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Artėja sprendžiamoji valanda: 
taika ar kruvinesnis karas?'

Deramasi viešai ir slaptai. Komunistai reikalauja pri

pažinti jų "Išlaisvinimo Frontą“. Mūšiai intensyvėja.

Nors Vietnamo taikos de- mai, i kui iuos dedama dau- 
rybos Paryžiuje vyksta jau giau vilčių. Atrodo, kad 
dvidešimt ketvirta savaitė, šiose slaptose derybose ko- 
bet dar vis jokių apčiuopia- munistai reikalauja, kad 
mų rezultatų nematyti.' Ko- Pietų Vietnamo vyriausybė 
munistai jas išnaudoja tik pripažintų vadinamąjį Iš
gavo propagandai, nedaro laisvinimo Frontą, tai yra 
jokių nuolaidų ir reikalauja P. Vietnamo komunistinių 
amerikiečius sustabdyti Š. partizanų organizacija ir su 
Vietnamo bombardavimą ja derėtųsi. Bet P. Vietna- 
bei besąlyginiai pasitraukti mo vyriausybė apie tokias 
iš Vietnamo, tarytum šie jau nuolaidas, kaip ir apie bet 
būtų komunistų nugalėti, i kokią koaliciją su komunis- 
Tuo tarpu amerikiečių dele- tais nenori nė girdėti, nes iš 
gacija kol kas vis dar tvir- Laoso pavyzdžio žino. kuo 
tai laikosi ir bombardavimų visa tai baigiasi. Bet ameri- 
bei kitų karo veiksmų ne- kiečiai ją, regis, ta kryptimi
sustabdo, kol priešas nero
do jokio apčiuopiamo ženk 
lo, kad nori taikytis.

palengva stumia, nes Ame
rikos ambasadorius jau tu
rėjo visą eilę skubių pasi
kalbėjimų su P. Vietnamo 
prezidentu.Pastaruoju metu aiškėja, 

kad. be viešų derybų, dar
vyksta tarp kariaujančių j Karo veiksmai kuri laiką 
pusių ir slapti pasikalbėji-, lyg ir susilpnėję, ten dabar 

vėl stiprėja. Atrodo, kad 
komunistai tuo nori ameri
kiečius suminkštinti, nes ži
no, kaip labai Johnsonas 
trokšta baigti karą, dar bū
damas pats prezidentu.

Sakoma, jog yra ženklų, 
kad komunistai ruošiasi di
delio masto puolimui, koks 
yra buvęs anksčiau, kai pa
vyko jiems Įsiveržti i eilę 
miestų. Tik. deja, dabar ir 
amerikiečiai jau daug bud
resni, ir priešo bandymai

JAV „n.roh, Lemnitzer. kai- susikoncentruoti dažniausiai 
bedamas NATO konferencijoje baigiasi niekais, paklojus 
Lisabonoj, Portugalijoj, pareik-1 kells slmtus 8alvli- 
kė, kad agresijos atveju NATO . .
pajėgos būtu priverstos tuojau i ,Ir talP; liejantis kraujui, 
pat pavartoti atominius ginklus. I v1?, «al?lau kalbama apie 

taika, o garsiau kalbant a- 
pie taiką, stengiamasi dar 
daugiau išlieti kraujo.

Paskutiniuoju metu iš Pa
ryžiaus ateinančios žinios 
sako. kad taikos derybos jau 
yra pasiekusios toki tašką, 
kad arba jos nutruks, arba 
duos kokių nors vaisių.

Katalikų kunigas Robert Nikli 
bore. 37 m., aiškinasi prie Los 
Angeles teismo rūmų. Jis kalti
namas, kad, .būdamas ".Vaiku; 
miesto“ Banning vedėju, nuo 
1963 iki 1965 metų nuslėpęs 
$119.960 federalinių mokesčių. 
Jis gyveno Palm Springs 75.000 
dol. vertės namuose ir ten buvo 
žinomas, kaip elektronikos oiz- 
nio vedėjas Robert Drew.

Kantata Kovotojai
primins nepriklausomybės 

atkūrimą

H. Humphrey, Johnson ir N’ixon draugiškame 
ce J. Cooke Alfred E. Smith Memorial pietuose,

pasikalbėjime su N’ew Yorko arkivyskupu Teren- 
laikinai užmiršę visus priešrinkiminius ginčus.

Trys JAV mokslininkai, gavę Nobelio premiją už darbus 
medicinos srityje. Iš kairės į dešinę: t orneil u-to pro. 
d. Robert W. Holley, 46 m., Nacionalinio Sveikatos In
stituto — Marshall W. Nirenberg, 41 m., ir Wisconsin 
u-to — Har Gobind Khorana. Jiems padalinta 870.000 
premija už mokslinius atradimus genetikos srity.

Nixono dėmesys 
tautybių spaudai

Minia susprogdino 
Kennedžio paminklą

Čekai švenčia, keikia
ir demonstruoja

Praeitą pirmadieni čeko- 
slovakai minėjo savo valsty
bės nepriklausomybės 50 
metų sukakti. Nors rusai la
bai grasino Įvesti vėl Į Pra
hą kariuomenę ir čekų val
džia savo tautą ramino, bet 
visvien Įvyko didelių de
monstracijų, ypač jaunimo, 
kuriose buvo keikiami oku
pantai rusai, liepiama jiem 
grįžti namo ir šaukiama: 
"Geriau mirtis, negu vergi
ja !“

i
Dėl tų demonstracijų če- 

ku-sovietu santykiai dar la- 
biau Įsitempė.

Nixon-Agnew centrinis Praeitą sekmadienį Lon- 
rinkiminis komitetas, kurio done Įvyko didžiausios Bri- 
būstinė San Francisco. šiuo tani joje kada buvusios dė
mėtu padarė didžiai drau- monsti acijos prieš JAV. A-
gišką priešrinkimini mostą Pie.3?’000 minia Puolė ame* 
paskirų tautybių Amerikoj skiečių Įstaigas ir ambasa- 
leidžiamai spaudai savomis bet buvo policijos at
kalbomis. Praeita sekma-; rerrtaTa pioga buvo įš- 
dienį iš visu JAV buvo su-j sprogdintas ir prez. ketine- 
kviesti ir lėktuvais suvežti; dzio paminklas. ten pastaty-
i San Francisco i vairiu tau- aSrJ° teir)eJ^; ..

Demonstruojantieji neva
1*1 v 'r* čia leidžiamų p^eg Vietnamo kara sude- 
laikraščių redaktoriai ar at-, sino h. Auftralijos vėliav? i 
stovais ir su jais surengta "
spaudos konferencija. Be
to, jiems surengta puota, i p„J.įlnjr ..„■j,,!,, 
parūpintos geriausiuos vieš-; “ SOiieių
bučiuos nemokamos nakvy- kosmonautas 
nės ir kitos pramogos ir pro
gos pamatyti San Francisco. Praslinkus kelioms die

noms po sėkmingos Apollo 
Tame spaudos suvažiavi- 7 kelionės po erdves, pakilo 

me dalyvavo apie 200 re- ir sovietų erdvėlaivis su 
daktorių. Tarp jų ir 8 lietu- kosmonautu Georgij Bere- 
viškų laikraščių redaktoriai

Nepriklausomybės
i
i 50 metų sukakčiai!
: Lietuvos nepriklausomy- 
i bės atkūrimo 50 metų su- 
Į kakties minėjimai šiemet 
j pagyvino visą lietuviškąją 
j veiklą. Ta sukaktis visur 
i buvo atžymėta ne tik žo- 
' džiais, bet ir sustiprintu lais- 
į vės kovos ryžtu, didesniais 
organizaciniais darbais ir 
vertingesniais meniniais pa
rengimais.

Kaip jau daug kartų bu
vo skelbta, Bostone šiai ne
priklausomybės sukakčiai 
atžymėti yra rengiamas to
kio masto koncertas, kokio 
čia ligi šiol nebuvo. Visa tai 
Įvyks šį šeštadienį, lapkri
čio 2 d. 8:30 vai. Joran Hali 
salėje. Be pirmosios kon
certo dalies, kurioje bus at
liekami lietuvių ir pasauli 
nės muzikos kūriniai, antro
joj daly statoma mūsų kom
pozitoriaus Juliaus Gaidelio 
(Stasio Santvaro žodžiams) 
kantata "Kovotojai“.

O čia verta Įsidėmėti štai 
kas:

Kantatą atlieka amerikie 
čių choras Pro Musica, va 
d o vau jamas A.N. Patterson.

Koncerte ir kantatoj da 
ly vauja įžymieji mūsų solis
tai Dana Stankaitytė, Leo
nas Baltrus ir Arnoldas Vo
kietaitis.

Be to — orkestras.

Ypač Įdomu tai, kad k 
tatoj amerikiečiai dain 
lietuviškai.

Tai kultūrinis įvykis.

Į tą spaudos konferenciją 
buvo išskridęs ir Keleivio 
redaktorius J. Sonda, kuris 
turėjo gerą progą susipažin
ti su tuo sunkiai pasiekiamu 
egzotišku miestu, ir jo gy
venimu.-

•e*********************************

govoj. Kokius jis ten uždą-į ris gali jau nepasikartoti, 
vinius atlieka, sovietai ne
praneša. bet anglų ir ameri
kiečių specialistai mano, 
kad jis ten bandys susitikti 
ar susijungti su krtais erdvė
laiviais. nes tokie veiksmai

Mes tikime, kad nė vie 
sąmoningas Bostono ir a 
linkės lietuvis nepraleis i 
retos progos pasigėrėti i 
sų menininkų ir organiz;

****.: i nų milžinišku kūiybireikal.ng, Kelione, i menuli darbu. Tad iki pasimatJ

Kardinolas Cushing, ku
ris užtarė Kennedienę jos 
vedvbos* su Onassiu, susi
laukė daug ii peikiančių 
laišku ir kalbėdamas per ra
diją baisiai susinervino ir 
žadėjo atsistatydinti.

ir atgal.

Lėktuve žuvo 32
žmonės

Pi •aeito penktadienio nak
tį iš Bostono skridęs North 
Eastern lėktuvas atsimušė į 
Moose kalnus ir sudužo. Ja
me žuvo 32 žmonės ir 
keliolika sužeistų.

lapkričio 2 d. Jordan H

Kompozitorius Julius Gaidelis, kantatos "Kovotojai“ 
kūrėjas. Kantata choro ir solistų bus atliekama Bostone 
Jordan Hali lapkričio 2 d., šeštadienį, 8 vai. 30 minučių.

Poetas Stasys Santvaras, “Kovotojų“ kantatos žodinio 
teksto autorius. Tą poeto žodi išgirsime lapkričio 2 d.

Gaunamomis spaudos ži 
niomis, mūsų menininkų AI 
donas Stempužienės, Da 
riaus Lapinsko ir Leono Ba- Į 
rausko kelionė po Pietų A- 
meriką gerai sekasi, ir jie

liko jau aplankė daug vietovių. į 
į '

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 50 M. Sukakčiai 
Minėti Komitetas Bostone. Sėdi iš kairės Į dešinę: B. 
Kerbelienė. S. Santvaras, I. Veitienė. J. Gaidelis. J. Ka
počius — pirmininkas, O. Ivaškienė, L. Harris. A. Chap
lik; stovi: P. Mučinskas, J. Jasinskas. V. Vizgirda. A. 
Matjoška. f. Mickūnas, A. Lileikis, A. Saulaitis. SJ.. S. 
Augonis, A. lopšys. A. Andriulionis, E. Jansonas (sve
čias), B. Paliulis, J. Vasys. J; Bakšys. F. Zaleskas, A. 
škudzinskas. V. Stelmokas. P. žičkus, P. Ausiejus J. 
Sonda, H. Čepas.
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Nebaisuokime už dešiniausią 
kandidatą

slcvakijc? Įvykius. jis 'vir
iai teigė. kad tie Įvykiai yra 
lemtingi ir ; aviai Sovietų 
Sąjungai. Invazija į Čeko
slovakiją So.ictų Sąjunga

Matysime genocido parodą Lietuvių tauto? genocido nu Gustaičiu. .Jis yra vienas 
parodos surengimas bus vie- iš žymiausių mūsų jumoris-

oandv geiėėti sa*o pačios sukviestoje
Amerikos Lietuvių Ta: y- pinti dokumentai ir

nas iš didžiausių darbų, at- tinė? ir 
liktų 50 metų Lietuvos ne- kūrėjų.

nuo- piiklausontvbės

satyrine? poezijos 
kaiti rašyto žodžio

atstatvmo menininką' vra didelis, bet
s aUdu?

: pavojingą vidaus padėti. O konferencijoje «i?inr.xu- 
<ad neteis ilgai slems buvo plačiau nušvies

iu vice: .vzi.ieztc i tr>! laukti koraurdzsto žlugimo. ’a lietuvių tautos na. 
kad štai tiesiai renkame Įtūžis. ir tai gilus, jau įvy- (genocido! parodos paren

Kitą antraeile 
gauiingi. kiek tai 
kimus. Dauguma
atitinkamus tu ezi ėmimus kan ,i iatus. už jut s baisu, da-1 o:a- yra galo pradžia, 
mi. o iš tikrųjų — mes renkame tik va imamuosius eiek- ' 
torius, kurir - m 16 L sasirini^ savose valstijose pa
duos baisą už prezidentą ir viceprezidentą.

Kas tie e.v?:t*. r.a: tr kiek jų renkama? Kiekvien ;j'e 
valstijoje jų yra tie?:. .-:ic?: via t_s va.stiy.s kongreeiniuku 
ir senatorių, ir dar try s iš Washingtono. D.C. Tuo būdu 
viso labo yra 535. -Jie tenkami labai Įvairiai. Vienur ju. s 
skiria parijų komitetai ar jų konvencijos, ar išrenkami 
per nominaeimus rinkimus, ar n? minu. ;ami peticijomis.

Kam elekt t i .ar oa.su ja ? Paza. istatvma. nebūtina, 
kad visi kurios nors valstijos elektoriai baisumų vienoda u 
Bet tokia praktika jan yra Įsigalėjusi papročio keliu. Tik 
17 valstijų elektoriai įstatymais verčiami baisumi už dau
gumos priimtą kandi .atą. Tu valst:m skaičių*'e vra i:
Massachusetts valstija. Trys va.stij ? nuirai net baus
mes sulaužiusiems Įpareigojimą.

aiiėio 5 j., bus rinkimai. Jie ap-* tai ženklas, ka

tia’UKos. ipštsko- sukaktuviniais metais. Pa- lygiai jis tiek pat didelis ir
jo koitųRifųM j veiksnus garba priklauso parodą ren- savo sukurto žodžio saky- 
L:etu\ oje:' era pamatysime kiančiai komisijai ir Amen
dviejų diktatorių atstovų. _kLs Lietuvių Tarvbos vai

toja-. Jam atvykus. Įkinky
tume tą patį P. Andriušj —

besitariančių Europos pasi- dybai. sudariusiai sąlygas jau būtų stipri literatūrinė
giamųjų darbų eiga i Alto _iamim. mmain (Moktovo <etuvių tauto? ųeimcikm a- p.,m. < v _anizuojant litera-

Prezidentas ir viceprezidentas vra
jei kiekvienas iš jų gaus ne mažiai

a laiko-mt įslinktais, 
u katu 27 eiektoriu 
ie . ...... -i t- a- -.- -m . I u. -d

ir Rk beirti i r. u liauka? :,mai su.eimti. 
ir susitarimo tekstus. Pama-

Dr. P. Grigaitis kalbėjo vaidybos veikia va 
rvžtingai. nuosaikiai, sklan- tu- Konferenciją 
džiai. Tai įrodymas, kad jo Alto valdybos narys i: Lie- rysime i Lietuvą žygiuojant 
dvasia nėra senatvės na- tuvių tautos genoci I : aro- čia sovietinę kariuomenę ir

. * ...c-
-r.ė

turimu- varaius, papildo
mai pri-idėtų dar viena kita 
vietinė pajėua, ir tai jau bū
tų aukšto lygio ii* neeiliniai 
pareit irimai, kaip ir impor
tuojami solistai, sukeltų mū 
s-ų apsnūdime savotišką re
voliuciją. gal net naują tau
tinį atgimimą."

