Nixo- 
į teri jos aukštas valdininkas, nas laimėtų 318 rinkikų, o

______ ______ _________ Tie Pn^iįu nuleido no re-i Tuller. Be jo, dalyvavęs .. ... . ....
kietijoje, Lenkijoje. Čeko-’. Taigi, dabar Sovietų Są- Į 50 keleivių ir apie 200 buvo j vo]jucijos pi] 9 metais ir at-1 Tullerio sūnus ir dar pOra į Lsllnk’-mui tei dalinga 
Slovakijoje ir kitur. jungos ir Kinijos žmonės,1 sužeistų, kurių dalis ir labai! vyko i JAV čia jis 1939 mJ v'vrų.

komunistų valdomi, valgys; sunkiai. Susidūrimas įvyko 'sukūrė pinr.ą helikopterį.

• labai pablogėjo Vokietijos; 
ir Izraelio santykiai. i .Juos laimės Nixonas ai

nebus pašalinti.. ! Kinijai
Be to, Saigonui primeta- Prezidentas

traukiniai išravėtus

visą valdžią lygiai taip pat. i tonų kviečių. Kinija žada iri v o i darbus. Pirmos žinios jas. 
kaip jie po Antrojo pasauli-; daugiau javų pirkti. . skelbė, kad šioje baisioje1
nio karo padarė Rytų Vo-‘

šioje baisioje -
! eismo nelaimėje žuvo apie; 
i

į Kitaip sakant, už Nixoną 
balsuotu 56G , už McGover-

Thieu norėtų, kad bent j Amenkos kviečius, o jų vai- netoli ligoninės, tad greitai: Vėliau ii žv:-iai patobulino.., Tęvas.ir sūnūs Tullenai į ną 30 >, nea . ių 14
. .Vietnamo armijos pasi-l^žia girsis savo „laimė’ji- buvo suorganizuota medici-i » kaltinami bandymu apiplėš- dnnmpnv« aali

-r -Imoic“ 7 ----------- ii... ----------- ... . ti Arimgtono banką. Jie ta- ^iei^ ye duomenys gan
Gaba. j. . \opieiių ąami-| nušovė banko vedėją ir pasikeisti pei \ieną >a\aitę, 

narna įvairiausių rūšių. Jie r policininką. | parodys lapkričio 7 d. rinki-1
vra svarbūs ne tik civilinia-

trauktų iš užimtų sričių, o! mais 
paskui būtų sprendžiamos;
krašto ateities politinės pro.’ Amerika taip pat džiau- 
blemos. kad tūkstančių pie-'^1^1, ser^ama komunistini 
tų vietnamiečių gyvybių au-' Režimą: ūkininkai turėsią 
kos nenueitu niekais. j šiemet vieną bilioną dau-(

į giau pajamų, užsienio pre-

nos pagalba, bet buvo sun
ku sužeistus keleivius išlais-j 
vinti iš sulankstvtų vagonu. -

atgal į
Maskvą. Čia Morkūnas ga
lutinai apsisnrendęs pabėg
ti. Jis anksti ryta. kitiems 
dar miegant, išslinkęs iš 
viešbučio, nusisamdęs taksį 
ir nuvvkes teisiai i policijos 
būstnię. Tenai paprašęs po
litinio pabėgėlio globos.

Policijos politinio skyriaus 
viršininkas Catalano sura
dęs lietuvį vertėją, nes L. 
Morkūnas temokėjęs tiktai 
rusiškai ir kiek tiek vokiš-; 
kai. Jis pareiškęs:

„Mano kraštas yra oku
puotas rusų. Jie įvedė tokį 
režimą, kurio aš negalėjau 
pakelti. Dėl to nusprendžiau 
negrįžti. Jei tai galima, no
riu. kad man būtų leista 
vykti i Jung'ines Amerikos 
Valstybes. Tenai, laisvame 
ir demokratiniame krašte, 
bandysiu sukurti sau naują 
gyvenimą. Tikiuosi, kad 
viena dieną galės pas mane 
atvykti žmona ir duktė“.

L. Morkūnas yra patal
pintas į pabėgėlių stovyklą 
Trieste.

New Yorke Centriniame

mai.
as-Į Senasis Tu’Ieris tik spalio 

a;dinenį vaidina j pradžioje atsisakė iš tarny- 
•’ bos prekybos departamente, 
į kui-jis gauda' o $25,000 me- 
‘ tinęs algos.
i

me gyvenini. . bet nenapi
tai didelį 
ir kai e.

Gi Šiaurės Vietnamo inte-• kybos deficitas sumažėsią.^ parke 3 vyrai apiplėšė so- » ...
resas — trumpiausiu laiku; bilionu dolerių, ir 30.000 vjetų žurnalistą, Maskvos A i iVi.lUS VetūVO
kuo daugiau užimti pietiečių, žmonių gausią naujų darbų 
teritoiijos, kuo greiSau pa- i Ras . to favs dar to,jines_ 
sirasyt. pabaubų sutarti,, y . dfa niekas 
kad galėtų užimtose antyse < • *
pasilikti. Dėl to Hanojus 
nepaprastai spaudžia Wa- 
shingtoną. kad paliaubos —— - - . —
būtu pasirašytu jau šį ant-į šiaurės Airijoje 
radienĮ. Tai daiyti lygiai !yis dar ne$iIiauja. Iki iioĮ 

so-

radijo ir televizijos komen. -- . • W T •-» •tatorių V. Zoriną I /čl k’7 < bdatumiis4 •
Prezitler as Nixonas ve-1

Šiandien aku kandidatai 
skelbiasi laimėsią.

Argentinon grįžta 
Peronas

Buvęs Argentinos dikta-

Izraelis, keršydamas Pa
lestinos partizanams už lėk
tuvo pagrobimą ir trijų savo 
draugų iš Vokietijos kalėji
mo išlaisvinimą, bombarda
vo Libijos partizanų gyven
vietes septynios mylios nuo 
Damasko. Žuvo daug arabų

* į tuvi. ‘i n<rvp-ft ni-iim 25 amerikiečių marinai, j torius Peronas .valdžiai lei- Į civilinių gyventojų, jų tarpe
į Žymus ukrainiečiu veikė- ' ’č, . •? ,, " kurie buvo priskirti saugoti jus lapkričio 17 d. iš Ispa- moterų ir vaikų.
• jas Sumuk uz pnessovietinę ilni vykdant būtų! A Lr n’J°S g,‘1Zta 1 Ar^entln^ ***

Belaukiant Vietname pa- 
-ajj liaubų, paskutinėm dienom

ra ir s. eiRa: - - švietimo mi- ambasadorių bei tarnauto-; ninku turi ir dabar. Jam jau j *lomun,sta* uzeme 17 naujų 
Amerikiečių lėktuvnešyje ‘ n isterijos papildomų išlaidų jus kurių saugumas tokiems, 77 metai amžiaus.

: agitaciją ir propagandą nu-
teistas 10 metų kalėti.

Tai daryti lygiai! » ♦ »
kielai JAV-bes ragina i,riauiį,e jau žuvo
vietai ir komunistinė Kini-i- j • i j j žmogus.ja. gąsdindami, kad dery
bos galinčios visai nutrūkti
ir karas vėl Lęstis be galo. ' Mirė garsusis beisboli

Tuo tarpu Washingtonas kas negras Jackie Robinson. riai, o 12 buvo sužeista.

mone. juos
, skatinama tiiacija. ' u# metu> vartojo heroiną.; .Jis buvo nuverstas

Vetuo.ų .atymų tarpe y- Tas faktas išgąsdino ir JAV Į valdžios 1955 m., bet

Saratoga. kuris buvo atvy-1 įstatymas. I )ėl to dalis kong- „herojams“ buvo patikėtas, 
kęs i Singapūrą poilsio, kilo resmanų reLšia didelį nepa- Tyrimai parodė, kad apie 11 jo giiži

inin- gaisras. Žuvo 3 Įgulos na- siterkinimą tokiu preziden- procentų tas pareigas ėjusių ?ali dar labii

vietovių ir atkirto kelis ke
lius. vedančius į Saigoną.

; to sprendimu. marinų rūkė heroiną. nistų sąjūdis.

grįžimu Argentinoj 
au atgyti pero-1 3.000 indėnų suplaukė į 

sostinę reikalauti savo teisių



f
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Kalbėti ar tylėti?
Kalbėjimo, regis, dar mums niekad nepritrūko. O. 

kartais juntame net jo pertekiių. Juk tarškiu kalbėjimu 
reiškiasi kone visa mūsų visuomeninė ir kultūrinė veikla, 
tarpusavio grumtynės, nuopelnų pasigausinimai, savo 
vaidmens padidinimai ir dažnu atveju — netgi lengvai 
linksniuojamoji laisvės kova. Ir tai suprantamas dalykas, 
nes kalbėti yra daug lengviau, negu nuveikti kuri nors 
konkretų darbą.

ANT ŠALIGATVIŲ 

MIEGA ŽMONES IR 

GYVULIAI

Juozas Kaributas iš Los 
Angeles ilgai važinėjosi A- 
zijoje. Jis buvo ir Indijoje 

į Ir štai ką jis Naujienose 
tarp kitko rašo apie Calcu-

Laiškai redakcijai
Ditlžiai Gerbiamas Pone Maskvos ten išmokyti kvai

leliai šūkavo:

Red. pastaba. J nėję ir išeivijoje.
Konferencijoje dalyvaus 

keturi lietuviui: Ilona Gra
žytė. Algirdas Landsbergis, 
Kostas Ostrauskas ir Vincas 
Trumpa.

Konferencija vyks ”Cen- 
ter for Tomūirovv“ pastate.

(E)

ALTOS SUVAŽIAVIMAS \

Lapkričio 11-12 dienom 
Sheraton - Midway Motor 
Inn patalpose. 5400 Sęuth 
Cicero Avė, Chicago, III., 
šaukiamas Amerikos Lietu
vių Tarybos 32-sis suvažia
vimas. Pradžia šeštadienį, 
lapkričio 11 d. 9:30 vai. ly
to. Bendri pietūs 1-2 vai. po 
pietų.

.. J
Atstovų ir svečių priėmi

mas ir susipažinimas bus su
važiavimo išvakarėse, lap
kričio 10 d. 7 vai. vak. Altos 
patalpose, 2606 W. 63rd St

Suvažiavime . be grynai 
Altos reikalu, bus ir nese
niai iš Lietuvos pabėgusio 
advokato Zigmo Butkaus 
paskaita: "Dabartinė padė
tis Lietuvoje“.

Skaitykite 
šias knygas \

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

Amerikos lietuviu politika,
parašė dr. K. Šidlauskas, i- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto. 55 psl. kaina $2 00.

Lemtingos dienos, Jono
Jaškausko ayysaka, kaina 
$2.50.

Nužemintųjų generacija,
egzilio pasaulėjautos eski
zai, parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2.

ANTANO ŠKĖMOS RAŠ
TŲ I tomas (Nuodėguliai ir 
kibirkštys, Šventoji Inga, 
Čelesta, Balta drobulė). įriš
ta, 500 psl. Kaina $6.00.

Korespondentas peikė, 
kad anas lietuvis gražią lie
tuvišką pavardę pakeitė ne
lietuviška. Jaigu jo pavardė 
buvo sunkiai nelietuviams! 
ištariama, tai galėjo ją pa
keisti kita lietuviška, kita
taučiams lengvai ištariama. 
Gi lietuviškos pavardės sa
vanoriškas išsižadėjimas yra 
tiktai tautinio atsparumo 
stokos ir prieš kitataučius 
nusižeminimo ženklas.

STUDENTAI SUVAŽIUOS 
CLEVELANDE

Buvo skelbta, kad šiaurės 
Amerikos Lietuvių Studentų 
S-gos suvažiavimas būsiąs 
Pittsburghe, bet kadangi ten 
užsakytas viešbutis negali 
duoti pakankamai patalpų, 
tai suvažiavimas perkelia
mas į Clevelandą.

Jis bus laokričio 23-26> 
dienomis North Randall Ho- į 
liday Inn. patalpose, 4600: 
Northfield Road (State Rt.! 
8), prie Emery Road. Tele
fonas: 663-4100.

Viešbutis yra netoli cent
ro ir lengvai pasiekiamas 
visomis susisiekimo priemo-

i nėmis. 
t

"Keleivio“ Redaktoriau,
' — Parvežėme Lietuvai

Jūs. Pone Redaktoriau, Stalino Saulę!...
, "Keleivio“ šių metų spalio 

tos miestą (treciasis pagal 10 d< laidoje išspausdinote Iš tikrųjų jie parvežė rau- 
labai aktualų mūsų išeivijai donąją komunistinę hidrą, 
straipsnį "Liežuvinis patrio- sunaikinusią apie trečdali 
tizmas“. Jame Jūs apgynėte Lietuvos gyventojų, 
keturias jaunas lietuvaites—
Rūtą Bartkutę, Rimą Bart- Ir šiandien Jūs drįstate tą 
kūtę. Audronę Gečaitę ir hidrą garbinti, melu skinti 
Reginą Balutytę — nuo lie-' jai kelią ir plauti jos krauju 
žuvinių patriotų, kurios šią suteptas rankas! 
vasarą lankėsi Lietuvoje,/
mūsų nuomone, inspiruoja
mos gryno tautinio jausmo.

didumą Indijos miestas. 3.2 
mil. gyventojų).

"Nereikėjo anei pusės blo-Bet pastaruoju metu prieš mūsų Įprastini ir visų pa 
mėgtą kalbėjimą jau lyg ir kyla reakcija. Atsiranda siū-' ko nUo viešbučio paeiti, kai 
lančių vis dėlto kaikada ir patylėti. Pavyzdžiui, š. m. lie-! ma/au. ~ gub purvina api- 
pos mėn. ”Akiračiuose“ V.R. linkęs siūlui net Romo Ka-1 P^šusi žmogysta. Jos rankapos men. "Akiračiuose“ Y.K. linkę.,._ _ ___w
iantos susideginimo atveju geriau patylėti, negu iš to di at>toja Pa&alv£ ant purvino 
džiai tragiško Įvykio gaminti pliką propagandą. šaligatvio. Pio suplyšusius 

drabužius matosi nuogas 
kūnas. Basos kojos taip su
skilusios, kad sukelia pasi
baisėjimą. Štai už keliolikos 
žingsnių guli į krūvą susi- 

j metę vaikai. Skaičiuoju, 
i kiek jų ten iš viso yra. Vie-
* no galva, kito kojos. Jie vi- 
i si pliki ir ant šaligatvio nie-

< Romas Kalanta ir kiti aukojo savo gyvybę tik tam, j kas nepaklota. Priskaičiuo- 
kad pasaulis į Lietuvą atkreiptų savo akis, kad jos žmo- j ju aštuonis. Taip jie skaniai 
nių balsą išgirstų. Tokį pat tikslą turėjo ir po to vykusios ’ miega, kaikuris net prasižio- 
kruvinos demonstracijos. To pat sieke ir 17.000 pasirašiu- jęs miega, taiytumei minkš- 
sių peticiją Jungtinėms Tautoms. Tai kodėl mes ture- tuose pataluose gulėtų. Ne- 
tume tylėti? Kvailystė tebūtų kalbėti niekus, lyg šiais at- į toli JP guli kkeletas šunų, 
vėjais vienas ar kitas mūsų veiksnys yra kuo nors prie tų i kančs ii kiek toliau keletas 
tragedijų prisidėjęs ar kokiu lauru nusipelnęs. Nieko. Tai. Jaun^ vM/ų. vi jaunos mo- 
nėra jokio musų vadavimo ‘ padariniai o tik pačių Lie- k*dj£.*
tuvos žmonių skaudi drama. Bet jos nutylėti negalima, nes ii--- • K-t • ~ „
tik patys komunistiniai rusai tos tylos nori, o sovietinis j.udusi> šaligatvio duobutė- kankama* turtingi savo vai-, ae ury, o»n- 
pogrindis apie tokius įvykius taip pat pasauliui šneka. į je kur’ telkšo purvinas van-

