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Dr. Jonas Basanavičius, Lietuvos atgimimo patriarchas, 

gimęs 1851 au, miręs 1927 m. vasario 16 d. Vilniuje.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto vai dyba. M kairės į dešinę: R. Kezys, dr. Br. Nemic- 
kas, Pr.. Vainauskas, dr. J. Puzinas, dr. K. J. Va liūnas (pirmininkas), St. Dzikas, J. Valaitis ir 
J. Audėnas.

Israelis ir arabai skelia 
karo agni

Žydai ir arabai, didžiųjų valstybių ginkluojami, 
žingsnis po žingsnio artėjo j didelio masto karų. Arabų 
vadų konferencija aptaria strategijų prieš Izraelį, o Iz
raelis bombarduoja konferencijos palanges.

Pastaruoju metu Izraelio 
ir jo arabiškųjų kaimynų 
pasienio kivirčai tiek padaž- 

• nėjo ir sustiprėjo, kad jie 
i gresia vėl išvirsti plataus 
i masto karu, i kurį norom ar

konomiškai ir politiškai ir/ 
išstumti Amerikos įtakų.

JAV-bėms. remiančioms 
Izraelį, iš to naudos nedaug. 
Dėl to susigriebta dabar 
bandyti išsaugoti draugystę

i nenorom gali įstraukti ir di- j bent Moroko ir kitų arabų

‘/V.--

Pavergta tėvynė laukia
ištikimybės ir aukos

Liet aviai,

Vasario 16-sioa išvakarėse Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinime Komitetas kreipiasi į visus lietuvius pavergtoje 
tėvynėje, Sibiro tremtyje ir išeivijoje. Iš tėvynės ištrem
tuosius giliai užjaučiame ir nepalūžusioms išlikti linkime. 
Tėvynėje okupanto priespaudą nešančius prašome ištver
ti ir savo darbus bei žygius grįsti nepalaužiamu Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo tikėjimu. Išeivijoj išblašky
tuosius raginame visada prisiminti, kad pavergta tėvynė 
iš mūsų laukia ištikimybės ir aukos jos laisvės sugrąžini
mui paspartinti. Kviečiame sutelkti visas mūsų pastangas 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto vadovybėje, 
derinti kiekvienų asmeninį ar organizacinį įnašų į Lietu
vos laisvės kovų ir dosniai remti jo vykdomus laisvinimo 
darbus. Vasario 16 proga Jūsų gausi auka įgalins tuos 
darbus plėsti, tobulinti ir naujas mūsų intelektualines jė
gas jų vykdymui sutelkti.

shingtone.

Aplinkos teršimą 
baigs iki 1972 galo

M***************-**——

džiosios valstybės.
Kaip žinoma, sovietai jau 

kuris laikas ginkluoja ara
bus, o JAV — žydus. Prie 
to prisidėjo dar ir Prancūzi
ja, pardavusi Libijai 50 nau
jausių sprasminių kovos lėk- 
tuvų, kurie taip pat gali būti 
panaudoti prieš Izraelį. Iz
raeliui nervinantis dėl ara
bų karinio stiprėjimo, pas-

kraštu, kurie yra nuosaikes
ni ir dar nepareidavę Egip
to diktatoriui Nasseriui.. To 
siekdamas, dabar keliauja 
po Afriką ir JAV užsienio 
reikalų sekretorius Rogers.

Bet aplamai,— Artimųjų 
Rytų padangė neraminanti.

Pi ez. Nixonas išleido po- j (banga 1240) 9 vaL ryto ir 
tvarkį, reikalaujantį, kad J WHL1 (banga 1100 ir 383)

Vasario 15 d. Long Island 
(N.Y.) radijo stotys WGBB 1 kutinėm dienom JAV paža-

Lietuvių tautos apsisprendimas atstatyti Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę buvo paskelbtas Lietuvos Ta
rybos Vasario 16 aktu, užtikrintas savanorių bei karių 
gyvybių auka ir pagaliau atbaigtas Steigiamojo Seimo 
demokratišku išrinkimu. To Seimo darbai įrodė lietuvių 
tautos politinį sąmoningumų ir valstybinių tradicijų išlai
kymų.

Šiemet minėdami 50 metų nuo šio istorinės reikšmės 
įvykio, kviečiame šių sukaktį prasmingai paminėti ir Lie
tuvos išlaisvinimo pastangų sustiprinimui panaudoti.

Besikeičiančios tarptautinės raidos akivaizdoje, Vy
riausia Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas darys visa, kad 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo reikalas būtų pa
veikiai ginamas visur, kur Lietuvos ar lietuvių tautos inte
resai gali būti paliesti tarptautinėse derybose ar galimuo
se sandėriuose.

Lietuviai!

Tėvynei laisvės sugrąžinimas tebūna visų mūsų tiks

las ir būties prasmė, o mūsų žingsnius telydi tarpusavi 

dama, aukos dvasia ir nepalaužiamas ryžtas.

Tegul meili Lietuvos dega mūsų širdyse!

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETAS

visos valdinės įmonės ir į- 
staigos baigtų teršti orą ir 
vandenį iki 1972 m. galo. 
Tam reikalui sutvarkyti bus 
paskirta 359 mil. dolerių.

Dekretas kritikuojamas, 
nes didžiausi teršėjai yra 
krašto apsaugos ir vidaus 
reikalų ministerijų įmonės 
bei įstaigos. Kas jas privers

1 vai. popiet transliuos ang
lų kalba programų apie Lie
tuvą. Kalbės gen. konsulas 
A. Simutis, K. Miklus, A. 
Sabalis, gros lietuviška mu
zika.

dėjo žydams duoti net 105 
naujausius savo gamybos 
sprausminius lėktuvus, o tai 
gerokai sujaudino sovietus. 
Kosyginas įteikė prez. Nixo-

Sovietai paleiao 
erdvėn naikintuvą

Sovietų Sąjunga jau prieš 
kelioliką mėnesių paleido 
erdvėlaivį Cosmos 248, ku-

miant Izraelį, Sovietų Są
junga būsianti priversta dar 

Demokratų partijos tary- Į daugiau duoti karinės para- 
bos užsienio reikalų komi- į mos Egiptui. Praeito šešta

♦ ♦ ♦

tetas nutarė reikalauti, kad 
JAV kariai ii Vietnamo bū-potvarkį vykdyti, jei jame 

Juozas Kajeckas. Nepriklauso- sakoma, kad išimtys daro- tų ištraukti per 18 mėnesių, 
mos Lietuvos .atstovas Wa- mos tais atvejais, kai po- Tų nutarimų dar svarstys 

tvarkio vykdymas gali pa- partijos taryba, kurioje yra 
kenkti krašto apsaugos rei- ’ 50 narių.
kalams. »»»

Jaltoj buvo parduota 
ir Lietuva

Vasario 11 d. sukako 25 
metai nuo to laiko, kai Jal
toje prie Juodosios jūros 
baigėsi Roosevelto, Chur-

Suimtas sovietų
smpas

šiomis dienomis FBI su
ėmė Sovietų Sąjungos tar- 

į r auto ją Jungtinėse Tautose
ehiUio ir Stalino konferen- Aleksandrą y. Tichomiro- 
cija, kurioje buvo padaryti Vą jįs j Tautų sekretoriate
tokie sprendimai, kurių ža
lingi padariniai ir šiandien 
tebejaučiami. Joje buvo iš
spręstas ir Lenkijos, Pabal
tijo ir kitų Rytų Europos 
valstybių likimas. Kaip ži

ėjo vertėjo pareigas ir gy
veno New Yorke su šeima.

Tichomirovas buvo suim
tas, kai Seattle bandė iš vie
no asmens gauti slaptų do
kumentų, liečiančių JAV ra-

nome, jos buvo atiduotosi ketas ir gynybą.
Stalino malonei. Toj konfe- 
lencijoj vienintelis laimėto
jas buvo Stalinas.

I

Vėliau apie tai parašysi
me plačiau.

Už tokį šnipinėjimą jis 
gali būti nubaustas 10 metų 
kalėjimo ir dar $10,000 pi
nigine pabauda.

Kaune mirė 
J. Pakalka

Kaure mirė 77 m. amžiaus 
į buvęs Kudirkos Naumiesčio 
I kooperatyvo vedėjas, vėliau 
i moderniausios ir didžiausios 
sumechanintos Paramos ke
pyklos Kaune direktorius 
Juozas Pakalka, įžymaus 
nepriklausomos Lietuvos 
kooperatininko ir visuome
nininko, dabar New Yorke 
gyvenančio Lietuvių Social
demokratų Sąjungos pirmi
ninko Jono Pakalkos brolis.

nui griežtai įspėjantį raštą, i ”s žvalgytis ir naikinti 
kad, JAV-bėms taip re- kitu» erdvėlaivius. Išbandy

mui jis surado kitus du so
vietų paleistus erdvėlaivius 
ir juos sunaikino, o pats to
liau sukasi aplink žemę.

Calcutoj (Indijoj) įsiver
žė į Prancūzijos konsulo bu
tų piktadarys, nudūrė kon
sulo žmonų ir sunkiai sužei
dė konsulų ir jo 24 metų 
amžiaus sūnų. {tariamasis 
suimtas.

* *
Seattle majoras atsisako 

iškrėsti Juodųjų panterų 
būstinę, nes, esu, nenorįs jų 
garsinti. O viešoji nuomone 
to reikalauja, kadangi čia 
jau sprogo 18 bombų.

• * *
JAV užsienio reikalų sek

retorius Rogers išvyko į Af
riką, kur aplankys 10 valsty
bių. Tuo norima parodyti 
JAV susidomėjimų tuo že
mynu.

9 9

Vasario 5 d. Bostono ma
joras White, o vasario 10 d. 
Mass. gubernatorius Sargent 
pasirašė deklaracijas Va
sario 16 proga.

Žydų apsaugot organiza
cijos, reikalaujančios leisti 
žydams išvažiuoti iš Sovie
tų Sąjungos į Izraelį, nariai 
praeitų savaitę surengė de
monstracijas smuikininko
Oistracho koncerte New riausiu futbolininku.
Yorke ir Maskvos f ilharmo- j * *
nijos orkestro koncerte Wa-1 Baigėsi General Electric

* * *
Ken Unitas (Jonaitis) 

ii Baltimoras pripažintas 
paskutinio dešimtmečio ge-

shingtono, piketavo sovietų
redaktorius San Francisco ir 
buvo įsiveržę į Huroko kon
torų New Yorke (Hurokas 
rengia sovietinių 
gastroles).

bendrovės darbininkų strei
kas, užsitęsęs 190 dienų. 

• • •
Bedarbių skaičius šiuo 

inkųmetu pašoko iki 3,400,000, 
tai yra 3.5% visų dirbančių.

| Į ••***«•*»•«*•»»»»*»**»»**•»*••**••*

dienio sovietų valdžios or
ganas Izvestija, komentuo
dama šią situaciją, tiesiai 
pabrėžė, kad Izraelis stovįs 
ant karo slenksčio ir už tai 
atsakomybė tenkanti jo rė
mėjui — JAV-bėms.

Tokios įtemptos padėties' I tūli jos kūbinetūS 
akivaizdoje praeitą savait-Į 
galį Egipto sostinėj Kaire SUįjriUVO 
susirinko Egipto, Jordano.

JAV tokio erdvėlaivio 
dar neturi, bet turi raketų, 
kurios gali bū i panaudotos 
prieš erdvėlaivius, tik jos 
dar su dideliais trūkumais.