Mes manome, kad Aust
rai:; ? lietuviams turėtų bū
ti skirta nemažiau dėme
sio. kaip dabar skiriama 
Pietų Amerikos tautiečiams. 

t - ... Reikėtų sudalyti sąlygas, 
ra?. L.c.u- -UOs 2aiė?ų aplankyti

gal ir visa rašytojų grupė,
, . . ... _ . ... ., ,.......... kuri pastaruoju metu taip

erittujų sąrašų dak. tie- Australijos ribų plačiai zi- ?K,mjn,ai su dailiuoju žo-
džiu apkeliavo visą? didžią
sias lietuvių kolonijas JAV 
ir Kanadcd nuo Atlanto ligi 
Pacifiko. Juk gyvas kūrėjų- 
žedis. netarpiškai skelbia
ma? klausvtojams. tikrai nė
ra menkesnė lietuvybės ža-

ant tankų nešama laisvę“, i 
Rusiškų sovietinių komisa
rų potvarkius lietuvių tautai 
naikinti: asmenims suimti.

veikta. Jis dar tebėra verž- komisijos pirm::: i ma
lus. susirūpinęs visos savo Jonas Jasaitis, 
tautos likimu ir dirba jos at-Į
sparumui didinti, kad ji ne-’ Pasirengimą* parodai 
palūžtų orieš jokias politi-1 _  _

UK1UI arŪVU IT fct.
1 čių asmenų. Tuolaikinė JAV Tai kalbės dokumemų 10..0- 

Norinčių pasisakyti buvo Liet. Bendruomenės centro 
ir daugiau, bet dėl laiko sto- valdyba šiai idėja:

Lietuviu tautos genocido aętmusKO^ organizacijoms 
nes audras ir priešų spaudi- parodos idėja kilo iš v.iva -z<*ar>u.

statai.
Toliau matysime žmonių

K. Januška

Ką kiti rašo
NORI GLAUDESNIO 

BENDRADARBIAVIMO

Australijoj leidžiama Mū-
k, - r.e visi galėjo tarti bent džiai ,,:-iurf :r *a-.;:- ..... : t».o:t::nt., kameras. .į . ■ ; Pastogė rugsėjo 2 d. ra-
— - -.j- .r — r. _ mąsias priemones ir kome- so. kad ten jaučiamas meni-

dijantiškus teismus, kui nė- nių pajėgų trūku 
ra nei teisės, nei tei-ingumo. via: gal: pasidžiaugti savais 
Matvsime ištrėmimui na- dailininkais, kurie ir už

s\ tekinimo žodi. ir tai yra bų vykdymą. Per eilę- metų 
I buvo renkama parodai Teistai apgailėtina.

Tokios progos ir iškilmės džiaga. Jos susirink- .r.c-i 
mūsų gyvenime yra retos, kiekiai.
Jose užmirštami visokie Paroda bus išstatyta ant 
smuiKūs kasdieniniai ne- 50 specialiai pagamintu a- 
sklandumai. ir su dvasios Lumininiu skydu. Tai ia: 
pakilin

balsų. O kas bus. jei po tiek bals 
klausimas eis Į kongresą.

Kam minėta, nevisi elektoriai vra suvaržvti. * dė' 
jei nebus aiškios daugumos, ta: elekt. rių tame eis ivairio s 
derybos daugumai sudalyti už vieną a: kitą kandidatą.
Bet jokios derybos gali neduoti vaisių niekas gali negan i 
270 eiektoriu balsų, ir tada. kaip sakyta, orezidema ' ’ 
atstovų rūm.
kiekvien 
tui išrin 
keistų ga.ir 

O k 
rinkimų
kurios galėjo tikėtis Išrinkti savo kandidatą, o šiemet, be 
demokrato Humphrey ir respublikono Nis n. kandidatuo
ja dar ir nepriklausomos partijos kandidatas \Vallace. ir 
yra rimtos baimės, kad jis gali atitraukti tiek baisų, kad 
r.ei Humphrey. nei Nixor. negaus reikalingo balsų skai
čiaus jiems išrinkti Wal!ace pats nesitiki būt: išrinktas, 
bet jis gali rinkimus sukomplikuoti, kaip tai paskutini
kartą yra atsitikę 1524 metais, kada prezidentą ?avo rink- r naikaitvti ..................................*7- _ 1 uaiia. nespėta pasnaityu. pavasari, iniciatoriam-xrei-
ti atstovų rūmai. ar bent suminėti, kas ta pro- Imantis. parodos r-nrimą

Kad šito neįvyktų, reikia nebalsuoti tiž Wailace. tą ga raštu ar telegramomis dr. *perėmė .Amerikos Lietuvių 
pačios ’ešiniosios išsišokėli, demagogą, kuris visiškai Pijų Grigaiti sveikino, o to- ja:vbos valdyba, k k-iato^ 
netinka būti JAV prezidentu ir. kaip sakoma, nori atsukti kiu sveikinimų buvo daug ir r;af. dailininkas pr- Ad<> 
JAV pažangos laikrodį 30 metų atgal. Įdomiu. .................... mas Varnas, dailini: kas Ze-

Rinkimės prezidentu Humphrey ar Nisoną. kuris kat-j Turint galvoje didžiuo- ronas Kolba. Joną- Jasai- 
rą laiko labiau tinkamu. 1 dr. P. Grigaičio nuogei- Leonas Prapu knis.

i rus r.e vien tik lietuvių išei- jUOZas Skorubskas. A. D. 
: vijai, bet ir visai lietuvių Valėnas ir J. Kirkliu:?. Jie. 
tautai, vertinant jo veiklą ir perėmus parod - --n-

m.mui vagonus ir pat: tre- nomi. bet ‘Ryškesnių kitų 
mimo vaizdą. Matysime iš- meninių asmenybių, išsky- 
tiemtujų gyvenimą Sibire, rus P. Ardriuši kaip rašyto
ju l-iančias ir kapinynus. Vi- ją ir G. Vasiliauskienę kaip 

gyvos mintvs ir atgyja vie- pervežti i krias ko1- ’*'; - pagrista oo.-tumertais so.istę. apgailėtinai trūksta,
nas svarbiausių kulūrir.s-j. - Skvdus'pagamino'ii A/.č A'ruotraukomis. O ir dę patys perduos dn-
mo pažymių — tolerancija. Derdlvė anksčiau veikęs va- Matvstme Ramius ir Pra- desimti metų nastdare uek

prisimenama, kas paroda lengvai sustat-.
u ir gera. susvyri musų -odei ją bus galima Ienų*'ai - *

Tu nasižymėjo ir šis dr. P. dinamade Knv<m»ėv: K ai vieniškius ir šalia - e kori savi. kad dau^e’^'i pasėda-

dėtos tik 6 vai. vak. _ duodavo lietuvių instituei- 
I ta pagerbimą atsilankė ;ATn« /TJpmviu Rer-^-u --

žmones.
Lietuviu tautos geroci-

Ir žodžio menininkais. Iš 
JAV sugrįžęs V. Dumčius

mentu. daug surinktos me- das." 
džiagos. nuotraukų ir brai
žinių. Skausmą iššaukiau- Laikraštis galvoja, kad 
tysduomenv?—ayskaičluo taip. Siūlo imti? tą reikalą 
ta kad iki šiai dienai lietu- vykdyt: centrinėms ben.d- 
vių tautos nuostoliai žmo- ruc menės įstaigoms, 
nėmis siekia virš pusantro 
miliono 1

tiiiKamo? param* ? jiems pa
gelbėti. Derėtu prisiminti, 
kad iš mūsų surenkama? do- 

šiuo 
bū- 
ar

taimau- 
rbei 
ap

imty.

Diplomatas nesiruošia 
tam. ką nori pasakyti, bet li
pai ruošiasi tam. ka nori nu
tylėti. Talleyrand

vienas projek-

Pagerbtas dr. P. Grigaitis
"Yra dar 

tas", rašo- Mūsų Pastogė: 
"Išrūkdamas i Amerika P.

Spalio 20 d. šarkos sve
tainėje. Chicagoje. visuome
nės atstovų, priešaky su Lie
tuvos gen. konsulu dr. P. 
Daužvardžiu. buvo nagerb-

Ne iš meilės darbui
soaudos darba. ilgus metus girną, sutiko būti pa: ' s

m.or.e. be:
ram bendr......... ............ ................................... ....r
ber.dram darbui dėl Lt-r>!5Kira:s židiniais. To nepa- rengimo finansine naria. 
vos laisvės darius, būtų didelė skriau-

Amerikos lietuviu sociaL' r’,a "e pačiam autoriui.
tas mūsų tautos didysis vy- demokratu sąjungos centro 

komiteto vardu dr. P. Gri
gaiti sveikino J. Pakalka ir 
.-laiką prisiminė iš dr. P. Gri
gaičio šeimos, kurioje jau- 
r.vstės metais iam teko ne- 
.oaitą .airtjuis. Seimą buvu
si gausi — keturi broliai ir 
šešios sesutės.

Čia tašas tarė žodi LSDP 
užsieniu delegatūros ir Lie
tuviu darbininkų draugijos 
Nevv Yorko kuopos vardu. 
Buvo pa rėžta. kad. spren
džiant net vien iš sveikir.u- 

Lietuvog gen. konsulas dr. siu. dr. P. Grigaitis esąs vi- 
P. Daužvardis suminėjo dr., sai tautai nusipelnęs ir ja: 
P. Grigaičio nuopelnus Lie-’ priklausąs veikėjas. Linkėti 
tuvai ir palinkėjo jam geros —reiškia norėti, bet vien tik 
sveikatos. | norėti esą dar maža. Reikia

Pirmasis Alto pirminin- galėti tuo? norus įgyvendin
tas ir kartu vienas jo steigė- ti. Nedera, kad čia sudėti vi
jų L. šimuti? pasisakė, kad sų nuoširdūs linkėjimai Uk
su dr. P. Grigaičiu bendra- tų tik to? svetainės pataipo- 
darbiavimas Alte buvo dar-' se. Greta širdies dera atida- 
nus. sklandus ir kartu našus, rvti ir savo pinigines dr. P.

Buvęs Alto nirmir.inkas Grigaičio raštams išleisti, 
inž. A. Rudis pabrėžė dr. P. Kalbėjo ir kiti. pareikš- 
Grigaičio dideli susirūpini- darni daug gražiu linkėjimų 
ma Lietuvos likimu ir r.eat- ir vertindami jubiliato nuo
laidžią kovą dėl Lietuvos pelnus.

ras. žymus pu nacistas, vie
nas iš Alto steigė'u Naujie
nų redaktorius — dr. Pijus 
Grigaitis, sulaukęs 55 metų 
amžiaus.

Tas iškilmes pra įėjo A. 
Budreckas ir perdavė toliau 
joms vadovauti M. Gude-
liui. šis savo ž dvje is.oe.e 
dr. P. Grigaičio dideli paty
rimą spaudos darbe, jo ži
nių gausumą ir kitas savy
bes. iš kurių tegalima tik 
pasimokyti.

• - 1 — - —

laisvės
Dabartinis Alto pirminin

Tik tie žmonės mums at
rodo turi sveiką nuovoką, 

žadėjo pa.-.a nė.i kurie galvoja taip pat. kaip 
vizito i Australija reikalu ir jr mes>
su poetu bei aktorium Anta-

Kankinių kameros 

ir trėmimai

Genocidas vyksta piautu- 
kūjo priespaude je.

bet ir lietuvių laisvė? kovų 
ir kultūros istorijai.

Tam darbui atlikti reikia 
Įsteigti atitinkamas komite
tas. r.e? nėra jokia paslap- Pjautuvą ir kūjį neša rusiš- 
tis. kad pats dr. P. Grigaitis kasis imperializmas. T lėk 
savo leidiniams neturi lėšų. atidarę parodos dūri? art 

Visas jo gvveniir.as buvo pjedestalo matysime st vir-

vo ir

venimo Pvgmuo. Dokum.en- 
:a:s paremtais skaičiais ap- 
skaičiuota Ir grafiškai at-j 
vaizduota darbininko Ir vai-' 
'’ančiuiu kla-ės pajamos ir, 
■’u perkamoj galia Sovietų 
Rusijoje. Sorietų Rusi jos ■ 
HaPmi oave’-sta ir Lietuva.1

rodo. kad:

SLA
SISIVlEMJniAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

‘-aiciai aiškiai
sunkiausios gyvenimo =aly-t 
gos vadinamam darbininkų’

tai bange padidinti, bet mū- piautuva ir kūji, komuniz- ’f' u,e daibir.inkui. Ru-į 
- - ■ sairs Lietuva

skirtas ne einamajai sąskai- ų visos žmonijos pa m
okupavus, j 

r.auiai i šleiva- komunistinis' 
laikraštis skelbė, kad dirb
sime iki akv? pažaliuos. Tai 
turėjo rodvti užsidegimą 
darbui, deja. Sovietiioie 
iarbininkas priverstas dirb
ti Iki akv? pažaliuos ne iš 
meilės darbui, bet iš prie- 

. T ------- r - - . . _ .______ vartos.

Kad* kus antrasis
SVEIKINIMAS DR. PIJUI GRIGAIČIUI v. ,

Nmnsbergas?

Gerb. dr. P. Grigaiti, , Vietos skirta ir lietuvių
tautos rezistencijai. Parti- 

Nuoiirdžiai sveikiname garbingos 85 metų amžiaus zanų xovų nuotraukos Lie- 
sukakties proga. Džiaugiamės Jūsų ilgų metų atkakliu. ^vos laisvinimo veiksniai.
nenuilstamu visuomeniniu veikimą, kova dėl Lietuvos 
laisvės ir socialinio teisingumo. Lanlnme sveikatos, geros

su tautos politiniam ir kul 
tūriniam, kraičiui pagausin
ti. Šia? jo pastangas ir dar- je kabos didžiulis laik: 
bus ir turėtume tokiu leidi- užsidegančiomis švie? n 
niu konkrečiai Įvertinti ir rodydamas kiekvienai? m 
knygoje Įamžinti ateities tais besireiškiančią k m 
kartoms. nizmo plėtotę.

J. VUu. Skydų pradžioje bus Išl

mo išžudytųjų skaičių 
ropoję, Azijoje ir kt. Vi -v-

Dr. P. Grigaitis} visų pa-i 
sakrtu? sveikinimus atsilie-'

svarbiausieji pasaulio val- 
geros pasakymai bus išrys-'

nuotaikos ir dar ilgai gyventa, gerais darbais vainikuotis dokumentąx? ir nuo-
be, rodyti mum, keli, j tekį. .raukomą. Ta, rodys, kad

kas inž. E. Bartkus pasisa- pė nuoširdžiu padėkos žo-’ 
kė. nors r.e visada jis sutin- džiu ir jaunų dienų atsimi- 
kąs su dr. P. Grigaičio nuo-nimais. Gi prisiminęs Čeko- Į

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 7 kuopos vardu —
'Oas^
pirmininkė

lietuvių tauta nepraranda 
iltie? laisvę atgauti. Pabai- 

zai suskambės klausimas:
Kada gi bus antrasis Niurn
bergas?

SLA—jau S8 met į tarnauja beturiu visuomenei ir išmokė
jo daugiaa kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairiu klasių reikaUngiausias 
apdraudas nuo $100.00 ik» SlO.OOO.OC,

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą —■ Ea. 
domnent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams. .

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuvttkų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus

SLA—kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir iie plačiau paaiškins apie 
Snatvienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parvirsite:
Uthnanian AIHanee of America
307 West 30th Street. Nen York. N.Y. 10001

oa.su
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KAS NUO NEVEIKU, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvi . Gyvenimas
Gražus sutartinis darbas g Niagaros krioklį aplankius

KAS SKAITO KASK 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

z ■■ :

Balsuok šį kartą taip, lyg nuoWORCESTER, MASS. 