, . ..... ,. i duo, prausia mažytį. Šis gi
Mūsų garsus kalbėjimas kartais gali būti ir naudin-Į kapstosi ir graudžiai ver

gas. Galima prileisti, kad tiktai dėl užsienio spaudos kai- ' kia.“
bėjimo kol kas dar neįvesta Lietuvoje "graždanka“, nesu- Į
šaudyti išliko Simokaičiai ir S. Kudirka ar net vienas ki-• "Tokių jaudinančiai bai
tas iš Sibiro grįžęs susilaukė namie šiokios tokios malo-' šių vaizdų pritrenktas, einu

• ir galvoju, kad nors tie šali- 
! gatviai būtų Kaip Amerikoje

Deja. visiškai nepateisinama, kai grįžęs iš Lietuvos! švaiūs. Dabar gi baisu i juos 
mūsiškis turistas ima čia garsiai pliaupti, ką jam "atvirai j ir pažvelgti: pilni ne tik po- 
sakęs“ į ausį "vienas“ vyriausias dirigentas, laikraščio re- į pieriu, bet ir visokių maisto 
dakcijos narys, Plungės rajono kolchozo pirmininkas ar • atmatų

Na, sutinkame, kad čia, už plačių apsaugos vandenų, 
nėra pagrindo mūsų veikėjams džiūgauti, kad Lietuvoje 
mūsų tautiečiai netgi deginasi, kad vyksta kruvinos de
monstracijos, kad suiminėjamas jaunimas. Bet ar tokiu 
atveju reikia tylėti, ar tokių Įvykių nenešti net i amerikie
čių spaudą, tai jau delikatnesnis klausimas.

tas
nės. ką jie ir

giązęs 
patys pripažįsta.

net ministerio pavaduotojas, 
viausiai galima išaiškinti, ka:

Lietuviška išeivija tėvy
nės atžvilgiu šiuo metu yra 
labai pasimetusi. Trūksta i

Kaitą "Keleivyje“ buvo 
skųstasi daugeliu negerovių 
čia Amerikoje. Taip pat ir 
tuo. kad valdžia turi tiek 
galios, kad gali žudyti ne
kaltus žmones. Tai negerai.

realaus padėties Įvertinimo. Į Bet negerai daro ir tas, ku- 
’ ris, sėdėdamas redaktoriaus 
kėdėje sukeičia etiketes, 
galvodamas, kad visi to

ir užsimerkiama pnes išei
vijoje vykstantį didelį jau
nimo nutautėjimą. Šiam pro-
cesui pristabdyti yra tik vie- laikraščio skaitytojai yra 
nas realus kelias: kuo pla-: nieko negalvojantys asilai, 
čiausias bendravimas su j
tauta. Jei dabar per ateinan- Kolei šitaip bus traktuo- 
čius kelerius metus tuo ne- jamas "Keleivio“ skaityto- 
pasinaudosime, išeivijoje jas. prašau man "Keleivio“ 
lietuvišką 'jaunimą savo tau-Į nesiuntinėti.
tai prarasime visiems lai-. Bagdonas

Daugumas esame pa_;11 g1 kams!

'atvirai“ kalbėjo. Panašios vertės kalbėjimai yra

Juk is tokros kalbos leng- , . , . .x „ . „, , . . . ! Pasuku r labar sraurątas vienas buvo, kuris taip . . , ,. , * , ,7? šalutinę gatvelę. Čia pat ant 
aJ)ie I posūkio nuo centrinės gat-

’ Užsiregistravusiems šuva-1
i žiavimo dalyviams kamba- 
Į rys su dviguba lova $17 , su 
dviem dvigubom lovom — 
$22.

kus įvairiomis progomis iš- \ 
leisti į Lietuvą. Iš jos jauni- i 
mas grįžta pilnai lietuviškai 
apsisprendęs. Jeigu tikrai
mylime-savo tautą, tai vi- k°me "negalvojančiais asi- 
suotinai pasinaudokime to- Įais“ .kaiP laiško autorius 
kiomis mažomis galimybė- jtana, ir nemanome kad jie tė Idzelytėj fngj East 176
mis. kurios mums prieina- savo pažaras į rimtas poli- gt Registraci ios mokestis — 
mos. ! tinęs ar rdeolopnes proble- mįkesti _

l mae tik naorsil To. i

Red. pastaba.

Mes savo skaitytojų nelai- į

Registraciją tvarko Mary-

mūsų kalbumo čia atkeliavę giminės net savo artimųjų ; ryti namas, bet aš matau 
pribijo, nes, grižę namo. jau randa ten ištisus dialogus j baisią-būdą. Plytos sudėtos 
atitinkamoj ištaigoj užrašytus. ; taip, kad laisvai galėtų

• į vaikščioti vėjas. Langų nei Mielieji "Keleivio“
Taigi, prieš prasižiodami, pirmiau atsiminkime liau-' nereikia, o vietoje duru — 

dies išmintį, kad "liežuvis gali žmogų pakarti ir paleisti“.
ir nekarkime juo savo tautiečių, o vartokime jį tiktai ne
ginčytinai pozityviam reikalui.

į mas formuoja tik pagal Tė 
Linkime, Pone Redakto- vo ar Maikio "nurodymus“.: 

riau, ir toliau blaivaus padė
ties įvertinimo ir prašome 
daugiau pasisakymų šiais 
aktualiais dabartinės tikro
vės padiktuotais klausimais. - “Keleivio“ nr. 39 Kana-

v. dos korespondentas nepa- ark. Raimondi ir įteikė jam
Su nuoširdžia pagarba — lankiai rašo apie lietuvi, ku-' memorandumą popiežiui su 
Onutė ir Stasy* Bakšiai ris savo pavardę pakeitęs į šiais prašymais:

Hamilton, Ont.

« « •

• •

Gerbiamas Redaktoriau,

LIETUVIAI LANKĖ 

POPIEŽIAUS ATSTOVĄ

JAV LB delegacija spa
lio 13 d. lankėsi pas popie
žiaus atstovą Washingtone

; Scoth. Ir kas čia blogo, jei- „ 4 . . . ,
i gu žmogus taip norėjo. Gal 1- Artimiausiu la^u visa- 
buvo priežastis? Kodėl jam me pasaulyje paskelbti MaL 

I tos teisės nepripažinti, ko- dos dieną už Tyliąją Lietu- 
' dėl rašyti, kad gal to lietu- i vos katakkų oaznycią.
! vio galvoje įsiveisė skruzdė-į o v o
į i; ? 1 2. Oficialiu Šv. Sosto pa-
Į ’ * reiškimu pasmerkti Sovietų
" Mano pavardė nėra nei' Sįjrungo® vykdomą paverg- 

4.----- t. „a.------- tikinčiųjų

gaudamas Britani-i

Ką kiti rašo?
NEBUVO IR NĖRA NEI STALINO,

NEI MOLOTOVO...

Kad Stalinas ir Molotovas sigendame, nes jų pavardės 
tikrai mūsų žemėje gyveno,' sukelia tiktai biauriausius 
tai mes visi tikriausiai žir - atsiminimus, bet manome, 
me. Ir Keleivio skaitytojų kad enciklopedijos redakto- 
tarpe be abejonės yra tokių, riai nėra tokie tamsuoliai, 
kurie jų buvimą šiame pa- jog nežinotų^ kiek minėti as- 
sauly yra skaudžiai patyrę.; menys lėmė Lietuvos likimą.

skylės. Būdos stogas sumes-: redaktoriai ir leidėjai, 
tas iš toliaus ir pritvirtintas;
akmenimis ir pagaliais. Pro; Nemalonu, kad, Ameriko-' **:?—“V“ *—tosios Lietuvos 
skyles matau — ant grindų je būdamas tik 22 metus, nei Letuviška. Jos ne-,
miega įvairaus amžiaus ir naudojuos šią teise jau ant-:' k^iai!’. gedamas Britani-
lyties žmonės. Kitoje gatve- rą kartą. Pirmas buvo tik Jos ®et .5/™3.1. 3. Šv. Sostas prašomas
lės pusėje prie namų pridė- atvažiavus, kai pradėjo man. ^a" Plkta> *fai amerikiečiai, tarpininkauti ir įtaigoti ka- 

siuntinėti "Laisvę“, ir da- , talikiškas valstybes, kad

I Tai tik įrodymas, kad 
Maskvos cenzoriai uždrau
dė jiems šiuos vardus minė
ti.

Bet nei Stalino, kuris nu- i 
tarė Lietuvą užgrobti, kuris 
šimtus tūkstančių lietuviui 
ištrėmė į Sibiro vergiją, nei 
Molotovo, kuris, kaip užsie-į 
nio reikalų ministras, for-j 
maliai sutvarkė Stalino gro- i pedijoje Įrašyti daug dabar
ty. nei Dekanozovo, kuris, Į tinių sovietų galingų parei- 
atsiųstas iš Maskvos faktiš- gūnų arba net tokių "nusi-

ta lyg narai iš lentų ir viso
kių pagalių ir ant jų pilna 
prigulę, raitosi- ir miega. 
Kaikurie iš jų nelabai jau 
padorioje pozoje... Miegant 
visaip pasitaiko...“

APIE LIETUVOS 

SOCIALDEMOKRATUS

Š. m. birželio mėn. "Sla- 
vic Review“ įdėjo dr. Leono 
Sabaliūno išsamų 21 pusla
pio straipsnį apie Lietuvos 
Socialdemokratų Partija — 
1893-1904 m.

žaloja. Kartas, pagalvoju,, teisj pažeidimo
^■nebūtų gerai pasivadinus klausimas pavėrgtoje Lietu. 

Tikiu, ,kad Jūs geri žmo- Bįecku ar panašiai., • bflt /ungtiniu
f ‘“a-r ge? Tautų žmogaus Teisiu kol
kuokštą, bet skruzdelių gal- Į misi£{e 6 
voje nerandu... j J J *

Tas pats korespondentas’ LB informacija teigia, 
aiškiai ir kategoriškai sako, kad pokalbis vykęs "oficia- 

Lietuvoje, žudo ir kankina ! kad visų blogybių šaltinis Moję nuotaikoje“ ir delega- 
kiekvieną. kuris atsisako Į yra unijos, kad dėl jų lietu- cijos nariai linkę jausti, kad 
tarnauti raudonajai mamo-j viai netenka darbo, fabri- popiežiaus atstovas turi "ne- 
nai. kurie nori pavergti vi-j kai užsidaro, ir daro išvadą.i risai tikslų Lietuvos katali-: 
są pasauli ir padaryti savoj kad unijų vadovybėse yra! kU persekiojimo padėties} 
vergais, ir tai darote pavar- sulindę bolševikai. O ištik-! supratimą“
todami melą. rųjų, jei reikėtų tai yrodyti, ’

ar galėtų?

bar.

nės, bet Jūs, dviveidiš
ką vesdami politiką, ginate 
raudonuosius buržujus, ku
rie žudo ir kankina mano 
brolius lietuvius pavergtoje

Bet būtinai liepta enciklo.

kai vadovavo nepriklauso
mos Lietuvos laidotuvėm,— 
Mažosios Lietuviškos Taiy_ 
binės Enciklopedijos pusta

nčia. Negi;pi uose ■nsiškai

pelniusių“ asmenų, kaip A- 
dolfas Rimka, kuris kelis 
mėnesius automobiliu ve
žiojo Leniną.

jie enciklopedijos redakto-j J tokį sovietinės encikio- 
riams^būtų buvę visai neži-! pedijos "moksliškumą“ mū- 
noTni- J sų dėmesį atkreipė Petras J

yygję _ * ... I Y°Lngė išsamiu straipsniu:

Nore tada Lietuvoje vei
kė dar tiys socialdemokratų 
partijos (žydų —Bund, len
kų — PPS ir rusų SDKPIL), 
bet autorius įrodo, kad Lie
tuvos socialdemokratai išsi
laikė savarankiški: nors ir 
turėdami bendrą marksisti
nę ideologiją, jie rėmėsi lie
tuvišku pagrindu.

Štai "Keleivio“ 40 nume- Kada nustosime rašę:ry 1972 m. spalio 17 d. Mai-| „, 1 , 11 „
kio su Tėvu pasikalbėjime be.rnm.k« ,™.'
teidama • J fusj pakasė“ (sis įssireiski-

' j mas buvo lietuvių katalikiš-
"Thieu nori, kad komu- i kame laikraštyje ) ? 

nistai, kurie sudaro gyven-l Mažas būdamas gyvenau 
tojų daugumą, būtų kaip j kaime. Ten girdėdavau pa- 
nors išžudyti“. j prastus žmones sakant:

• "kirminą sutraiškė“, "šunį i 
Dėde. meluoji, raudonai j pakasė“. O jei būdavo kai-!

na^SSUdOta ^ZlisųraL

5 domoj, komunistai sudaro , jo“. Daugiau skonio rasi
=------- ---- ~ '— ^gyventojų daugumą? Tai ką niuose!
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI bekalbėti apie Pietų Vietna- Su pagarba 

Turime Lietuvos žemėla- Čia jau nukalbėta taip

LITERATŪROS TEMOM 
KONFERENCIJA

Antroji Pabaltijo literatū- 
ių klausimam svarstyti kon
ferencija įvyks Ohio State 
universitete spalio 28-29 d. 
Konferencijos tema: "Pa
baltijo literatūros ir šiuolai
kinė istorija“.

Trys istorijos bei visuo-

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

GANA TO JUNGO

Paskutinis — trečiasis — doku

mentuotas Kipro Bielinio atsi

minimu tomas. Jis liečia mūsų 

nepriklausomybės 1917-1920 m. 

kovas ir nepriklausomos Lietu

vos gyvenimo pirmuosius metus. 

Knyga gaunama Keleivy, Dar

bininke, Drauge ir pas kitus 

knygų platintojus. Kaina $5.00.
r.? -^-!TleS S1Ų pietinių Europos Lietuvio migsėjo 12! pių — už 50 centų, už $2.50 „gudriai“, kaip po Lietuvos
fcvaigzdžių“ labai ir nepa-j dienos laidoje. (sulankstomas) okupacijos parvažiavę iš Marysville, Ohio.

A. Zamžickas

atidarys konferenciją ap
žvalginiais pranešimais. Po 
jų 16 pabaltiečių akademi
kų ir kritikų skaitys paskai
tas apie lietuvių, latvių ir es
tų pokario literatūras tėvy-
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TO NIEKAS NBPKIKIA.