Syrijos, Sudano ir Irako a- Atsistatydino Italijos mi-
1 abiškyjų valstybių vadai1 kabinetas, jau tnsde- 
suderinti savo strategijos, SI"Jtas«. P° karo ?, buvo 
priež Izraelį. Nuotaikai pa- “d’T/iem knkscionys de- 
kelti. sovietų gamybos Egip-i ““kratai kurie neturėjo 
to lėktuvai buvo pasiųsti I Par amente daugumos. Da-

bar bus stengiamasi vėl į-
s. nėr zyoų oum- ‘raukti J ka“"ė .’Š&fc. 
abu konferenci- us ,r kt; s<““>“Wose

bombarduoti kaikurias Izra 
elio vietoves. Bet žydų bom 
bonešiai ar
jos

/•r

metu ėmė bombarduoti ituo relk?lu "e ? X*®1"?“ 
jau beveik Kairo priemies- nuomones t dahs linkusi 
čius norint nahrėiti Uad I traukti į valdžią ir komuna-norint pabrėžti, kad 
Izraelis yra pakankamai ‘ 
stiprus ir neišgąsdinamas, j

Aišku, pranešimai apie! 
padarytus nuostolius ir nu
muštus lėktuvus kiekvienos 
pusės skirtingi, savo laimė
jimus giliantieji, o priešo 
mažinantieji.

Kodėl ta Artimųjų Rytų 
situacija taip kaista?

Vakarų ekspertai mano, 
kad Izraelis, matydamas a- 
rabų stiprėjimą, nori jau da
bar suduoti jiems tokį smū
gį, kad jie, numatydami pra
laimėjimą, sutiktų betarpiš
kai tartis dėl taikos. Gi so
vietai. palaikydami arabus, 
neabejotinai nori. kad ta 
nei tikro karo, nei taikos pa
dėtis kiek galima ilgiau už
sitęstų. Tokioje situacijoje 
rusams jau pavyko įsigyti

kurie rinkimuose gavo 
balsų. Nevieningi tuo 

požiūriu ir krikščionys.

Oldrich Cernick, kurį pavari M 
Čekoslovakijos ministro pirmi
ninko vieton ir jo vieton

arabų simpatijų, geriau įsi-1 din© aklą Maskvos 
tvirtinti tuose kraštuose e- StraugalJ.
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Šiandien Vasario šešioliktoji jau tėra tik visų laisvę 
mylinčių lietuvių žavies praeities atsiminimas ir skaudžiu 
rūpesčiu persunktas toly jaučiamos šviesios ateities ilge
sys. Tai šventoji Diena, kuri dabar turėtų būti skirta ne 
tiek džiaugsmui, kiek giliam susimąstymui, netgi savo lie
tuviškos sąžinės patikrinimui ir nuoširdžiai atgailai dėl 
neatliktų ir dar vis neatliekamų pareigų savo tautai.

Vasario Šešioliktoji — tai mūsų prarastoji Kraujo 
Aukos Diena, dėl kurios paskelbto idealo mirė mūsų bro
lis Žmogus. Mirė laisvės pradžioje, mirė netolimoj praeity 
ir dar nekartą mirs ateity, kol per mirusiųjų kartas įkop- i 
sime vėl į mūsų tautos akyse amžinai spindintį Laimės 
švyturį.

Todėl tokios dienos sukakties minėjimo mes šiandien 
neturėtume sumenkinti, — neturėtume jo paversti nei 
lėkšta banketo pramoga, nei šeimyninės vakaruškos siau
tėjimu, nei atkištine nusibodusia apeiga, paskubos darbo 
rezultatu, kai tam yra ištisi metai laiko pasiruošti.

Tokią dieną mes norėtume sulaukti ir kaiko žymiai 
daugiau ir brandesnės vertės, negu dabar girdime ir re
gime, negu po iškilmės prisimename.

šia proga iš vadovaujančių asmenų mes lauktume ne 
pagražintos jų biografijos pasipasakojimo ar asmeniškų 
priešų kedenimo, o konkrečių tautos laisvės reikalui 
dabar atliktų darbų ataskaitos.

Jų žodžiuose mes norėtume girdėti bent kiek daugiau 
intelektualinio turinio, o ne tik senų laikraščių straipsnių 
pakartojimo ar kalėdinių atviručių lygio sveikinimų, su 
klaidingai pacituotu baigiamuoju eilėraščiu imtinai.

Šia proga mes lauktume viešai deklaruotos blaivios 
išminties, kuri prislopintų mūsų tarpusavio neapykantą ir 
bent kiek sumažintų mus ėdančią emigracinės ligos tem
peratūrą, gresiančią mums ir mūsų vaikams tautinės są
monės mirtimi.

Bent Vasario Šešioliktąją mes turėtume atsikvošėti, 
kad ne dėl savo asmeniškos naudos ar garbės dirbame, ko
vojame ir aukojame, o tik dėl savo kančių išraižyto veido 
tautos, kuri gyvena ne kur kitur, o tik pavergtoje tėvynė
je, ir kad tik vergijos nedalioj išsaugota jos gyvybė yra ir 
būsimos laisvos ir nepriklausomos Lietuvos garantija. Ir 
tada turėtume suprasti, kad ne tėvynėje pasilikęs lietuvis 
yra Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės priešas, o tik vi
sada mūsų istorijoj mums vergiją nešęs atėjūnas, kuris tą 
laisvę ir nepriklausomybę melu ir brutalia jėga atėmė, ku
ris šiandien valgo lietuvio gamintą duoną, dengiasi jo ran
kų darbo aprėdu, ištaigingai gyvena lietuvio statytuose 
namuose ir reklamuoja pasauly savo vardą lietuvio sukur
tomis kultūrinėmis vertybėmis.

Taigi, bent Vasario Šešioliktąją nesuniekinkime savo 
brolio tėvynėje pastangų pasiekti didesnės medžiaginės 
gerovės, skaistesnės mokslo šviesos ir patrauklesnio meno 
kūrybos žėrėjimo, nes tik savojo tautiečio iškili kultūra ir 
civilizacija atribos jį gilesne praraja mao pavergėjo bar
baro ir padės jam nesunaikintam išlikti iki išsivadavimo.

Ak, mes dar daug ko pageidautume šios nepaprastos 
Šventės išvakarėse, gyvendami laisvajame pasauly savųjų 
laisvų tautiečių tarpe.

Jos iškilmių salėse ir scenose po girliandomis ir tau
tinėmis vėliavomis mes norėtume regėti ne politinius pre
kybininkus, kurie barasi nepesidalindami aukos pinigo, 
ne tuščiavidurio būgno daužytojus, kurių kasdieniniai 
veiksmai yra priešingi jų garsiems patriotiniams žo
džiams, ne tulžies užlietom akim aklus užsispyrėlius, ku
rie, rūsty stripinėdami, mindžioja mūsų ir savo pačių

Mes norėtume gėrėtis naujo Šimėno Daukanto darbš- 

pavyzdžiu, gaivintis naujo Tumo-Vaižganto opti- 

i ir plačią aplinką šildančia tolerancija, žavėtis nau

jo Vinco Kudirkos kovingumu ir neatlaidumu tikriesiems 

ir stebėtis naujo Stepono Kairio geleži* 

ištverme ir tėvynės meile ligi

Bot, doje, mes viso to šiandien tiktai galime

Vasario 16-sios išvakarėse
Kad ir kaip iškilmingai besipuoitume, sales ir scenas 

berėdytume ir besiguostume, bet Vasario Šešioliktoji tik 
nepriklausomoje Lietuvoje tegalėjo būti tikroji tautos 
garbės ir neriboto džiaugsmo šventė. Tik tada. kai mūsų 
iškovotos nepriklausomybės dienas gyvenome, kai jų lais
vės gėriu naudojomės, kai jį savo rankomis ir dvasios kū
rybine jėga didinome ir galėjome viltingai laukti naujo 
rytojaus, kuris turėjo būti dar šviesesnis ir dar daugiau pa
laimos musų kraštui ir žmonėms žadantis.

Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba. Sšdi Iš kai rėš į dešinę: P. Dargis. E. Bartkus'(pirmininkas), 
L. šimutis (garbės pirm.), J. tiuris ir E. Vblimai tė (šiemet jos vietoje yra Ed. Modestas) Stovi 
ta pačia tvarka: dr. V. Šimaitis, J. Jasaitis, L Jaras. J. Talalas, dr. K. Šidlauskas dr. J. Valaitis, 
T. Blinstrubas.

lovos ūkininkas Edward Briney (Jis su žmona dešinėje) savo ūkiui apsaugoti nuo vagiu įsirengė 
tokį įtaisą, kuris paliestas pats šauna. Jaunuolis Katko išmėgino jį savo kailiu. Ko jis lindo į tą 
Briney sodybą, jis tik vienas težino, bet prietai sas iššovė ir jį sužeidė. Teismui jis aiškinosi, kad 

ėjęs ne plėšti, bet turėjęs gerą tikslą. Teismas jam už sužeidimą priteisė iš ūkininko $30.000 ir 
dar $5.000 teismo išlaidą, nes įstatymas draudži ąs tokius įtaisus daryti. Kadangi Briney tiek pi
nigą neturėjo, tai šerifas Reese (kairėje) parda vė iš varžytynią jo 80 akrą ūkį. Jį nupirko Briney 
draugai ir padovanojo buvusiam savininkui. Vadi naši, ir su vagim kovodamas gali nukentėti.

RINKIMAI TOLOKAI, 

j BET JAU JAUČIAMItI
Rinkimai bus dar tik ru

denį, bet kongrese ir prezi- 
! dentūroje jie jau dabar yra 
jaučiami.

i Kongresas, turėdamas bū- 
i simus rinkimus galvoje, nu- 
' tarė sveikatos, švietimo ir 
šalpos reikalams skirti $19.7 
bilionus, padidinęs prezi
dento siūlytą sumą vienu bi- 
lionu (tiksliau $1.26 bil.). 
Prezidentas tą nutarimą ve
tavo, taip pat turėdamas gal
voje rinkimus. Jis aiškino 
vetuojąs dėl to. kad kongre
so padidinimas prisidės prie 
infliacijos padidėjimo.

6,1970 m, vasario 11d.

BONNA IR MASKVA

PASIRAŠĖ SUTARTI

Vakarų Vokietija ir So
vietų Sąjunga pasirašė su
tartį. pagal kurią Vokietija 
parduos Sovietų Sąjungai 
1.200,000 plieninių 5 pėdų 

, skersmens vamzdžių už 400 
mil. dolerių, o Sovietų Są
junga apsiima per 20 metų 
suteikti Vokietijai 1,82 trili
jonus kubinių pėdų natūra
lių dujų, pradedant 1973 m.

Tai nemažas V. Vokieti
jos pastangų žingsnis suar
tėti su Rytų Europa.

1 i
Į Iš tikrųjų, kai iš viso iš- 
’ leidžiama per $200 bilionų, 
(tai tas mažas išlaidų padi- 
1 dinimas tokiems svarbiems 

reikalams nieko nereikštų. 
Tą priedą būtų galima per
daug nepajuntant nukirpti 
nors ir iš karo ar kitų Išlai
dų, bet...

Atėjus rinkimams, pre
zidentas ir jo šalininkai, 
daugiausia respublikonai, 
galės kalbėti, kad jie kovo
ja su infliacija, o jų prieši
ninkai, daugiausia demo
kratai, peiks prezidentą ir 

Į respublikonus, kad jie nesi
rūpina žmonių švietimu, jų 
sveikata ir šalpa.

Tokiu būdu pasidaroma 
rinkiminei agitacijai me
džiaga, kurią kiekviena par
tija stengiasi savo labui iš
naudoti.

NASHUA. N.H. 1

Mūsų
Vasario 16 d. minėjimą 

ruošia Balfo skyrius sekma
dienį, vasario 22 d.

10 yaL tyto boMBnmaldos
šv. Kazimietfc'IMJny čioje. 
Jas laikys klebonai kun. J. 
Bueevičius.

3 vai. popiet Imis koncer
tas ir vakarienė McNulty & 
Foley įstaigoje, 182 Am- 
herst St. Jos savininkas yra 
lietuvis Jonas Wollen-Vo- 
lungevičius. Čia yra 200 vie
tų, ir tikimasi, kad jos visos 
bus užimtos.

Programą atliks solistė S. 
Daugėlienė, pakviesta iš 
Bedford, N.H.. Be to. pasi
rodys ir mūsų jaunimas, ku
ris lanko So. Bostono litua
nistinę mokyklą.