Jungtinių Tautų Diena
Spalio 23 d. skautai

Dar carinės Rusijos vai- švaros. Lyg keistokai atro
dymo metais besimokyda- čių viešbučių, stūksančių 

} mas Vinco Kudirkos Nau- tarp kitų miesto trobesių, 
miesčio mokykloje iš geo- Apie tuos viešbučius švara 

ir grafijos vadovėlio žinojau, jau gera, net ir gėlynų esa- 
tuvos, Latvijos ir Estijos ne- skautės buvo pakviesti mies- jog Amerikoje esama di- ma. Taip pat švaru ir jauku 
priklausomybės paskelbimo to burmistro dalyvauti JT džiulio krioklio, kokio jis apie patj krioklį, kur taip 
50 metų sukaktj. įdienos minėjime ir atlikti sau lygaus kito neturi. Tas pat vietomis žydi gėlynėliai. ::

i programą. Programoje da- krioklys yra tarp JAV ir Bet aplamai tos gyvenvietės :; 
Dar gerokai prieš progra- lyvavo vyr. skaučių ir skau- Kanados sienos, toje vieto- įspūdis skurdus. Tai vieta.':: 

mos pradžią daugelis buvo tų vyčių ”Aidai“, vad. v. sl. je, kur teka Niagaros upė, kurią lanku tūkstančiai sve-j Į: 
salėje ir ramiai skaitė gau- R. Marcinkevičiaus, ir skau-, kuri jungia Erie ežerą su čių, o toks miesto tvarkytojų 
tas programas — auksiniais tų tautiniu šokių grupė, vad. , Ontario ežeru ir susidaro šv. apsileidimu 1

New Jesrey valstijos sos
tinėje Trentone spalio 6 d. 
War Memorial didžiulė salė 
buvo pilna. Ją pripildė susi
rinkę bendrai paminėti Lie-

viršeliais, primenančias 50 v.sl. Z. šermukšnio. Taip Lauryno upės tęsinys, 
metų sukaktj. i pat ant stalų buvo išdėstyti

i gintaro ir medžio išdirbi- 
Atvertus pirmąjį puslapį, niai ir lietuviškos knvgos

Nėra reikalo rašyti apie į;; 
Tada buvo svajota kada patį krioki:. .Jis jau plačiai y 

nors tą gamtos prajovą — yra išgarsintas. Reikia jį pa-j j!
randame joje Baltijos vals- anglu kalba. Programai va- Niagaros krioklį pamatyti, matyti savo akimis, ir. tikį
tybių diplomatinio korpuso dovavo sl. E. Palubeckaitė.1 Ir štai. 70 metų praslin- tada pajusi pačios gamtos
nariu vardus ir titulus, gar- į kus. susidarė proga nuva- sukurtąjį stebuklą.
bės komiteto narių sąrašą, ixui_- » ■ žinoti i Niagarą Falls ir sa-, ... .... ’ 77 Iškilminga tuntu sueiga I , .* . , , . , ,=» - s, akimis tą gamtos stebuk-kelioliką valstijos įžymių •••*•*»•* « —.s» į vo akimis tą gamtos stebuk- Kalbama, kad Niagara
asmenų su gubernatorium . « — j ~ i * lą pamatyti. Falis gyvena apie keletas!
tt i * • - i Lapkričio 24 d. 2 vai. po, ‘ 1 ' • z.- •• * •Hubes priešaky. Kituose ; šimtų lietuvių, čia jie turi!
dviejuose puslapiuose sura- P’«tų Maironio parke Įvyks ,J. Gaidžio sūnus Albinas net savo parapiją ir bažny-l 
šytos svarbesnės žinios iš "Nevėžio“ ir "Neringos“ netaip seniai grįžo iš Pietų čią. Bet neteko su jais pa-- 
Pabaltijo valstybių istorijos. .... . ° . į Vietnamo karo lauko, kur simatyti. Turėta maža laiko.,

tuntų iškilminga sueiga ir, su ginklu rankoje teko ko- Dar neseniai čia Įsikūręs Al- į 
šešis puslapius užima 35 Jubiliejinių metų užbaigi- voti su ten iš Šiaurės Viet- binas Gaidys taip pat dar’ 

nuotraukos iš pabaltiečių . . .. . . namo besiveržiančiais ”svie- neturėjo laiko susirišti su Į
veiklos, šeši puslapiai skel- ma*’ Po ,sk,’min?os suei- to lygintojais“. savo tautiečiais. į
bimu ir du programos. Pas- gos bus skautiškas laužas ir
kutiniaiame puslapy New 
Jersey Baltijos Tarybos (po 
4 asmenis) nuotrauka. Ant mas 
viršelio paskutinio puslapio, 
himnai: JAV, Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos.

Atidaromąją kalba tarė 
komiteto pirm. inž. V. Me-

lygintojais4
Į I

kariuomenės šventės minėii- J. Gaidys panūdo aplan- Nebuvo geros progos su!
J . kyti Niagara Falls įsikūrusį Albinu pasikalbėti, nes tė-:: 

savo sūnų. Jis pasiūlė man vas, trumpam atvykęs, visą 
kartu su iuo ten pavažiuoti, laiką kalbėjosi su savo sū- 
Ar atsisakysi? Tokia proga numi, kurdami planus atei- 

; —ne tik pamatyti pasaulinio čiai. Albinas galvoja nuo j* 
• garso krioklį, bet kartu ir Naujų metu pradžios pra- <:

i •:

HARTFORD, CONN.

Nemaloni klaida pasikalbėti su iš karo lauko dėti inžinerijos mokslus.
Praeitame numery Bene-' grįžusiu kariu! i _

linis, irvokacija sukalbėjo diktos Raščienės laidotuvių . . Albinas yra linkęs I
kun. J. Parkus, kalbą paša- aprašvme įsibrovė klaida: Išvažiavome. J. Gaidžiui klausyti, o pats mažakalbis. ;>
kė Georgetown universite- tarp suminėtu jos likusių ir č-0 automobilis pavaldus ir J klausimus atsako trumpai,1;: 
to ekonomijos prof. dr. L.E. liūdinčių šeimos narių išleis- klusnus. Važiavom visą lai- nesileisdamas į platesnius!;: 
Pobrianskv. malda prieš už- tas jos vyras. ‘ j ka mašinai rvjant virš 60 laukus. Jis, kaip ir daugelis ;:
darant sukalbėjo kun. dr. E. • mvlių per valanda. Tai iš kitų kariaujančiu, žinojo. • Į

Labai atsiprašome už šią New Y orko krioklį pasiekė- kad tas karo žygis buvo ir ?
me per 10 valandų. Kelionė yra neišvengiamas, jei rim- <

H. Knudten. New Jersey 
liuteronu bažnyčios sinodo klaida, 
pirmininkas. Programai va
dovavo dr. J. J. Stukas.

i EALTIMORE
Meninė programa buvo

; nebuvo nuobodi. Kelias ge- tai norima sulaikyti komu-,
1 ras. Gamta kad ir ne taip į- nistinę grėsmę. O šiaip jauį 

MD. vairi, bet idomi. Medžiai la- kare, suprantama, būta 
nuočiai, ne taip jau įvairūs, siaubingų įvykių, regėta; 

atlikta bendromis visų trijų LB rengia koncertą-vakarą kaikurie ių Lietuvoje nema- šiurpių atsitikimų, bet Albi-j 
tautu jėgomis. Solistai bu- ; tvti. Abudu nudžiugom. pu- ra^ nelinkęs apie tai plačiau,
vo: Heinz Piivald. Liudas Lapkričio -3 d. čia ren-, sjaukelėje pamate topolius, kalbėti ir. kas išgyventa, pa
Stukas. Tve Patrason-Ainso, giamas įf.omus koncei ras su kuriu reta Lietuvoje so- pasakoti, pasigirti.
I aima Voide. Solistams ir 
chorams vadovavo ir skam
bino: Ferdinand Rikka, Ma-

dalimi.literatūrine

Koncerte dalyvaus žymūs

dvba apsiėjo. Toks sodvbo-
ie atkampiai aukštai pakilęs Sutarėm, kad mudu dar

.....—------ H i,, ta v šuolis buvo lyg savotiškas kartą pasimatysim ir plačiau
aia Duesberg. Piteris Ozo- Lietuvos lygumo- apie tai pasikalbėsim. Albi-
lins Maruta Delle. Leo Ki- Anran-i-* i* ?e- ^ai nenuostabu, jei tie nas pasižadėio neužilgo at-
m. Vladas Melinis ir Mirdza. Antanas Gurtanis. k J tono]iai sukėlė aibe aksimi- vykti į New Yorką.

i nimu iš Lietuvos ir ton pu-,
sėn nukrypo mūsų šnekos į Kelionė atgal jau buvo 

: nakties tamsoje. Grįžome 
O štai iau artėjam prie lietučio palydėti, o be to, 

gyvenvietės Niagara Falls, dar ir šiurpulingų įvykių pa
kui* vra susitelkusių per šim- veikti, 
ta tūkstančiu gyventoju. Tai. lA
e.e* ros jegaini i jų į i vieškeliu automobiliai dūz- 
kiu pramonės centras. Be gja ^vjem srovėm i abu ga- 
to. dar cheminė pramonė ju didesne nei 65 mylių 
gadina čia orą. į sparta. Ir štai, dėl mudviem

! nežinomos priežasties vie- 
Kiek nustebom, isiritę j nas automobilis turėio šu

to miesto gatves. Veik kas stoti. Suprantama, kitiems 
kelintas namas tai motelis— nepasisekė tokiame greityje 
nakvvrnamis. Mat. į Niaga^ stai?a pakirti savo maši- 
ra Falls važiuoja danę jau- )iai , en(JX,a jsj.
navedžių medaus mėnesio vajK(juoti. kas iš ju paliko, 
praleisti. O be to dar. iš vi-’tokiu greičiu važiuojant! 
sos žemės kampų atsilanko Suskaieia

Naruna. Bostono.

Tiek solistams, tiek lietu
viu latviu ir estų chorams, 
tiek Trentono amerikiečiu, 
jaunuoliu benui daug plota! 
už gerai atliktą programą. į

WINDSOR, ONT.

V. Noreikos koncertas

Lapkričio 3 d., sekmadie- 
. ni, 7:30 vai. vak. IVindsore, 

Žodžiu susirinkusius svei-Į gražioje Cleary auditorijo- 
kino Estijos gen. konsulas : je, 201 Riverside Dr. W., į- 
Fmst Jaaekson ir konsulas} įvyks Virgilijaus Noreikos 
Aksel Linkhorst, Latvijos koncertas. Akomponuoja jo 
ministeris Arnolds Snekke, i žmona Ženeta Noreikienė. 
ukrainiečiai ir kiti. Lietuvos'Vilniaus operos koncert- 
ministeris Juozas Rajeckas J meisterė.
ir gen. konsulas Anicetas Si-
mutis. negalėdami atvykti, 
sveikino raštu. Telerramo-

Po jo koncerto Hamilto
ne muzikos krit’kas ’Tėviš-

mis pasveikino kandidatai i kės Žiburiuose" taip atsilie- 
i prezidentus Richard M.« pė: ”V. Noreika balsu ir iš-
Nixon ir Hubert Humphrey.

Aplamai minėjimas gerai 
pasisekė. Apie ii palankiai 
rašė ir amerikiečiu spauda, 
kalbėio radijo pranešėjai. 
Amerikiečiu spauda ir prieš 
minėjimą buvo gerai pain
formuota.

pe:
pildymo dovana drąsiai ga
li varžytis su italų garseny
bėmis. Laimingas Vilniaus

to priklausytų visas pasaulis!
Mūsų žmonis sunkiai dhbo daugelį metų, steigdami savo bendruomenes, 

statydami savo namus ir bažnyčias, augindami ir auklėdami savo šeimas, ir tuo 
užtikrino Amerikos galybę ir charakterį. Dabar jie nori išsaugot tą savo sunkiu 
darbu užtarnautą indėlį. Jie nori naudotis savo darbo vaisiais, gyvendami sau
gioje kamynystėje ir saugiuose namuose.

RICHARD NIXON yra nusistatęs visa tai apsaugoti, prižiūrėdamas visų 
įstatymų teisėtą ir teisingą vykdymą, ka d kiekvienas amerikietis, nežiūrint jo 
kilmės, galėtų gyventi taikos, gerbūvio ir saugumo atmosferoje.

RICHARD NIXON yra nusistatęs apsaugoti 
mūsų šalį nuo komunistų ir kitų, kurie siekia skal
dyti mūsų visuomenę ir griauti mūsų laisvių insti
tucijas. Jis praeity buvo griežtas santykiuos su vie
tos ir užsienių komunistais ir toks bus ateityje.

RICHARD NIXON visada rėmė laisvo apsi
sprendimo principą visoms tautoms.

RICHARD NIXON ir toliau rems komunistų 
Baltijos kraštų užėmimo nepripažinimo politiką.

RICHARD NIXON yra nusistatęs garbingai 
baigti karą Vietname, lygiai kaip Prezidentas Ei- 
senhowei is baigė karą Korėjoje.

K *

BALSAVIMO DIENĄ, ANTRADIENI, 

LAPKRIČIO MĖN. 5 DIENĄ,

BALSUOK UŽ

RICHARD M. NIX0N
I R

SPIRO T. AGNEW

United Citizens for Nixon- 
Agnew Nationalities Division 

Willard Hotel 
Washington, D.C.

vau jų 10 sudau-
krioklio pamatyti visi tie, žvtų. O kiek buvo užmuštų 
kuriu piniginės nešvkščios. ir sužeistų keleivių, neteko 

Kipro Petrausko pakaito“. į To miesto gyventojų dalis patirti.
verčiasi svečių priiminėji-1
mu. j Vairuotojas J. Gaidys

į spėjo laiku pasukti i šoną

Operos teatras, sulaukęs

NIXONAS LIETUVIŲ 
SPAUDAI

Richardo Nixono rinkimų 
vajaus štabas paskelbė lie
tuvių spaudai skirtą pareiš
kimą.

1
Jame Nixonas mini nese

niai įvykusį Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimą ir 
džiaugiasi, kad lietuviai turi 
tokią visą pasaulį apiman
čią organizaciją, sakyda
mas, kad naujai išrinktoji 
valdyba, kurios mini visas 
pavardes, nusipelno visų 
laisvę mylinčių amerikiečių 
paramos.

Toliau Nixonas sako. kad 
lietuviai yra viena geriau-! 
šiai organizuotų tautinių 
gi i|pių visoje Amerikoje. į 
Jis esąs susipažinęs su Bend-: 
ruomenės, Amerikos Lietu-' 
vių Tarvbos, Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite-' 
to. Lietuvos Laisvės Komi-' 
teto. Balfo ir kitų organiza-: 
cijų darbais. Jis mini ir visų 
tų organizacijų pirmininkų

1» 11 1 .j

10 knygų už $2galės atgauti laisvę ir nepri
klausomybę. Aš viliuos, kad 
jūs balsuosite už mane lap-
kiitio linkimuose, kad dar-} „.ctalinnB
bas siekiant to tikslo ga.ė- pra<jaj, (g Kairio Įvadas), 
tų būti tęsiamas. Su Dievo 64 , kaina 50 ccntų
ir jūsų pagalba mes laimė-; T,yo ke|i>, | 
sime savąją kovą dėl Ame- (Leono 35 prf
rikos dmvbės ir jūsų kovą ka,.„a 25 cen(ai 
dėl Lietuvos laisvės . Socu izmo teorija, (M.

Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.
Socialdemokratija ir ko

munizmas (K. Kauskio). 47 
psl., kaina 25 certai

Ar buvo visuotinis tvanas,
! 64 psl., kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos 
i supratimas. 80 psk, kaina 
į 20 centu.

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,
! kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl.. kaina 50 centu.

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

Atskirai sudėtus, ju kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos už $2.

— t

PIGI, BET VERTINGA 

DOVANA

”Amerikos lietuviai yra —— Taj H. Tautvaišienės iš-
žinomi visoje Amerikoje likeriu departamento tar- gyvenimų veigu stoyjkloje
kaip religingi, darbštūs, lo- nautoja (>ail Rosenhlatt .rodo Sibire aprašomas anglų kal- 

savo mini aprėdą, kuris labai t ha ”The Cemetery of Na
tions in the Siberian Tund
ra“, 112 psl., kaina $1.75. 

Lietuviu kalba ta knyga
tų didžiausia pasaulio šalis, tarnautoju taip pai dėvi jau išparduota. Ji labai tin- 

J. Vlks. ir tikime, kad Lietuva irgi dar trumpesnes sukneles. ka dovanoti kitataučiams.

Pabaigo je Nik’onas sako:

Detroito, Windsoro ir a- 
pylinkių lietuviai dabar tu
rės gražią progą šiame ne-j Miesto namu dauguma —1 savo mašina, ir taip buvo iš-j
eiliniame koncerte dalyvau-j vienaaukščiai ir dviaukščiai, vengta nelaimės. i jalus amerikiečiai. Jų indė
ti. Girdėti, kad nemažas \ trerokai nušiurę, seniai da- Į lis Amerikos tautos didybei suerzinęs jos viršininką ir ji tu-

halsais priimta rezoliucija skaičius tautiečių atvyks net žvti. Vietomis esama didės- Tas nelaimingas ivvkis yra reikšmingas. Mes visi rėjusi pasitraukti iš tarnybos. 
Baltijos valstybių laisvės iš Chicagos ir Clevelando. i nju žemės sklypu, neapsta- ištiko Albany apylinkėje. } norime, kad Amerika išlik- Ji sako. kad *>o procentu Colum-1

Buvo perskaityta ir visais

reikalu. Lauksime.
A. S. Treiioka* Windsorietis

tvtų ir nenuvalytų. Miesto 
į gatvės taip pat reikalingos,

, j
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Nesiseka panaikinti 

vienkiemius

Lietuvos ūkininkija išsi
skirstė iš kaimų i vienkie
mius per nepilnas tris de
šimtis metų. nepaisant kele
to metų susitrukdymo Pir
mojo Pasaulinio karo metu 
ir tuoj po jo. Ir trobesius pa
sistatė.

Ru
sunkiau 
nes atgal i kaimus. Maskvos 
valdžios vietininkai, iš 
Maskvos raginami, vis grįž
ta prie tos problemos. Rug
sėjo 26 d. Tiesoj prabilo a- 
pie tai vienas iš aukščiausių 
vietininkų. J. Maniušis, — 
"LTSR Ministrų Taiybos 
pirmininkas". Sako:

"Per visą pokario laiko
tarpį (23 metai! E.) iš vien
kiemių išsikėlė tik apie 15 
tūkstančiu šeimų"t £

"šiuo metu iš kaime esan
čių 345 tūkstančių individu
alinių gyvenamųjų namų 
261 tūkstantis namų arba 76 
procentai, yra vienkiemiuo
se (juose gyvena 310 tūks
tančių šeimų)“.