XVlll-ji Kanados Lietuvių Diena Montrealy
paveldėtąja mūsų tautosaka, o tuo keliu einant savaime 
kuriama ir lietuviška estradinė muzika, kurios vis dar

Geri žodynai

SPALIO 7-8 DIENOMIS

į labai stokojame. Tad gal nevertėtų tokių tendencijų trum. i • • » i
pai drūtai nė smerkti, žinoma, tol, kol tai daroma su saiku - lietuvių kalbų ž<h
ir skoningai. a.90

apie 30,000 žodžių kaina $6.
(Tęsinys)

F. šaunus didysis balius

i kestras, vokalinė grupė ir tautinių šokių gi upė. jau yra 
koncertavęs eilėje JAV ir Kanados vietovių ir mūsų spau
dos visuomet buvo teigiamai Įvertintas. Ansamblio meno

• vadovas yra Zigmas Lapinas, tautiniams šokiams vado-
K. L. Dienų balius buvo šaunus. Jautėsi, kad visos vauja Hilda Lapinienė, vokalinei grupei Ina Kličienė, . siutinėjusi prancūzų, anglų ir lietuviu kalbomis. Koncer- na _ $5 pų

smulkmenos ir techniškumai iš anksto buvo gerai apgal- instrumentalinę muziką tvarko Rimas Lapinas. ■ tas buvo kruopščiai paruoštas ir sklandžiai pravestas, o (
voti ir viskas tinkamai pasiruošta. Vyriausias baliaus or- Į tai buvo ne tik visų atlikėjų, bet ir vyriausiojo koncerto Lietuviškai angliškas i®-
ganizątorius Bronius Niedvaras ir gausūs jo talkininkai Susidarė Įspūdis, kad šikart gitariečiai parodė gal j organizatoriaus Juozo Piečaičio nuopelnas. dvna*. Vi’iaus Peteraičio. 11

L. Ryžtas lietuviškam darbui

Akto-konceito pranešėja buvo Rūta Rudinskaitė

L ietuvių-anglų kalbų žo-
• dynas, redagavo Karsavi- 
! naitė ir šlapoberskis, apie 

puikia tarsena, užtikrintai ir simpatiškai programą pi i- 97 00O žodžių 511 psl., kai-

pasirūpino sklandžiu svečių aptarnavimu, pramogomis, kiek mažiau dinamikos ir darnos, kas, gal būt, paaiškinti-
. gera šokių muzika, civilizuotu baru, Įvairiomis loterijomis, na tuo, kad pastaruoju metu iš ansamblio pasitraukė vie-
Programą baliaus metu atliko solistas Vaclovas Verikaitis nas kitas prityręs narys, o Įsijungęs prieauglis dar nespė- 
ir mergaičių kvartetas Rasa, o atlikėjus susirinkusiems jo visapusiškai įsiderinti i ansamblio visumą. Publika 
pristatė Vincas Piečaitis. - , pynę vis dėlto priėmė šiltai.

Jau išvirto tradicija, kad pagrindiniu Kanados Lie-i Koncerte dalyvavo dvi tautinių šokių grupės. Tai Ele- 
tuvių Dienos renginiu yra aktas - koncertas, kuris šiemet nos Augustinavičienės ir Kęstučio G len Lavvson vadovau- 
Įvyko Montrealio lietuviams gerai pažįstamoje Plateau jama Delhi. Ont.. Palanga ir Ritos ir Juozo Karasiejų va- 
salėje, talpinančioje berodr 1400 žmonių. Salė buvo pil- dovaujamas Toronto. Ont.. Gintaras. Jei vos d vejus metus 
mitelė, tik balkono paskutinėse eilėse matėsi tuščių vietų, gyvuojanti Palanga yra viena jauniausių šokių grupių, tai i jaunimas linksminosi ir bendravo.

septynioliktuosius metus šokantis Toronto Gintaras yra 
G. Beveik nuostabus punktualumas i vienas iš labiausiai patyrusių, ne tik JAV, bet ir Europoje

■ Lietuviams, ypač montrealiečiams, įpratusiems. kad koncertavęs tautinių šokių vienetas.
lietuviški renginiai paprastai prasideda su keliasdešimt

, laida, daugiau Kaip 30,000 
Koncertą užbaigė KLB Montrealio apylinkės pirmi- rodžiu. ase’ i»sl kaina $7.00. 

ninkė Silvija Piečaitienė. savo trumpą padėkos žodi baig-
1 dama: "Tesujungia mus ši šventė i stiprią vieningą šeimą, 

ir teatnaujina mūsų ryžtą ir jėgas dirbant lietuvišką dar
bą“. Koncertas baigtas Lietuvių tautos himnu.

r<KOoO'<xxotxz»QOOoaOMOM

imkit ir «kaitvl<it 

Kipro Bielinio

Paskutinis XVIII-sios Kanados Lietuvių Dienos ren- IrnvffS
ginys Montrealyje buvo specialus jaunimo vasaras-sokiai. J y|. pQRQ jp VERGIJOS 
kuriuose šimtais iš Įvairių Kanados vietovių suvažiavęs' imperija SOVIETU

i
(rem) RUSIJA

I

minučių pavėlavimu, buvo šiokia tokia staigmena, kai ’ Šiandieną bene visos išeivijos tautinių šokių grupės
ST. CATHARINES, ONT.

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema,

- . ,5 . naudojasi Lietuvos choreografu brėžiniais, o todėl, matyt,sviesos saleje prigeso ir programa prasidėjo tik tik 14 mi- ..... , x
nučių tepraėjus nuo skelbtojo laiko. Ir tas, palyginti, ne
žymus vėlavimasis, atrodo, buvo techniškai neišvengia
mas, nes publika paprasčiausiai nespėjo laiku susirasti 1 
savo yiėtas ir susėsti.

nebėra labai sunku atskiras grupes sujungti didesnės ap
imties šokiams. Šiame koncerte, pvz., "Subatėlę“ ir "Suk. 
suk ratelį“ bendrai atliko Montrealio ir Toronto gintarie-

Pagerbe visuomenininką 

J. Skeivelą II
Spalio 14 d. ukrainiečių

čiai, savo ritmingais judesiais užpildydami visą didelę salėje buvo pagerbtas Jonas

no A. Žilinsko iš Hamiltono .
jrekirtlunta muzika, solistai rtos tykios, kuriose
V. ir A. Pauiioniai ir Gai-!^0 ,r zuv0 mus«
deliai padainavo kelias dai
nas.

Linkiu sukaktuvininkams: 
ilgiausio amžiaus. į

ir žuvo 
broliai, seserys, giminės ir 

i draugai. Knygos kaina — 
/5 centai.

ceną. Tur būt. jokiam žiūrovui koncerte nekilo abejonių-, 
kad tiek sceniškai, tiek techniškai geriausiai tautinius šo
kius atliko torontiškiai. ; - A 'J. Skeivelas. po Antrojo

I. Pusšimtis dailių merginų pasaulinio karo atsidūręs
" ! laisvajame pasaulyje, per,

Šilčiausiai ir ilgiausiomis katutėmis publika sutiko ir* Angliją prieš 20 metų atvy- nFnkaf^ h\na<
daugiausia bisų išreikalavo iš Hamiltono mergaičių choro ; i Kanadą gavo darbą St. ' • . pjmuntias vuo !r , ....... , v„.. , Aido. Praeitį metų kovo mėn. pirmąjį kartą koncertą- Cathannes Gene, ai Motors C ■ job^ n pundas Kuo

Kanados lietuviai jau jpraų, kad , jų sąskrydžius vęs Aidas jau pydyti daugelyje Kanados ir JAV i lmoneJe- Jls tu0J klbo •' v1-, Tamošaitis ir kanklininkė! 
aplanko ir Kanados politikai, šiame renginyje ministrą vietovj fr vjsur nemenko populiarumo. Jauna mer- suomeninę veiklą, dirbo ra-.' Resina Tamošaitienė spa- ! 
pirnumpkąPierreEUiot Trudeau atstovavo darbo ir iirng. . kiekvienam malonus leginys 0 Aido choras su. movėnų. L. Bendruomenės, lio 13 d. sul.engė koncertą,! 
racijos ministras Bryce Mackasey. Tai bu.ęs daibo unijų, įūr- daugjau nej 5,) jaunn įr dailių lietuvaičių, visos jos skautų rėmėjų valdybose. ; !,urj atsilankė daugiau nei' 
veikėjas, dabartinėje liberalų vynausybeje atstovais, h. ,.audonomis Dabar yra ramoyėnų pirmi- 250 asmenų. Koncerto prog- i

Montrealio Aušros Vartų parapijos chorui sugiedo
jus Kanados himną, susirinkusiuosius trumpu žodžiu pa
sveikino XVIII-sios Kanados Lietuvių Dienos rengimo 
komiteto pirmininkas Algis Kličius, po kurio žodi tarė 
Kanados Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Eugenijus 
Čuplinskas.

Skeivelas jo 60 metų sukak
ties proga.

J. Šarapnickas 

MONTREAL, QUE. 

Lietuvos svečių koncertas į
, , ..iIš Lietuvos su ekskursija

darbėmių sparną. Jis gerai pažįstamas ir Montrealio lie
tuviams, nes jo rinkiminė apylinkė yra Verdunas, apsčiai liemenėmis, kas sudaro sceniškai patrauklų įspūdį.

lietuvių apgyventas priemiestis.. Nors šiuo metu yra pats Į Chorui vadovauja solistas Vaclovas Verikaitis, lietu. 1 
rinkiminės kampanijos įkarštis (parlamentas renkamasi yių ir kanadiečiu publikai gerai pažįstamas ir mėgiamas 
Spalio 30 d.), Biyce Mackaessey nepasidavė pagundai f artistas> žinomas ne tik savo koncertais, bet ir pasirody- 
savo trumpą žodį panaudoti partinei propagandai, bet! aig ^^0^. y. Verikaitis puikiai jaučia publikos 
kalbėjo aplamai apie ateivių reikšmę kraštui. O tai jau Į poreikius ir tai? be abej0, jaučiame choro dainavimo sti- 
buvo iš ties simpatiškas ministro bruožas, ypač prisime-j repertUare. Tradicinės lietuvių Laudies dainos
tiant oportunistiškas amerikietiškųjų politikierių kalbas: jog |prast0 interpretavimo repertuare, galima sakyti, 
lietuviškuose ren$inaubsje. , i visi3kaj nebeliko. Daugiausia tai Lietuvos ir kitataučių

ninkas. Skautai jj yra apdo- raina buvo daugiau pramo- 
• vanoję medaliu. Į ginė su daug patriotinių dai-į

nų.
J 'jo pagerbimą susirinko Turistinė grupė, kurioje' 

ne tik vietiniai, bet atvyko1 be turistu iš Latvijos ir Es-: 
svečių iš Hamiltono, Londo-i tijos. yra'ir 3 lietuviai, tiek: 
no ir Toronto. , koncerte, tiek ir kitų susiti-j

! kimų proga vengė bet kokiu' 
Pagerbimą pradėjo J. Tar- poJitinjų užuominų ir nevarj 

vydas is Hamiltono ir P^’į tojo sovietinės terminologi-' 
kvietė kalbėti savanori ku-

VYRAI IR MOTERYS,

KURIE KALBATE 

LIETUVIŠKAI!

NAUJA PROGA DIRBTI 
NEKILNOJAMO TURTO

TARPININKAVIMO
SRITYJE

Musų org-anizacijoje sėk
mingai dirba nevienas, mo
klini is kūną nors kitą kal
ba. J u metinės pajamos vra 
$15,000—$35.000.

Mūsų pardavimo opera
cijos yra tarptautinės, turi
me daugiau nei 120 ofisų 
Įvairiuose kraštuose. Būti
na žinot; pardavimo pa
grindus ir laisvai kalbėti 
lietuviškai. Be to. jums rei
kės dažnai keliauti. Visa 
kita išmoksite, susipažinę 
su mūsų darbo metodais

jos.

• Po trumpų sveikinimo žodžių, kuriuos tarė Kvebeko 
parlamento narys, atstovavęs Kvebeko pr 
Boiirassa, ir Montrealio miesto tarybos na
burmistrui Jean Drapeau; paskutinę kalbą sakė Lietuvos : moję visiškai teisingai pa
oėn konsulas Toronte Jonas Žmuidzinas Pirmuoju «iaki-į labai įdomiai nuskambėjo su lietuvišku tek-tu, o tas teks- ' Jis trumpai apibudino su-
gen. konsulas loronte Jonas zmuiazina. r oj , , Hkąllls (io;na; „arašv kaktuvininka. pabrėždamas., pasauly Empire Building pa.
mų gen? konsulas pareiškė, kad esąs nustebęs, kad buvęs, nebuvo taksius vertimas, bet specialiai damai parasy- visurbu\.o pavyzdin. , statas New Yorke dabar at-
kviestas šia proga tarti žodį. Prisimenant, kad tokio po-1 U lietuviai zodzmųne^ labai patriotiški. J daugely dai- gas JAn[rojo karo' pabaigos! sidūrė trečio,c vietoje, nes 

jis sulaukė, tarnautiamas są- buvo pastatyta dar aukšles

i kompozitorių dainos, matyt, paties r-horo vadovo pritai- ’čją, 2-jų vyties kryžių Ra
valierių.

Šūki.

atsiminimų ”Du 
geležiniai

EMPIRE BUILDING 

NENORI NUSILEISTI
i

Iki šiol buvęs aukščiausias

būdžio Kanados lietuvių renginiuose Lietuvos gen. konsu- ‘ nų su solo partija įsijungdavo pats choro vadovas, o klau- ^as’ Anll°J°
las. visuomet yra kviečiamas kalbėti, tokia p. Žmuidzino! sytojai. kaip minėta, Aidą ir jo vadovą Y. Verikaitį pri- 
pastaba nuskambėjo truputį savotiškai. ’ ėmė labai entuziastingai.

Visi sveikinimai ir kalbos užtruko lygiai 30 minučių. * Ontario Londono universiteto lietuvaičių studenčių 
Vadinasi, susirinkusieji nebuvo pernelyg varginami nesi- vokalinis kvartetas Rasa taip pat yra jaunas ansamblis —

jungininkų kariuomenėje 
Už drąsumą ir sumanumą

mu. Bet jo savininkai nori 
išlaikyti seną garbę ir suda-

tiek studenčių, tiek ir paties kvarteto amžiaus prasme.
Rasietės, kurių dvi visiškai šiuolaikiškai apsiginklavusios uolus spaudos rėmėjas, skai- 
gitaromis. atrodo, turi gana platų repertuarą, jos dainuoja to dienraštį Naujienas, kelis

baigiančiais ilgos kalbėtojų virtinės "sveikinimo žo
džiais“, o tai laikytume itin sveikintinu renginio organiza
torių nuopelnu! Tiesa, šioje K. L. Dienoje nesimatė ne’ -
Vliko, nei P.L.B valdybos atstovo (nors J. K. Valiūnas ir? tik lietuviškai, bet taip pat angliškai bJ prancūziškai.! savaitrascius, jų tarpe ir Ke- 
St. Barzdukas atsiuntė sveikinimus raštu), kurie pastaruo- Kasa atliko ir Amerikos folkloristinių dainų, o ir lietuvių , b el zu,na us- 

liaudies dainos kvarteto interpretuojamos savaip, saky-

anerlai ji apdovanojo 3 me- ™ėja planus prie dabarti- 
daliais ' ni^ aukštų dar pridėti

1 11. Blogybė, kad tada tektų 
J. Skeivalas taip pat yra-piima nugriauti 16 viršuti

nių aukštų ir pakeisti viso 
pastato dabartinę išvaizdą.

Mes esame vieša bendro 
vė. turime 64 metų patyri 
mą ir milionus investavę 
mūsų programai vykdyti. 
Mes galime pasiūlyti pui
kių progų rinitai galvojan- 
tiems vyrams ir moterims, 
kurie mėgsta dirbti ir suge
ba bendrauti su žmonėmis.

Jų yra mūsų centrinėje 
būsinėje Newtone, Cape 
( ode ir New Hampshire. 
Informacijų rašykite ar te- 
lefonuokite:

LEONARI) CORVIN, Vi- 
ce-President
R & R ASSOCIATES, Ine.

Newton Corner, Mass.
02158

\ Tel.: (617) 969-3200

U

siuose sąskrydžiuose paprastai dalyvaudavo ir, žinoma, 
žodį tardavo.