Anglų kalba paskaitėlę 
skaitys lietuvių kilmės Bar
ry Palmer, vietinės radijo 
stoties WSMN žinių redak
torius ir komentatorius.

Lowellio kolonijos svečiai 
jau užsisakė 10 vietų, ir tel
kiama dar kita 10. Tikimasi, 
kad neatsiliks ir Mancheste- 
rio lietuviai.

NUTEISĖ BUVUS!

ŠIAULIŲ KOMISARĄ

• Luebecke sausio 27 d. pa
sibaigė beveik 9 mėnesius 
užsitęsusi buvusio karo me
tu Šiaulių apygardos nacių 
komisaro Gevvecke ir jo šta
bo viršininko Bobbo. Jie bu
vo kaltinami dėl žydo Ma- 
zoweckio pakorimo.

Gewecke nuteistas 4 ir 
pusę metų kalėti (14 mėne- 

> šių jau atkalėjo), Bobb dėl 
senatvės liko nenubaustas, 
bet teismo išlaidas turės ir 
jis sumokėti. O tų išlaidų su
sidarė 100,000 markių. ' i

Teismas apklausinėjo 82 
liudininkus. Jų tarpe buvo 
ir dr. Domas Jasaitis, dabar 
gyvenantis netoli New Yor
ko.

Gewecke iki bylo s iškė
limo tarnavo draudimo į- 
staigoje netoli Luebecko.

| „Kas galėjo numatyti, 
į kad 1965 metais Vengrijoje 
bus teikiama daugiau lais
vės šviesuomenei, o rumu
nai pasidarys labiau nepri- 

, klausomi! Visi klausia, ko- 
i kale Expansion or Coexis-jdėl gyvenimas nuėjo tokiu

Kas Idtur rašoma
’ KAM PRAVERTI SAVO 

KIŠENES?

„Draugo“ vasario 2 d. ve
damajame Pr. Gr., konsta
tavęs, kad Alto ir JAV LB 
atstovai Chicagoje nesusita
rė (apie tai žiūrėkite Kelei
vio paskutiniame numery), 
daro tokią išvadą:

”Taigi mažiesiems nepa
jėgiant susikalbėti, visuo
menės akys krypsta į di
džiuosius (Aišku, galvoje 
turi Vliką ir Pasaulio Lietu
vių B-nę. Kel. red.) ir lau
kia iš jų aiškesnių, platesnių 
ir konkretesnių direktyvų, 
kas šiuo metu reikia padary
ti, kokiomis priemonėmis 
pasinaudoti ir kam savo ki
šenes praverti“.

Neliesdami čia kitų klau
simu, šia proga norime pri- 

• minti, kad tos „kišenės pra
vėrimo“ klausimu Vasa
rio 16 minėjime esame jau 
aną kartą pasisakę, būtent: 
kišenes turėtume praverti, 
kaip ir visada, tik Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Vasa
rio 16 proga turėtume auko
ti Amerikos Lietuvių Tary
bai. kuri surinktomis lėšo
mis dalinasi su Vyriausiu 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi-' 
tetų’ Tada mūsų auka pa
sieks tikrąjį tikslą, kuris vi 
siems yra pats brangiausias.

i vosūkius. Harvardo univer- 
į siteto prof. Ulam savo vei-

• * «

——_  ------------ v Vilimai iiucju luitiu

į tence. pavyzdžiui, apie tai Į skirtingu keliu Lenkijoje ir 
j taip sako: Čekoslovakijoje?

| „Chruščiovo nepasiseki
mai įrodė ir jo asmens silp-1 lokiu būdu Sovietijos 

į nybes (viršūnės jas pavadi- viršūnės stovi prieš tragišką
no „hairbrained schemes 
skysto proto planais) ir 
prieštaravimus, kurie, Stali
nui miius, iškilo Rusijoje ir

pasirinkimą. Profesorius pa
sakoja :

„Viršūnės yra verčiamos 
įūpintis savo pavaldinių e

komunizmo pasaulyje. Prieš konomine gerove, pateikiant 
ir platesnių laisvių jų kultū
riniams siekimams. Jos gal 
norėtų istorijon Įeiti kaip 
Sovietijos žmonių išlaisvin
tojos iš stalinizmo baiseny
bių, kaip sugi ąžintojos žmo
niškumo (?) ąr vairuotojos

viršūnes iškilo reikalas ras- 
i ti tokį atsiribojimą nuo sta
linizmo. kuris nepažeistų 
vienos partijos diktatūros. 
Tarptautinėje politikoje gi! 
reikėjo rasti tokį santykia
vimą su Amerika, kad jis ne- 
išvirstų.atpųųniu karu ir ne
kliudytų komunizmui plisti, 
res čia stovėjimas vietoje 
atsilieptų nė vien tarptauti
nėje plotmėje, bet ir Sovie- 

j tijos viduje.
I
! „Šalia to atsirado reika
las ir raudonojo pasaulio 
tarpusavio Santykius kitaip 
tvarkyti, nes Rytų Europą ir 
kitus kraštus pasidarė nebe
įmanoma valdyti Stalino bū
dais. Bet kur rasti autono
mijai ribą? šį galvosūkį 
sprendžiant, vis labiau į 
Maskvos ratus pradėjo kai
šioti pagalios Kinija, tiesiai 
sakydama:

į ’ateities bangą4 —žmoniš
kąjį komunizmą. Bet tos pat 
viršūnės serga ir nepagydo
ma baime, kad perdidelės 
nuolaidos gali išvirsti nesu
valdoma laisve, kuri išgriau
tų visą santvarką. Galima 
sakyti, kad panaši būklė Ru
sijos istorijoje nėra naujie
na : lr caras Aleksandras su 
ja grūmėsi baudžiavų pa
naikinimo išvakarėse“.♦ ♦ ą

SPAUDĄ BEVARTANT

Rastais apie Sovietiją iš
garsėjęs anglas Robert Con- 
quest Amerikos kongreso 
komisijai pareiškė, kad da
bartinėje Sovietijos viršūnė
je sėdi „trečiaeilių sugebė
jimų“ vyrai. O gyvenimo ei
ga jiems stato sunkius gal-

Žinoma, tokias gyvenimo 
pakištas problemas spręsti 
būtų sunku ir ne „trečiaei
lių“ gabumų diktatoriams, j O prie jų dar prisideda ir 
vis augantis tautinių santy
kių klausimas „federacinė
je“ sovietinių respublikų są
jungoje. J tai atkreipia dė
mesį amerikiečių žurnalo 
Newsweek Maskvos biuro 
vedėjas Dombergas, kuris 
apvažinėjo tiek Sovietijos, 
kiek tik jam leido.

Ne rusiškose respublikose 
jis visur pastebėjo vietinio;

Apie Rytų Europą prof. | tautiškumo stiprėjimą ir 
Ulam sako: Maskvos nesugebėjimą jį

•>.i.

„Tikrasis Sovietijos val
dytojų siekimas yra rasti 
kompromisą su Amerika, 
kad būtų galima laikinai at
sikvėpti ir. palaikant ato
minių ginklų monopolį, vieš
patauti raudonajame pasau
lyje“.

♦ • •

patenkinti, šiemet Maskva 
skaičiuoja savo gyventojus 
(tai darys šiemet ir JAV). 
Sakoma, kad didrusiai jau 
būkštauja, kad valstybėje 
kitataučių gali pasirodyti 
daugiau, negu didrusių.

Prof. Ulamo žodžiais:

„Viešpataujančios Sovie
tijos viršūnės, be abejo, 
trokšta, kad gyvenimo rei
kalaujamas liberalizmas 
vystytųsi atsargiai, nepa
žeisdamas partijos galvų 
diktatūros. Tarptautinėje a- 
renoje jos trokšta tokio su
gyvenimo, kuris nekliudytų 
plisti sovietinei įtakai

Puikioje Eikš klubo vieto
vėje įvyko metinis Hon- 

, Yock vakarėlis, kurio orga- 
i nizatoriai ir vykdytojai yra 
vietiniai stambūs lietuviai ir 
lenkai. Bet daugiausia čia 
įsijungė lietuviai Jonas Bar
tis, W. Raudonis. Jonas 
Chesson (česiūnas), Julius 
Šimkonis, Pranas Lapinas,

Į Viktoras Žibolis. Pundzevi-j 
cius ir kiti.

Jų žmonos paruošė sk: 
nius lietuviškus - lenkiški 

' valgius (dešreles, balandi 
i liūs, varškėčius, kumpį ir.
; stiprius krienus!). Dalyvj 
vo per 200 svečių (nes tilt 
tiek vietų ir ynu Įdubę). Po 
valgių buvo šokiai, kuriems 
grojo lenkų jaunimo orkest- j 
rėlis — Kavalieriai.

Eikš draugija per metus 
suruošia visą eilę atskirų 
tautybių vakarų. Pav., ne
trukus bus airių, Kanados 
prancūzų, po to italų ir kitų 
parengimai.

Tik, rodos, būtų gražiau, 
jei lietuvių - lenkų vakarėlis 
pakeistų kiek paniekinan
čiai vengriškai skambantį 
Hon-Yock vardą į Baltic ar 
panašų.

Kor.

Deja, tokių nesuderinamų 
dalykų pasiekti nebūtų įma-1 
noma ir genijams, o ką jan 
bekalbėti apie tuos „tračta- 
eilių gabumų“ valdovus!

Žiūrovas I

W. COV1NA, CAL.
»

Mirė J. Dogams

Sausio 27 d. mirė senas 
Keleivio skaitytojas Juoza
pas Duganas. gyvenęs 138 
Mockinghird Lane. Velionis 
paliko liūdinčius žmoną Ag
nę, dukteris Rūtą ir Ritą su 
šeimomis ir sūnėną Juoza
pą Raulinaitį. Jiems gili už
uojauta.

Keleivio skaitytojas

MgąągggąiH
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KAS KUKO NEVEIKIA. 

VO NIEKAS NEPEOUA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas VAS 0COI9O8

Povilas Dargis prabyla radijo bangomis...

DETROITO

sankryžą#)). Mą- 
kalba D&sakirasvo 
f Yorko, vi$murie-

Nepiiklausomybės šventė, n^!t.
kaip rašiau pereitą kartą, tutti Nuklaa. Iš amerikioęHl
Detioite bus paminėta va- P“*** ^Xi822i?’

, sario 14-15 dienomis. nua-rwpublikonąą M *«*>-
Vasario 14 d. 7:30 vai. gaPJ Robert P. GrtMKn>

, vakare Lietuvių namuose , .
I bu3 tradicinis pagrindinio St J?®*
‘ minė ii mo kalbėtojo nairer- nlID0 choias ir tautiniųso- ! bS - “nJe. && ki, grupe

j didelį atlyginimą būrys vi- į Va^aU£n£^‘“ 
suomenininkų pasivaisins , . iT, /TT Į «u earbireu svečiu ir turės* Jaitvinimo tikslams aukot ir

- ’ J vių Tarybai.
Kiekvienam geram tteUr 

vinį minėjime dalyvavimas

kore^ondenci- 
ją iiuhpdamžg sužinojau, 
kad vasario 15 d. ryta ne Uk 
prie rotušės bus iškelta mO> 
sų trispalvė, bet ir prie Mer- 
cy kolegijos didžiųjų varių 
(prie W. Outer Drive butya-

Vasaris
n~’e

35 metai P. Dargia radijo
programai

Šiais metais sukanka 35 žeikių apskiViekšnių mies-
nietai, kai Povilas Dargis 
vadovauja Pittsburgho Lie
tuvių radijo valandai. Kiek-

įaisvinimo reikalais.
Vasario 15-ji, sekmadie

nis, yra minėjimui skirta 
diena nuo ryto iki vakaro. 
Pit miausia, 9:30 vai. ryto 
prie miesto rotušės bus iš
kelta Lietuvos trispalvė. Iš
kilmių apeigas atliks jauni
mo atstovai, bet yra kviečia
ma ir visuomenė ten daly
vauti.

tik prieš 11 metų pastatytų Shaker Heights, Ohio, savivaldybės 
kuris atsiėjo $800,000. Dėl to nukentėjo 15 asmeny, jų tarpe teisėjas, teismo sekretorius, ir 5 pa- 

Rimų griuvėsiuose rastas ir tas nusikaltėlis, kuris gal norėjus ausižudyti. -?