Toliau aiškėja, kad šie
met planuota perkelti iš 
vienkiemių 3500 šeimų, bet 
iki šiol joms namų pastatyta 
tik 1276. arba 36.5* < meti
nės užduoties. O ruduo jau 
čia pat, ir vargu statytojai 
beprisikas iki pusantro tūks
tančio. Kitais metais žada

LIETUVIAI OLIMPIADOJ

Tarp 332 Sovietų Sąjun
gos sportininkų, dalyvau
jančių olimpiadoj Meksikoj, 
dešimts yra iš Lietuvos, de
vyni lietuviai. (Boksininkas 
D. Pozniakas yra iš Vil
niaus. bet ne lietuvis). Dau
guma lietuvių — irkluoto
jai. Jų iš viso yra šeši: Apo-

Rusijos kompartijai daug liuaias Grigas d\i\ietėj vai
kiau sekasi suvarvu žmo- l-v <>u maskviečiu) ir penki

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jacųuelinne ir Aristotele Socrates Onassiai tuoj po 30 minučių trukusio šliūbo Scorpios saloje. 
Medaus mėnesj jie praleidžia Onassio liuksusinėje jachtoje ( hristinoj.

KODĖL NUŽUDĖ 

ANGARlETį

trejetas savaičių prieš Lie
tuvos okupaciją. Dabar tas 
"tragiškai žuvęs“ Angarie- 

o . . .. , , „. , tis reabilituotas, bet jo va-
Seniai žinoma, kad Zig- ija nevykdoma ir apie tai 

mas Aleksa-Angarietis, se- net neužsimenama. 
i nas komunistas, "tragiškai
žuvo“ kalėjime, bet jo mirtis —— ——
tebėra apgaubta paslaptį-; 
mi. • Dabar jis yra reabilituo- • 
tas ir garbinamas greta Vin
co Kapsuko, bet apie tai, 
kaip jis žuvo ir dėl ko, nėra-;
šoma. i Įsigykite ką tik gautas j-

Šiek tiek šviesos į tą pa-' domias knygas:
slaptį įnešė V akarų \ okieti-1 Auksiniai rageliai, Pi ano
J“Aę^.nan^..h'U\TU. £?' Naujokaičio eilėraščiai, 64 

psl., kaina $2.

Ką tik gavome:

Žalgirio" aštuonvietėje: 
Zigmas Jukna, Juozas Ja- 
gelavičius. Jonas Motiejū
nas, Vytautas Briedis ir An
tanas Bagdonavičius. Kitus 
penkis (su atsarginiais) irk
luotojus ir vairininką komi
sija Maskvoj pridėjo po du 
iš Maskvos. Leningrado ir 
Kijevo. Su "Žalgirio" aš- 
tuonviete yra atvykęs ir tre
neris Ričardas Vaitkevičius, 
neįskaitomas į aktyviuosius 
olimpiados dalyvius. Su juo 
"Žalgirio" aštuonvietė įgu-į 
la olimpiadoj yra lygiai "pu-į 
siau lietuviška". (Aštuon- 
viečių irklavimo varžybose 
"Žalgiris", atstovavęs So
vietų Sąjungai, pasiliko tre
čioje vietoje, pirmoji teko 
vokiečiams).

Kiti lietuviai Sov. S-gos 
sportininkų giupėse yra: į 
Stasys Šaparnis — penkia-' 
kovininkų grupėj. J. Čepulis j 
— boksininkų grupėj ir Mo
destas Paulauskas — krep
šinio rinktinėje.

Visi laikraščiai Vilniuje

pūs laiškas, kurį jie pasiun
tė Italijos komunistų parti
jai, nurodydami jos pirmi
ninko Longo nenuoseklumą: 
jis smerkia Sovietų Sąjungą 
dėl Čekoslovakijos išprie
vartavimo, o neseniai tele
vizijoje pareiškė, kad Balti-' 
jos tautos džiaugiasi. įsijun
gusios į "garbingą Sovietų

Ošiančios pušys, Halinos
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

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

Nepamirštamas 
Simanas Daukantas

buvo metai, kada S. 
kantas gyveno. Grėsmingi 
jie yra ir dabar. Tik, deja, 
ne visi mes, už Lietuvos sie
nų gyvenantieji, tai supran
tame ir ryžtamės drąsiau iš

Dau- Sąjungą“.
Tarp kitų dalykų, kaip Nužemintųjų generacija, 

praneša Elta, tame laiške egzilio pasaulėjautos eski- 
primintas ir Z. Aleksos-An- za*- _Pala<ė Vytautas Kavo- 
gariečio, lietuvių komunis- ~~ 1)SU kaina $2.
tų partijos, kol ji dar nebu- Varpas nr. 8. 206 psl., kai- 
vo Sovietijos komunistų par- ra $2.50.

kantas ten sąlygų neturėjo. 
Čia jam pagalbon atėjo Že- 
vaičių vyskupas Motiejus 
Valančius, kuris pasikvietė 
S. Daukantą pas save į Var- 

į nius. Bet ta jų draugystė il- 
! gai nesitęsė. S. Daukantas 
iš Varnių išsikėlė ir kilno
josi iš vienos vietos į kitą, 

t skurdžiai gyveno. Pagaliau 
į apsigyveno Papilėje, kur ir 
Į mirė 1864 m. gruodžio 6 d. 

Bet tas taip skurdžiai
Prieš 175 metus spalio 28 . bastūniškai susiklostęs S. 
Kalvių sodžiuje, Linkimų, Daukanto gyvenimas nebu- 

valsč., Telšių apskr. gimė'vo bergždžiomis praleistas.
Visur, kur jis buvojo ir gy
veno, rinko žinias aide Lie-planuoti 4000, bet jeigu sta

tyba taip seksis, tai vargu pabrėžiamai kalba apie tuos kinjnįaį 
dviejų tūks- 10 vyrų, kaip Lietuvos at- 

. stovus olimpiadoj,' ir linki,

didysis musų tautos žadin
tojas Simanas Daukantas.

eiti į kovą su mūsų tautą
naikinančiu slibinu. Išeiti į į tijos padalinys, vado liki 
kovą tuo tarpu bent kultu- j mas.
riniais ginklais. Į Angarieti* pasisakė prieš

Iš praeities mes turime. Stalino sąjungą su Hitleriu, 
gražų beginklės 40 su vir-i Atsidūrė kalėjime. Ten, su- 
šum metų užsitęsusios iš-žinojęs, kad Stalinas ren- 
tvermingos knygnešių kovos giasi okupuoti Lietuvą, rašė 
pavyzdį. Jų niekas nemobi- laišką Stalinui, įspėdamas 
lizavo. nesamdė. Jie patys to nedaryti, tvirtindamas, 
savanoriškai įsijungė į tą kad tai būtų prieš Lietuvos 
darbą, nepaisydami didžiu- komunistų partijos intere-
lių pavojų. Daug jų buvo sus ir kad Lietuva, ir komu- Žymiai papiginta kaina 
suimta, kalinta, į Sibirą iš- nistine tapusi, turėtų likti galite įsigyti įdomius prel. 
siųsta, bet tai jų, kaip ir S. nepriklausoma valstybė, nes J. K. Končiaus atsiminimus 
Daukanto, neatbaidė nuo lietuviai rusams niekad ne- iš Balfo veiklos. Knyga tin- 
pasiryžto darbo. dovanotų, jeigu būtų atimta ka ir dovanoms, giažiai iš-

Gėda šiandien prisimin- jų laisvė, tegu ir socializmo leista, daug paveikslų, 404 
ti, kad šiais sukaktuviniais vardan. j psl., kietais viršeliais kaina

(buvo $6). minkštais $3

tarp dangoraižių,
parašė D. Nendrė, 
kaina $5.

Aidas
romanas 
365 psl..

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko
Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
$3.00.

GERA PROGA

taip
galima tikėti 
tančių.

Net pagal ligšiol drąsiau
sią planą — po 4000 per 
metus perkeliant. 310,000 
šeimų perkelti reiktų beveik 
80 metų. O jeigu nebūtų su
rasta priemonių statybai 
drastiškai pagreitinti, tai 
tam sumanymui (ar Mask
vos reikalavimui) įvykdyti 
nepakaks nei 200 metų... O 
trobesių padėtis vienkie
miuose tokia, kad reikia ką 
nors daryti jau dabar. No
rint tą problemą išspręsti 
bent per 10 ateinančių me
tų. reikia sugebėti kasmet 
pastatyti bent po 30.000 gy
venamųjų namų. Atseit, rei
kia padidinti statybinį pa
jėgumą 20 kartų. Tokio ste-

negalėjo
vo sunaus išleisti į aukštuo-

, , - • i . --i sius mokslus. Bet jų sūneliokad Tiems oasisektų įskovo- , ,r: ___ -L. _ m. butą veržlaus ir mokslo iš
troškusio. kuris nenusilenkėti Lietuvai medalių. Tą iliu

ziją tačiau išblaško kaiku
rių tų sportininkų nuotrau
kos, nusiųstos jau iš Meksi
kos. Nuotraukose jie mato
mi aiškiai pažymėti rusiško
mis "CCCP" raidėmis, iš 
kurių vienų pakankamai 
aišku, kad niekas Meksikoj 
Lietuvvos vardo nemato, 
kad Lietuvai ten niekas ne- 
atstov
rie i

ai buvo nepasituri ū- tuvos praeitį ir jomis rem- metais mūsų veiksniams pa-Angarietis buvo nužudy- $4 (buvo $ 
ai, todėl negalėjo sa-idamasis rašė Lietuvos isto- siiyžus sutelkti laisvinimo tas 1940 m. gegužės 22 d.. (buvo $5).

ir lietuvybės išlaikymo rei-:riją bei stengėsi atkurti se
novinio gyvenimo vaizdą.

Anų metų visa Lietuvos 
gyvenimo aplinka skatino 
tą jautrios širdies vyrą susi
rūpinti lietuvių tautos ir Lie
tuvos likimu. Anuomet, kaip. 
ir dabar, Lietuvos okupan- mas ir darbstuma 

būti mums 
vyzdžiu.——— A V

geografijos vadovėliuose 
buvo uždrausta minėti Lie
tuvos vardą. Lietuvos že
mės buvo pavadintos "Sie- 
vero zapadnyj kraij".

S. Daukantas pasišovė sa
vo tautiečius supažindinti 
su Lietuvos kovinga ir turi-

nepalankiom aplinkybėm.
Jau anais metais Žemai

čių Kalvarija buvo savotiš
kas švietimo židinys, čia 
veikė ne tik pradžios, bet ir Į tai stengėsi visaip Lietuvos 
vidurinioji 4 klasių mokyk-! praeitį ištrinti. Istorijos ir
la. Simanas Daukantas, sėk
mingai išėję? Žemaičių Kal
varijos mokyklos mokslus,

auja. ir kad. jeiira kiK ne«aIai! atsil^°
ju ir iškovos medalius.1 >.į1"™*: dauPau moksl°

ištroškęs, jis pėsčiomis atė
jo į Vilnių. Čia jis baigė 
gimnaziją, pradėjo studi-

kalams $100,000. į tas lėšas 
telkiantį Jungtinį Finansų i 
Komitetą tik maža dalis dar, 
teįplaukė.

Simano Daukanto meilė, 
savo tautai, jo pasišventi-j 

turėtų1 
skatinančiu pa-'

J. Vlks.

S. LOZORAITIS APIE
SANTYKIAVIMĄ SU 

LIETUVA

BUVO $4, DABAR I IK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

tai ne Lietuvai, o tik tai pa
čiai "CCCP". kurios rasis-;(
komis raidėmis jie pažvmė-' 
ti. Olimpiados žiūrovu akv. muve.snere,
se ten dalyvaujantieji uį-Ikartu uždarbiaudamas, kaa
tuviai, deja. atrodo lygiai

buklo nė "visagalė partija“ tokie patvs rasai. kaip ir jų
nedrįsta pažadėti.

(E)

ČEKOSLOVAKUOS 50 
METV SUKAKTIS

28 d. New Yorke, 
Carnegie salėje, Europos 
Pavergtųjų Tautų organiza
cija iškilmingai paminėjo 
Čekoslovakijos nepriklauso
mybės 50 metų sukaktį. Mi
nėjime tarp kitų kalbėjo ne
seniai iš Čekoslovakijos pa
bėgęs Prahos universiteto 
prof. Ivan Svitak.

Minėjimui vadovavo Vac
lovas Sidzikauskas.

VLIKO SEIMAS

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

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

<vgą dabar

Elta savo informacijoj a- 
pie neformalią lietuvių po
litinės veiklos vadovų kon
ferenciją spalio 4 d. New 
Yorke, šitaip atpasakoja, ką 
joje S. Lozoraitis kalbėjęs 
apie santykiavimą su Lie
tuva :

"Diplomatijos Šefas ap

juoti Vilniaus universitele, ninga praeitimi, kad visaip 
rasų gujamas lietuvis pajus
tų savyje žmogaus ir lietu
vio vertybę ir taptų atspa
resnis pastangoms ne tik jį 
nutautinti, bet ir nužmogin
ti. Todėl S. Daukantas savo

galėtų pragyvevnti.. 
Nelengva jam buvo pa-

valtyje Alintieji Suslinai ay !ektj ! universitetą, nes tada 
z p, ! i jį tebuvo priimami tik ba-Martvškinai. i jorų vaikai. O jis buvo vals

tiečio sūnus. Bet S. Daukan
tas ir tą kliūtį sugebėjo nu
galėti.

S. Daukantas gyveno aud
ringais. Lietuvai nepalan
kiais laikais. Rusija kartu 
su Vokietija neseniai buvo 
pasidalinę Lietuvos žemes. 
Lietuviams šviesuoliams bu
vo sunkūs metai. Jie buvo 
persekiojami, sunku buvo 
surasti darbo.

S. Daukantas, baigęs uni
versitetą, kurį laiką gyveno

.Pinigus
rautuose stengėsi kartais gailestavo, kad laisvojo pa. 
perdėtai tą praeitį pagra

IEŠKOMI ĮPĖDINIAI

Petras Dangveckas, Ame
rikoj žinomas kaip Frank 
Krugel arba jo artimieji ga
li gauti virš dešimties tūks
tančių dolerių, jei tuojau at
silieptų. Yra žinorrta, kad!
Petras Dangveckas, Chirsto-Į 
po ir Apolonijos sūnus, gi-J
mė Lietuvoje 1886 m. ba- ,
landžio 5 d., turėjo seseri. Vilniuje, vėliau gavo darbą 
Oną. į JAV atvyko 1902 mj už Lietuvos ribų — Rygos 
ir apsigyveno New Yorke. i ^u^erna‘'or^au*' rastinėje.aps
bet nuo 1958 metų jo pėd
sakai dingo. Daugiausia dir- 

. bo kepyklose.
Daugvecko artimieji arba 

l apie juos žinantieji malonė

1835 m. jis atsiduria Petrą-

žinti. Bet ir ta S. Daukanto 
silpnybė nepaneigia jo dar
bų vertės.