H. Koncertinė dalis

Koncertinę dalį pradėjo Montealio Aušros Vartų pa
rapijos choras, diriguojamas Madeleine D. Roch, pianinu 
palydint Marie - Andree Roch. Tai bene vienintelis lietu
vių choras pasaulyje, atliekantis lietuviu kompozitorių 
dainas, kuriam vadovauja kitatautė muzikė. Franko-ka-

tume, šiuolaikiškai. Atrodo, kad jaunimui Rasa bene la-i LB^b m'1 K Šukienė' klebo- 
biauaai patiko. Rasoje dainuoja Remigijų Bliskytė, Liucė i nas 'ku„' j' įiauba; ’ skautu
ir Vida Petrasiūnaitės ir Irena Jokubaitytė, kuri kvartetui1 vardu __ M. Gverzdienė.
vadovauųa ir dainas harmonizuoja. • si a kuopos — A. Ališaus-

K. Lietuviškai su sinkope
’ kienė. šaulių — A. Šetikasj 
ir atskiri asmenys. Gavo ir,

JAU SPAUSDINAMAS

"KELEIVIO“ 1 9 7 3 METU

Kalendorius
ri o vanų..

Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina tik $1.50

Aido chorą ir Rasos kvartetą, bet ir Montrealio gintarie- Ji yra veikli kolonijos narė.! ;.’Keleiv!0“, kalendorius visuomet buvo tikra enciklo-
čių iaatrumentacijoje bei vokaluose ne -ienoje vietoje' , ol. , a., . ! P^Da - visok.ųjdom.ų ,r naudingų skaitiniu sai-

i \ Jonas Skeive as dėkojo tmis. Toks bus ir 19/3 metų kalendorius. Nesivehnkitejaučiama sinkope, atseit, dziazo įtaka interpretuojant ,. . a J - . , . . . , . ‘ ,D •* * • -• * t , a j pagerbimo organizatoriams n užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:liaudies dainas. Punstams tai, žinoma, gali atrodyti nedo- Tarvydams, Galdikams. A.

įdomu buvo pastebėti, kad nuo tradicinio lietuvių 
liaudies dainų repertuaro ir Įprastos tų dainų interpreta-j Buvo pasveikinta ir P. f 
cijos palaipsniui vis labiau tolsta daugelis jaunimo savi-į Skeivelienė, nes ir jai tuo Į 

nadietė M. D. Roch chorui vadovauja iš tikrųjų sėkmingai, j veiklos ansamblių išeivijoje. Ta prasme jau minėjome pačiu metu suėjo 50 metų, j 
lies jo pažanga pastaruoju metu itin ryški. Žiūrovams, nEnro ir irvm-»ntn Ji vra veikli knlnniins na»-ė 1
matyt, buvo ypač malonu pastebėti tiek daug jaunų cho
risčių ir choristų veidų.

Montrealio jaunimo ansamblis Gintaras atliko "mū- . Ivanotinu nusižengimu ortodoksiškojo pa? iotizmo košer Visoekiui ir kt vim‘em« weii
zikos, šokių ir dainos pynę“ iš savo senojo repertuaro. įstatymams, bet jaunimui kaip tik tokios naujovės patiri- kintoiams ir dalyviams 
Ansamblis, kurį sudaro lietuvių liaudies instrumentų or- ka. jos savaip suderina šių laikų jaunimo nuotaikas su Pobūvio dalyvius linksmi-

KELEIVIS
636 E. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

1



fttolapis ketvirtas t Nr. 42, 1972 m. spalio 31 d.

Iš okupuotos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Liaudies priešas -Stalinas
1879 m. gruodžio 21 d. — 1953 m. kovo 5 d.

(Tęsinys)

Kėdainiams 600 metų

šiemet sukako 600 metų į 
nuo Kėdainių miesto Įkūri
mo. Rugpiūčio 5-6 dienomis 
ta sukaktis buvo iškilmingai 
paminėta.

KĄ SAKO BREŽNEVAS
IR SOLŽENICINAS 

TAUTYBIŲ KLAUSIMU

Dabar miestas yra labai 
išaugęs. Pav.. 1932 m. jame 
gyveno apie 8,000 žmonių, 
o dabar — 22,500. Mieste 
veikia dideli trąšų, cukraus 
fabrikai.

Švyturys liepos mėnesio 
laidoje senųjų Kėdainių ap
rašyme išspausdino iš šitokį 
baudžiauninko
aktą:

"Aš, Povilas Stankavičius. 
su savo žmona Jadvyga ir 
sūnumi Vaitiekum patys 
skelbiame šiuo mūsų raštu, 
kam reikalinga bus tai žino-: 
ti arba girdėti, kad esam 
pardavę du baudžiauninkus 
Rūką ir Jučą Petravičius su 
jų žemėmis ir pievomis, su 
ąžuolytėmis, miškais ir visu, 
kaip ir man tarnavo, Petrui 
Totoriui, Kėdainių mieste
lėnui. už 10 kapų grašių ir 
už paltį mėsos, amžinai ir 
niekam nepriklausomai, ir 
jo vaikams, ir toliau būsi
miems. O tiems Rukui ir Ju
čui ir jų sūnui leidžiama 
vaikščioti miškan Povilo 
dalin, kaip ir prieš tai yra 
vaikščioję. O jei kas šią 
sutartį norėtų nuardyti, tai 
pirmučiausia privalo sumo
kėti jo malonybei viešpačiui 
karaliui 12 rublių kaltės, o 
Kauno karvedžiui — 6 rb.... 
Dėl tvirtinimo aš. Povilas, 
daviau jo malonybei Petrui 
Totoriui šį mano skelbimo 
raštą ir savo antspaudą pri
dėjau. Rašvta Kėdainiuose 
1524 m.“

Skundžias dėl blogos duonos

Sovietinės okupacijos ir 
priespaudos metu Lietuvos 
išnyko ir duonai kepti kros-

TSRS 50-ties metų sukak
čiai švęsti yra mobilizuota 
spauda, kinas, televizija ir 
radijas. Su išlaidomis nesi
skaitoma net ir lieso derliaus 
metais. Bet šventės planus 
sumaišė tautinio pasiprieši
nimo prasiveržimai okupuo
tose šalyse, ypač Lietuvoje.

Pačioje Rusijoje tautinio 
savarankumo ir identiteto

, klausimu griežtai išsiskiriapardavimo, ■, . . w .1 Į dvi nuomones. Oficialiąją
partijos nuomonę išreiškė 
Leonidas Brežnevas 1971 
m. partijos kongrese. Matyt, 
atsižvelgdamas į tautinės 
problemos jautrumą, jis pa
reiškė, kad "šalies“ tautinių 
grupių "suartėjimas“ vyk
siantis atsižvelgiant į jų "so
cialistiniu kultūrų išsivvstv- 
mą“. Tačiau jis dogmatiškai 
pridūrė, kad partija turinti 
auklėti gyventojus "socialis
tinio internacionalizmo dva
sioje ir ugdyti pasipriešini-

1949 m. gruodžio 21 d. J. V. Stalinui sukanka 70 me
tų, ir ta proga Nikita S. Chruščiovas parašo šliužiškai pa- 
negirišką straipsnį, nepaprastai iškeldamas jį iki debesų, 
kaip kad jis jį šlovindavo visose savo kalbose per keletą 
dešimtmečių. Tai turbūt buvo paskutinis viešas teigiamas 
Chruščiovo pasitarnavimas gyvam Stalinui, bet, kaip mes 
žinome. Chruščiovas, kaip ir visi komunistai, moka kiek
vienu klausimu kalbėti priešingais teigimais, būti ir velnio 
advokatais, tad ir Stalino vėlesnis suniekinimas bei išder. 
gimas pilnai sutapo su Chruščiovo morale, jeigu jos kokių 
ten likučių yra dar kada nors buvę...

Dr. L. Timošukos budrumas yra garbinamas spaudo- Januta, kaip paprastai šykš- 
je, Stalinas ją apdovanoja Lenino ordinu, bet spauda ima tus faktais, neparyškina), 

; negailestingai pulti saugumo organų kriminališką apsi- &aIi būti. nebūtų perbrangu 
j leidimą, kas labai džiugina Chruščiovą. Už visa tai gaiį' sumokėti per metus $1 ar $2 
' atsakyti tik vienas asmuo — Berija, ir visi nekantriai lau- į ‘1U1
kia jo arešto. Žino tai ir Berija, todėl pats skuba nugala-j11 Į??1
binti Staliną. Prasideda įdomios giltines asistentų lenk- |*algt b-s jstalymai ne,ali0- 
tynės.

Intrigos prieš Beriją prasiveržė viešumon dar 1952 
m., kada Gruzijoje buvo suimta eilė asmenų, kurie buvo 
aiškūs Beri jos draugai, ypač iš mongrelų tautos tarpo, nes 
ir pats Barija buvo iš Gruzijos mongrelų. Vėliau suimta 
eilė tariamų spekuliantų Ukrainoje su žydiškomis pavar
dėmis ir aplamai pradėtos persekioti visos mažumos, iš
keliant rusų tautos nuopelnus. Kremliaus ligoninės rent
genologei gydytojai Lidijai F. Timašuk įskundus gydy
tojus, tardymų skyriaus viršininkas M. D. Riuminas tuoj 
pat užvedė bylą ir pradėjo areštus, bet KGB ministeris 
Viktoras Abakumovas bylą nutraukė ir areštavo Riuminą.

tų, nebent Internal Revenue 
kabinėtųsi dėl "income“.

Vytautas Sirvydas

ATVYKSTA KUNIGAI

Su įvairių tikybų Sovietų 
Sąjungos kunigų grupe at
vyksta ir Vilniaus diocezijos 
administratorius prel. Čes
lovas Krivaitis.

Naujos mados apkaltinimu virto nacionalizmas. Gru
zijoje areštuojami tūkstančiai žmonių. Čekistai nenori at
silikti ir kitose broliškose teroro respublikose. I kalėjimą 
patenka net Polina Molotovą, gavusi 10 metų vienutės re
žimo, nors savo laiku ji padėjo savo skundais vyrui valyti 
liaudies priešus. Tuo pačiu nemalonėn patenka ir jos vy
ras Viačeslavas M. Molotovas. Stalinas nenori jo ir Miko- 
jano daugiau matyti kiekvienos nakties puotose Krem
liuje, kas sukelia jiems nemalonius spėliojimus. Vorošilo- 
vastaip pat pasidaro Stalinui neaiškus tipas. Tarpais jis 
sumaišo pavardes ar jas užmiršta. Senatvės reiškiniai gąs
dina Kremliaus karjeristus: jis gali užmiršti jų gerus 
darbus Stalinui ir atsiminti tik blogus, o' kiekvienas iš jų 
yra padaręs rimtų klaidų.

Iš satelitinių kraštų antisemitizmas grįžtama banga
persimeta i pačią Rusiją. 1949 m. Maskvoje suimtas žydas
Michailas Borodinas. Maskvos Dienos Žinių redaktorius,
buvęs ilgą laiką Stalino patikėtinis Kinijoje, o su juo ir

mą" visiems nacionalizmo ir' daugelis to laikraščio bendradarbių. Kinijos žinovė ame-
šovinizmo, tautinio siauru-1 rikietė komunistė Anna Louis Strong ištremta iš Rusijos.
mo ir pasipūtimo poreiš- Žydų teatrai, laikraščiai, spaustuvės taip pat dingsta. Net
'kiams“. • antifašistinis žydų komitetas, kuris buvo labai garsinamas

Visai kitos dvasios žymio- karo su Vokietija metu. neišvengia Stalino kietos rankos:
jo nišų rašytojo Aleksand- jo nariai yra suimti, išskyras vienintelį žurnalistą Elją
ro Solženicino pasisakymas Ehrenburgą, ir todėl kilo įtarimas, ar tik jis kuo nors ne-!
apie tautiškumą. Savo No- pasitarnavo Stalinui. Minske, Odesoj ir kitur ištremiamos
belio premijos proga para- ištisos žydų grupės į kitas vietoves. 1952 m. tas žydų per- '
šytoje kalboje jis tvirtina. sekiojimas pasiekia Tiflisą, Kijevą, užsienio reikalų mi-Į

Tautų pi anvkimas mus nistei-ija Tassa ir kitas ištaigas, bet vengiama minėti žv- į 
nuskurdintu ne mažiau, ne- *

Bet Stalino įsakymu Riuminas buvo paleistas, pašalintas 
iš pareigų Abakumovas ir jo vieton paskirtas Semionas 
D. Ignatevas. kuris vadovavosi paties Stalino nurodymais. 
Svarbiausia, kad greta gydytojų bylos eilė kitų suėmimų 
— S. P. Petrovo, A. I. Orlovo. S. D. Gurevičiaus,— kurie 
pranašavo tarptautinio šnipinėjimo ir didelio masto bylą. 
kurioje būtų įpainioti Politbiuro nariai.

1953 m. vasario 15 d. įtartinomis aplinkybėmis mirš
ta gen. Piotras I. Kosynkinas, Kremliaus sargybos virši
ninkas. Kažkur dingsta Stalino sekretorius veterinarijos 
gydytojas gen. Aleksandras N. Poskrebyševas. Dabar Be-

Į rijai kelias yra atviras.

Bet nesnaudžia ir kariškiai, kurie su Chruščiovo pa
galba sugeba nušalinti Berijai ištikimą jauną generalinio 
štabo viršininką gen. Sergejų štemenką ir jo vieton 1953 
m. vasario 23 d. paskiria maršalą Sokolovskį. artimą gen

ROMANAI
Pranas Naujokaitis, PA

SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ,
232 psl., kaina $4.00.

Jurgis Gliaudą, BRĖKŠ
MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00.

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

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
kaira $5.00.

Alpis. romanas, autorius
Žukovo draugą. Jų šachmatinį ėjimą, aiškiai jam pavo- į Kazys Karpius, 227 psl., kai- 
jingą, mato Beriją ir turi skubėti, gelbėdamas savo paties i na $5.00.

gu visų žmonių tapimas vie- dų vardą, jį pakeičiant "socialistiniu parazitu“, "kosmo- 
nodais. tapačiomis asmeny- politu“, "žmonėmis be tėvynės“ ir t.t. Netiesioginiai anti
kėmis ir vienodais veidais, semitizmas buvo nukreiptas prieš Beriją, norint sumažinti 
Tautos yra žmonijos turtas, ;9 įtaką, nes jo motina buvo žydė. Žydai atsilygino bu
jos kristalizuotos asmeny- j-j-jis bėgdami
bės; net mažiausioji is jų organu Rytu Vokietijoje į 
turi savo ypatingas spalvas, 
tausoja savyje ypatingą Die- Į 
vo plano piešinį“.

Solženicino žodžiai pa-j ........ .. . , . .
tvirtina profesoriaus Var- ne(arbo nei pilnai nei normaliai, primenant gudraus kvai- 
džio nuomone ("Protests In bo Jis negali atsidėti rimtesnių klausimų sprendi- 
Lithuania Not Isolated“. tnui h- atkrinta į psichopatinį naujų valymų planavimą, 

nyš, tad žmonės turi maitin- Los Angeles, 1972.VII.4). kurie turėjo būti tikrai milžiniški, paliečiant partiją, ka-
tis krautuvėse perkama duo 
na. Apie tos duonos kokybę 
vilkaviškietė A. Kentnerie- 
nė spalio 14 d. "Valstiečių 
Laikraštyje“ taip rašo:

"Kelinti metai perku duo
ną ir bandeles Gutkaimio 
medelyno parduotuvėj. Daž
nai po sudegusia pluta bū
na susmegęs pusžalis minkš
timas. Bandelės, ypač dides
nės. esti tamsios, karčios. 
Šiandien dauguma kaimo 
gyventojų nebeturi savo tro
bose duonkepių krosnių, 
parduotuvėse perkasi duo

kad Sovietijoje dabar vyks
tąs nemsu nacionalistu ir

į Rezistencija, romanas,
Į parašė R. Spai’s, 429 psl., 
• kietais viršeliais, kaina — 
Į $6.00.