Visose trijose lietuviško-* POBŠais ŠV. Scbolaatlhf*S 
visose trijose netuvisKo- gjg įkėlimo an-

se bažnyčiose suma bus skir-; -711 Tta maldoms už Lietuvos lais- j el^°® į* atliktos 9:80 ryto, 
ve, už žuvusius jos gynėjus.* 0 juodimo —- tuojau po 
čia dalyvaus įvairių orga-’ . Pne^' visiems
nizacijų atstovai su vėliavo- 8kuvtan«s j namus, 
mis. |

Iškilmingasis aktas bus 
3 vai. Mercy kolegijos salė
ie. kur ir nernai, ir užpernai 
buvo (W. Outer Drive ir

Šauliai Klainūdoa-

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

atsisakydavo palydėti miru- 
'i»tautines kapines, bet tas 
laikas jau praėjo: šiandien 

Seniai Chicagos lietuviai, ir katalikų kunigai palydi 
kurių artimieji palaidoti ka- mirusį, pašventina jo kapą 
zimierinėse kapinėse, kovo- ir atlieka kitas katalikiškas 
ja su arkivyskupu kard. Co- apeigas.
dy dėl jo įvestos tose kapi
nėse nežmoniškos tvarkos

KAZ1MIERINĖS IR 
TAUTINĖS KAPINĖS

redaktorius Matas Zujus ir 
angliškai — Kings kolegijos 
prof. W. Francis Suringle.

Meninę programą sudarys 
rinktinės patriotinio turinio 
dainos ir muzika.

Rengimo komiteto pirmi
ninkas j|ra Vytautas Pau
lauskas, sekretorius — Pra
nas J. Katilius.

Iš Wilk stoties duodamas 
programas girdi Wyoming

telyje. Jo tėvas Jonas Dar
gis buvo knygnešys. Du bro- rf surengė Alto šaukiamą vi-

----- liai buvo liaudies mokyto- suotinę Amerikos lietuvių.
vieną sekmadienį 730 kilo-' jai. Jo brolis Kostas buvo konferenciją Pittsburghe . > atl7?r 
ciklų bangomis P. Dargis! savanoris-kūrėjas ir kovojo 1943 m. rugsėjo 2-3 d.d. ‘ ^ša 
perduoda lietuvišką muziką, T‘------------- ------------- ~ '
žinias ir apžvalgas Ohio,
West Virginia ir kitų vieto
vių lietuviams. Jo programa: baigė 
pasiekia per 100.000 lietu- gimnaziją.

Sausio 18 d. Lietuvių na
muose įvyko Klaipėdos at
vadavimo sukakties minėji
mas. Įdomią paskaitą apie 
aisčių kovas dėl savo jėgos 
skąitė Jonas Šv

vių, kurie gyvena 30 kolo
nijų.

Povilo Dargio valandėlė 
yra labai svarbus kultūrinis 
veiksnys vakarų Pennsylva- 
nijoje. Mat, Pittsburghe ir 
Allegheny kasyklų srityje

mokiniai (
už Lietuvos nepriklausomy- Rengiant šią^pirrnąją Alto j Kaunelienča raontažaj’Gin- 
bę. ~ i konferenciją, Dargio pa_ | toro krantas ) ir Dramos

Povilas Dargis 1925 m. stangomis dalyvavo senato- m®K®jy s*®
igė Šiaulių valstybinę nai ir kiti 'federalinės vai- XSi!5L-__A 

Dar moksleivis džios pareigūnai. Dar syar-
būdamas, jis bendradarbia-, biau, jo sukviesti United 

gimnazistų spaudoje: Press ir International Newsvo

laikraštėliuose ”Jaunystės korespondentai paskleidė
Godos“ ir ' Klasės Drau- žinias apie šią istorinę kon- 
gas“. Šiaulių gimnazijoje lerenciją po visą Ameriką, 
eilę metų veikė "Mūzos“ • jjs dažnai prabildavo į 
meno trupė. Povilas Dargis pavergtąja Lietuvą per A- 

nėra vietinio lietuviško laik- i vaidino ir deklamavo toje merikos Balso radiją. Jis 
raščio, kuris aprūpintų se-' trupėje. Jis net parašė sce- dalyvavo Alto delegacijose, 
nųjų ateivių ir čiagimių lie-, nos veikalėli "Telšių Plium- kai jos vizitavo prezidentus 
tuvių kultūrinius bei visuo- pi“. į Harry S. Truman ir John F.
meninius poreikius. Dargio I 1925 m. jis Įstojo i Lietu-1 Kenredy. Kadangi jis lietu- 
"spamuotas laikraštis“ (ra-j vos universitetą, Į teisių fa- demokratų pirmininkas, 
riofonas) apjungia 30 kolo-j kultetą, kur vienerius metus JAV demokratų partijos

sambūris (vieno 
Lauciaus kome

dija Tavojingas mokyto* 
jas‘). Vėliau buvo gerai pa
ruoštos vaišės.

Minėjimą surengė Vinco 
Tamošiūno vadovaujama S. 
Butkaus vardo ir Mykolo 
Vitkaus jūrų Švyturio vardo 
šaulių kuopos. Šaulės mote
rys visą 150 žmonių publiką 
nemokamai privaišino. Toks 
mecenatiškas minėjimą* yra 
bene pirmas Detroito lietu
vių istorijoje.

Iš valdybos pranešimo pa-
Sausio trale buvo tu ka 'aiškėjo, kad pernai kapinės J Klonio, Scrantono. Schuyl-

pinių sklypininkų susirinki *< P3*"?*’ apskrities, Bii.ghw.to-
$254.006 išlaidu, kad kam-'no, Eastono ir kitų rajonų 
nių turtas siekė $929,023, klausytojai.
kad pernai kapinėse palai-Į Rengėjai kviečia visus pa
dori 175 žmonės, o nuo ka- siklausyti šios Lietuvos ne- 
pinių pradžios iki 1969 m. priklausomybės minėjimo 
pabaigos — 8,588 žmonės, programos.

mas, kuriame paaiškėjo, 
kad dar mažai kas laimėta. 
Pasirodo, kad, jei artimieji
nepadaro iš anksto sudėtin
gų ir nelengvų žygių arkidi- 
ocesjoe kapinių administra
cijoje leidimui gauti miru
sio artimojo palaikams iki Susirinkime buvo praneš- ' 

ta, kad 5 direktoriai išbuvoduobės palydėti, tai numi-; , . .. . .,
rilius nukrauna kaip kokius 6 raetus lr Pe ,un butl Per"

rinkti arba naujai išrinkti. 
Balsavimo rezultatai to

kie: J. Skutas ir A. Tamke- 
vičius palikti garbės direk
toriais, perrinkti A. Micke
vičius, P. Milašauskas, J. 
Zalatorius, nauji išrinkti J. 
Milerytė ir V. Slenčiauskas.

Direktorių sekretorius y- 
ra M. Gudelis.

nijų ir yra vienintelis ryšis 
tarp tų išsisklaidžiusių lie
tuviu ir mūsų organizacijų 
veikimo.

? Povilas Dargis tikrai tin
kamas asmuo perduoti ra
dijo klausytojams lietuviško 
gyverimo aktualijom, šian
dien jis užima vadovaujan
čias vietas organizuotoje 
mūsų visuomenėje. Jis yra 
Pittsburgho Lietuvių Vaiz
bos Buto sekretorius, Ame
rikos Lietuvių Prekybos Rū
mų Centro direktorius, Pitts
burgho Lithuanian Country 
Club nary3, Amerikos Lie
tuvių Tarybos vicepirminin
kas. Tautinės Sandaros vi
cepirmininkas. Pittsburgho 
universiteto Lietuvių Kam
bario pirmininkas ir Nacio
nalinis Lietuviu Demokratų 
pirmininkas. Jis vra plačiai

studijavo. Brolio Jono kvie- Į konvencijų platformų ko
piamas, 1923 m. spalio mė-. mitetai jį dažnai pakviesda- 
ned jis atvyko pas brolį į Vo | apklausinėjimus Pabal-

RITTSBUBCH, RA.

Pittsburghą.
universitete

Čia Duquesne 
jis studijavo

tijo valstybių problemom. 
Antrojo pasaulinio karo me-

teisę. 1929 m. vedė Gertrū- \ (U 1943 p Dargis buvo 
da Platakyte ir pastoviai ap- i pakviestas į War Commis- 
sigyvero Pittsburghe. Į sjon patarėjus. Jis taip pat 

P. Dargis nuo pat atvyki- koordinavo tautinių mažu
moj Ameriką Įsijungė į lie- mtJ radijo programas, 
tuvišką veiklą. Jo pastango-i 1958 m. Pittsburgho apy- 
mis atsirado vakarinė lietu- gardos teismas jį paskyrė 
vių kalbos mokyklėlė, kurio- atsakingom pareigom visam 
je jis pats dėstė lietuvių kai- amžiui.
bą ir Lietuvos istoriją. 1930 Tikrai, reikia stebėtis P. 
metais jis ikurė SLA 353 Dargio energija ir patvaru-
kuopą Pittsburghe ir tas va
dovaujančias pareigas tebe
eina ir šiandien. Nuo 1930

mu. Tr taip Povilas Dargis 
nors ir turėdamas gausybę 
visokiu svarinu darbų. jau

žinomas Susivienijimo. Lie-j SLA viceprezidentu. SLA

metų jis dalyvavo visuose: 35 metaj kas sekmadienįįy- 
SLA seimuose. 10 metu jis s vni žodžiu ir muziką oer nu
buvo SLA 3-ciosapskrities: diia ištikimai suteikia na- 
n-rmmmkas 1<M4 metais I n„ trjfc TOhtijv lie.
P. Daleis buvo .išrinktas.tnviams. Radijo bandomis

tuviu Amerikoje preziden- į prezidentui K. J. Kalinaus- 
tas. Jau 14 metų vadovauja 
tai didžiausiai ir turtingiau
siai lietuviu savitarpio pa
šalpos organizaciiai. Jam 
prezidentaujant. Susivieni
jimo bendrasis turtas padi
dėio arti milionų doleriu.

Povilas Dargis gimė Ma-

jis atneša dali T ietnvos pri
, . . , siminimų radijo klausyto-
kui mirus, 1956 m. P. Dargis jaITW 
buvo išrinktas ŠIA prszi-J Linkime tom sveikatos ir 
dertu. Po to ps ^nvo šešis jr eeros kloties ir toliau va- 
kartus perrinktas SLA pre-' dnvauti PitMmntfin lietuvio 
ridentu visuomet gaudama, ra(,iio VatoodWei. Gero. sėk-
■T7?/ h-a ’U' • • • u !mfcl ,r TWema kitiems 

P. Dargis pirmininkavo darbams!
organizacinei komisijai, ku-1 R(

Šiais metais Pittsburgho 
ir apylinkės lietuviai Lietu
vos nepri klaušomybės pa
skelbimo minėjimą rengia 
vasario 15 d„ sekmadienį, 
3 vai. po pietų Lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos mo
kyklos salėje, South PittSs- 
burgh, Pa.

Jau yra sų$ųytą graži 
minėjimo programą. Ji susi
dės iš kalbų fr meųtofe da* 
lies. Kalbą
prezidentas 
vaidybos v 
Povilas Dą<gia,

Meninę dalį 
Pranciškaus 
tautinių šokių 
Šv. Kazimįąrų 
moksleiviai.

Minėjimu 
ko3 Lietu * 
burgho s 
vyzdingai 
Kazimiėro 
nas kun. 
kas.

Nora Lietuvos nepriklau-

džiovintus grybus į kamarą, 
kur juos palieka tol, kol, pa
togiam laikui atėjus, trakais 
išvežioja ir kabliais sumėto 
į duobes. 0 jei kas ir gauna 
leidimą savo artimąjį paly
dėti ligi duobės su kunigu, 
tai kunigas negali dėvėti 
jam privalomų bažnytinių 
rūbų.