S. Daukanto rašto darbų 
palikimas yra labai gausus. 
Jis rašė ir apie lotynų kal
bos prasmę, ir apie bites, ir 
apie tabaka, ir dar daug a- 
pie ką. bet mums brangiau
sias jis savo istorijos raštais. 
Iš jų svarbiausi yra Lietuvos 
istorija (Ji išleista JAV 
1893-7 metais ir Būdas se-

saulio lietuviai, diskutuoda
mi santykių su pavergtai
siais lietuviais klausimus, 
dažnai peraštriai išsireiškia 
ir to pasėkoje kyla bereika
lingų nesutarimų mūsų vi
suomenėje. Min. Lozoraitis 
mano, kad yra netikslu 
smerkti visus, kurie santy
kiauja su žmonėmis iš Lie
tuvos. Taip pat. jo nuomo
ne, ne visi yra Kremliaus 
parsidavėliai, kurie iš pa
vergto krašto atvyksta ap-

siųskite:
KELEIVIS 

636 Broad way

So. Boston. Mass. 02127

novės lietuvių, kalnėnu ir' lankyti laisvąjį pasaulį. To- 
žemaičių (Išleistas 1845 m..‘kie (t. y. ne parsidavėliai) 
o JAV 1892 ir 1954 m., gi kartais yra net ir komunistų

pily, kur gauna vietelę se-i nepriklausomoje Lietuvoje parti jos 
nate, o vėliau Lietuvos Met. 1935 m.). Paskutinysis vei-' 
rikos įstaigoje, kurioje tu-I kalas, kaip rašo Lietuvių 

Enciklopedija, "ligi šiol te-f’ėjo progos prieiti prie mū-
kitę rašvti Lietuvos Ge^eZ istorijai neišnaudatų do- bėra vienintelis lietuvių kul 
iiniatn Konsulatui New Yor-' kumentM- O kadangi jis jau; turas istoryos veikalas be 
ke tokiu adresu:Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto seimas su
sirinks gruodžio 7-8 dieno- Consulate General of Lithu- torija, tai įam ta proga bu- 
mis. Jo posėdžiai bus Mc- ania j vo labai naudinga.
Alpin viešbučio patalpose, 41 West 82nd Street i Bet vien Lietuvos istori- 
New Yorke* New York. N- Y. 10924 jos darbui atsidėti S. Dau-

nariai. Ministras 
pabrėžė, kad Lietuvos žmo-j 
nės trokšta laisvės deguo- j 
nies, ir mes jiems turime toj 
deguonies suteikti. S. Lozo-i 
raičio nuomone, pats svar-i 

mūsųnuo studentavimo laikų bu-j tuviškai“. Jo vertė visų pir- blausias mūsų vadovaujan- 
vo susirūpinęs Lietuvos is-^ma "glūdi to veikalo įtako-, cių veiksnių uždavinys yra

je mūsų tautiniam atgimi- efektinga informacija apie 
mui, taip pat ir meniniame Lietuvą svetimiesiems. Tai 
jo vertingume“. 1 ėsą svarbiau, negu diploma-

Lietuvių tautai grė<n ine tiniu notų rašymas.“

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, moderną sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj® laba’ daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street, LaSaile—Montreal. Canada.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Balfo darbo platūs horizontai
Į; - i.’-

I jam nusibosta gyvenimas.
’ Poniai Kenedienei nusibos

davo ir Baltieji Ęūmąų kai ,f
,i jos vyras buvo prezidentu. ‘į . . . „ . ..................... x ■
‘ Perdaug pinigų, perdaug1»(Atnraa laukas visiem. Balfo darbuotojam ur rėmėjam) Į
tarnų, perdaug balių —vis-ii . Į
kas nusibodo. Todėl ji pasi- -Brangūs šaipos darbo vado- vo išvežta į Sibirą su mažu1 
šaukė savo sekretorius, nau-iivai, ugdytojai ir palaikyto- vaikučiu, mama ir seseria,] 
jų madų kūrėjus bei kito- Į jai, , vaikutis mirė kelyje, o ma-'
kius patarėjus ir. pasakėSpaudos puslapiuose k paMd°l0 Slbirek° SeSU° 
Cia man jau viskas nusibo- P radijo bangomis buvo pami. ^’Š#ĮfcF^ahu..tlkra!.Pa' 
do! Tie patys kambariai,Ineta apie naujo žmogaus į-
tos pačios sienos, tie patys Įsijųngųną i Baito salpos J. .
baldai, tie patys veidai, ta f darbą. O tai buvo paūaiy-1, S • • ..........
pati muzika ir tos pačios La ne dėl to. kad tas žmogus lalk} sirgo ir pnziurejo sa-, 
dainos - nusibodo! Net irLūtų svarbus, bet dėl to, kad Y.0 ded?’ kun* ir.g\ Sena" ir> 
apetito nėra tokio j atmdsfe-įsis aarbas vra labai reika- hp>ms ir dar turi du vaikus,, 
roj. Valgyt nesinori. Sugal- hįngas ir reikšmingas. Į V1?ha* 1,“ m." 0 ^as 8 metų, 
vokit ką nors naujo, ką nors i Atvykęs i BrooKlyną, tu- tal 1!iel.kune uzkui.Y $ na I 
kilnaus, dramatiško! Na, iiUjau pamažu apsiprasi ir “l?“0"13, ne 18 bl°g0Si 
buvo sugalvota. f su nauja aplinka, neįpras-

— Kas sugalvota? 1 tom gyvenimo sąlygom ir
— Sugalvota suruošti iš-Į klaidaus miesto maišatim.Į mėn..:. "Siuntinį gavome.! 

taigingą banketą Baltųjų Ji Kaikurie gal tik patys sau Labai ir labai esame dėkin-į 
Rūmų sode, ant tvenkinio. J pagalvojo, o kiti atvirai gi parama. Tavo draugės 
Viršum vandens pastatyta man pasakė, kad tik nela- (Balfas) poelgis^tai jau tie- 
platforma, ant tos platfor- J bai gudrus žmogus paliktų
mos stalas, kėdės ir kas, tik Į tiesioginį pastoracijos dar- 
buvo reikalinga. Ant stalo I bą, Montanos, kad ir vėsios,
pristatyta puikiausių valgių! bet saulėtas klimatines są-j jerizmo ir materializmo pa- 
ir gėrimų. Trenkė muzika, j lygas ir keitusi į aprūkusio šaulyje yra tokių puikių 
Frakuoti ponai ir dekoltuo- J didmiesčio nešluotą rajoną.
tos ponios pradėjo rinktis į tokius ir panašius užme-
PHe. stal°- PrasidėJ? tostal.: rimus trumpas atsakymas 
už ’ First Lady“, už Ameri- Į galėtų būti sekantis, kone 
ką ir tt. Kompanija buvo la- dvidešimt savo kunigystės 
bai graži ir jauki, tartum O-l jpetų esu skyręs pastoraci- 
limpo dievų puota. Bet visgi J0S darbui tarp nelietuvių, 
žmonės — ne dievai. Kailiai buvo mielas ir našus 
visi įsilinksmino, vienas nu- darbas. Tačiau, būdamas 
virto nuo platformos į van- lietuvių tautos vaikas ir pa- 
d.nA‘ sargai ištrau- j švęstas kunigu dirbti pir-

metą ji ten išgy- 
bet grįžus, labai sun- 
nrėši Lietuvoj ir visą

valios.
Lietuva. 1968 m. rugsėjo

siog nuostabus. Tu gal neį
sivaizduoji, koks džiaugs-] 
mas matyti, kad šiame kar-į JAV olimpiadinės sportininkų grupės žaidėjai — vidury 

Ronnie Smith ir dešinėj — John Carlos, o kairėje aust- 
ralietis Peter Norman. Smith laimėjo aukso, o t arlos 
bronzos medalius Meksikos olimpiadoje, bet buvo pa
šalinti iš amerikiečių grupės už tai, kad, priimdami me
dalius, pakėlė juodose pirštinėse kumščius ir stovėdami 
basi, žiūrėjo į žemę, tuo demonstruodami negrų vadi- 
namąją "juodųją jėgų" prieš JAV.

AUKOS

— Pasakyk, Maiki. ar tei- merikoje buvo laikoma kaip, .. . ............... t___  —____ r-
sybė, kad buvusio preziden- kokia dievaitė. Pasakyk, kč jį. Kiti pradėjo iš to juok-|mįausja Lietuvos žemelėj ir 
to Kennedžio našlė pametė kas jai apsuko galvą? ds’ ir kvatodami pradėjo J ije^uvjo gerovei, jaučiu il-
katalikų vierą ir ištekėjo už — Tėvas neklysti, kad vieni kitus stumdvti nuo gesi ir norą Kaip nors prisi-
protestono? į amerikiečių visuomenės jj j platformos. Bežiūrint visa I jungtj prĮe iietuvigL0 darbo.

— Ir teisybė, ir ne. Teisy- buvo laikoma didelėj pagar-1 kompanija atsidūrė tvenki-J1949 m. atvykęs į JAY-bes.
bė, kad išsižadėjo kataliky- boj. Bet jeigu ji kuo pasižy- 
bės, bet neteisybė, kad iš-; mėjo. tai tik dideliu savo 
tekėjo už protestanto. j keistumu. Sakoma, kad daž-

— Tai kokios jis vieros? nai tris kartus per dieną ji 
Jis yra graikų ortodok-' keisdavo savo perukus.

sų katalikas, reiškia, stačia
tikis.

— Bet stačiatikiais vadi

— O kas yra perukas? 
— Tai yra svetimi plau

kai. tėve, dirbtinis galvos
naši ir Rusijos pravoslavai.] apdangalas. Paprastai juos į 

— Tai yra ta pati tikyba,! dėvi aktorės, ktfrios nori

ny. Laimei, neprigėrė nei! bandžiau kur nors prisi- 
vienas, nes aplink tvenkinį 1 glausti prie lietuviu parapi- 
buvo daug sargų, kurie visus jos. bet nebuvo galimybės, 
ištraukė kaip sušlapusius I yafj įj pavasari, kai buvau 
viščiukus. Apie šį įvykį pakviesta s imtis Balfo rei- 
spauda suriko stambiom rai Į kajų vedėjo pareigų, ryžausi 
dėm, bet tik tą pačią dieną. Į palikti Montanos platybes 
Rytojaus laikraščiuose jau] p. Vykti i Bmoklyną. 
nebuvo apie tai nei žode

žmonių. Aš tikra, kad ne
pažįstamoji (Balfas) žmo
gų vertina ne pagal jo tur-j 
tą. Aš tau sakiau, kad šio-’ 
je ašarų pakalnėje yra daug 
gera ir gražu, ir todėl taip 
nesinori iš čia iškeliauti.
Nebūtina tuos žmones turėti 
šalia savęs. Bet užtenka ži
noti, kad jie yra. Smagu ži
noti, kad tokie kada nors' Iš Tautos Fondo ir Jungt. 
gyveno..." i Fin- Komiteto pranešama,

Tokius ir panašius laiškus Kaa: 
paskaitęs, kiekvienas įsiti-1 Antanas Rėklaitis iš Chi- 
kintų, kokios svarbos ir ne- cagos atsiuntė 25 dol. meti- 
pamainomos reikšmės yra n! inašą Tautos Fondui, o 
Balfo darbas. į LB Marquette Fark apy-

žinau, kiek daug yra Bai- '
fui davęs buvęs jo reikalų' f“"** ,Fl.nans1 Komitetui 
vedėjas kun. L. Jankus, .ta- dolenų.

Japonų rašytojas Yasunari Ka>čiau nei a.a. kun. L. Jankus. •*•**•••***•***•******♦*****•******! . . ' . , .emu nvi a.a. nūn. ri. uauniui, Įwabata, 69 metų amžiaus, lai-

tėve. I gražiau atrodyti. Yra i:
— Ar tai rokuojasi, kad į lengvabūdžių vyrų, kurie 

graikai pasiskolino savo] perukais uždengia savo pli-
vierą ir maskolių?

—Priešingai, tėve. nišai 
priėmė graikų tikybą.

— O kokį Dievą ruskiai 
garbino pirma?

— Vyriausias jų dievas 
buvo Peiun. kurį garbino ir 
mūsų bočiai, tik lietuviai va
dino jį Perkūnu, o lenkai sa
kydavo Piorun. Supykęs len
kas ir šiandien pasako: 
’’Žeby go jasny Pionm spa- 
lil!“ — kad jį skaistusis 
Perkūnas sudegintų! Tačiau 
rusų kalboj Perun dabar jau 
nevartojamas, tik lenkai ir 
lietuviai katalikai vartoja jį 
kaip keiksmažodį.

— O kokį Dievą garbina 
graikai?

— Tie, kurie tiki, dabar 
garbina krikščionių Dievą; 
bet seniau ir graikai turėjo 
perkūną Brontą: tačiau vy
riausias jų dievas buvo 
Zeus. Jis valdė ir Brontą. Jis 
turėjo dar du brolius. Hadą

lio. Matyt, iš aukštybių bu«| 
vo pasakyta: "Shut up! ‘

— Nu, tai tu čia man pa
sakei. ko aš dar nebuvau 

dar girdėję,
juos! — Daug kas to negird ė- 

su kitais ponios Kennedie-j J°’ spauda tuojau buvo 
nės pasirodymais.

kės. Bet perukai tai 
mažmožis, palyginus

pnes

nei visa Balfo valdyba vieni 
nieko nebūtų galėję pada
lyti, jeigu jų planai nebūtų' perkama, 

apsispren- buvę remiami ir palaikomi1

Garbe uz pinigus nenu

nutildyta.

Nor: , _ __ r__ ,i . .... atckitu ąlcvriii "iii iv vi— !džiant šiam žingsniui buvo arsKirų skjhu, jų vaaų ii vi-i 
ir ibejonių ir klaustukų, ta
čiau keliolika dienų pralei- Šalpos darbas yra aukos' 

darbas. Balfo organizacijos 
sukūrimas, jos gyvavimas ir 
plėtimas yra gyvas įrody-’ 
mas lietuvių Tautos heroiš-j

mėjes 1968 metu Nobelio lite*b. i
ratūros premija. įai pirmoji ja. 
ponams tekusi šios rūšies lite
ratūros premija.

dus Brtlf“ centro įstaigoje 
ir paskaičius kasdien atei
nu nčius iš Lietuvos. Sibiro 
ir kitų pasaulio kampelių

- O ku. dabar vra poniai J“0?? vargstančių sesių ir į kūmo ir kiekvieno jos nario: 
broliu

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINAN

SŲ KOMITETAS LAISVĖS KOVOS METAIS 

TURI SURINKTI $100,000.

Kenedienė'
— Ji jau nebe K« nedie-

nė. tėve. Ji dabar vadinasi 
Aristotle Sokrato Onassis,

prašymus, visos abe- artimo meilės gyvumo.— O kokie tie pasirody
mai?

— Galiu nurodyt, kad it 
lapių medžioklę

— O ką čia ta medžiok
lė?

— Tai yra medžioklė. ku-Į vyras, 
rią seniau labai mėgdavo' — Kaip tai senas? Juk ji 
Anglijos didikai. Ją Įsisavi-j ištekėjo už nauj 
no ir Amerikos bonvivanaij ’ — Bet jis jai senas savo

_ q kaą jje tokie* ' amžiumi, tėve. Ji yra 39 me-
— Tai yra turtingi žmo-1tl! amžiaus, o jis sakosi esąs

rėš, kurie ištaigingai gj.c: tačiau j- pasas ie
na. naudingo darbo neJir- ‘ do 69 .metus- 30 met’J 
ba. o kad be darbo nebūtų! tyresnis už jų. Jis lengvai 
nuboodu. savo laika leidžia! Salėtų būti jos te as.

jo nes issisklaide
Sekančiais metais Balfas

švęs savo 25-rių šalpos dar-i liks Amerikos lietuvių isto- 
nes taip vadinasi jos senas) bo metų jubiliejų. Per tiek (rijoje kaip garbingas ir pa

metu milionai dolerių buvoj sididžiavimo vertas visapu- 
suaukoti geraširdžių lietu-i siško bendradarbiavimo ir
vių ir per Balfo organizaci-j darnios veiklos lapas, 
ją Juis buvo paremta ii pi a-į Prisimindamas, kad kiek- 
dziuginta daug musų vienais metais yra ruošiami
tančių >t,.ų n- bioūų. Ta- 1TKjeniniai Balfo vajai, ti- 
ciau, kol komunizmo sukur-

d

Dvidešimt penkeri Balfo 
šalpos darbo metai yra ir

kiu, kad ši rudenį kiekvie- 
tas .kurdas, vargas ir tero- name gkyrfUJ-e jie bus orga.
lūs nebus pasalintas ir pati njzuojamj su nauja energi-j 
sistema uusluota nuo žemes! • • inipiatvva kad kipk

Pusė skiriama Vlikui, pusė L. Bendruomenei. 
Pinigai skiriami Lietuvos laisvės kovai ir lietuviš
kai kultūrai ugdyti.

Jau surinkta 20%, dar reikia $80,000.

Lietuva yra visų. todėl ir aukoti turi visi. Tūks- 
tantinukai reti paukščiai, todėl kas gyvas —bū
kim dešimtinukais — kiekvienas a u k o k i m e 
bent po 10.00 dolerių.
Aukas telkime per J. Finansų Komitetą ar Liet. 
Bendruomenės apylinkes. Kur jų nėra — per 
kitas organizacijas ar siųskime tiesiai J. Finansų 
komitetui:

United Lithuanian Finance Committee 

29 West 57th St., New York, N.Y. 10019

Dailininkų suaukotų paveikslų loterija nukeliama 
iš rugsėjo 1 d. į š. m. gruodžio 29 d.

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

piu medžiokle. Aleaziotojai, _ . _
čia joja raiti, ir, kai SUnvs: jaunesnio vyn. Amerikoje? Pora atmokų 
varo lapę skalindami, jie O tas netik senas, ale ir ki- ldi k' 

tos vieros, kitokios tautos 
ir prie to dar gyvanašlių, ba 
girdėjau, kad piimoji pati 

Ir kai syki jos arklys šokda-.J jo tebėradąr gyvu
mas per užtvarą suklupo,, — Tas tiesa, tėve. ji? iš- 
ji nulėkė stačia galva į kru-' siskyTęs. Bet jis labai tdrtin-
mus. Buvo dar laime, kad' gas: sakoma turtingiausias jai ir jos vaikams. Cia ji ga

vejasi raiti. Tokiose me
džioklėse mėgdavo daly
vauti ir ponia Keneditneir Poseidoną. Trise jie pasi

dalijo pasaulio valdymą 
taip: Zeusui dangus ir že-Į mas per užtvarą 
mė. Poseidonui vandenynai, 
o Hadui požemis arba pra
garas. Zeus paėmė savo se
seri Harą už moterį. Jiedu 
turėjo 11 vaikų ir visi apsi
gyveno Olimpo kalno vir
šūnėje. Zeus čia pasistatė

tik lengvai susižeidė, o ga. 
Įėjo juk ir kaklą nusilaužti. 