Andrius Valuckas NE- 
MUNO SŪNŪS, romanas iš 

1 suvalkiečių ūkininkų sukili- 
i mo 1935 m., I tomas, 280 
| psl., kaina $3.00.

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

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas, kaina $5.00.

Birute Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5,00.

rniką. Tik valstybės įstaty- Kazys PlačenL. PULKIM 
mams spiriant (o juos išleis-1 ANT KELIŲ..., romanas iš 
ti spyrė komercinės draudi-: kun. Strazdelio gyvenimo, 
mo bendrovės prieš broliškų I tomas 200 ps., karna $2.00 

II tomas 160 ps., kaina $2.00
Nemunas teka per Atlan-

Vytauto Alanto 5 nove- 
dai trūksta ir kaip dalyką' savo sen0 narių norą ir pro- į j^s. 263 psl., kaina minkštais 
pataisyti. j testus, pakėlė mokesčius iki, viršeliais $3.00, kietais $3.50

Mortalitv Taoles laipsnio. '
SLA vra broliškos pašai-; ' Agonija, romanas, antra

pos organizacija, kurios na-, Tokiu budu, kalbant apie j laida, paraše J. Ghauda, 406 
riams mokesčiai yra pri-Į Susivienijimo ateitį ir geio-jpsl., kaina $5.00. 
verstinai nustatomi pagal
valstybės Įstatymų pripažin- 

1 tas Mortablitv Tables ir vi
sų susivienijimų National 
Fratemal Congress Tables 
of Rates.

(Bus daugiau)

Prie apdraudos telkime ir

Smagu, k’a: lietuvis savo galima gauti pigesnę tūks- 
spaudoje pakelia balsą apie i tantinę apdraudą. negu Su- 
savas lietuviškas organiza-j sivienijimo V-l ir kodėl? 
cijas, tik nesmagu, kai pirš- i Sakysime, Susivienijimo ap- 

. .. , .. . . tu dangun duria, nepateik-1 drauda būtų ir skatiku kitu
iš Raudonosios Armijos dalinių ir saugumo , damas reikalingų žemiškų; brangesnė, negu pas kita- 
'okietijoje i Izraeli. i faktelių. Anądien Keleivyje taurius, ar tai geram lietu-

K. Januta iškėlė vieno SLA
nario su V-l apdrauda (ku
rios neparyškina) nusiskun
dimą. kad, girdi, jis savo
tūkstantinę apdraudą mo-i statė aukščiau negu ekono- 
kesčiais jau išmokėjęs, to

Alkoholio. kraujo gyslų sukalkėjimo, homoseksualiz- ' 
mo ir sadizmo paveikti Stalino smegenys aiškiai šlubavo.

riuomenę, saugumo policiją, okupuotus kraštus. Prieš tuo?
dėl nebenorįs likusią savo 
-gyvenimo dali toliau mokė

taučius, ar tai geram lietu, 
viui priežastis dėl grašio 
mesti Susivienijimą?

Nuo pat įsikūrimo 1886 
metais Susivienijimas idėją

ti. K. Januta naklause: "Kas

LIETUVIŲ NUOTAIKOS

Rutgers valstybinio uni
versiteto politinių mokslu 
profesorius Phillip Gilette 
birželio 10 d. per Hartfordo 
televizijos stotį WTIC per
duotame pasikalbėjime, mi
nėdamas Sovietų Sąjungos 
pavergtas tautas, nesiteikė

ną. pyragus ir nori. kad jie Į suminėti Pabaltijo tautų.
butu skanūs“.

šinskos ‘jaunystės voniomis, kurios tėra malonų odos kute- 
r nimą sukeliančios sodos vonios. Bet jis neatsisako vyno 
ir vodkos, sunkių riebių valgių, naktinių posėdžiavimų, o
pasiskaitymui mėgsta žinutes apie ilgo amžiaus sulauku
sius rusus ir ypač gruzinus, kurie stebuklingai sugebėjo 
išvengti karo. bado, šiltinės, choleros ir Stalino siautėji
mų.. Bet kad jis galėtų dar ilgai gyventi, jis turi būtinai 
išnaikinti visur esančius priešus.

Žinodamas, kaip Malenkovas su Berija intrigomis 
likvidavo Leningrado varžovus ir patys atsistojo arčiau 
Stalino įpėdinystės, Chruščiovas sugalvoja velnišką planą 
Berijai sunaikinti. Jis iškasa gydytoją Lidiją Timašuką ir 
prikalbina ją parašyti Stalinui laišką, apkaltinant' Krem
liaus gydytojus, kad jie nugydė A. A. Ždanovą ir A. Ščer
bakovą, nors 'jie abu buvo žinomi chroniški alkoholikai, 
taip pat ir kaikuriuos maršalus bei generolus. Maršalas 
Ivanas Konevas pasiskubina laiške nusiskųsti Stalinui, 
kad ir jis jaučiasi nebuvęs tinkamai gydomas. Kartu su 
Konevu skundžiasi maišalai Vasilevskis. Govorovas ir

vę, reikėtų pateikinėti ir. j Švaistas: 2iOB-
šiek tiek kietų faktų (ir tai R1A, PLACKIA) romana8 
ne po vieną išpeštą, bet visą lš knignežl0 Kun. SWa.

raviciaus gyvenimo, 233 psi., 
<aina $2.56.

atitinkamą grupę). Apla
mai, gal reikėtų krypti prie 
Susivienijimo įkūrėjų nuo
taikų — idėjinio pagrindo. 

Janutos minimas narys, į Lietuvis Amerikoje turi bū- 
sako, nusprendęs apdraudą ti Lietuvių Susivienijimo

Aloyzas baronas: ViENI- 
ai MEDŽIAI, 117 psl. Kai
ta $ 1,5 u.

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

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

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza
nu veiklos. 254 psl., kaina

Į Hartfordo LB pirm. Danutė 
Grajauskaitė profesoriui pa
rašė laišką, kuriame išreiš
kiamas nepasitenkinimas dėl 

r -u.. • “ įvykusio praleidimo.
Gautame atsakyme prof. 

Gilette sakosi esąs susipaži-
i nęs su sovietų vykdoma tau
tinio nusistatymo priespau-

(E)

Neramu ir Gelgaudiškyje

"Valstiečių 
savo spalio 10 d. laidoje į- 
dėjo keturių vyrų. patruliuo
jančių naktimis Gelgaudiš-i
kyje, nuotrauą. Jie budi, į
kad gyventojų ramybės ne
drumstų triukšmadariai.

J draugovininkų (budėto
jų, milicijos pagelbininkų) 
sąrašą čia įrašyti 28 vyrai.

Gelgaudiškis yra mažas 
miestelis prie Nemuno.

da Pabaltijo valstybėse bei 
žydų tarpe. 1970 m. jis vie
ną savaitę praleidęs Vilniu
je. kur patyręs, jog lietuviai, 
siekdami pasipriešinti oku- 

i pantui, dažnai atsisako kai.. 
• bėti rusiškai. Kaikurie, su 
j kuriais jis tu.-ė’jęs progą su-

atsiimti vadinama "cash 
surrender“ verte ir pasakyti 
Susivienijimui — sudiev!

Neatrodo, kad tai būtų 
"raštingam“ lietuviui pride
ramas elgesys, atliktas, tur 
būt, dėl nežinojimo, kuo pa
remti SLA narių mokesčiai.
Vienas dalykas čia aiškus:
narys neteko $1.000 apdrau- kėja iš Fratemal metraščio, 
dos. Dalį pinigų atgavo, o! Kodėl SLA negali turėti 
kita dali imokėtu mokesčiu

nariu (a Lithuanian mušt 
be a member of Lithuanian 
AHianee’). Jau ir dabar mū
sų Lietuvių katalikių moterų 
sąjunga turi 886 apdraudos 
nares, greta 1,040 "drau
gų". Tokių draugu turi nor
vegų, šveicarų, lenkų, ukrai
niečių ir kitų kitataučių su
sivienijimai, kaip tai išryšadmirolas Levčenka. Paskubomis 1953 m. sausio 13 d. 

areštuojama eilė gydytojų, jų tarpe Vovsis, B. B. Koganas,
Feldmanas, Grinšteinas. Etingeris. Vinogradovas, M. B.
Koganas, Jegorovas, Majorovas. Vasilenka, Seleninas,
Preobraženskis. Popovą. Zacharovas, šerenšerskis, kurių I paliko Susivienijimo ižde. 
du — dr. J. G. Etingeris ir dr. M. B. Koganas — prisipa- J

[sitikti. atvirai jam teigę, kad; <lsta ka!tl ™ tlk I)at>X bet jskundzia ir Kitus. Ir vėl - Jgautj norg vįgi trakšta "get'tams stipendijas, labdarą ir 

iesa nacionalistai ir ntsido-1 ^unntųjų g\d\ tojų diraguma via z; dai. Nauja vadinamoji gomeįking for nothing“. K. tautinius reikalus? Kuriems 
Januta butų naudingą dar
bą atlikęs, paaiškindamas, 
kodėl kit'o i jei tai tiesa)

Paragink savo pažįstamus! mi komunizmu. f suprastinta tardymo technika jiems buvo nepakeliama,
išsirašyti Keleivį. Jo kaina' Šių dienų įvykiai Lietuvo-' »es J1’ nusidėjo iš mušimo, kaulų laužymo, nemigo, kars- 
metams S7.no. įp tai patvirtina, č;o ir šalčio. Toks buvo tiesioginis Stalino įsakymas

greta savo 10,000 ar kiek, £4.50 
apdraudos ir našalpos nariu < A1 „ 
dar apie 50.000 draugų, relj ’vi

Dykai sunku ko pasaulyje’ imančių jo laikrašti, studen- bAKlO Liti Uo, -U 
1 - ... kaina minkštais virse

$2.50, kietais $3.75.

psl.,
iiiais

perbrangu mokėti $5.76 uz Vėjas lekia lyguma, roma_ 
"nemažą“ apdraudą (kaip nas. parašė Aloyzas Baro- 
tai motorini, kurios sumos nas. kaina £4.00.

t
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tėvu

vyriausybė dabar bando su Į 
savo unijistais susitarti, kad 
kraunant laivus neįvyktų 

i koks skandalas.
į
į — Ale pasakyk, kokiu bū- J 
i du šitas biznis buvo padary
mas?

Kodėl Lietuvių Fondas 
ne milioninis?

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Jis buvo įsteigtas 1962 m. atšaukiamą trestą, kuiis ka-
- Kai mūsu prezidentas I kovo .mė?D 14 <*: Per ,vei- ir Inter-

buvo Maskvoje, tėve, tada1 kianc.as LB apylinkes buvo imi Revenue Cude paragra- 
ekvha pokalbė- ^skomi įgaliotiniai LI pa- fo oOl (e) (3) numatytiems 

grindiniam milioniniam ka-l tikslams, tuos tikslus apibrė- 
pitalui telkti. Neoficialiame i žiant LF chartos tikslais“.

: abejo, sustiprins marinėle parašytame lapei
reikalus, sako sekre- buvo paaiškinta LF naudin- 

gumas ir jo tikslai. 1 rumpai

maitis, Long Island, N.Y., B. ristų, iš Lietuvos, savo pus- 
Gudaitis. Enfield, Conn.. V.1 seserės muzikės Minukienės 

•P. Antanavičius. Worcester, kviečiama, atvyko pasisve- 
! Mass., M. Siracki, Loveli, čiuoti Vilniaus konservato- 
Mass. i rijos profesorė pianistė Al-

! dona Dvarionaitė, neseniai 
J. Shaknaitis. Waterbury, ’ mirusio komp. B. Dvariono

Conn., — 50 centų. i duktė.

• jis grūdų prekybą apkalbę 
i jo su sovietų vadais. Toks 
’ svarbus su sovietais susita
rimas, be
taikos
torius Butz. Rusija šituo 
verslu pasidarė antras di
džiausias Amerikos koštu-Į 
meris. Pirmą vietą užima 
Japonija. ĮI

— Ale kažin. Maiki. ar- 
ruskiai užmokės Amerikai ■ 
už tuos kviečius? i

spklaudus, ten buvo svar
biausi du skirsniai: pagrin
dinis kapitalas atsikurian
čiai Lietuvai, procentai — 
lietuvių mokslo, kultūros 
reikalams. Skirsnių apimtis, 
reikšmė visiems lietuviams 
buvo priimtini.

Eidamas įgaliotinio parei
gas. gavęs keliolika šimtinių 
pasiunčia LI' Centro val
dybai ir paprašiau įstatų lie
tuviu. anglu kalba. 1963 m.* O c.

— Tai ką. Maiki, ar So- — O kodėl ne? Juk ir da-
vietų Rusijoje ir vėl badas, bar grūdų sutartis tarp Wa- 
kad duoną pradėjo pirkti shingtono ir Maskvos pada- 
Amerikoj? * ; ryta dešimčiai metų. Butz

; mano, kad šita sutartis tarp
— Kol kas, tėve, bado nė- Amerikos ir Rusijos bus ge

ra, bet gal nujaučia, kad iki m santykių pagrindas ilgiem 
ateinančių metų duonos ga- laikam.
li pritrūkti, reikia atsargos.
Todėl užpirko Amerikoje — Tas, Maiki, man nela 
kviečių ir kitokių grūdų už bai patinka.
bilioną dolerių. Bet kai Ru-’ _ Kas nepatinka? 
sija perka Amerikoje duoną, — Nepatinka, kad ’jis no
tai Amerika perka užsieny ,.j susibičiuliuoti su Rusija 
mėsą. Tik prieš kelias die- į]gi€ms laikams. Gal tie lai- 
nas Bostono pneplaukon at- kai bus iabai i]gi 0 ffal nie. 
ėjo Argentinos laivas su mė- kad nepasibaigs. nu, ta: 
sa- i kaip tada bus su mūsų Lie-

— Nu, ale pasakyk, kodėl
ruskiai patys negali duonos _ Tėvas turėtum nors 
užsiauginti? Juk jie giriasi, kartą suprasti, kad dėl mūsr 
kad jų matuška Rosi ja yra Lietuvos Amerika neskelbs

Rusijai karo.

— Ale jeigu Rusija negak 
pati pasigaminti duonos, ta’ 
ir Lietuvą galės prispaust 
badas.

didžiausia žemė ant svieto, 
tai, rodos, galėtų užsiaugin
ti duonos ne tik sau. bet ir 
kitiems.