Todėl visai pagristai tam 
susirinkimui vadovavęs dr.
Kasys Bobelis labai ragino 
nenuleisti rankų ir toliau ko
voti ir pagaliau visą reikalą 
išdėstyti pačiam popiežiui.

Tokia padėtis yra kazi- 
mierinėse kapinėse. Visai 
kitokia tautinėse kapinėse.
Šiomis dienomis buvo ir jų 
sklypininkų susirinkimas.
Jame išklausyta, kas valdy
bos padaryta ir kaip numa
toma toliau kapines tvarky
ti. Vadinasi, čia patys skly
pų savininkai yra kapinių 
šeimininkai, jie tvarko ka- j- nepriklausomos Lietuvos 
pines, kaip išmano, niekas į 5uvusjų Darbo Federacijos 
ii šalie, negah , kapini, rei- vadų teisininkas Petras Jo-

CHICAGO. ILL.

V. Andriuliui 80 metų
Vilnies redaktoriui Vin

cui Andriuliui vasario 4 d. 
sukako 80 metų amžiaus. Ta 
proga jį pasveikino net pats 
Lietuvos komunistų šių die
nų vadas Antanas Sniečkus.

HUDSON, N.Y.
Mirė Petras Jočys

Sausio 30 d. mirė vienas

kalus kištis ir nėra pavojaus, 
kad jas kas nors pasisavin
tų.

Jose gali amžino poilsini 
atsigulti betkurios tikybos I 
žmogus. Jis gali būti palai-i 

SLA d***8 he bažnytinių ir su 
bažnytinėm apeigom. Nie
kas tam nekliudo ir nenuro
do. kaip reikia darvti. Tai

čys, buvęs seimo narys. Ve
lionis buvo gimęs 1894 m 
Šešuolių vai.

LIETUVOS ŠVENTĘ 

MINĖS PER RADIJĄ

Wilkes-Barre, Pa^ Bend- 
sas lietuvių organizacijų ko-

SPECIALIAI
I LIETUVĄ!

Muitas ir kitos išlaidos į- 
skaitytos. Gavėjos nidu> 

nemoka
II--605 ................ $31^0
4’/2 sv. rūkyto bekono, 2*4 
sv. taukų, 4*/4 sv, ryžių, 
4*4 sv. cukraus, 4*4 8V- 
kvietinių miltų.
II—607 ............... . $34.7$
20 sv. kvietinių miltų, 20 
sv. ryžių.
SPECIALUS I ....
10 sv. taukų. 10 sv.
nių miltų, TO sv. ryžto, 
sv. cukraus.
DELIC1OUS...........$424$
1*4 sv. derintos kavos, 1 
sv. šveicarų šokolado, 2H 
sv. cukraus, 2*4 sv. ryžių. 
l*/į sv. sviesto, 1*4 sv. švei
carų sūrio, 1*4 sv. rūkyto 
bekono, 1*4 sv. rūkyto 
kumpio. 2*4 sv. maiiytų 
vaisių, 2*4 sv. marmelado, 
2*4 sv. kvietinių U4 
sv. geriausių pyragaičių ir 
vaflių.
10 SKARELIŲ .. $4AM 
5 vilnonės skarelės be kutų, 
su didelėmis ar mažomis 
gėlėmis ar turkiškais raš
tais, įvairių spalvų, ir 5 šil
kinės įvairių spalvų.

ITALŲ NAILONO
LIETPALČIAI

Vyrų ar moterų, visokio 
dydžio, tamsiai mėlynos, 
tamsiai žalios, tamsiai rus
vos spalvos.

1 lietpaltis — $25.90
2 lietpalčiai — $39.30 
SPĖČIAU PASIŪLA

Dirbtinio kailio paltas iš 
garsios Borgana medžia
gos, minko imitacija (tam
siai rusvas) arba dirbtinio 
karakulio (juodas) už ne
girdėtai pigių kainų —$99. 
UŽSAKYKITE TUOJAU! 
Užsakykit tik r e r

INTERTRADB 
EKPRESS CORP.

125 Eaat 23rd Street 
New York, N.T. 1991$ 

Paprašykite veliu 
katalogui

__ parama tik nuo _ mirusiuiu j mitetas rengia Lietuvos ne-
ijog j artimųjų. Teisvbė, buvo lai-; p, jklausomybės paskelbime 

kas, kada katalikų kunigai, sukakties minėjimą per ra- 
| diją — sekmadienį, vasa- 

T 3 r—— - — i rio 15 d. iš Wilk radijo sto
ties (980 k.c.), Wilkes-Bar- 

somybė šiuo metu ir sutruk- re. Programa prasidės 1 vai 
kūriau pa-' dyta, bet jos idėja visada' popiet ir tęsis visą valandą. 

h l !w mumyse gyva, ir mes tol j Programą ves taikos tei- 
bq- koyosime, kol ir vėl pri- sėjas Pranas J. Katilius iš 

Karaveo sįkęb Lietuva laisva ir ne- Scrantono. Kalbės Scranto- 
| no univergiteto profesorius 

Kovotojas ' dr. Antanas Kučas, "Garso“

» <



Puslapis Ketvirtu Nr. 6,1970 m. vasario 11 d.

Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

TAUTINĖS NUOTAIKOS' atskiri Lenino veikalai ir 
STIPRĖJA I rinkiniai. Ir leidžiami tie

i raštai dideliais tiražais.
Lietuvoje pastebimas tau

tinių nuotaikų stiprėjimas, 
priešinimasis rusams — apie

Kokia duona Kretingoje

tai paskelbė Bostono dien-i , Paėjai nusi-
raščio ”The Chirtian Scien- skuntlzl?i,m.leste Rejman0- 
ce Monitor“ korespondentėj“3
Charlotte Saikovski (sausio1 Jl įvežamajs kla. pėdos se-
26 d. laidoje). Ji pabrėžia: jn.3'. SUZ!.«^U!“;
"Lietuvoje vykstąs pasiprie-1 t3‘ Tlesal P3slskunde
šinimas okupantui, ypač; kretln»os ^ertojas. 
krašto rusinimui, ryškiai pa-!
stebimas ypač intelektualų' 
tarpe. Jie, kaip ir visi lietu-, 
viai, atkakliai priešinasi ru
sų kalbos brovimuisi”. \ idutinis Lietuvos gyven-

-Laikraštyje dar primintas tojo amžius — 72 metai, da- 
Tresus -redaktoriaus G. Zi- i bar krašte gyvena 3 milionai 
mano straipsnis Maskvos • 100 tūkstančiu gyventojų.— 
Pravdoje, kur jis buvo nusi-1 šitaip teigia, atsakydamas i 
skundės nacionalinių nuo-j Tiesos klausimus, Centrinės 
taikų išbujojimu Lietuvoje. • statistikos ištaigos okup.

(E) Lietuvoje pareigūnas P.
I Adlys. -Jis pateikė žinias, ry- 

Pakeitė pensijų tvarką į šium su sausio 15 d. pradė- 
Nuo sausio 1 d. pradėjo' tu ir sausio 22 d. baigtu gy- 

veikti kita pensijų išmokė- ■ ventojų surašymu. Lietuvoj 
jimo tvarka. Dabar vieniem į šis buvo antrasis gyventojų 
bus išmokama visa pensija,’surašymas (piimasis 1959). 
o kitiem tik 50%. Pensija ir! Adlys pripažino, kad sie- 
uždarbis drauge sudėti ne- metinis surašymas virto 
gali viršyti 300 rublių per' "savotiškais sociologiniais 
mėnesį, jei ta suma didesnė,! tyrinėjimais“, kad gyvento- 
tai pensija mažinama. i jai buvo verčiami atsakyti i 

į sudėtingus klausimus. Pav.
• _ . . . ii i jie buvo klausiami, kurią ki-
Lenino rastai lietuvių kalba (( y Sovietų

Komunistų partijos istori- jungos) tautų kalbą jie mo- 
jos instituto mokslinis bend- ka. gi stambiausiųjų Lietu- 
radaibis Z. Vasiliauskas ra- vos miestu gyventojai turė- 
šo, kad po karo baigiami jo paaiškinti ir apie trans- 
leisti 45 tomų Lenino raštai,portą, būtent, kiek jie su
kati viso labo sovietiniais gaišta laiko kelionei į darbą 
laikais Lietuvoje išleista 124 ir pan.

Lietuvoje 3,100,030 

gyventojų

# - |

Neįvykdomi žemės ūkio pianai
Okup. Lietuvos ūkis šių! 

metų angoje įžengė į pas
kutiniuosius penkmeio me
tus. Ketvirtųjų, 1969 m., re-i 
zultatai. kaip paaiškėjo, nė
ra džiugūs. Į atsilikimą ypa
tingai pieno ir mėsos ūkyje 
su dideliu įūpesčiu nurodė 
V. Vazalinskas. okup. Lie
tuvos Ministrų Tarybos pir-j 
mininko pavaduotojas (Tie-į 
sa, nr. 302, 1969).

Vazalinskas teigė: 1969 
metais ne tik neįvykdytas! 
pieno ir mėsos užduotys, 
bet ’’pirmą kartą per eilę 
metų neįvykdytas cukrinių 
runkelių pardavimo valsty
bei planas, vargu ar bus į- 
vykdytas linų produkcijos 
realizavimo planas“.

Pieno pardavimo valsty
bei srityje, kaip pabrėžė Va- į 
zalinskas, tą pardavimą 
"gana žymiai sumažino Bir-' 
žų, .Jonavos, Mažeikių. Pa-Į 
svalio. Rokiškio, kupiškio iri 
kai kurie kiti rajonai“.

Pieno gamyboje, kaip da-! 
bar paaiškėjo, žymus atsili-j 
kimas, palyginus su mėsos; 
ir kiaušinių gamyba bei pa
ruošomis (pardavimu vals
tybei). Štai mėsos pristaty- 
mai-paruošos nuo 1965 m.' 
išaugo 60 proc., kiaušinių— 
78 proc.. tuo tarpu pieno —• 
Vos 19 proc.

Pieno supirkimas iš gy-į 
ventojų kaikuriuose okup. 
Lietuvos rajonuose buvo y-j 
patingai žemas. Pav.. Plun-i 
ges rajone sumažėjimas šie-! 
kė net 75 proc.. Telšių —62 
proc., Šilalės — 55 proc. Iš 
metų pradžioje individua

liai laikytos vienos karvės! 
1969 m. buvo vidutiniškai! 
supirkta apie 462 kg. pieno. į

Tuo tarpu, kaip teigia Va
zalinskas. pieno "gamybos; 
kryptis geriausiai atitinka 
mūsų respublikos gamtines, 
sąlygas, ir ji yra kertinis, 
akmuo kitoms gyvulininkys- i 
tės šakoms vystyti”.

Kodėl keliamas rūpestis, 
net savotiškas aliarmas pie
no gamybai sumažėjus? 
Čia nurodoma ir visa eilė 
priežasčių. Pašarų trūksta į 
— tai vienas trūkumas.Į 
Permažai rūpinamasi kar- i 
vių produktyvumu ir ypač j 
karvių skaičiaus didinimu, j

Iš Vazalinsko pianešimo- 
straipsnio seka, kad per ket
verius penkmečio metus kar-i 
vių skaičius visuose ūkiuose! 
tepadidėjęs vos 4 proc. iri 
tai įvykę tik pirmaisiais! 
penkmečio metais, taigi,. 
1966 m. Klaipėdos rajone! 
karvių skaičius net sumažė
jęs.

Mėsos ūkio srity taip pat 
neįvykdytos "bendros pa
ruošų užduotys“ (t. y. mėsos 
gaminių pristatymas valsty
bei. -E.), nors ir pasiguosta, 
kad palyginus su 1958 me
tais. pernai mėsios gamyba 
kolūkių ūkyje padidėjusi 14 
proc., gi pačios paruošos— 
16 proc. Visoje Lietuvoje 
mėsos pernai buvo pajuosta 
8 proc. daugiau, negu 1968 
metais, nors iš gyventojų ir 
suplikta mažiau gyvulių.