— Tai kodėl as to negir-

žmogus pasauly, vertas pu
sės biliono dolerių, gyvena

prašymų

Žvelgiu į ateitį su viltimi. 
Lietuva. 1968 m. rugsė- Ta viltis yra Jumyse. Nei 

sęjo mem: "Ponia N.N. bu- reikalų vedėjas, nei valdy
ba. nei direktoriai ar seimas 
nieko negalėtų padaryti, jei 
Jūs, gerieji Sesės ir Broliai, 
neparemtumėte šio darbo, 
jei Jūs neparodytumėte sa
vo genj norų žodžiu, darbu 
ir auka.

Įėjo gyventi kaip rojuje, net 
paštas jai buvo nemokamas.

nuosavoje Skorpios saloje ir*ir vis dėlto buvo nepaten- . .
nlaukioia ištaieinga iachta. kinta, pametė savo bažny- Tai Ju> dai ete jau pei ei

lę metų. to laukiame iš Jūsų 
ir šiemet Y patingai ruošian
tis Balfo šalpos darbo Jubi-

Maiki kain ilgai ji bus tį liejiniam seimui kviečiame 
visus su nauju ryžtu, inicia
tyva ir stambesne auka pl i

kinta, p 
čia, gimines ir persikėlė į 
svetimą sali.

Nu. tai pažiūrėsime,

dėjau?
— Ta žinia buvo greitai, kirią ' aptarnauja 50 vyrų. 

sau sostą ir iš čia valdė pa-Į užgniaužta, tėve. Tik pirmą Graikijoje, jis labai didelis 
šaulį ir vedė vieną moterį ’ dieną laikraščiai parašė n žmogus. Gali būt, jog dėl to 
po kitos, žinoma, nebuvo tuojau nutilo.. Taip buvo n Kenedienė jį pasirinko.
iš tikrųjų nei tokio ZeusoJsu ponios Kenedienės ban- Vien tik milionai. rodos, ne-j nai laimi ga su senu vyru 
nei kitų dievų, bet graikai ketu vandeny. galėjo jai galvos apsukti. J Gal pamatys, kad niekur nė
tikėjo, kad buvo 
mitologija, tėve.

Tai vra nes ir ji pati gulėjo ant mili-j ra taip gerai, kaip Ameri- 
onų, kuriuos jai paliko vy-lkoj, ir gai sugrįš. Ale kito

— Banketas vandeny?
—- Taip, teve. vandeny. .. . ..

Nu, tai apie miltulogi- — Maiki, aš to nesupran-j ras. Be to, WasbingtonoĮ vyro jau čia negautų, ba su- 
ją nekalbėsime, Maiki. Aš tu. Išvirozyk geriau. valdžia mokėjo jai kasmet’griešijo susidėdama su gy-
noriu daugiau žinoti apie tą — žinai. tėve. kai žmogui; po $10,000 pensijos ir sam- ; vanašliu if priimdama jo 
ponią Kennedionę, kuri A- neturi naudingo darbo, tai’dė jai slaptus siū,gus ,r (vierą. A b-čiu!

Keleivio 1069 metų

Kalendorius
jau parduodamas 

Kaina $1.00

sidėti prieš šio darbo.

Jus gerbiąs

Kun. Pranas Geisciūnas,
Balfo Reikalų Vedėjas
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MOTERŲ SKYRIUS
KAZIMIERAS BARĖNAS

Išsvajotoji
(Tęsinys)

Žiūri jis pro langą ta pačia kryptimi ir sekmadieni, 
tai aš ir sakau jam:

— Ką gi dabar pamatei, kad taip linksmai žiūri?
— Moterį, — sako Jurgis.
— Moterį? —sakau.
— Moterį. — sako jis, — kurią mylėčiau, moterį, ku

ri man patinka, moterį, kokią aš įsivaizdavau iš anų laiš
kų, kai skaitydavau prie Staros Rusios, moterį. Gediminai, 
moterį...

Jis patrina rankas ir žiūri į mane žibančiom akim. 
lyg katinas, ir skubi jo kalba pašokdina mane nuo kėdės. Į 
Nustuksiu prie lango.

Kur ta moteris? — sakau. — Nuėjo?
— Ne. nenuėjo. Matai? Ten, ten.
Nors aš buvau spėjęs, kad Jurgis dairosi į tą reklamos 

moterį, bet dabar man krūptelėjo širdis. Iš kur čia dabar j 
šitoks džiaugsmingas akių žibėjimas? Ar nebus mano !
Jurgelis vargšas jau? Daug tų susisukusiom galvom, gir- į 
dėjau, ir šen ir ten išvežė i nervų ligonines, o kito gal ir • 
nebeparveš... Ar jau būtų ir mano Jurgio eilė? Ar jau tas 
mano vargšas laidoja protą? Žiūriu į jį tiriamom akim 
ir sakau:

— Kur ta moteris?
— O sienoj ar nematai?
— Sienoj reklama.
— Aš matau, kad reklama, — jis truputį parausta.— 

bet šitokia moteris būtų mano idealas, šitokia, Gedimi
nai.

Dabar žiūriu į tą jauną reklamos moterį, tokią gied
rią ir šviesią, ir pastebiu tas rūpesčio raukšles kaktoj. Jos 
tokios nežymios, kad ligi šiol nebuvau atkreipęs dėmesio.

— Iš kur tu žinai, kad jos kojos ne kaip belgiškos 
kumelės? — sakau aš, nes man jau sutirpo tas pirmasis 
širdį privertęs krūptelėti jausmas, kad su Jurgiu kažkas 
negerai, ir iš staigumo užmiršau tuos tvlos mėnesius, kai 
aš nebesikišdavau į jo reikalus.

— Nežinau, bet tikiu, kad jos kojos kaip kojos.
— Žinoma, tu tiki. kad ji kalbėdama nerėkauja ir 

juokdamasi nežvengia, ir aš pats matau, kad jos lūpoj 
nėra gūželio...

Aš patempiu lūpas, bet kalbu švelniai: tegu mano • 
pašaipa ta būna tragiška, ir tegu Jurgis žiūri sau i tą gra-, 
žų jauną veidą.

— Aš tikiu, — sako, — aš tikiu. Gediminai. Tu gal i 
nesuprasi manęs.

— Pradedu suprasti, — sakau.
— Nešiojausi anuos laiškus. — skuba jis. — ir įsi-Į 

vaizdavau moterį. Paskuk sutikau viena. kitą. bet jos ne 
tokios, kokią aš įsivaizdavau. O dabar man rodos, kad 
šita yra tokia, kokią aš...

— Aš suprantu. — sakau, paspaudžiu jam petį ir 
išstuksiu iš virtuvės. Tegu būna vienas.

— Negalėčiau net pasakyti, ar ta reklama su jauna 
moterim kabėjo ten tris. ar keturis mėnesius. Mačiau, kad 
kabojo, nes jei stovėsi virtuvėje prie lango ir žiūrėsi i gat
vę. tai nejučiom lengva ir truputi gal liūdna ir pavargusi 
jos šypsena lenda tau į akis. O vieną vakarą pareina na
mo Jurgis ir sako man.

— Nebėr.
— Ko nebėr? — sakau.
— Žinai, ko nebėr. Ar nematei? Mano išsvajotosios 

nebėr.
— Tavo išsvajotosios? — sakau ir tada atsimenu ii 

nuskubu prie lango ir matau, kad tikrai nebėr. — Kita 
yra. — sakau.

— Kita ne man. — numoja ranka, ir iš jo balso pa
juntu, kad jame ten nutrūko kažkoks siūlas, kuris žmogi.ąj daryti dinų. 
duoda jėgos noriau gyventi, grumtis ir šviesesnėm akim
žiūrėti tiek šventom, tiek šiokiom dienom. Atsigrįžau i 
jį ir tariau:

— Graži ir ta. Gal taip pat ne belgiškos kumelės 
kojom.

Tie mano žodžiai, žinau, nereikšmingi ir tušti. O 
vis tiek negaliu aš sakyti jam:

— Jurgeli, priimk mano užuojautą, — nes ten juk tik 
reklama, ir firma nuėmė ją ir pakabino kitą. Tai dar kartą 
pažiūriu i naująją ir atsidustu, ir bėga vėl mėnesiai, gal 
trys šitaip prabėgo, o gal keturi. Tą dieną lijo, ir aš nu- 
striuoksėjau iki virtuvės lango. Ateina angliška žiema: 
lietus ir vėjas. Pašiurpdamas nuo vėjo. lietus įnirtęs kerta

-K
Ja<*quelir.e Kennedy ir jos naujasis vyras laivu savinin
kas graikas Onassis. Apačioje jo luksusinė jachta.

Teisės patarimai
Advokatė M. Sveikauskienė sutiko ataa 

k.vti j keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir st- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia paišinėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesios š***' 

J adresu:

M. Šveikauskas, Attorne? at Law,
Co-operative Bank Plaza
1S64 Centre Street
Boston, Ma«s. 02132

Klausimas Atsakymas

Stasy* Santvaras

dės. Pagal įstatymą. Tams
tos kaimynas neturi teisės 

i eiti į Tamstos daržą be lei
dimo. Jei jis taip padary
tų, jis galėtų būti patraukia
mas atsakomybėn (tres- 
pass). ,

Mano uošvis buvo suda- Nėra jokios abejonės, kad 
ręs testamentą, kai aš dar mirusiojo sūnaus ar dukters 
buvau neištekėjusi už savo vaikai yra įpėdiniai, ir jiem 
vyro, t. y. jo sūnaus. Pagal turi būti pranešama, kas ir 

kada buvo paskirtas testa
mento vykdytoju. Vadina
masis „petition for proba- 
te“, kuris pristatomas teis
mui kartu su testamentu, 
privalo nurodyti (to list)

tą testamentą, tam tikras 
turtas buvo užrašytas trim 
sūnum, iš kuriu vienas bu
vo mano vyras. Buvo dar 
dvi mergaitės, bet joms bu
vo užrašytas kitoks turtas.
Tas testamentas buvo suda- visų įpėdiniu vardus, pavar- 
įytas 1932 metais. Mano dės ir giminystės laipsnį, 
vvras mirė 1962 metais, na. Man sunku tikėti, kad „bū

KARDINOLAS CUSHING

GINA JACQUELINE

Visiems žinoma, kad kar
dinolas Cashing yra senas ir 
artimas Kennedžių draugas, 
todėl galima buvo tikėtis, 
kad ir jis viešai pasisakys 
buvusio prezidento John 
Kennedžio našlės vedybų 
reikalu. Praeitą savaitę jis 
tai ir padarė ir, reikia ma
nyti. kad savo žodžiu kaiką 
labai nustebino.

Mat. kardinolas nepa
smerkė Jacųuelinos dėl to, 
<ad ji ištekėjo už žmogaus, 
kuris yra kitos tikybos ir, 
be to, dar, katalikų bažny
čios požiūriu, tebėra vedęs, 
nes jis yra persiskyręs su sa
vo pirmąja žmona. Kardi
nolas ją teisina ir ragina vi-

. sus būti jai gailestingus.
o jo senas tėvas išgyveno i-1 si mojo vykdytojo advoka-Į Jjs jau senokai žinojęs, 
ki š;u metu sausio mėnesio, tas sutiktu „neįtraukti“ kad jaCqUejjne rengiasi iš^ 

Vyrui minis, aš daug kar- Tamstos vaikų, kaipo įpėdi- tekėti už graikų ortodoksu 
j tu sakiau savo uošviui, kadi niu. ?Jan atrodo, kad švoge-' tikybos turtuolio Onassio 

kurios muziką parašė į reikėtų testamentą perrašy- riai Tamsta tik erzina, į persiskyrusio su savo žmo- 
manau. kad savo nusirami-j na j jį daUg kas kreipęsis

ta Chicagoje, minint Lietuvos nepriklausomybės atkurt- ■ - žadėjo'tuo ^ikMu i paX. ti TXti^
, mo 50 metų ir Lietuvos karalystės įsteigimo 717 metų su-Į pasikalbėti su savo advoka-i katu. Išlaidų Tamstai susi-

ŽYGIO DAINA

Iš kantatos „Kovotojai
komp. Julius Gaidelis. Pirmą kartą ta kantata buvo atlik- vyrui skirtą dalį užra- 

i švti man ir mano <oiem vai-

kaktis. Ateinantį šeštadienį ji bus atlikta Bostone.

Kilk. o saule, kaip kasdien kilai!
Žvilga rasos, tartum deimanto karoliai, 
Kyla, kyla girių sakalai,
Žengia j lemtinga kovų broliai,
Lyg audras įveikę ąžuolai!

Tartum plieno šarvas, mūs valia!
Nors nakties sparnai ant medžių ima svirti, 
Nors gūdi, gūdi karių dalia, —
Kirsim priešą, kirsim klaikią mirtį,
Laisvė degs tėvų žaliam šile!

Eūta sopulio gana, gana!
Erdvėj dega debesys, audrų pritvinę.
Lyg rauda, dar slegia nežinia —
Viską tau aukojam, o tėvyne,
Tau jaunatvė, tau širdžių daina!

Vėtroj plazda mūsų vėliava!
Nors kovoj laimėsim pergalę ar mirtį — 
Amžių amžius būsi tu laisva, — 
Laisvėje budėsim neatskirti,
O. tėvyne, motin Lietuva!

tu, bet vis atidėliojo, o jau 
dabar pervėlu.

Švogeriai sako, kari jie 
sutirka tam tikra mažą da
li duoti mano vaikams, bet 
man nieko neduos, nes man 
nepriklauso.

Testamentas vra teisme.

line.
Jackie įuo labai pasitikė-

darys labai mažai, kadangi) jugi jj slaptai, tik detekty. 
čia via toks aiskus reika.as, j v0 ]vdjrna pas jj atsilankiu- 
kad nesusidarys jokių prob-į sj j,. atVėnjsi jam visą širdį.

1 ”Aš ja drąsinau, jai visaip
Nesvarbu, kad testamen- kaip galėdamas padėjau.
. . ... . ... Aš tunu jos laišką, už kuri

tais. Visi vaikai yra įpe.li- pasaulietiniai žureaiaj su.
< mai, ir. įei testamente nėra mokėtų tūkstančius dolerių, 

bet aš ji sudeginau. Ji dėko
ja už jos supratimą. Atsukęs 
radiją, aš girdžiu, kaip ji 
mušama per galvą, kritikuo
jama. Ir visa tai yra taip to
li nuo teisybės, kad niekas 
nepatikėtų man, jei aš per 
radiją pasakyčiau, ką žinau.

"Bet mano lūpos yra už
čiauptos. Aš negaliu nieko 

_ A ...... iš mūsų labai privačių pasi-
Tamsta nesi įpėdine, ]<ap)ėjimu su ja pasakyti.

Ką galiu pasakyti, yra 
Caritas, gailestingumas.

„Mano meilė jai, jos mei
lė man buvo lemiamas taš
kai jos gyvenime. Ji. nežiū
rėdama, ka aš jai sakiau, 
jau senokai apsisprendė ši- 

i toms vedyboms, ir aš tai ži
nojau.

„Esmė to. ka aš noriu pa
sakyti. vra ta: Kodėl žmo-

.... ., . , e v- « • • i . - J nės rašo man tiek daugiais-
deiimas. o anūkams niekas Senam Keleivio dcartytojui ku tu0 reikaIu smerk(1ami 
nepriklauso. ne= ųems nie-į !
ko nebuvo užrašyta. i Ne. Tamstos —

Ar vra prasmė? man leis- returi jokios pareigos eiti 
ti pinimis advokatui samdv- i Tamstos daržą lapu grėbti, 
ti tokioj beviltiškoj pade- Rudeniui artėjant, vėjas pri- 
fv9 A? esu pefuvaitė. atvv- neša visokiu lapu iš įvairiu 
kn?i i Amerika su tėvais daržu ir sodu. Būtų labai 
1922 metais. Prašau man sunku nustatyti, kurie lapai 
"atarti. nukrito nuo kurto medžio.