— Kad Rusija didelė ša
lis. tėve, tai tiesa. Imant jos
plotus Europoje ir Azijoje/ _ Tėve. nusišluostyk sa 
ji turi apie 9 milionus ketui - Vo akinius, gai padėtis nepa- 
kampių mylių teritorijos, sirodys tokia tamsi. Dėl to 
Žinoma, i tą skaičių įeina di- kad Amerika sutiko parduo 
dėlės upės, daugybė didelių ti Rusijai grūdų, tėvas ma. 
ežeru ir keletas jūrų, vis dėl-; x . . T. / . , .
to ir sausžemio yra apsčiai.;tal ;’au Lietuvoje badą Ne 

ra taip bloga. teve. Lietuva
— Nu, tai kodėl nėra duo- i ^ebus blogiau, kad Ameri-

yjOs;? kos santykiai su Rusija pa
• gerės; jai galės būti tik ge

— Šitą klausimą andai ■ riau. 
aiškino Amerikos Agrikul
tūros sekretorius Earl L. i — O kas bus, jeigu Ame 
Butz. Jis sako, kad tie mil- rika negalės parduotų grudi 
žiniški Rusijos plotai ne vi- j Rusijai pristatyt? Aš jai

. , . -. , . . rx. lgirdėjau kad Amerikos uossi tinka žemdirbystei. Dir- ? ......, - . tu unijistai dai nininkai atsi
bamos žemes esą tik apie lo........................ , L , < sako tuos grudus krauti
nuošimčiu viso ploto. Be to, •, •“ i-jį- t laivus, šiaurėje yra dideles apylin-į
kės amžinai įkalusios, ii pa- > — jr sov-jety vyriausybė,
^alas niekad neišeina. O liec ^ve nejabaį norb kad jie 
taus stinga oeveik visur, krautų, nes jie labai bran- 
Vienu žodžiu. Rusijos kli-'giai ima už darbą, 
matas esąs toks netikęs, kad,
ta šalis, turbūt, niekad ne-į — Nu. tai kokiu būdu so- 
galės pasigaminti sau pa-■’vietai galės tuos grūdus 
kankamai duonor. Ir šitas > gauti?
faktas, jis sako. vra labai , . ,

— SeRretorius Butz, tėve

— Šitas reikalas jau esąs 
sutvarkytas. Transakcija at
liekama per tam tikrą kredi
to korporaciją. Visų pirma 
rusai ineša jai 250 milionų 
dolerių grynu auksu, o 500i rugsėjo mėn. gavau du egz.
milionų doleriu bus sumo- į įstatų. Skaičiau kelis kartus, 
keti per trejus metus. Palu-1 bet niekur neradau skirsnio,
kanų rusai mokės 6 ir vieną1 kad būtų pagrindinis kapi- 
aahmtadali procento. į talas Lietuvai, o skirsnis 35 

i bylojo priešiškai. Pasitarę
i su LB apylinkės p-ku J. Pe-

T, .. , i tuška parašėme raštą LF ta-— įdomu, teve, kad ta , 1 ..... *J . o • . D •• rybos pirmininkui dr. A. sutartimi su Sovietų Rusija • l. , , . ....v- i \ , Razmai, prašydami paaiškini usu vynausvbe labai pa- . i S-i ir • i- • x y c i , • mino. kodėl LF pagrindinistenkinta. Sekretorius Butz , .. . J-i • - •..... j -• ik kapitalas ne atsiduriančiaitikisi, kad si prekyba su so- . ri . . .. ’ . i k • j Lietuvai. Tokiu rastu rase-vietais duos labai daug nau. , r n \. . -i • -j • me 3. bet dr. A. Razma ne-do? Pa.S,(la'^ą siteikė atsakyti. I anuos laiš-
ap.e 2a,000 naujų darbų atsalę.
darbminkams. ir farmena, mininkas T BK^strubas: 
džiaugsis, nes grudų ekspor. „Kad lf _ tai mes { 
tas padidesiąs apie 17 nuo- 0 ie indini(1 ka|)italo 
smičių. Sovietų užbrėžtas kirti'n(l lėjo!
naujas penkmečio planas .
numato padidinti mėsos1 w 0 LF ((?_
gamybą 2o procentais, bet surfnko jc 7j0 do| 
jiems sunku buvo šito tikslo ••Keleivio- „ A,f Naka, 
pasiekti, nes nebuvo pakan- , F opulia,.intoj ašė
karna, grūdinio pašaro gy- &amu sll
vuhams. Dabar gi Amerikos d ' pakaltini.
farmena. galės jiems paša- lietuviams, kurie neisto- 
rimų grudų nugamint,. So-;jo narjais j LF jr teię-;
vietai mėgino patenkinti sa-j -Lietuvai laisvę atgavus, 
vo žmonių alkį vištiena, bet; pagrindinis kapitalas bus 
ji nusibosta, žmones nori. sunaudotas krašto atstatvmo 
jautienos,. sako Butz. Bet reikalams?4
jautienai reikalingas geras-
pašaras, tada gyvuliai grei-j Sekančiame "Keleivio“ 
čiau užauga ir būna mėsin- nr. tilpo mano atviras pa- 
gesni. Amerikoje mėsiniai klausimas Alf. Nakui, iš kur 
gyvuliai užauga ir per 18 paimtas anas teigimas. ”Ke- 
mėnesių jau pasiekia rinką.1 leivio“ nr. 14 A. Nakas pa- 
Rusų gyvuliai augą du kartu; aiškina, kad su LF tarybos 
’lgiau ir nėra tokie mėsingi? nariu LF įstatuose tokio tei- 
Jiems reikalingas grūdinis ginio ten neradę, o įst. pa- 
pašaias. ir dabar rusai ga-'ragrafas 35 yra priešiškas 
lesią jo gauti iš Amerikos.; todėl A. Nakas atsiprašo 
nes niekur kitur pasauly nė-! mane ir visus "Keleivio“ 
’-a tokių laukų kornams ir'skaitytojus už suklaidinimą. 
kitiems grūdams, kaip Ame-! o tUo pačiu paragrafas 35 
rikoje. : atsako A. Nakui į jo klaus-

j tukus ir pakaltinimus.
— Žinai, Maiki, man ši-. j

as biznis atrodo funy. Viet-į Buvo manyta, kad A. Na- 
name Amerika komunistus j kas ir LF tarybos narys, ra. 
naikina, o Rusijoje sutinka'dę įstatuose paragrafą 35. 
juos maitinti, ne tik juos pa-; atkreips visų tarybos ir vai
šius, bet ir jų gyvulius. At- dybos narių dėmesį į tragiš- 
•odo, kad kieno nors galvoj kąjį paragrafą 35 ir dešimt-

aštuntadalį procento.

— Ar daugiau nieko?

bzikas gieda.

VVANCANDA, ILL. 

Mirė J. Šeštokas

Rugpiūčio 29 d. čia mirė 
Keleivio skaitytojas, kadai
se Chicagos verslininkas Jo
nas šeštokas, 85 m. amžiaus. 
Didelis būrys draugų ir pa
žįstamų lankėsi šermenyse

Taigi, jei reikėtų šiandien 
LF likviduoti, tai jo visas 
pagrindinis kapitalas jau ne 
mūsų. Jo paskirtis nusakyta 
paragrafe 35.

Visa lietuvių visuomenė 
vargiai kada bebus stipres
nė kaip šiandien, todėl da
bar neatdėliojant LF popu
liarintojas A. Nakas turi 
progą atkreipti LF taiybos 
ir valdybos narių dėmesį, 
kad sekančiame LF suvažia
vime būtų pakeistas para
grafas 35 Lietuvai ar lietu
viams naudinga prasme, o 
tada, be abejonės, bus leng
vai užbaigtas LF milionas.

Alfonsas Burneika

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

Aukojo:
Jonas Kasmauskas. 

mand Beach. Fla.. $13.

Visiems aukotojams nuo- Lapkričio 4 d. Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės ru- 

- dens baliuje viešnia atliks 
meninę programą kartu su 
komp. J. Gaidelio vadovau
jamu Bostono vyrų sekstetu.

širdus ačiū.
Administracija

I

Or-
»

B. Galinis, Norvell, Mass., 
$10.

E. Balchiunienė, Chicago, 
'11., $6.50.

I
Po $5: A. Bartkus. Santa 

Monicav Calif., J: Jacob, 
'lamden. Conn.. N. Jantaus- 
kas, Australija, S. Zavadc- 
kis, Sol Boston. Mas., L. Pus- 
lys, St. Catharines, Ont.

A. Pakšys, 
Fla., $4.

Palm Beach,

HARTFORD, CONN.

Iš Lietuvos atvažiavo } ' ’ ” ’—————— - .«

Aldona Dvarionaitė Gyvatė gelia skaudžiai, o
pikto žmogaus liežuvis —

Be anksčiau skelbtųjų tu- dar skaudžiau.

K, tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato. Seimo nario, mi’ 
nistro Vlado Požėlos labai 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00. 
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

Po $3.50: S. Mikaitis. Eli
zabeth, N.J.. J. Matulionis,:
Jacksonville, Fla. i

I
Po $3: J. Johnson, Eas- i 

ton. Pa., F. Pctrušonis, Det
roit, Mich., A. Neviera, So.!
Boston, Mass., P. Skurkis, 1 
Chicago. III.. L. Bubliauskas, ■
Chicago, III., A. Vitkauskas, į 
Oak Park, Ilk. M. Ambuta-’-
vičienė, So. Boston, Mass., i Pasinaudokite paskutine gera proga įsigyti visas 4 
J. Silks, Nevv Haven, Conn., f knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
J. Biretto, Manchester. Cn..
V. Barkauskas, Point Plea- 
sant, J.J., A. Pliskaitis. Ne-

■ ra!P!i!3i"simii

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ

wark, N.J., V. Suima, Phi-1 
ladelphia, Pa., T. Palionis.

' Detroit. Mich.. A. Grabaus
kas, Hot Springs, Ark.. M. 
Leščinskas, Calgary, Alber
ta, J. Dvareckas, Worcester, 
Mass.. J. Herman. Sharpes, 
Fla.

A. Jaras, Hartford. Conn.. 
$2.60.

mečio suvažiavime bus 
tarta jį pakeisti į visiems pa. 

į geidaujamą paskirtį. Po de- 
!šimtmečio suvažiavimo "Ke- 
! leivio“ nr. 23 A. Nakas vėl 
; rašo: "Vis dėlto vyravo nuo-j 5 
monė, jog statutas yra ge-j5 

iras ir kad dėl LF ateities)Clunas 
! nėra ko baimintis“. (Koks; T» oi -a t n i • 
statutas? I.F turi 1962 m.į P? L
kovo 14 d. įstatus). Jeigu į0,( > ^a.?’ 
turimas dar koks nors statu-i gost?n’ Ma^- V• Šmuohene, j

nu-

: tas, tai kodėl LF nariams
ir laidotuvėse. Buvo labai 
daug ir gėlių. Palaidotas
Chicagos Tautinėse kapinė-' Aš dėl LE ateities nesi- 

svarbus pasaulio taikai. Ry- — seKretorius Butz, teve? se. Po laidoauvių visi buvo baiminu, bet težino visi LF 
tų ir Vakarti nrekvbai ir A- klausimas jau pakviesti gražion valgyklon nariai įstatų paragrafą 35.
merikos farmerių gerovei. • i^tas. Vieną tų grūdų treč- vaisiii. į kuris taip šneka :

1 dalį gabens Amerikos laivai? ... . i r- i_ Taika ar iis rokuoia 1 ? •• . -it • - Liko liūdintys žmona, du ’ LF likviduojamas šiųįaiKą. ai ji>.oKuoja, antrąjį trečdali paims sovie- . , - . . . . A ‘
kad Amerikos farmeriai vi-^u ]ap-aj 0 likusi trečdali_  sunu> 11 dūkia su šeimomis. įstatų 33 paiagiafo tvaika,
sada turės maitinti Sovietu kjtų šalių laivai Amerikos. S R. į Parvedant jo kapitalą į ne-'
Rusiją? 1

nežinoma?

A. Dovydaitis, Cleveland, 
Ohio, $2.50.

Po $2: A. Tamašauskas. 
Elmhurst, N.Y., J. Rinkevi
čius, Baltimore, Md.. D. Vai- 

Cleveiand, Ohio.

1 Brockton, Mass.. P. Suske- 
vičius, Cobourg, Ont.. J.! 
Daunis. Brighton. Mass.ė

Po $1: G. Retkevich, Na-j 
shua, N.H.. W. Parakinskas, i 

■Brooklyn, N.Y., J. Kolas? 
1 Gary, ind.. A. Bilskis, Van- 
couver, B.C-.. S. Šidlauskas. 
Roslindale, Mass., A. Baika. 
So Boston, Mass, M. U-

Bielinio sūnus Kipras Bielinis
Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.
Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 369 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasą» 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su save tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiecių darbo stovyk. 
las ir kt.

Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $16.00.

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
JUOZAS PAUKŠTELIS

ĄŽUOLAS
(Iš atsiminimų )

(Tęsinys)

Sutikau žilą mūsų tautos veteraną tik po dešimties 
metų Palangoj, minint drąsiuosius lakūnus Darių ir Girė
ną, perskridusius Atlantą ir žuvusius jau prie Lietuvos 
sienos. ' . ; ' •

Niekad neužmiršiu to apsiniaukusio, vėjuoto vakaro. 
Visada, būdavo, nuėję ant jūros tilto, palydime saulę ir 
pamažėli skirstomės. Tą vakarą ir temti pradėjo, ir sute
mo, o ant tilto žmonių minia, daugiausia jauni, nesiskirs- 
to. Ir nekalba bai siai. Tik eina. eina visi tokie neramūs, 
lyg kokiai giesmei viršum visų galvų pakibus. Ar vis jo
kios žinios? Ką sako Kaunas? Viešpatie, kas čia galėtų 
būt? ! — čia vienur, čia kitur girdi pa tylius balsus. Žuvo ! 
Tikriausiai žuvo! — kažkur klyktelėjo moteris. Vieną aki
mirką visa minia lyg apmirė, tuoj siūbtelėjo j tą pusę. 
Puolėme ir mes. Rodėsi, jau viskas išsisprendė, sužinosi
me. Klausiame, kas atsitiko, kas čia rėkė — niekas nepa
sako.

Visai sutemo. Vėjas smarkiau ėmė pūsti. O nuo tilto 
nesiskirsto. Rodėsi, kad čia greičiau viskas paaiškės...

Prie gale stovinčių priėjo senas, visiems gerai žino
mas profesorius.

LOPŠINE

Sauliukui - Algirdui

(Iš Sibiro grįžusio nežinomo autoriaus eilėraštis)

Mik, sūneli, aš budėsiu.
Tu sapnuok, — aš paliūdėsiu.

Kūdikio šviesiais sapnais, 
mano ilgesio sparnai* 
skrisim per vandenyną 
į lietuvišką beržyną.

Mik, sūneli, aš budėsiu.
Tu sapnuok, — aš paliūdėsiu.

Palinguos vėjelis šaką, 
saulėj sumirgės plaštakė, 
gegutėlė užkukuos, — 
ilgesy mane paguos.

Mik, sūneli, aš budėsiu.
Tu sapnuok, — aš paliūdėsiu.

Nors nematęs — atpažinsi 
gimtą žemę ir grąžinsi 
šviesiam kūdikio sapne 
i tėvynę vėl mane.

1959 m.

.M .M »

DETROITO NAUJIENOS
Dainavos ansamblis atveža ir Įdomiausių., Jame. įskai-,

no-. 1 • j- « i tant chorą ir simfonini or-jSidabrine d.eną į kestrą da)yvaus apie šįmti.j
i nė asmenų. Tokių renginiu'

Titas Antanaitis. Malonią tuvos aukštąsias ir aukstes- Įf« sjL a^VOHlC
staigmeną padarė iš publi- niąsias mokyklas per pasku- “ $

i kos ant scenos užsiritęs ge- tinius bene 400 metų skaitė Šventaragis, istorinis ro- 
riausias Detroito lietuvių prof. Jonas Puzinas. Prof. S. manas, I tomas, parašė v y- 
aktorius Karolis Balys, ku- Dirmantas tarė tik trumpą tautas Alantas. 405 psl kai
lis. pasirodo, slaptai buvo žodį. Įteikdamas sukaktuvi- na minkštais \ ū seliais $o.00, 
angažuotas visai netrumpai nį univversiteto leidinį Kul- kietais — $6.00.

tūros klubo pirmininkui, tai- Dabarties kankiniai (Lie-
gi svarbiausiam iškilmių or- tuvos vyskupų, kunigų ir ti-
ganizatoriui, Antanui Mus- kinčiųjų kryžiaus kelias pir-
teikiui. Jis (Dirmantas) su- mo'joje ir antrojoje sovietu
gėdino kitu vietovių, ypač okupacijoje), parašė Matas
Chicagos lietuvius, kad jie Raišupis. 434 psl.. kaina —
panašaus minėjimo neįsten- $10.00.
gė surengti. , _.