Keliamas reikalas didin
ti kiaulienos gamybą, ypač 
dėl to, kad kiaulių skaičius

Viršuje nužudyto angliakasiu vado Yablonskio sūnus 
Eenneth ir kitas sūnus Joseph. Vidury Edna Gilly, vieno 
iš įtariamų žudikų Gilly svainė (kairėje) ir Annette Gil

ly (dešinėj) jo žmona, kuri taip pat kaltinama dalyvavusi 
tame sąmoksle. Apačioje prokuroras Robert Krupansky. 
kuris veda tardymą, ir kita Gilly svainė Huddleston.

F f 8

Pietų Afrikoje mokinius vežęs autobusas susidūrė su 
pašto autobusu. Žuvo 23 vaikai ir 13 sužeistų, iš jų 6 la
bai sunkiai.

SOVIETIJOJ GRIEŽTAI

BAUS DARBININKUS

Sovietijcs darbo unijų 
viršininkas A. Šelepinas pa
smerkė darbovietėse įsivy
ravusį tinginiavimą, disci
plinos stoką, girtavimą ir ki
tas darbininkų ”ruodėmes“ 
ir paskelbė griežtą kovą 
prieš darbo dienų praleidi
nėjimą ir laiko gaišinimą.

Tuo nusikaltę darbinin
kai būsią baudžiami pa
smerkimais susirinkimuose, 
o jei tai negelbės, "draugiš
ki teismai” atims atostogas, 
bus išbraukti iš sąrašų bu
tams gauti, praras vyresniš
kumo teisę, neteks algų 
priedu, pagaliau gali būti 
net pašalinti iš darbo.

KELEIVIO PRENUMERATORIAMS KANADOJE

Kadangi Kanados doleriai yra 8% pigesni, lai pra

šome čekius ir money orderius išrašyti JAV doleriais, nes, 

jeigu jie bus išrašyti Kanados doleriais, kai tenka už juos 

primokėti 8%. Taip pat prašome daryti ir išsirašant ii 

Keleivio knygų.

UŽ GOBŠUMĄ TENKA 

ATSAKYTI

Vokietijos vaistų bendro
vė Gruerenthal pagamino 
raminančius vaistus Thali- 
domide ir, pakankamai jų 
neišbandžiusi, išleido apy
varton. Vaistai, atrodė, vei
kia gerai, juos vartojusios 
ypač gimdyvės buvo labai 

1 patenkintos. Bet neilgai tru
kus pastebėta, kad tuos 
vaistus vartojusios moterys 
gimdo vaikus su Įvairiais 
trūkumais: tai be kojų, tai 
be rankų ar kitaip sužalo
tus. Tyrimai parodė, kad čia 

i kalti tie minėtieji thalido- 
j mide vaistai.
I

Daugiausia jų aukų (spė- 
i jama apie 2,000) buvo Vo- 

.1 kietijoje. Nukentėjusios iš- 
1 kėlė firmai ieškinius, į teis- 
, mo suolą pasodinta 7 firmos 
. vadovai kaip kriminaliniai 
' nusikaltėliai. Byla tęsiasi 
! nuo 1968 metų gegužės pra- 
i džios.

Dabar firma pasiūlė 27 
mil. 300 tūkstančius markių 
nukentėjusiem ir iškėlusiem 
teisme ieškinius, su są
lyga, kad byla būtų nutrauk
ta.

Dauguma jau sutiko susi
taikyti, bet tai nesustabdė 
bylos firmos vadovams.

Lietuvoje padidėjęs 30 proc.' me linų pluošto paruošų pla-
Šalia pieno, mėsos, kaip niJ \ . __ .

skelbiama, menkos naujie-j Tiesa, viena kliūčių —tai 
nos ypač vad. techninių kui-( šiais metais buvusios nepa- 
tūrų srity. Pav., kaip nurodė lankios gtemtos sąlygos li- 
Vazalinskas. per daugelį; nams. Betgi, kaip pripažįs- 
metų pirma kaitą neivykdy-i *a ir Vazalinskas. daugelyje 
tas cukrinių runkelių pa.! rajonų ir ūkių į linus buvęs 
ruošų planas. Pav., Joniškio, | kreipiamas visai mažas dė-
Biržų, Akmenės rajonuose • mesYs- „ 
neparduota nė pusės pla-1 Žinoma. \ azalinskui ar 
nuoto cukrinių runkelių kie- Tlesai neparanku nurodyti 

i tikrąsias to "dėmesio ne- 
. kreipimo“ priežastis. Bet 

Dar blogesnė padėtis linų; jos aiškios: lietuvis ūkinin- 
ūkyje. Tegur kalba pats Va- kas nelinkęs vykdyti 
zalinskas:

"Užplanuoto derlingumo
negauname, pasėlių plotus; gas ne jam, bet daugiau re-

"TU JUK TIK ŽYDĖ

IŠ RUSIJOS“

Anglai yra laikomi labai 
i mandagiais žmonėmis, bet 
• gal tokiu nelaikytume bu

vusio Anglijos užsienio rei
kalų ministro. įžymaus dar 
biečio George Brown. Jis 
yra nepaprastas stačiokas 
todėl yra ir visokių anekdo
tinių pasakojimų apie jo iš
daigas, kai dar jis buvo už
sienio reikalų ministras

Neseniai jis buvo priva
čiai nuvažiavęs į Izraelį. 
Ten jam užsienio reikalų 
ministras Eban surengė pri
ėmimą/Jame Brown, bedis- 
kutuodamas įvairius klausi
mus su ministre pirmininke 
Goldą Mair, jai atsakė:

"Juk tu tik žydė iš Rusi
jos, atvykusi čia iš Ameri
kos

Buvusiam Izraelio 3augu 
mo viršininkui gen. Herco
gui jis "pataręs“ — "nesi- 
šypsoti taip kvailai“. Į gin 
čus įsikišusiam Anglijos am
basadoriui Bames Brown 
sušukęs: "Nutilk!“

"pa
ruošų plano”, nes žino, kad Žurnalistų klausinėjamas, 
jo linų derlius bus naudin- ar nemanąs kiek pasikeisti.

aiškinęsis, kad ne jam da 
sumažinome ir priėjome iki žimui — Sovietų Sąjungai, bar keistis, sulaukus jau 55 • 
to, kad eilę metų neįvykdo-1 (E) metų amžiaus,

<

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams!

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs, vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos 
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 
DAUGIAU NEGU PER PUSĘ

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl. 
Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
II tomas, 480 psl.

Kaina buvo $6.00, dabar ...................... $2.00.

D1ENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kL, pridėta daug dokumentų

Kaina buvo $6.00, dabar ....................... $2-00.

PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar........................ $2.00.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO
VIETŲ RUSUA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ii kt

Kaina buvo $2.50, dabar ............. 75 centai
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną. 
ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS! 

.Pinigus siųskite:
KELEIVI S 

636 Broadvray 
So. Boston. Mass. 02127

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidente dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, i-ji dalis 302 psi., kaina .... $2.09 

antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00

Perkam abi dalis kaina tik ...................................... $6.50
»

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 17b psi., Kama................................. ... ..................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psi.. .50 cnt. 
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
/0 puslapių, kaina.................................. .............................. $1.00
Prank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
»879 m. iki 1955 m. 190 psi. kieti virš. kaina seniau
juvo $6.00, o dabar tik........................................................$2.00
Oic&gietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
>5 puslapiai, kaina....................................................... , $1.00

Dan Kui ličio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00

* •
Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj 

636 Broadvray, So. BoAon, Mas*. 02127

Tebūna laukiamasis Jūsų svečias
KELEIVIS“ I Užprenumeruokite ji 

savo bičiuliam!

»
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Pasikalbamas 
Maikio sn Totu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

tė. kad kunigai negalėdavo . 
ilgai jose ir pabūti. Pavyz-j 
džiui, Mt. Carmel miestely, 
Pennsylvanijos kasyklų ra
jone, šv. Kryžiaus lietuvių 
paiapijoj per 20 metų perė
jo 17 kunigų. O sekančiais 
septyneriais metais buvo net 
10 įvairių klebonų, šeši jų 
svetimtaučiai — airiai ir slo
vakai. Buvo riaušių ir Nev 

' Britaino parapijoj, Connec- 
j ticut valstijoje, kui* kunigai 

1 uždėjo kiekvienai parapijie
čio šeimai po $100 metink 
mokesčio, o kurie atsisakė 
ar neišgalėjo mokėti, tiem; 
neduodavo jungtuvių, ne 
krikštydavo vaikų ir mirų 
šiųjų neįleisdavo bažnyčion 
Todėl parapijiečiai sukilo.

— Ale aš norėčiau dau 
giau žinoti apie tas mušty 
nes bažnyčioj, kur lietuviu 
mušėsi su vyskupo policija 
Pasakyk, kaip tai atsitiko*.

— Kaip sakiau, tai buvę 
Shenandory. Lietuviai tenai 
pastatė sau bažnyčią savais 
pinigais, bet kun. Strupins- 

I kas, parapijiečiams neži- 
nant, užrašė ją airių vysku
pui kaip ”Polish Church“. 
Kai lietuviai apie tai sužino
jo, jie pakėlė prieš Strupins- 
ką tokį triukšmą, kad vys-

Jiems rūpi SLA niurnai į
: r < >

SLA. arba Susivienijimas] P* Dargis gertų. Taigi, jei 
Lietuvių Amerikoje, yra di-[ kas skaitė ’Laiko Žody“,! 
džiausią ir turtingiausia mū- kad Dargis operuoja ”išcė-;išgė

rimais“. težino, kad tai yra 
šmeižtas.

Ir. beveik visi kiti ant jo 
suverčiami kaltinimai yra 
melagingi. Jis kaltinamas, 
kad “vienas operuoja arti 
keturių milionų iždu, beveik 
viena ranka... Povilas Dar
gis beveik vienas operuoja 
pirkdamas Šerus...“

sų organizacija išeivijoje.
Savo turtą ji skaičiuoja mi- 
lionais. Todėl yra tokių žmo
nių, kuriems rūpi prie tų mi- 
ionų prieiti. Bet. jų nelai
mei, šį turtą budriai saugo
ja žvali SLA Pildomoji Ta
ryba. Todėl jie suka savo 
galvas ir daro planus šitai 
Tarybai pašalinti ir patiems 
jos vietoje atsistoti. Tai bū- 
ų vienintelis kelias, kuriuc Tai yra melas, nes Susi-.r . ... _ •••• • i • - z/

— Žinai, Maiki, kad aš 
jau visą pypkę išrūkiau, ta
vęs čia belaukdamas. Pasa
kyk. kur buvai užkliuvęs?

Aš nenoriu skubėti, tė-

■ kūpąs buvo priverstas iskel 
«ti, jį kitur, o jo vieton atkėlė

------------------- —---------- 1 kun. Lenarkiewiczių. lietu-
i viškai nemokantį lenką. Lie-

— Gali būti, Maiki. juk tuviai pradėjo dar labiau 
visi mes buvom katalikai, maištauti. Ir reikėjo ! Jie pa
tik vėliau priviso bedievių. sistatė bažnyčią sau, o vys-!

— Bet pastatyti bažnyčią kūpąs bruka jiems kunigą 
tais laikais buvo nelengvas kurio jje negali suprasti

ve. Kažkur skaičiau, kad ru- uždavinys, tėve, nes reikėjo Neapykanta prieš jį priėję
coi tuvi ičmintincro nnenl/i. nomošro itinirm n Vnlnniinc v • a- i___ i ii-___ A.... Xsai turi išmintingą posakį 
lėčiau važiuosi, toliau būsi. 
Reiškia — ilgiau gyvensi.

— Ale mudu negalim ma- 
rūdyt, Maiki. Reikia važiuo
ti Chicagon.

— O koks ten reikalas?
— Reikalas svarbus. Mai

ki. Švento Kazimiero kapi
nių trubeliai vis nesibaigia. 
Reikia žmonėms pamačyt. 
juk jie mūsų tautiečiai, lie
tuviai ir katalikai.