Našlė Nei policiia, nei teismas 
Massachusetts. Tamstai šiuo atveju nepa-

ir ko1 kas reikalai dar ne
užbaigti. Galvojau pasiimti 
advokatą, bet nenoriu užsi
krauti nereikalingos naštos, 
nes vaikai lanko mokslus, 
aš nati dirbu, ir to cento vis 
trūksta. Atbodo, kad mes 
greičiausiai turėsime pasi- 

, tenkinti tuo. ka mums švo- 
Į "oriai iš geros valios primes. 
, Ta? buvo taip lengva sutvar
kyti uošviui gyvam esart,

fas b”vo sudarytas 1932 me-

tiesiai žiūrinčia į mane. Aš mačiau jau daug reklamų, ir 
jos vis keičiamos, ir senosios nebegrįžta niekados. Su 
kraujo ūžtelėjimu manin atbėgo tuoj mintis: tai Jurgis 
tikrai, turbūt, neprašė, kad čia jam pakabintų šitą mo
ters galvutę, ne.

Staigus ir nelauktas senosios reklamos grįžimas nu
stebino ir sujaudino mane. Aš labai norėjau greičiau su
laukti Jurgio ir jam pasakyti naujieną, todėl visą dieną 
išbuvau lyg drugio krečiamas, Stovėjau prie lango, tartum 
koks savanoris sargybinis, vaikščiojau iš kampo į kampą 
ir pietus atsiminiau tik vakarop, o židinio šokau kurti tik 
prieš pat Jurgio parėjimą, ir arbata stovėjo šalta.

— Ar matei? — sakau aš jam, dar nespėjusiam už- 
Pažiūrėk pro langą. Ar matei?

Savo išsvajotąją? — sako jis.
— Taip, savo išsvajotąją! — sakau ir skubu prie 

lango.
— Savo išsvajotąją jau mačiau vakar rytą.
— Vakar rytą? — sakau.
— Taip. vakar rytą, — sako jis, — vakar rytą.
— Vakar rytą? — sakau. — Vakar rytą matei, o man 

nesakei nė žodžio. — patempiu lūpas dėl tokio neatviru
mo. Aš visą dieną klumpinėjau, lyg nesavas, kad tik grei
čiau sulaukčiau jį ir galėčiau pasidalyti naujiena, o jis, 
matai...

Jurgis blausiai šypsosi.
— Ar ne mano ta išsvajotoji? — ramiai sako jis.

gatvės gri n din. Tada kėliau akis į pilką dangų ir nepa- — Tavo. tavo, žinoma, tavo. Žinoma, tavo, Jurgi, 
kėliau ir nustėrau, nes toj aklinoj sienoj mano akys už- tavo, — ir aš pakeliu galvą, žiūriu tiesiai jam į veidą ir 
griebė aną ilgąjį reklaminį paveikslą su jauna moterim, nueinu kaisti arbatai vandens, o lauke dar tebekerta nuo

i o dabar i'e iau yra ponai, ir 
! mes rtk turime anie juos šo- 
’ kirėti.

Uošvienė mirė prieš 14 
, met”. tr.’m ir jos da’is teks 
»tiem? vaikams, kurie pavel- 
J dėjo turtą, o ne mano vai- 
j kam?, švoge- iai man sako. 
į kad ir iu vaikai nieko nepa- 
I veldi. tai kodėl mano turėtu 
| naveldėti. Jie vra sūnūs, ir 
' todėl jiems priklauso pavel

nurodyta, kad „tokiam ir 
tokiam“ nieko nepalieka
ma, kiekvienas vaikas turi 
teise gauti po „lygią“ dalį 
su kitais

Jei sūnus ar duktė miršta 
orte* testato~iui mirus, io
arba jos dalis tenka jo arba 
ios vaikams b’giom’s dali
mis (per stirpes). Kadangi 
Tamstos vvras mirė prieš
UOŠVI.

Tamstos vaikai yra įpė
diniai. ir iie "aus po pusę 
savo tėvo dalies pagal ista- 
tvmu reikalavime. o ne švo- 
"oriu „loska“. .Tiems pri
klauso Ivp-iai tiek. kiek pri
klausytu ju tėvui, jeigu jis 
būtų gyvas. uošviui mirus.

* * *

, . , mane. bažnyčią? Bažnyčia
kaimynas njeko niekada

vėjo pasiurpęs lietus. Drėgna, šalta, ir mums jau nebe 
devyniolika metu. kai pajėgėm ištverti gilią Staros Rusios 
žiemą. O jis teisingas, žinoma, tas mano Jurgis, žinoma, 
teisingas: jo čia išsvajotoji. O aš taip pat jo. o jis mano. 
ai ne?

nieko nepasmerkčiau.
„Kodėl ii negali ištekėti 

už to. už kurio nori, ir ko
dėl aš turėčiau būti smerkia
mas ir kodėl ji turėtų būti 
smerkiama?

„Nesąmonė yra sakvti. 
kad ii ekskomunikuota, kad 
ii vieša nusidėjėlė. Tik Die
vas žino, kas yra nusidėjėlis 
ir kas ne.“

Taip kardinolas Cushing 
kalbėjo Caritas draugijos 
vadams susirinkime.

LIETUVIS DĖSTO

JAPONŲ ISTORIJĄ

Žinomo gamtininko — 
zoologo, kraštotyrininko, vi
suomenininko Jurgio Eliso
no, mirusio Vokietijoje, sū
nus Saulius Colby kolegijoj 
Maine valstijoje dėsto japo
nu istori ja ir kultūrą. Jis vra

Pakurstau ugnį. Ramūs geriame arbatą. O kai Jur
gis pasiima laikraštį ir išeina vienas pasėdėti prie židinio, 
tada aš pratraukiu virtuvės lango užuolaida, ir mano akys 
vėl nubėga į tą aklinę sieną anapus gatvės ir į tą veidą.
Melsva gatvės žiburio šviesa iš tolo ir didžiulėm pastan
gom pro naktį prasiveržia iki sienos, ir aš pro pašiurpusį 
nuo vėjo lietų matau tą veidą ir žiūriu į jį, kol išgirstu taip pat Rvtu Azijos studijų 
Jurgio žingsnius. ; komiteto vedėjas.

Gaila, kad nuo lietuvių
(Pabaiga) gyvenimo jis yra atitrūkęs.
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Vietinės žinios
Rinksime nauja karalienę!!

SANDAROS MOTERŲ KLUBAS 

sekmadieni, lapkričio 3 d. 4 vai. popiet 

So. Bostone Lietuvių Piliečių Dr-jos II aukšto salėje

GINTARO KAROSO 
ŽODIS

Brangūs lietuviai,

Galų gale išmušė valan
da Amerikos politiniame 
gyvenime, kad i aukščiau
sius postus kandidatuoja to
kie asmenys, kaip Spiro Ag
nei* ir Edmund Muskie- 
Markušewski. Tai yra svar
bus reiškinys tautinių ma
žumu ateičiai. Kalbininkasc
profesorius Boas labai tei
singai pastebėjo Christian kemparijai.

ku kalbėti asmeniškai su' 
kiekvienu.

Įgyvendinti savo progra
mai ir lietuvių politiniam 
prestižui pakelti man reikia 
trijų dalykų:

PIRMA: Man reikia bal
sų. Užtat susimildami patys 
balsuokite ir pakvieskite sa
vo draugus, lietuvius ir ne
lietuvius, balsuoti už mane. 
Nesigailėkite išdalinti ma
no lapeliu ir pasikalbėti su 
žmonėmis.

ANTRA: Reikia pinigų. 
Ir doleriuko auka padės

368 Broad\vay, So. Boston 
jau dvidešimtąjį kartą rinks

Našlių karalienę

Gruodžio 8 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
III aukšto salėje vakarienė 
Jaunimo stovyklos statybai-
Putnume paremti.

* * *
i Gruodžio 15 d. 3 vai. po-j 
i piet Jordan Hali Izidoriaus! 
ir Vytenio Vasvliūnų lietu-!
viškos muzikos koncertas

* * *
Kovo 2 d. 8 vai. vak. Jor->

dan Hali Izidoriaus ir Y”t -

FUEL O
Bus skani vakarienė su gėrimais 

Gros Micky Habeck orkestras

Pirmininkė Julija Arlauskienė su banketo šeimininkėmis 
kviečia visus atsilankyti ir dalyvauti karalienės rinkimuos 

Visi ianksmai praleisite laiką!

NEPAMIRŠKITE! Skautų rudens iškyla

Science Monitor. jog Agnew 
kandidatūra reiškia, kad 
pagaliau ir rvtu europiečių 
kilmės žmogus gali iškilti i 
Baltuosius Rūmus ir kad 
pagaliau Amerikos politi
kams rūpi ir rytų bei pietų 
Europos tautinių mažumų 
balsai, nes tokių yra per 20 
milionų. Vadinasi, ir tartum 
keista ir neištariama pavar
dė jau priimtina.

Šis reiškinys tun būti 
svarbus ir Amerikos lietu
viams. Konkrečiai—Bosto
no lietuviams. Mes esame 
gyva ir veikli kolonija. Tai 
kodėl negalime daryti Įta
kos i gubernatūrą ir i vals
tybės seimeli, i House of Re- 
presentatives?

Tėvelių dėka. ypač ma
mytės, užaugau lietuviu. 
Dalyvavau skautuose, esu 
aktyvus Lietuvių Studentų 
Sąjungoje. Balsuoju Lietu
vių Bendruomenės rinki
muose ir skaitau lietuvišką 
spaudą. Dar net esu mėgi
nęs lietuvių teatrą. Tat man 
nesvetimas lietuviu gyveni
mas ir lietuvių siekimai.

Mano šeimą atbloškė Į 
šiuos draugingus krantus 
Antrasis pasaulinis karas. 
Baisieji birželio Įvvkiai nu
nešė dešimt aukų iš Karosų 
šeimos. Mano sąžinė ir lie
tuviškas krauias neleidžia 
man užmiršti skriauda, ku-

TREČIA: Man reikia kuo; 
daugiau bendradarbių, ku
rie prisidėtu prie lapelių da ‘

Balsuodami atiduokite sa- Kiekvienais metais Bosto 
, vo balsą tik už viena iš gali- no lietuviai skautai daro sa- 

... . i mų dvieju kandidatu i mies- vo rudeninę iškyla i gamtą.
_n linklI™nes to seimelio respublikonu at- Tokia abieju tuntu bendra!

eijos. Tos pagalbos reikia lovu, _ ,ik už Gin 
dabar, ne po rinkimų. K »

Su Jūsų pagalba galėsiu
iškelti mūsų tautos vardą ir Paraginkite savo draugus 
ginti mūsų interesus! j nelietuvius taip pat tik už jį

Su Jūsų pagalba aidės lie- balsuoti.
tuvių balsas!

j Jam labai reikalinga pa- diena pasitaikė ir apsiniau-Į 
Pavykęs LB Kultūros Klubo siuntinė i ant laiškus kusi, bet tas nepakenkė ge-i

. i ir kitai propaganda’ Pade-; raj nuotaikai. Suvažiavęs!
susirinkimas 1 kite! Tuo reikalu paskam- jaunimas turėjo progos gam-j

Praeita šeštadieni buvu- k,rkl1? J“™ te'af-oa“!.r,nį1'į tole gražiai pažaisti ir tarp
šio LB Kultūros Klubo susi- arb,a

. , . , užeikite — 4C9 vV. Broad-rinkimo programa verta iš- , , _ c D į
, - .. j- • -i way, kambarys 5. 8o. Bos-skirtmo dėmesio, Čia vėl ap- J

silankė iš Montrealio senas 1
bostoniečių bičiulis poetas ‘
dr. Henrikas Nagys ir skai- . * , „ .
. - ... . „ „ i • Ignas Žalys Bostonete literatūrine tema paskai-
ta "žemininkai ir nužemin-’ Buv. Montrealio ir Que- 
tieji“. įžvalgia mintim, taik- beco šachmatu čempionas' 
liu žodžiu ir puikiai parink- Ignas Žaly? praeitą savait-' 
tais ir paskaitytais atitinka- galį dalyvavo didžiojo Bos-i 
mu poetų kūrybos pavyz- tono šachmatų pirmenybė-! 
džiais prelegentas išryškino se. JĮ pasikvietė i šias pir-! 
vadinamųjų žemininkų kar- menvbes vietos lietuvių
tos (susibūrusiu antologijoj, šachmatininkai. ! . . . . . . ...
"Žemė“) ir pačios jauniau- Čempiono titulą laimėjo; n^’ 1(? vileto-1.e } 
sios. vadinamųjų "nužemin- žymiausias Naujosios Ang- pakviestas i; pereme įzd- 
tuju“ poezijos chrakterin-j Ii jos meisteris John Gurdo. ninKO pareigas mz. Leonas; 

Žalys sulošė Ivgiom su buv.,
Bostono čempionais A. Ke-! 
yes ir D. Schefferiu, gerai 
sukovojo su laimėtoju Gur
do, nors ir prarado baigrr.ė-

linimo

gumus, ios esminius moty
vus ir formos Įvairumus.. 
Gale autorius paskaitė ir sa
vo kūrvbos bei atsakė Į eilę
iškilusiu klausimų.

ria bolševikai padarė mano Dr. Henrikas Nagvs ir jo į Je tašką, 
šeimai ir mano tautai. i literatūrinis žodis visada čiaŽalys surinko 

Gerbiamieji 1 Būkite tik- vra kultūrininkų nuoširdžiai. 5 galimu. Po 3

nio Vasvliūnu lietuviškos j
muzikos koncertas.

❖ * *

Kovo 14 d. 8:30 vai. 
vak. Baltų dr-jos III-sis kon
certas. Programą atlieka
solistė Daiva Mongirdaitė. * *

Kovo 16 d. V. ir S. Minkų 
radijo Ta1 e n tu popietė So. 
Bostono l ietuvių Piliečių 
Dr-jos salėje.

iškyla Įvyko praeita sekma
dieni, spalio 20 d. Į Blue 
Hills kalnuose esančia ame-į 
rikiečių skautu stovyklavie
tę.

Iškvloje dalyvavo apie 
60 skautų ir skaučių. Nore

savęs pabendrauti. Iškylai 
baigėsi bendru laužu, prie 
kurio buvo kepamos dešre
lės. kurios gamtoie visuo-' 
met būna daug skanesnės.

Padėka už iškvla priklau
so tuntininkams s. V. Klei- 
rienei. o.s. P. Kalvaitienei, 
ps. R. Kalvaičiui, s. A. Sau
laičių! ir jų padėjėjams.

Naujas iždininkas

Tunto iždininkui inž. Alg. • 
Lapšiui išvvkus i kariuome-

3 taškus iš 
taškus taip

Rudžiūnas.
Leonas Rudžiūnas yra il

gametis skautas vvtis. Jis 
kuri laiką buvo nuo skautų 
veiklos atitolęs, bet dabar 
vėl grižo Į aktyvų gyvenimą.

Šiuo metu naujasis iždi
ninkas ruošia planą, pagal 
kun palengvės skautų nariori. kart aš paraurtoju kiek- laukiami, ir rtar niekad juo' pat laimėjo K. Merkis ir A. ! r xirlo • ”

__ ______ 1 Leonavičius. pimesuuu ^.aiuvpieuuvieną progą iškelti sovietų 
padarytoms skriaudoms Lie
tuvai. Savo santykiuose su

neteko nusivilti.
ŠĮ kartą i klubo susirinki

mą atsilankė ir daug jauni

Į LIETUVĄ
geriausia ir vertingiausia 

dovana
JAV DOLERIU 
CERTIFIKATAI 

PILNA! GARANTUOTI. 
GREIČIAI PRISTATOMI 

DOV NU 
CERTIFIKATAI 

vra vertingiausia dovana 
ir daug geresnė, negu siun
tiniai. Jūsų '-iminės -
tvirtins. Todėl, rengdamie
si siųsti siuntini, neliūskit 
jo. bet siuskite DOVANŲ 
CERTIFIKATĄ ir jūs pa
matysite, kaip bus laimin
gi ir patenkinti jūsų gimi
nės.

TIK DOVANU 
CERTIFIKATAI

dunda teise jūsų giminėms 
pirkti Vrešpnsyltnrgo 
SPECIALIOSE DO! ERIŲ

ERAI T! VĖSE 
geriausios rf».sies A meri 
kos. Vakaru Europos ir \ lė
tinės prekes. Jūsų giminės 
tai patvirtins.

TIK DOVANU
CERTIFIKATAI 

duoda teisę jūsų giminms 
pirkti

SPECIALIAI
SUMAŽINTOMIS

KAINOMIS.
Jūsų giminės tai u-tvirtins

l'ž PATARNAV11I \ 
nemoka nei siuntėjas nei 

gavėjas
RUBLIAI I USSR

Jei jūs norite savo gimi
nėms pasiųsti rubliu, mes 
galime tai atlikti per Tbe 
P^nk for Foreign Trade 
Maskvoie. Jūsų giminės 
gau« pinigas be iokio at- 
skaitvmo. Pristatoma per 
10-1 t d;enu.
Už $10 išmokama 9 "sun
kūs“ rubliai. Pasiuntimo 
mokestis $2.75 siunčiant 
iki $30, o už didesne suma 
—TO'' . Visi isakvmai yra

I

I1

4^

Taip-Jus galit gauti aukštos 
kokybes alyva ir sutaupyti

Ką daugiau mes duodam: 
VELTUI priežiūrą 
VELTUI 24 vai. patarnavimą 
VELTUI dalis, įskaitant ir bur- 

nerį ir kontrolę
Garantuotus skaitliuko duomenis 

VISA, KAS JUMS REIKIA DARYTI... 
PAŠAUKTI, KAI REIKIA ALYVOS, IR 
SUMOKĖTI VAIRUOTOJUI JĄ AT
VEŽUS (Mažiausia 100 galionų) 
Pagalvokite apie tai!
Nereikalingas pristatymas ir kreditas kaštuoja 
pinigo. Tas brangias išlaidas pašalindami, mes 
galime .i»»ms duoti aukštos kokybės alyvą ui 
pigesnę kainą.