» I Lietuva graži tėvynė, v H-
Programai vadovavo Ste- Į®s \ aivorytės eilėmis apra- 

fa Kaunelienė. Salėje buvo šyta, Jono 1 ryčio iliustraci- 
netoli 200 žmonių.- i Jos’ brangi dovana vaikams,

' 43 psl., kaina $4.00.
Meninę dalį ir dabar atli- žemfs gamybinž ko.

1 ^ai nQ- ° operacija Nepriklausomoje
didelio talento naujai.kylan. Lietuvoje 1920.1940 (rašo 
ti žvaigždė montrealietė Gi- dr y, Bublys. j riedžins- 
na Butkutė -Capkauskienė. kas j GIemža. j. Strazdas. 
Ji Detroite dainavo pirmą p. RudJnskas. L. Dargis. K. 
kartą, tad mums tikrai buvo šeštokas. j Vilkaitis. L. Gi- 
malom naujiena. Nauja dar riOnas> A Reventas), 257
buvo 11 tai, kad ji tiek kele- ps] kaina minkštais virše- 
tą lietuviškų damų, tiek ir liais S9 50 kietais Slo 00 
vieną operos ariją atliko
maloniai skambančia kolo- Amerikos Lietuvių Taryba 

(30 metų Lietuvos laisvės

ir juokingai rolei.

Spektaklio į Detroitą pa
kvietimu rūpinosi ir visą at
sakomybę už galimus nuo
stolius pasiėmė LB Detroito 
apylinkė, vadovaujama ne
išsenkamos energijos spau
dos darbuotojo Vlado Sele- 
nio. Iš neoficialių, bet gana 
patikimų šaltinių girdėjau, 
iog gauta... 2 (taigi, du!) 
doleriai pelno. Bet daugiau 
kaip du šimtai publikos, su 
sėdę už stalų, kabaretinėje 
atmosferoje, turėjo labai 
puikų vakarą.

V. Verikaitis šaulių iškilmėj

Torontiškis baritonas Vac
lovas Verikaitis rugsėjo 24 
d. dainavo Lietuvių namuo
se, jūrų šaulių kuopos gyva.

I itrt° J’™ ■ 7eČi° ratūra. Po koncerto teko su p" ---------------------------
I Del asmeniSAU sv aibių Pne-*soiiste susinažinti ir nasikal- kovoje), parašė Leonardas r j - • i « t * v* * * bėti. Džiaugėsi publikos" šil- Šimutis, 498 psl., kaina $10.

kad V3 Verikaitis1 suZSvo tumu;.bet £ P^tinosi: Mykolo Krupavičiaus atsi-
balsu pasirodė lygai gerai ‘ Į geįų Paklsta ąkompania-, minimai, 364 psl., kaina — 
kaip ir visada pSeit^e jis P10^
Detroite pasirodydavo. į siausiaiprivarginusi.. ! Amžinas lietuvis, romanas,

A. Stempužienė mokyklos -
parašė Vytautas Alantas, 

į Tikimės, kad Gina Čap-K1- psl., kaina minkštais vir- 
į kauskienė čia netrukus vėl šeliais $4.50, kietais—$5.00.

Milžinų rungtynės. Myko^ 
lo Vaitkaus atsiminimu VIIIZ
tomas. 203 psl., kaina — 
minkštais viršeliais $3.00, 
kietais $3.50.

baliuje
Į atvažiuos ir pasirodys su ge 

LB Detroito apylinkės li- resnju akopanimentu. prieI Praeitu metu gale, savo, ..... A . . ... -
I gyvavimo 25-riu metų su- ^aznai cia netunme, ga ti tuanistinė mokykla, norėda- geresnio pianino ir dideo
kakti švęsdamas Dainavos uen3 veJus ai . r ėjus ma gauti lėšų savo egzisten- je ^ej erdvesnėje salėje.

‘ ę metus. Niekas nepraleiskime. cijai, surengė balių Mercy,
pi ogos. kolegijos vienoje iš salių Serga Stefanija Pilkienė

spalio 7 d. Atėjo apie 200 j į Gana to jungo, Kipro Bie-
puošnios publikos. Teko ge- Rapolo Valatkos progra-! linio atsiminimų III-sis to-

n .. . ......................... ! rokai nusivilti sale — rūsiu,’ ma spalio 16 d. besiklausy- mas, 492 psl.. kaina $5.00.
. ................... . - sai „Kalo’buT kaTml:' *>. . šokiams labai, damas i^dau kad ilga- Jaunystžs atsiminimai. pa.

stovi- ikest™’ «ausiu ir stiPliu Dai- no eilutės pasieks skaityto-: kliudančių kolonų Mercy, mete Kele 10 skaitytoja o- rašg VIadas požėla. 335 psl., 
St°V‘ į navos cho, u. Dirigavo an- ją. Tačiau tiems, kurie'au-' koM“s pat.alpa? n ve^ia įriŠta’ kaina ?4 0°-

I samblio vadovas Petras Ar- kos dar neatidavė, niekada aeJus’. auKe ® .ne Xe~ pjit.'-nė namildv+a i' We will conąuer the world
' monas. Du spektakliai praė- „evėlu priminti, nes per dau- Joda.™ f3.2!“ ' by I im as Dovydėnas 219
'•A su ,Uri-n.rvrt. nų-Kolfimii r Y • • • • nes iki šiol visi baliai tenai Zieglei ligoninę, riogiamai įauuas uovyaeods,..... ,. JųU “k

medžių viršūnes, nukrito miškely ir sudužo. Lakūnai žuvo 1 Chica«
vos pora šimtų kilometrų nuo Lietuvos sienos“. j pakartota. ~ ; sjtęsia iki ,apkrifio yidurio

— Na, kaip... jokios žinios? — klausia.

-— Jokios!
Pakraipė galvą.

?sne-

meno ansamblis Chicagoje. 
taigi namie, (pastatė Bro-' 
niaus Budriūno ir libretisto 
Anatolijaus Kairio operetę

— Gero nieko nesulauksime. Gal eikime miegoti. į Sidabrinę dieną . Su ge
rais solistais, simfoniniu or

Grižome apie dvyliktą, bet miegoti nėjome 
niavome būriu, vis laukėme kažko... Žinios laukėme.

Kitą rytą žinia lyg žaibas jau aplėkė visus: ”Vakar 
prietemoj prie Soldino miestelio ”Lituanic&“, užkliudžius

Balfo mėnuo — spalis

ų !a?hns U ]dlrluma7,a .Renkama d . . ,iuksusini fonu> bet su Daeiente kalbė-
ojen vel bus spalyJe vs dar rinkliava nu., į neteko 0 tjk ?u s,

- i sitęsia ik. lapkncio vidurio., ketu^ę pa?irinki^0 Slaugė paaiškino, kad S. Pil- j
Žmonės — vyrai, moterys — lyg nesavi, h' kalbos jų j O tuo tarpu ansambli su’ Detroito lietuviai visada, b?-ką galėję sugriebti. I kiene ten esanti jau 3 die-1 

lyg nesavos. Tądien gal ir kūdikiai nesišypso jo... minima operete kviečia bet- buvo dosnūs Balfui, nes ži-; , -°S’ - ai P- ? ,
roitas, tiksliau Detroito Lie- no, kad Baltas šelpia visus Pl™% fsPudl' H nez,n0J°' Tlk sake’ kad

Minėjimas įvyko kurhauzo salėje. Kas jj rengė — 
nebeatsimenu. Jam vadovavo daktaras J. Šliūpas,— tuo 
metu jis buvo Palangos burmistras. Atidalydamas minėji
mą tarp kitko pasakė:

— Drąsūs vyrai buvo. amžiais minėtini... Su menku 
lėktuvu leidosi per vandenynų platybes, tikėjosi savo tė
vynės vardą išgarsinti, kurio daug kas pasaulyje dar ik 
šiol nežino... Lėktuvas buvo jiems pirktas už sumestu. 
Amerikoje gyvenančių tėvynės mylėtojų dolerius. Kita 
gal ir gerokai nuo savęs nutraukęs atidavė lėktuvo ”Litu 
anica“ įsigijimui. Norėtųsi paklausti mūsų valdžią, kiel 
ji skyrė dėmesio šitam tautos prestižo reikalui? Juk vis 
plačiai kalbėjo, kad lėktuvas šitai kelionei buvo per men 
kas. Ar daug mūsų valdžia ją parėmė medžiagiškai ir mo 
rališkai. Kad ir šitame minėjime, gal aš gerai neįžiūriu 
bet nematau nė vieno valdžios žmogaus. O juk Palango 
dabar jų nemaža yra.

Čia jo kalbą pertraukė plojimai, — salėje žmonių bu 
vo kimšte prisikimšę.

Paskui kalbėjo kažkoks civiliai apsirengęs kariškis 
o paskui ėjo meniškoji dalis — dainavo, deklamavo. A 
deklamavau žuvusiems lakūnams skirtą eilėraštj. Berods 
poetas Santvaras buvo mane ten įpiršęs. Iš viso, minėji 
mas praėjo įspūdingai. Ypač daug kas buvo patenkinta* 
Šliūpo kalba.

Programai pasibaigus, už scenos priėjęs jis padavt 
man ranką:

— Ačiū. su grynu jausmu pakalbėjai. — tarė. — Ai - 
vasaroji čia atvažiavęs?

— Taip, — sakau.
— Užeik kada popietėje pas mane — pakalbėsime.. 

Gyvenu Vytauto gatvėje, numeris...
Ilgai nelaukęs užėjau, bet neradau namie. Sako 

smarkiai buvo persiėmęs ir kurorto tvarkymo reikalu.
(Bus daugiau)

tuvių Fondo vajaus komite- šalpos reikalingus, nerūšiuo
tas, norėdamas kuo iškil- damas jų į ”gerus“ ir ”blo- 
mingiau užbaigti LF de- gus“. Po kelis tūkstančius 
šimtmetį. Operetė bus pa-! dolerių Detroite buvo su
statyta Crestvvood
School auditorijoje. 1501

atpirko meninė programa. 
Tai'senokai čia bedainavu
sios clevelandiškės Aldonos 
Stempužienės, mūsų geriau-

TT. t. , . , , . i, . į šio mezzo-soorano, pasiro-High renkama n; labai blogais me- dymas j.
tais,, kai pusė lietuvių būda- > lietuvių liaudies dainų ir pa-

ligonė jaučiasi gerai.

Iki pats ligonę aplankysiu, 
tuo tarpu tik linkiu greit pa
sveikti ir grįžti į namus.

Alfonsas Nakas
N. Beech Daly Rd., i pietus darbo. Dabar, nors J baigai dar vieną kitą operos

'ės spektaklis. Kada?

Sekmadieni, lapkričio 19

kada nebepaleidziami, tik- i likos vis buvo skatinama dar 
rai galime lengva širdimi ir_ (^au^au dainuoti.

Atrodo, kad panašaus ba
liaus rengimo ir kitais me

ranka savo auką atiduoti. 
, Nemažinkime jos. o padi

Data pabrėžiu ir pabrau- di”k™e. JuR daugelis mūsų. 
:iu todėl, kad pirma buvo! a™«ikiectų, laba. ,zu tat
usitarta ši spektaklį reng-|ala Propaguojamam United

v. 1 , t. • ! Foundation Detroite suki-’ viena diena anksčiau ir . , , . .
sam keleriopai didesne su-

lieną, 3 vai. po pietų.

au buvo skelbta spaudoje 
)ei per radiją. Tiksli opere- 
ės data, kartoju, — sekma- 
lienis, lapkričio-19 d. 3 vai.

Bilietai daugelio asmenų 
/ra platinami iš anksto. Pla- 
intojų pavardžių čia nekar- 
osiu, nes jos skelbiamos per 
•adiją ir dienraščiuose. Tik 
latarsiu bilietus Įsigyti iš 
inksto, nes rengėjai pasku- 
inę valandą vengia susigrū- 
limo. o, be to. gali bilietų ir 
oritrūkti, kaip bent dviem 
įimtam žmonių jų pritrūko 

Grandinėlės spektaklį. Bi

POEZIJOS PILNATIS, 
Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal-

tais mokyklos tėvų komite
tas turėtų nevengti, tik iš 
anksto reikėtų pasirūpinti 
tinkama sale. kad mokėda
mi už porą po 25 dolerius ži
notume, kur einame.

Paminėjo Lietuvos u-to 

sukaktį

mą. Manding, verčiau su
mažinkime auką tam ka
ringam UF, o atiduokim sa
vajam Balfui. Nuo pajamų 
mokesčių Balfo aukos irgi
nurašomos. TLietuvių namuose spalio 

15 d. Kultūros klubas suren
gė Lietuvos universiteto at- 

Chicagiškis satyros ir hu- i steigimo 50-ties metų sukak-
moro teatras, pasivadinęs t tį. I garbės prezidiumo kė- 
,Antru kaimu, Lietuvių na-! dės buvo susodinta keletas 

, muose i-ugsėjo 23 d. davei buvusių Lietuvos ir Vytauto 
spektaklį. Suvaidino per be- Didžiojo universitetų profe- 

' veik tris valandas net tris* šorių. įskaitant ir Stasį Dir

Džiaugėmės Antru kaimu

12 knygų už$2
Juodojo pasaulio sukili

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

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą (parašė J. Januš
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl., kaina 25 
centai.

Ar buvo visuotinis tvanas,
64 psk, kaina 25 centai.

Žemaitės raštai karės me-
pinti geriausieji visų jo iš-jtu, 126 psl., kaina 50 centų, 
leistų knygų kūriniai. Puoš-, juozas Stalinas, 32 psl., 
nus leidinys, 592 psl., kai- į kaina 25 centai. 
na $10.00.

Tau, sesute, Prano Lem 
berto gyvenimas, kūryba i Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
prisiminirhai, 269 nsl.. iiiust-1 psL, kaina 50 centų, 
ruota, kaina kieTSs virše- j

Socializmas ir religija, E.

Žalgirio mušis, parašė dr.

liais $4.00.
Poilsis ant laiptų, Vytaute

Karoso eilėraščiai, 50 dide 
lio formato puslapiu, kaine 
$4.00.
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS 

Steponas Strazdas, 159 
psl.. kaina $2.50.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M 
Vaitkus. 86 psl., kaina 
$1.50.

METŲ VINGIAI. Alf. Ty 
ruolis, 176 psl, kaina .$3

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c | 
BALADĖS, šitoj laba

Vandervelde, 24 psk, kaina 
10 centų.

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psk, kaina 50 centų.

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

Socir'izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psk, kaina 25 et.tuzinūs gabalėlių ir publiką;' mantą, vieną iš universiteto 

. J steigėjų, o taip pat ir keletas 
ietų kainos po 4. 5 ir 7 do-; pnjuokino kartais, kaip sa-j jaunosjos kartos atstovų, ar-i 

lerius, o lituanistinių mo-'™, iki ašarų. Vaidino t ko a; o
kyklų vaikams — po

'tautas Marčiukaitis ir. UVJ'tuuIJuuJd“vl* 1 tynios Maironio baladės. Tai i Atskirai sudėjus, jų kaina
Šis pastatymas bus tikrai labai reikėjo penkto, pats! Labai svarbią 55 minutes knyga, labai tinkama dova-Į $5.60. bet visos kartu 

vienas iš pačių masiškiausių grupės vadovas Angirdas trukusią paskaitą apie Lie- noms. Kaina...............$6.00 duodamos už $2.

Socialdemokratija ir ko-
, mo. k«ma; iki ašar^ .
1 dole. Ju' ate Jakstyte, Egle Juod-kųj^jjba dar A ~ ! psl., kaina 25 centai

;va]kytė, Rimas Cinką, Vy-|best'diiuo.irn^ų’ , lmstruotoj knygoj yra sep g
tuiifac TVfovnhitraific iv L-nvf " J j '«• • tvnios Maironio baladės. Tai i Atskirai siiHėins in Vaina

par-
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KALENDORIUS

PARENGIMŲ

Lapkričio 4 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių djos III 
aukšto salėje Bostono litua
nistinei mokyklai paremti; 

Pamaldos evangelikams j Mūsų jaunimas gražiai šoko banketas. Ruošia Tėvų ko
mitetas.