— Gaila, tėve, kad jie ne
pagalvojo apie tai seniau, 
kai steigė tas kapines.

— Tada, Maiki. tokios 
bėdos nebuvo. Visi džiaugė
si, kad numirę turės kur sa
vo kaulus priglausti, ir pini
gų lietuviškoms kapinėms 
nesigailėjo.

— Bet gaila, tėve, kad jie 
tas kapines užrašė sveti
miems, kurie dabar naikina 
visas lietuviškas žymes tose 
kapinėse.

— O ką jie galėjo žinoti, 
kad taip bus?

— Galėjo žinoti, tėve, nes 
apie tai rašė socialistų laik
raščiai. Ir galėjo matyti, kas 
darėsi pirmesnėse parapijo
se, kurių turtai buvo užrašy
ti popiežiaus vyskupams.

— Aš to neatsimenu. 
Maiki.

— Turėtum atsiminti, nes 
tais laikais gyvenai Shenan
dory, kur lietuviai mušėsi 
bažnyčioje su vyskupo at
siųsta policija.

— Anistagat, Maiki, ne
atsimenu. Pasakyk, ko jie 
ten mušėsi?

— Mušėsi gindami savo 
kalbą ir turtą. Dėl to ir Chi
cagoje dabar kovojama. A- 
nų laikų kovos lietuvių baž
nyčioje plačiai yra aprašy
tos ”Lietuvių išeivija Ameri
koje“.

nemaža pinigo, o kolonijos Hgi to> kad jįe nutarė neisi 
buvo silpnos, lietuvių ne- ieisti jo savo bažnyčion. Vie 
daug. Vyskupai ir leidimų ną sekmadienio rytą užraki- 
neduodavo, jeigu matydavo, no bažnyčią nauju užraktu 
kad saujelė žmonių negalės įr patvs atsistojo su kuolais 

j bažnyčios ir kunigo išlaikv- jos gintį jeį kunigas ar vys
ti. Jie patardavo lietuviams kūpąs norėtų veržtis smur- 
organizuoti parapijas išvien įU
su lenkais ar kitų tautybių;
katalikais.. Iš pradžių ir bū- Koman. koman, čia ce- 
vo taip daroma. Tačiau dėl • kava istorija! 
kalbos skirtumų netrukus) _ Vyskupas pats nesibro- 
prasidėjo nesutikimai ir net) vė, bet jis nusistatė kitokiu 
muštynės tokiose bažnyčio-! bū(ju parodyti lietuviams, 
3e- į kad jis yra jų bažnyčios bo-

,ie galėtų prieiti prie milio- 
įinio SLA iždo.

Tačiau pašalinti SLA Ta- 
ybą netaip jau lengva. Jį 

būna renkama referendume 
keliu, atseit, visuotiniu narii 
balsavimu. Pii ma kuopos 
visuotiniu balsavimu nomi- 
moja kandidatus, o paskui, 
taip pat visuotiniu balsavi
mu, iš tų kandidatų išrenka 
Pildomąją Taryba. Vėliau 
susirinkęs seimas ją patvir
tina, ir ji ten pat prisiekia, 
kad ištikimai ir sąžiningai 
dirbs SLA gerovei.

Ka§ tad galėtų ją paša
linti ir pats jos vietą užim
ti?

Doru, teisėtu būdu to ne
padarysi. Todėl yra daromi 
sukti, nedori planai. Kai da
bar artėja SLA Taiybos rin
kimai. tai kažkas pradėjo 

J siuntinėti SLA nariams tokį 
’ spaudinuką, pavadintą “Lai

ko Žodžiu“ ( kuris niekina 
ir šmeižia dabartinę Pildo
mąją Tarybą. Ypač murzi
namas SLA prezidentas Po
vilas Dargis.

Kodėl ji 
sąs “negeras“ dėl to, kad 
jau kelioliką metų preziden
tauja ir nenori pasitraukti, 
laiko save “nepavaduoja
mu“. Ir toliau sakoma, kad 
tas “nepavaduojamas“, reiš
kia, prezidentas Dargis, 
“penkinėmis“, “išgėrimais“ 
ir “patakšnojimais per petį“ 
papirkinėjąs tokius kuopų 

kuriems SLA “

negeras? Jis e-

nanus,
— Tai turbūt jau komu

nistai buntavojo.
— Ne, tėve, tais laikais 

komunistu nebuvo. Nesuti
kimus keldavo lenkai kata
likai. Kai parapijos klebo 
nas būdavo lietuvis, tai len-

sas, o ne jie. Jis atsiuntė 
ginkluotą policiją, liepė lie
tuvius išvaikyti ir jų užra
kintas bažnyčios duris iš
laužti. Ir atvykus policija 
pradėjo lietuvius stumdyti. 
Mūsų žmonės — vyrai ir

kai nenorėdavo nieko baž- i rpotervs — pradėjo s murtui
nyčiai aukoti dar triukš
mą keldavo, kad kunigas 
perdaug “lupa“ už savo pa
tarnavimus. Gal jie čia ii 
turėjo pagrindo, nes kun. 
Juodyšius už krikštą imda
vo $5.00, kai tuo tarpu airių 
kunigas imdavo tik po 5(

: centų. Penki doleriai tais lai
kais buvo didelis pinigas, 
tėve.

— Aš žinau. Maiki. Ui 
penkinę žmogus galėjai nu 
pirkti galioną gero šnapso

— Ar lenkų kunigai buvc 
tuo atžvilgiu saikingesni. aš 
nežinau, tėve; bet mūsiškiai, 
kaip rodos, neturėjo jokie 
saiko. Pavyzdžiui, kun. Var 
nagiris Brooklyne buvo kal
tinamas. kad už našlės pa
laidojimą pareikalavęs $25. 
o kai jam pasiūlyta $10, jis 
atsisakęs ir kalbėti; bet ai
rių kunigas palaidojęs ją už 
5 dolerius. Todėl lietuvius 
kunigus lenkai vadindavo 
“lupikais“ ir “sukčiais“; o 
kai lenkų kunigas nuskusda-

— Tu. Maiki, žinai, kad; vo lietuvį, tai lietuviai kel- 
aš ant tokių 'knygų nelabai ■ davo triukšmą. Bet tai dar 
gramotnas, tai tu man išvi- j ne viskas, tėve.

priešintis. Juk čia ne centais 
i ertas turtas. Policija neturi 
teisės čia veržtis. Kai polici- 

11 ja išlaužė bažnyčios duris, 
be urmu susigrūdo jos vidun 
ir užsibarikadavo. Policija 
paleido savo buožes dar
ban. Pradėjo mušti lazdomis 
nėr galvas vyrus ir moteris. 
Ir lietuvių bažnyčioje pasi
pylė lietuvių katalikų krau
jas. Laimėjęs policijos buo
žėmis kovą, vyskupas trium
favo, o Sbenandoario lietu
viai verkė.

— Bet pasakyk, kokią tie
są vyskupas turėjo taip elg
tis? Juk bažnyčia buvo lie
tuvių, ar ne?

— Taip, tėve, lietuviai pa
statė ją savo centais ir ant 
savo sklypo, bet kun. Stru- 
pinskas slapta užrašė ją ai
rių vyskupui, ir vyskupas ta
po jos savininku. Todėl aš 
ir sakau, kad Chicagos lie
tuviai turėjo tą Shenandorio 
lietuvių skriaudą turėti gal
ioj ir, steigdami savo kapi
nes, turėjo žiūrėti, kad koks 
išgama kunigas neužrašytų 
jų turto airių vyskupui.

— Nu, jeigu taip. tai mu-

O kas daugiau?
— Skandalų parapijose 

kildavo ir dėl to, kad kuni
gai, parapijiečiams neži- du, Maiki, Chicagon neva- 
nant, užrašydavo jų turtą žiuosim, kad vyskupas ne
popiežiaus vyskupams. Pa- užsiundytų ant mūs polici-

rozyk, kas ten parašyta.
— Tėvas turėtum žinoti,

kad pirmieji lietuviai Ame
rikoje ėmė organizuotis, 
pradėdami parapijomis, ku
rių tikslas buvo pasistatyti 
sau lietuviškų bažnyčių. lapijose būdavo tokia suiru- jos. O ką tu su juo!

Geležinkelio nelaimė prie Buenos Aires (Argentinoj), 
kur žuvo daugiau kaip šimtas žmonių ir daug sužeista.

vienijimas jokių “sėtų“ ne
perka. Pinigai investuojami 
Ūktai į genausius (AAA ir 
AA) bonus (vertybės popie
rius) bei pirmuosius morgi- 
čius. Bet visa tai daroma ne 
vieno prezidento “viena 
ranka“. Bonus rekomenduo
ja Standart & Poor’s firma.
Tai visoj Amerikoj pripa
žinta rimčiausia šios rūšies 
specialistų organizacija. Ir 
jos rekomenduojamus bonus 
dar aps vaisto SLA Pildo
moji Taryba. Taigi netiesa, 
kad Dargis perka bonus vie- Į 
nūs, “vįęna ranka“. 1

Apie tokias vertybes “Lai-' 
ko žodžio“ orakulai, maty-1 
ti, visai nedaug teišmano, 
nes jie kelia klausimą, ko
dėl yra nupirktų bonų, kurie 
moka tiktai po 3 ir po 3 su: 
puse procentų, kai tuo tarpu j 
vra investmentų su “gėrės-1 
niais“ procentais? Ir pasta-1 
tę tokį klausimą, jie užveda'
pasaką, kad tokiais atvejais James C. Phillips, kuris, sako 
gali būti ir suktybių, kur or- ma, dalyvavęs sąmoksle nužu 
ganizacijos viršininkas pasi-J dyti angliakasių vadui Yabkms- kos valstybė neįsileidžia daly- 
dalija SU agentu jo gautu) kiui, bet ii to biznio pasitrau-: vauti varžybose dėl pasauUnin 
komisu. Kam čia reikia to- kęs ir painformavęs FBI, kas teniso čempiono vardo. Kaip ži

noma, P. Afriką valdo nuristai.

JAV įžymusis negras tcaiubtas 
Arthur Ashe, kurio Piety Afri-

ne ru

pi“. Ir tokie už jį balsuoją. 
Tai yra gero žmogaus var

do murzinimas. Bet kas gi 
tie murzintojai? Tai slapu
kai! Tiesa, “Laiko žodžio“ 
redaktorium pasirašo kaž
koks Balys .Jacikevičius. Bet 
“Tėvynė“ sako. kad asmens 
su tokia pavarde SLA narių 
sąrašuose nėra. Taigi jis ga
li būti vienas iš dviejų: arba 
jis nėra SLA narys, arba na-

kios pasakos? Ogi tam, kad < Yablonskį nužudė. 
SLA nariai pagalvotu, jog 
tain gali darvti ir SLA pre-j 
ridentas, pirkdamas “pi-; 
gios“ rūšies bonus.

Iš tikrųjų gi. bonai gerų. į 
stiprių korporacijų visada į 
moka žemesnius procentus,) 
ir jie daugiau perkami, nes. 
iie saugesni. Paprastai bo-i i 
nai visada moka aukštesnius J < 
procentus, nes jie nesaugūs, j) 
rizikingi — gali žūti inves-Į 
tuoti jūsų pinigai. ,

Ir bonai perkami ne iš pa
čių korporacijų, kurios juos 
išleido. Jie perkami biržo
je. brokeriams tarpininkau
jant, nes pats ir prie biržos 
neprieisi. Todėl juokas ima, 
kai “Laiko žodžio“ mand- 
rapypkiai klausia SLA pre-

rys, kuris nedrįsta savo pa- zidentą, kokius jis veda su-
vardės pasirašyti. Vadinasi, 
slapukas. Jis tačiau ne vie
nas. To spausdinuko antraš
tėj pažymėta, kad jį “sufab
rikavęs“ kažkokių “veikėju 
komitetas“, bet ir tie “vei
kėjai“' bijo savo pavardes 
pasirašyti, rašo visokiomis 
kaukėmis užsidengę. Bijosi 
vyrai, nes žino. kad už šlo
vės plėšimą galėtų patekti į 
belangę. Nes rašyti juodu 
ant balto, kad SLA prezi
dentas papirkinėja savo rė
mėjus “penkinėmis“, “išgė
rimais“ ir “per petį patakš
nojimais“ vra kriminalinis 
šlovės plėšimas.