—Pradėkit taupyt šiandie—, 
Pašaukite 482-0200

RITE fuel co.■ ■■ ■ ■■ 303 Harrison Avė.
Boston, Mass. 02118

amerikiečiais politikais ir mo bei jaunųjų intelektualų 
visuomenininkais visuomet 
pabrėžiu, kad esu lietuvis ir 
kad Lietuva dar kenčia
Maskvos jungu. ; priėmimu, kur buvo progos

Man pasitaikė puiki nro-Į jam pabuvoti su artimes-
ga kelti Lietuvos klausimą’ njajs bičiuliais. 
Massachusetts politikų tar
pe, kai respublikonu parti-j 
jos vadai kreipėsi i mane su

Svečiui pagerbti dr. E. 
Jansono ir dr. B. Mikonio 

P° šeimose buvo surengta pora
i —kur ĮjUV0

prašymu, kad sutikčiau kan-
Laisvės Varpas pavojuje

Ilgai skambėjęs Laisvės
didatuoti i valstijos seimeli, i Varpo radijas atsidūrė di-
Pagalvojau. kad jeigu tokie 
žymūs asmenys, kaip guher-

deliame pavojuje: nuo Nau
jųjų metų stotis nebepratę-

natorius Volpe remia mano! šia sutarties, o kitą stotį ne. 
kandidatūra, tai tikriausia lengva surasti, o ir suradus

meratos surinkimas, bei, rei
kalui esant, skautams pini
ginės paramos suorganiza
vimas.

Naujasis planas bus pa
teikta* ateinančiam tunto'

Antanina Kropienė, atėjusi vadijoš posėdžiui apsvars 
i So. Bostono Lietuvių D-ją. tyti ir priimti.
Įteikė 100 doleriu elevato
riaus fondui, pareikšdama, 
kad tuo norinti 'amžinti sa
vo velioni vyrą Jurgi Kruo-J parengimų KALENDORIUS

pą. kuris, gyvas būdamas, Lapkričio 2 d. Jordan 
tą_ draugija mėgo ir gerbė ir Ha]1 sa]ėje Komiteto Lietu-1 
būtu pats tokia auką davęs.; vog nepriklausomybės atsta- 

Tai gražus moters pavyz- tvmo 50 m sukakčiai atžy- 
dys, kuri turėtų pasekti ir j^ėti.
kiti.

Paaukojo 109 dolerių

Bostoniečiam* gerai pa-, 
žistama Įvairiu banketų šei
mininkė ir patriotė lietuvė

Bostono

Bostono lietuviai irgi paro
dys savo solidarumą.

Yra du kiti veiksniai, ku
rie paskatino mane kandi
datuoti. Pirma, mūsų yra 
tiek daug Pietų Bostone ir, 
Dorchestervje. tai kodėl ne
turime jokios Įtakos i miesto 
ir valstybės gyvenimą? Lai
kas eiti pirmyn, kaip daro 
ir mažžesnės tautybės. Ant-1 skambėti, 
ra, nusigyvenusiu ir pasenu-! 
siu mūsų distrikto atstovų; 
dėka Pietų Bostono aoylin-Į

tokią, ji bus daug branges
nė. w

Todėl sekmadienį, lapkri
čio 3 d., 1 vai. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje 
šaukiamas Laisvės Varpo 
sprendėjų ir rėmėjų susirin
kimas, kuris turės nuspręsti, 
kas dalytina, kad Laisvės 
Varpas galėtų ir toliau

Įsibrovė klaida

Svečiai iš Gardnerio

Mus aplankė senas skai-; 
tvtojas S. Misevičius iš 
Gardnerio su trimis gražio
mis palydovėmis. Iš jų vie
na buvo Pranė Kenešvtė, iš 
Lietuvos atvykusi Į svečius 
pas savo seserį ir svaini. 
Lapkričio 19d. ji grįžta at
gal namo.

A.P.N. Lapkričio 3 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos salė
je Sandaros našlių karalie
nės banketas.

Lapkričio 10 d. Lietuvos 
kariuomerės atkūrimo minė
jimas So. Bostono Lietuvių 
Pil. Dr-jos salėje.

* *

Irena Galinienė švietė 

amerikietes

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

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

Skambink i t e

268-4662
a n- fpilnai garantuoti 

drausti.
UŽSAKYKITE D UI a R 

UŽSAKYKITE TIK PER 
INTERTRADE 

ENPRFSS CORP.
125 E 23rd Street 

New York. N.Y. 10010 
KATALOGAI SIUNČIAMI 

VEI T! II.
American Exnre*<s Comm- 
ny ir Podarogifts Ine. tei

sėtas atstovas.

ir

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo-

; dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina 86.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynaa, redagavo Karsavi 
naitė ir Šlapoberskis. apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

i

*1 
* i7J

NENUSIMINKITE:
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kūjų skaus
mais. nutirpimu, jaučiant nuo- 

i vargi.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. I /.tikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5. gausite vaistus 
su nurodymais.

KOVAI. PRODUCTS
Nori h Sta.. P.O. Box 9112 

Neuark. N J. 07105

Lietuviškai angliškas žo
dvnar, Viliaus Peteraičio,Lapkričio 16 d. Lituanisti

nės mokyklos puota So. Bos- |aida, daugiau Kaip 30,000
V •»t r

tono Lietuviu Pil. Dr-jos III 
aukšto salėje.

kės nusmuko. Galime ir r>ri- Praeitame numery iš
valome naeerinti ta padėti, spausdintoj užuojautoj mi- 
pagerinti savo frvvenama- iusio Česlovo Daukanto sei- 
sias apylinkes. Turiu kon- mai Įsibrovė korektūros kiai
krecių planu, kain grąžinti ^a: atspausta Kazys Kaz-' d. M inthropo moterų klube gramą atlieka 
švarą ir tvarka i Pietų Bos- lauskas, o turėjo būti Stasys padarė informacini praneši-į nistas Klavii s. 
toną. Apie tai mielai sutin-, Kazlauskas. Atsiprašome. | mą apie Lietuvą

Gruodžio 6 d. 8:30 vai. 
va. Jordan Hali Baltu dr-jos 

Irena Galinienė spalio 23; II-sis koncertas, kurio pro- 
latvis pia-

žodžių, 586 nsl.. kaina 57.Oo

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
Programa Naujoj Anglijo; 
iš stoties WLYN, 1360 Iri- 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausiu 
pasaulinių žinių santrauks 
r komentarai, muzika, dai

Dabartinės lietuvių kalbo, jnos ir Magdutės pasaka, 
lodynaa, redagavo prot. J Biznio reikalais kreiptis 
Balč’konis ir kt. vra apie Baltic Florists gėlių ir dova 
<5.000 žodžiu, 990 p<d. ;nq krautuvę, 602 E. Broart 
kaina ....................... $12 01 , way, So. Bostone. Telefo

nas AN 8-0489. Ten gauna 
11138 Keleivia.

DAR GAVOME

LIETUVA BUDO, Stupo- 
no Kairio atsiminimų I tomo 
nedidelį skaičių. Jų kaina 
tik $2.00
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šachmatų rungtynės i Vėl 80 doL Lietuviu Fondui broliui Mindaugui ir kitiems 
c ! velionės giminėms reiškia

! Spalio i d. eismo nelaime- nuoširdžią užuojautą ir kar- 
So. Bostono Lietuvių Pil. je žuvo Jūratė Valiūnaitė, tu padėką už aukas LF. 

Dr-jos šachmatų komandos <£yv. Brocktone, Mass. Ji yra Vajaus Komitetas
dalyvauja Bostono Mętro- feimusi Flensburge. Vokie-

Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo sukakties 

minėjimas
Maloniai kviečiame visus 

su draugais ir pažįstamais 
dalyvauti Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 50 metų su
kakties iškilmėse š. m. lap
kričio 10 d., sekmadienį. Iš
kilmių programoje:

Bostone ginkluota policija saugo ugniagesius nuo pa- 

salūninių apšaudytųjų Roxbury ir šiaurės Dorchesterio 

negrų gyvenamam rajone. Policininkai Krank Doyle ir 

Albert kniupis laiko rankas prie revolverių, kai iš pa

salų paleista kulka .atsitrenkė Į ugniagesiu mašinos 

neperšaunamą stiklą.

politan Chess League 1968- lijoje. ir žuvo eidama 21 Ir čia jie atstovaus
Į 1969 metų varžybose. Dalis jnetus. pačioje gražiausioje lietuviams

j'auių s-tėje. j Onos Ivaškienės vado- 
biznio; vaujamam lietuvių tautinių 

aciją t ai! Ri ver, [ šokių sambūriui dažnai ten- 
Boyston B. komanda, lap- Mass. valstijos universitete, ka atstovauti lietuviams di- 
kričio 1 d. su Boylston I-ja. ii* buvo paskutinio kui so stu- deliuose nelietuviu parengi- 
lapkričio S d. su Bostono u- dentė. Ji aktingai reiškėsi, muose. Štai ateinančių me- 
niversitetu. lapkričio 15 d. lietuvių studentų veikloje ir tų balandžio mėnesį Bosto- 
su Northeastern univ., lap- dalyvavo lietuvių studentų 'pe bus Visos Amerikos kūno 
kričio 22 d. ju Harvardo išvykoje į Europą. ! kultūros draugijos — Asso-

\ eikš bufetas ir baras, j jungty nių įvyks So. Bostono £avo gyvenimo 
Iš anksto dėkojame už Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo- į Jūratė studijavo 

alvvavima. būtent: spalio 25 d. su ^administracija Fadaly
Lietuvių Veteranų S-gos 

"Ramovės“ Bostono Skyrius

Sutikime pasiruošę 

Azijos viešnią
- - 1 ,

________ rūbais, kuriuos, cal Education and Recrea
Ift vai rvto namaldos šv . ^?ass; viešosios sveikatos komandos lapkričio mėnesį savo jaunystėje labai mėgojtion konvenciia. Jos vado- 

Petro lietuvių parapiioš įtaiga įspėja, kad apie Ka-, svečiuosis ir rungsis pas lie- įr jajs gėrėjosi. Palaidota vybė jau kreipės i Oną Ivaš- 
bažnyčioje So. Bostone.

; universitetu. Kaip matome, Jūratė buvo pašarvota ciation for' Health, Phvsi- 
; trys Bostono universitetų tautiškais 

savo jaun
lietuviu naraniios “r1" ——-į--'--—— - —-o— --- ir jais gėrėjosi. ___ ___r—s ---»___ ,

ledas į Bostoną atvyks ne- tuvius. Rungtynių pradžia 8 spalio 10 d. Blue Hills kapi- kienę, prašydama dalyvau-i
, . x ..... . laukiama viešnia — Azijos vai. vak., ir jos užtrunka pa-3 vai. popiet iškilmingas • - ..i.. ____  ><-• - - -- - 17 nese.

minėjimas Lietuvių Piliečių nėt‘a ]SUi
____  ti balandžio 12 d. konvenci ,

arba influenza. Mi- prastai iki vidurnakčio. ! Jūratės šermenų metu gi- jos parengimo programoje! 
>us_ . pataria pasi- Įėjimas laisvas. į minės ir pažįstami vietoje Sheraton viešbutyje. Viso1,

Organizacijom ruost* viešnią sutikti įsi- gėlių sudėjo 80 dolerių Lie- meninei programai skiria-j
prašomos visur-dalyvauti su SLA 359 kp. .unrinkimu tu™» Fondui' būtenl: ma pusantros valandos, iš;
vėliavomis -k 4 atspara tai ligai, l- ',15 dol. — Mikas ir Aud- kurios musų šokėjams pusei

pac patana tai padaivti SLA 359 kuopos (Dor- ronė Pakščiai, po lo dol. — to laiko.
žmonėms, senesnio am- chestery) narių susirinki- Mykolas ir Alisa Pakščiai.
žiaus. kurie skundžiasi sir- mas bus sekmadienį, lapkri- y. ir R. Grubliauskai. M. ir Aleknos išvažiavo j Floridą!
dies sutrikimais. kraujo a- čio 10 d. Anestų namuose, A. Tamošiūnai. J. Beišys. B. Mūsų kaimynai Emilija irj
pvtakos alsuojamųjų oi ga- g Mayhew St., Dorchestery. Rožėnas. J. Dabreea ir 5 Antanas Aleknos išvvko i 
nų ir kt. negalavimais. , Pradžia 2 vai. popiet. dol. J. ir A. Dragunevičiai. Floridą, kur jie pasiliks iki

Tie vaistai apsaugoja 60 Visi nariai kviečiami da- LF Bostono Vajaus Ko- kito pavasario. . Laimingai 
V įsiskiepijusių, o kiti leng- lyvauti. mitetas Jūratės tėveliams ten jiems praleisti šalčius ir,
viau ta liga perserga. i Valdyba ' Otilijai ir Juozui Valiūnam, vėl grįžti į Bostoną. 1

Dr-jos auditorijoje So. Bos
tone, Mass.

Minėjime kalbės Vliko 
vicepirmininkas J. Audėnas 
iš New Yorko. Meninę dalį 
atliks \Vorcesterio Meno 
Mėgėjų Ratelio dainininkai. 
Šokiams gros AVorcesterio 
skautu orkestras. Scena bus 
papuošta atitinkamai šven
tės dvasiai ir turiniui.

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay., South Boston. Mass.
”Kur tūkstančiai taupo milionus“

ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,000

A.J.NAMAKSY i<
Real Estate & Insurance '

321 County Club Rd- 
Newton Centre. Mass. 02159 

Tel. 332-2645

PRAŠYMAS 
“Keleivio" udministraci- i Dažau ir Taisau : h

i ja prašo gerb. skaitytojus, » Namus iš Įsuko ir viduje, 5 IĮ 
kurie keičia adresą, prane * Lipuau popierius ir taisau!-B 

J viską, ką pataisyti reikia. ji:iant naująjį adresą neuž 
į miršti paritinti ir

Nepamirškite
»»nn»» 
parašyti

****#»***#«*«*****0**«**»**m««»«» i P*ito numerio ..p code.

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savia Hill Ava 
Dorchester, Misa. 

TeL CO 5-5854

Dabar moka 5%
už visų rūšių taupomus pinigus

4

Parduodame tiktai vaistau, iipiidome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadvay, tarp E ir F gatvią, SO. BOSION. 

Telefoaas AN 8-MM

Nuo 9 rai. ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius ir seksi.

7

Peter Maksvytis
Carpenter 4 Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimą oarūua is lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Ii

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

< i « i 
::

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

Z"

JPfi D1NI 
OPTOMETRIS1

S
OMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais Iš anksto susitarus 

447 BRO A DW A Y 
South Boston, Mass

Tai veltui
Flood Sąuare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA 
628 EAST BROAD W AT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie reikmenys narna 

Reikmenys plnmberiama 
Visokie releiiee daiktai

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogilts Ine. skyrių

Darbo valandos:

Bostone
Kasdien 9—5
Ketvirtadieniais 9—7
šeštadieniais 8—12

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRlSTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

e#*****#**#*##*#*#**********#*###*

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

Elektros Prietaisai 
Rapestingai taisome laikrodžius 

Medas. papuoialus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649 
seeeoeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeee*

Mums ištyrus jūsų alyva Šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimas
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Uroadway

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

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

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02121.
24 valandų patarnavimas

GE 6 1204

Fuel Chlef

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 
vietinės 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 į ? .. ... .. , .s J°* valdomas antis* Čia kal-gimines čia pas save į svečius i, «<
ar nuolatiniam apsigyvenimui. ®ania **«biviškai, patarnau- 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinskl

390 W. Broad wa y 

So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268*8764 
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis 

M***#*w*#***#**#*#*a**********************************************

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
TaL SW 8-2868 

yra vienintele oficiali įstai
ga Worcestery, 
siuntinius tiesiog ii W< 
terio į Lietuvą ir kitas Ri

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
15 BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupootas

greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingaL

Čia galima gauti įvairiau- 
j šių importuotų ir vietinės

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI gamybos medžiagų ir kitų
Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai lemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai* vak.

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

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 
Vedėjas J. Vaičaiti*