Lapkričio 5 <1. 1 vai. po1 Praeitą sekmadienį Tarp-! • • •
pietų First Lutheran Church tautinio Instituto didžiulėse Lapkričio 5 d. So. Bosto-

^^^^^^^^^^f#**#******###*******'’"•******»*******•***********•***•“

SPECIAL TOURS
T O

HELSINKI and COPENHAGEN

gyvenantiems lietuviams e-! rasauno švente , kuii tę 
vangelikams pamaldos jų 20 , sėsi 5 dienas. Ją aplankė ke-

1 lios dešimtys tūkstančių; Lapkričio 19 d. So. Bosto- 
žmonių. Joje daug tautų ro-l no Lietuvių Pil. d-jos salėje 

; dė savo valgius, gėlimus. į- į Lietuvos kariuomenės atkū- 
i vairius liaudies dirbinius, rimo sukakties minėjimas, 
i dainas ir šokius. | kuii rengia ramovėnai.

Lietuviams atstovavo O- • • •
nos Ivaškienės tautinių šo-i Giuodžio 10 d. 3 vai. po 
kių vyliausiųjų ir mažiau-'pietų So. Bostono Lietuvių 
šiųjų grupės. Jos šoko tris! Piliečiu d-jos II aukšto salė. 

j šokius penktadienio vakarą.; ie istoriko dr. Zenono Ivins-1 
... Tą vakarą šoko dar airių,; kio ir kalbininko dr. Antano j 
ai ' škotų, indėnų, indų ir kiti Salio minėjimas, 

šokėjai, bet mūsiškiai 
pelnė gausiausių plojimų.

metų veiklos sukakties pro
ga.

Pamaldas laikys kun. Pet
ras Dagys iš New Yorko.

Po pamaldų arbatėlė.
Valdyba

Daii. V. Igno kūrinių paroda 

praėjo geroje nuotaikoje

7 nights, 8 days

for only

$326.00
Includes air fare, hotel vvitb bath, 

breakfasts, sightseeing — more 

Ali Friday evening departures.

Praeitą šeštadieni i 
Vytauto Igno kūrinių paro-i 
dos atidarymą susirinko 
gausus būrys bostoniečių ir 
iš kaimyniniu vietovių žmo-; 
nių. Nemažai bostoniečių! 
parodą aplankė ir sekmadie
nį. Parduota keliolika dar-į 
bų.

Pirmojo aukšto salėje bu-1 MYKOLO KRUPAVI- .. .. , . TIT ,
v o išstatyti gi afikos kun- - Č1AUS ATSIMINIMAI, 364: E,-” p i? n— ( ’,J°S 1 — 
niai, o viršutinėje — misnos Į j kajna qq i saJeJe Pabaltiečių draugijos
technikos ir tapybos. ; GANA TO JUNGO, Kij>| vakaras-

Trumpą parodos atidary-1 ro Bielinio atsiminimai, 492; 
mo žodi tarė daii. Pranas psl.. kaina $5.00.
Lapė. fa proga daii. Vyt.'' JAUNYSTĖS ATSIMINI-!
Ignas parodė ir gerą pluoštą Į MAI, Vlado Požėlos, 335! Arti Columbia station suau- 
Lietuvos vaizdų ir tenykščių! psl.. kieti viršeliai, kaina —’ gusiems išnuomojamas 4 kam- 
dailininkų darbų skaidrių, j $4.00. i bariu butas su visais patogu-

Pagal tradiciją, parodos! MES VALDYSIM PA«, mais antrame aukšte už $85 
atidarymo dalyviai Kultūros i ŠAULĮ, parašė L. Dovyde-: mėnesiui, 
klubo valdybos buvo dosniai, nas, I tomas 268 psl., II to-! skambinti tel. 268-5696. 
pavaišinti šampanu ir leng-! mas 248 psl. Kiekvieno tomo! 
vais užkandžiais. i kaina $4.00.

’ WE WILL CONQUER 
Operavo J. Lėkį , THE WORLD by Liudas

| Dovydėnas, 217 psl., kaina Seniausia Lietuvių Radijo
Juozas Lekys po akies o-' $5.00. :Programa Naujoj Anglijo,

peracijos jau grižo namo. Į LIETUVA BUDO, Stepo- iš stoties WLYN, 136G ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių

nusi-!

LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

Vasario 18 d. So. Bostono 
. Lietuvių Piliečių d-jos III-jo 

******** aukšto salėje Altos rengia
mas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi
mo sukakties minėjimas.

Į
Gegužės 5 d. So. Bostono'

I š X V O M O J A M A S !<

RADIJO PROGRAMA

Linkime jam kuo greičiau j no Kairio atsiminimai. 416 
vėl atgauti akių šviesą. j nsl.. kaina.................. $2.00

i TAU, LIETUVA Stepo- 
Kairio, 480 ?sl„ kai-

Pensininkes ieško senyvo am- į 
žiaus moters, kuri norėtų gy- i 
venti Floridoje ir būti namu sa- i*■ I
vininkė. Rašykite:

Peter Sluckis
1764 Temple Ter. So. į

St. Petersburg Fla. 33711 
, (42)

•••••• • •••• • • • •,
DIENOJANT, Kipro Bie

linio. 464 psl., kaina....$2.00
PENKTIEJI METAI, Kip 

ro Bielinio,- 592 puslapiai 
kaina ........................... $2 00

PASKUTINIS POSĖDIS 
Juozo Audėno atsiminimai 
227 psl., kaina.......... $4.00

$2.00 pasaulinių žinių santrauka
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka 

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivi®

Gana iF
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

1972 •
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

UF TĘS
I

'• u

Independent and group tours to Lithuania and otber
Baltic States
For Information contart:
F1NNA1R, 20 Providence Street, Boston, Mass. 02115. 
Tel. (617) 482-4952.

®/=ZA6V/7//7
pride of scandinavi.i

ALDRICII OIL COMPANY

130 Safford Street 

Wollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

Apšildymų įrengimai ir aptarnavimas

Yirintuvai - Aliejaus degikliai - Vandens dhlytuvai
Automatinis aliejaus pristatymas 

Ištisinis apšildymas pagal grindis—mūsų speciahbė

25 metus aptarnauja 

Dorchesterį, South Bostoną, rietu pajūri

PERSIKĖLĖ!

UTENIAI savo A.B.U. Realty 
kontorą perkėlė i nuosavus na
mus. Norintieji namą parduoti 
ar pirkti bei išnuomoti butą — 
skambinkite vakarais nuo 5 iki 
8 vai. Mes atliksime visus for
malumus jei ne telefonu, tai at
vykę į jūsų namus.

Telefonas: 268-4754.

Fload StĮUfire 

Hardicare C a.

Savininkam 8 J 4I.KKNA 
628 EAST B KO AI > VV A ? 
SOI Tri BOSTON. M ASS. 
TELEFONAS AN k-4148 

8anįamin Moore OainJ 
Popiero<> Sienoms 

Stiklą)
Visokia reikmenys nsmam 

Reikmenys plumberiams 
Vtflnfc-ie 4a'klaf

NAŠLIŲ KARALIENĖS 

SIDABRINIS BANKETAS

SANDAROS MOTERŲ KLUBAS 

1972 m. lapkričio mėn. 5 d. 4 vai. po pi l į

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos II a. sa’.’." 

rengia

NAŠLIŲ KARALIENĖ 25-JĮ BANKETĄ

Visi maloniai kviečiami dalyvauti
Rengėjo

tį

%

ti

$

f!

$

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

10 metų garantija.

7T I

CITGO
Paskutinė modernaus alvva šildymo naujiena riTftn ius Tiri

FORTŪNA FUEL Co. HEA~S
Alvva šildvmo specialistai

47© Adams Street, Ouiacy, Mass.
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną

Skambinti —- Boston: 436-1204, So. Skoto: 773-4949

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAI (.UOS \ ADOVA BĖ
I

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

žiemos ekskursija į Lietuvą
IŠVYKSTA 1972 m. gruodžio 21 dieną .

GRĮŽTA 1973 m. sausiu 1 dieną .

Lietuvoje ši grupė praleis 11 dienų.

Iš BOSTONO IR NEW YORKO

Kaina tik 619.90 dol.
Vykstantiems iš Chicagos — $719.00 

ir iš Clevelando — $685.00

GRl PĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

Trans-Atiantic Travel Service
393 West Broadvvay 
South Boston. Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Darbo valandos: kasdien nuo 9 va!, ryto iki 5 vai. po pietų, 
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. dienos.

Savininkė; Aldona Adomonienė

Dažau ir Taisau
tarnus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

riaaą, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava 
Dorchester, Maaa

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

So. Boston. Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir at'irai pasisa ko 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
’ NF°RIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinainišksr. mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 58.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690. (}ocbec. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

ŠIA—didžiausia Uetuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligeje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIM AS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gau*i įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo >100.00 iki >10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už >1,900.00 apdraudos tik $3.09 mokes
čio metams.

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

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir ,’Je plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AIHance of America
807 W«st 30th Street, Ncvr York. N.Y. 10001

-» «►
<11
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šį šeštadienį, lapkričio 4 
dieną, 7:30 vai. vak., Mont- 
realyje, Aušros Vartų para
pijos salėje (1465 De Seve 

ISt.) rašytojui Juozui Krali-
Mirė J. Markelionis kauskui bus įteikta Montre- 

; alio Lietuvių Akademinio ! 
Spalio 29 d. Mass. Gene- j Sambūrio Vinco Krėvės

PRIMENAME!

Šj šeštadienj. lapkričio 4 
d. 6:30 vai. vak. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos < 
III aukšto salėje bus Litua
nistinės mok /klos tėvu ko-

ral ligoninėje po ilgos ligos, vardo literatūros'premija už 
i mi’-ė ilgametis Keleivio j romaną ”Vaišvilkas“.
skaitytojas ir So. Bostono, Laureato kūrybą apibū- 
Lietuviu Piliečių d-jos mar- dins poetas dr. Henrikas 

. šalka Juozas Markelionis. Nagys, o iškilmių meninę 
mitetc metinis banketas mo-i 78 m. amžiaus. Jis pašarvo-! programą atlieka bostonie- 
kyklai paremti. ’ tas Lubino laidotuvių įstai-' čiai akt. Aleksandra Gustai-

Visi jame dalyvaukime ir j
goję. Laidojamas

j dieni, lapkričio 2
tuo prisidėkime prie taip, Hills kapinėse.

ketvirta- 
d. Forest

* -t

prie
svarbaus lietuvybės židinio; 
išlaikymo.

Serga L. Grendalienė

Paliko liūdintieji žmona 
1 Petronėlė. 3 sūnūs ir 2 duk
terys. Jiems reiškiame gilią 
užuojautą.

Visuomenininkės Felicijos 
Grendalytės motina Liucija 
Grendalienė guli New Eng-j 
land Medicai Center ligoni-J 
nėję. Linkime greičiau pa 
sveikti.

Viktoro Vizgirdos paroda 

Chicagoje

Dail. Viktoro Vizgirdos 
kūrinių paroda bus sausio! 
13-27 dienomis Čiurlionio’ 
galerijoje, Chicagoje.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
169 Milbury St,

WORCESTER, MASS.
Tel. SVV 8 2868

yra vienintele oficiali jsta«- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš VVorces
terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Cia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Svikliene

D. Mongirdaite dainuoja 

VVorcestery

Šį sekmadienį, lapkričio t 
5 d., 1 vai. popiet Maironio IV V 1 T • • V'k 1 'Parke Lietuvių Bendruome-. 
nes apylinkė rengia koncer- . •.

atliks/ 1 !tą, kurio programą 
Daiva Mongirdaite - Ričard- 
sonienė. Jai akomponuoja 
Olga Keršyt ė.

Po koncerto — tradiciniai 
pietūs.

TESTAMENTAI
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį "Kaip su

daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

« MM CJT 
Telefonai*: AN 8-2805

Dr. Jos. J. bonovan 
il)r. J. Pašakarnio

( P t O I N I S 
OPTOMETRISTAS

Valandos: 
rniK’ 9 vai rvto iki 5 vai. vak 1 
9 Trečiadieniais nenriimama (

44? BR0ADWAY 
įf South Boston. Mass

Knyga yra geriausiasžmogaus draugas
>cooQooo&&soocososonos<coc<6«eo5

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

182 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 rat ryto iki 8 vaL v„ išskyros šventadienius lr sekas. 

Pioooooosiooosooooooooooooooooo&sosocososososeooeooooo^

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

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

Skambinkite

268-4662

tienė rašytojas Antanas 
Gustaitis ir montrealietės 
Rimtės Vaitkūnaitės - Na
kienės išraiškos šokio grupė.

Lankėsi V. Reimeris

Spalio 24 d. lankėsi iš 
Vilniaus atvykęs užsienio 
ietuviams skirto propagan
dos laikraščio "Gimtasis 
Kraštas“ redaktorius poetas 
Vacys Reimeris ir dalyvavo į 
avo vienminčių sukviesta-; 

me susirinkime.
susirinkimą galėjo ir ki-j

įeiti, bet apie tai mažai1
kas žinojo, todėl susirinko 
labai nedaug.

V. Reimeris kalbėjo apie 
santykių su Lietuva reika
lingumą ir atsakinėjo į klau-į 
simus pagal "liniją“.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visu* pataisymo, rvtnoa- 
to ir projekta' imo darbus iė lau 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki S va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

l)r. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nno 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

i.

VISI BALSUOKIME U2

S. M. LAPKRIČIO 7 DIENĄ

Prezidentą R.fl. N i X 0 n ą 

Viceprezidentą S.T. AgIWW
ir kitus respublikonų kandidatus!

1. Prezidentas N1XONAS veda atsakingą JAV užsienio politiką ir kovoja prieš komunizmo plėtimąsi pasaulyje. 

Jis gerai žino pavergtų tautų padėtį ir nepripažins Lietuvos okupacijos.

2. Prezidentas NIX0NAS vadovauja kraštui, atsižvegda mas j visų piliečių teisėtus reikalavimus bei interesus ir 

nepasiduoda triukšmadariams, siekiantiems netvarkos krašte pagal Maskvos nurodymus ir pageidavimus.

3. Prezidentas NIXONAS rūpinasi krašto gerove ir kovo ja su paveldėta infliacija, kuri naikina mūsų santaupas ir

senatvės pensijas. BOSTONO LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ KOMITETAS

■

E. KARDELIENES DAINŲ 
PLOKŠTELE 

Keleivio administracijoje
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.0G.

- So.li Hčaiiilittame.

>ee*«e*eeeeeeeeeeeeeeeeeeee*eeeeee«
A.J.NAMAKSY Į

Real Estate & Insurance 
321 Country Club Rd. ;«

Newton Centre, Mass. 02159;; 
Tel. 332-2645

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo | 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton. Mass. 02402. Tel. 586-7209

a

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOSPARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

South Boston Savings Bank Tr^:“Iraį?e™e
ALFRED VV. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. 
po pietų,

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulcvard, Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vai. 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

I> A. 14 JV
už nemažesnius kaip $1.000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrųjų los rūšies indėliai duoda 0/
6.27'/ pelno)

už visus kitus indėlius moka

Nuo įdėjimo dienos— Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

V* Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
virš $271,000.000

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti j Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

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

Globė Parcel Service,{Ine.
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: Kasdien 9__  5 '

šeštadieniais 8—12

393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis '
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