Nors rašyti apie tokius 
subjektus rimtame mūsų 
laikrašty nevertėtų, vis dėl
to reikia pasakyti tiesą, kad 
melas nesuklaidintų genį 
žmonių.

Turiu pasakyti, kad aš 
SLA prezidentą Dargį jau 
seniai pažįstu. Aš matau jį 
ne tik SLA seimuose, bet ir 
Altos suvažiavimuose ir ki-

sirašinėjimus su kompanijo
mis. kurių bonus SLA per
ka? Tikrai tie žmonės juo
kingi. Norėtų valdyti Susi 
vienijimą, o nežino, kaip at
liekamos finansinės trans
akcijos — nežino, kad per
kant SLA bonus nesusiraši 
nėiamasu jokiomis kompa
nijomis.

O prieiti prie milioninio 
SLA iždo jiems labai ir la
bai norisi. Jie pasirinko jau 
ir kandidatus į Pildomąją 
Tarybą. Kaikuriuos jų aš 
pažįstu. Na, jie gali būti ne
blogi žmonės ir geri lietu 
viai. Bet to juk neužtenka. 
SLA viršininkai turi būti ne 
tik geri lietuviai, bet ir pa
tyrę organizacijos administ
ratoriai. O tokio patyrimo 
įsigyjama tiktai dirbant or
ganizacijos darbą ilgesnį 
laiką. SLA nariai gerai šitą 
tiesą supranta ir todėl bal
suoja už esamą Pildomąją 
Tarybą — naujokų vengia.

Greičiausias, taupiausias ir paprasčiausias kelias siųsti

savo giminėms į Lietuvą ir USSR 
yra nupirkti jiems

PREFERENTIAL SPECIAL ROLBLE CERTIFICATES 
— SPECIALIUS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS--

kuriuos galima pakeisti i pirmos rūšies prekes specialiose 
Vneshposyltorg’o užsienių valiutos krautuvėse

KOKYBfi YRA AUKŠTA 
KAINOS ŽEMOS

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės į bet 
kurią mūsų prisijungusių firmų:

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC.
716 Walnut Street, Phiiadelphi*, Pa. 19106 

Tet. 215 WA 5*3455 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 We*t 45 St., New York, N.Y. 10036 

Tel. 212 C1 5*7906
PACAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY, INC 

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 
Tel. 212—581*7729

ar j ju skyrius, ar tiesiogiai į:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. South, New York, N.Y. 10003 

Tel. 212—228*9547
ĮSPĖJIMAS !
Jei norite būti saugūs ir kad užsakymai būtų greitai at
likti, užsakykite TIKTAI per viršuje išvardintas 
firmas ar jų skyrius, kurios yra oficialiai pripažintos 
atstovauti Podarogifts, Ine.

tokiose suetose. Tokiais at-! !>'todėlmusų Susivten.jimas, 
vėjais neapsieinama be ban- ?'“ ‘okla ’t'P". ‘varkmga adresu 
ketų ir bičiuliškų pasižino.!,r turt"«a brohska or«an,-| 
nėjimų su “išgėrimais“, bet j zaC,Ja- I
aš niekada • nemačiau, kad S. Michelsonas

JAU IŠSPAUSDINTAS 

“KELEIVIO“ 1970 METŲ

Kalendorius
Jį redaguoja Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.00

Pernai pavėlavusieji kalendorių užsisakyti jo nebe
gavo. todėl n e s i v ė 1 i n kitę šiemet jį užsisakyti.

Pinigus kartu su prenumerata arba atskirai siųskite

KELEIVIS 
636 Broadvray 

So. Boston, Mass, 02127

f



KELEIVIS, SO. BOSTON

HUUI SUNS, Giliai liūdėdimoti 
1970 m. sausio atėa. 28 ė.
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DOMAS VELIČKA

aito' Dr-jos 
C įsėsti Orzaaizaci, 

n. Ii, 
Jos Betekus 

Lietuvoje

Advokatė dr. M. ftvcikauakieaė sutiko atsa 
kyti Į kataivio skaitytąją kiasnau 
rstoalaia. Tie klausiami turi btti 
informacinio poMdMa. Klausimas ir <4

Laiško reikia pažratėti, kad e 
akaity tujas.

siusti t

(NmM)
Juozas Tumas-Vaižgantai gimi 1869 m. rugsėjo 8 d. 

Mataičių kaime^ Svadaaų parapijoje, Rokiškio apskrityje. 
Mokėsi KunigMkiu prasmėje mokykloje, Daugpilio rea
linėje gimnazijoje. Jų baigė 1888 m. Kunigystės mokslus 
Tumas išėjo Kauno kunigų seminarijoje. Įšventintas ku
nigu, Įvairiose parapijose ėjo vikaro pareigas. Dėl lietu
viškos veiklos, kurios neapkentė ano meto prolenkiškai 
nusistačiusi bažnytinė vadovybė, kunigas Tumas nuolat 
buvo kilnojamas ii vienos parapijos į kitą. Tačiau Tumo 
tikėjimo Lietuvos laisve toks bažnytinės vadovybės elge
sys nepalaužė, nes kunigui Tumui-Vaižgantui buvo ne 
vistiek, kokia bus jo tėvynė Lietuva. Vaižgantas kūrė ne 
prolenkiškos ar prorusiškos, bet lietuviškos Lietuvos vi
ziją. Ir tą viziją jįs skelbė savo veiksmais ir savo raštais. 
Dėl to Vaižgantas į tą darbą ir pasinėrė visais savo talen
tais: kalbėtojo, organizatoriaus, politiko, žurnalisto, ra
šytojo.

O savo dinamišku temperamentu ir magnetiniu as
menybės patrauklumu Vaižgantas buvo viso krašto dėme
sio centre, ypač Lietuvos nepriklausomybės laikais. Vaiž
gantas buvo patrauklus ir seniems, ir jauniems. Ir jaunos, 
ir nebejaunos sutuoktuvininkų poros keliaudavo pas Vaiž
gantą j Kauną prašyti bažnytinio palaiminimo. Neatsi
žvelgdamas nei Į jaunavedžių dieviškumą, nei Į jų "be
dieviškumą“, tuos sutuoktuvininkų prašymus Vaižgantas 
patenkino su visu savo vidiniu švitėjimu. Kalbama, jog 
kartais, jaunavedžiams pageidaujant, jis juos palaimin
davęs net gamtoje, saulei tekant. Ir pats Vaižgantas la
bai mėgo saulę, o ypač jos tekėjimą.

0 kiek tų vaižgantiškų krikštynų! Ir čia kunigas Tu
mas nedarė jokio skirtumo tarp dieviškų ir vadinamųjų 
bedieviškų seimų. Jis be priekaištų krikštijo visus nauja
gimius. kurių tėvai to pageidavo.

Viena iš daugelio Vaižganto pakrikštytų (dabar gy-'l 

venanti Amerikoje — Warwick, Khode Island) yra Sau
lė Gedminaitč-daūenė, kurios krikšto tėvu buvo dr. Jonas 
Šliūpas, tasai pagarsėjęs bedievis ir didelis kunigų prie
šas. šis faktas rodo, jog kunigui Tumui būta vistiek, ar 
naujagimio krikštatėvis yra bedievis, ar krikščionių de
mokratų partijos lyderis^ O ir tasai laisvamanis Šliūpas, 
kaip matome, Vaižganto taip pat nesišalino. Ir. žinoma, 
dėl to, kad Vaižgantas nuoširdžiai gerbė Šliūpą.

Apskritai — Vaižgantui buvo mieli visi žmonės: nuo 
dešinės ligi kairės (net ano meto Lietuvos komunistai!).

Su kokia viltingą ištverme Vaižgantas dirbo Lietuvos! 
laisvės atstatymo ir jos kultūros įželdymo darbus, tėra 
galinta Įsivaizduoti, susipažinus su jo raštais. O knygų 
parašyta per 29 tomų. Tą literatūrinį palikimą sudaro: 
publicistiniai, moksliniai ir grožiniai raštai.

Vaižganto geriausiais grožiniais laikoma "Pragied
ruliai“ (dviejų tom^ą trijų dalių veikalas), "Dėdės ir dė
dienės“, "Rimai ir Nerimai“. Siais veikalais Vaižgantas 
nusipelnė ir lietuvių literatūros klasiko vardą.

Lietuvos nepriklausomybės laikmečiu Tumas-Vaiž
gantas buvo paskirtas Ętuno Vytauto Didžiojo bažnyčios 
rektorium (1929-193&), pakeltas Į kanauninkus (1921), 
pakviestas Lietuvos Universiteto literatūros profesoriumi 
(1922-1929) ir suteiktas jam literatūros garbės daktaro 
laipsnis.

Mirė Vaižgantas Kaune 1933 m. balandžio 29 d. Tai 
yra prieš trisdešimt šešerius metus, Mirė, bet nerašytuose 
žmonių atsiminimuose jis tebėra gyvas, jaunas ir šviesus.

Vienas mano mokinys kartą mane paklausė:

— Ponas toks ir toks, ar tikrai Vaižgantas nepaseno?

Į tą klausimą ąš jam atsakiau tolygiu klausimu:

— Ar paseno Amerikai Jurgis Washingtonas? Abra-' 
oma3 Lincolnas? Markas Tvrainas? O Vokietijai Goethe' 
ar paseno? Ta prasme ir Vaižgantas lietuvių tautai nei 
paseno, nei mirė. ,

•
Mano mokinys suirzto. I

(Pabaiga)

M Teisės patarimai
Nr. 6,1970 m. vasario 11 d.

j Skaitytojui Pennsylvania 

valstijoje

Tamsta turi kreiptis Į sa
vo banką prašydamas pa
keisti "beneficiary“ vardą. 
Tokiu būdu, Tamstai mirus, 
pinigai paliks tam, kurio 

sakymas spaasdiasims tisam skyriuje * vardas bus įvašytas Tamstos
te Keleivis sąskaitoje.

» ♦ •

Marija Nemeftgaitė
didžiai Lietuvai nusipelniusi MBtiaą ir vaikę 
darbe, visa savo jautria siela 
patekusias* į vargą, ilgametė ’’ 
pirmininkė ir Motinoms ir Vaiki 
jy Sąjungos narė, gimusi 1886 
ir kartu reiškiame nueėirdžią 
visiems Jos artimiesiems ir Ją 
h išeivijoje.

Sofija Lukauskaiti -Jasaitienė 
ir Elena Bilminaitė-Ciariioaieaė, 
buv. "Lietuvos Vaiko“ Dr-jos Centro vaid. narės;
Birutė Grigaitytė-Naviekienėir 
Domą Pavalkytė-Mleteviė-ienė, 
buv. 'Motery Globas Koedtoto pirmininkės;
Med.Dr. Aldona Čaraeckaitė-Biro- 
t i e a ė. buv. Motinoms ir Vaikams Globsti orga
nizaciją ir "Motinos ir Vaiko“ tarnais redakcinės 
komisijos aarė,
ir PhiL Dr. Vanda Daugirdaitė- 
Sruogienė, buv. "Lietuvos. Vaiko“ Dr-jos ir 
'Motinos ir Vaiko“ žurnalo,redakcinės komisijos■ - (,/ *1 J -*. **-

Dr. M. sveikauskas, Attornev ai Law.
Go opęrstivs Baak Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mam. 12132

Klausimas

Skaitytojui M Y. valstijoje

Ne siuntinių siuntimo į- 
monė, bet draudimo kompa- 

i nija moka už žuvusi siunti- 
j nį. Tam tikslui yra draudi

mas. Niekas neturi teisės 
"keršto sumetimais“ išmo
kėti nevienodai už dingu
sius siuntinius.

Įrodžius siuntinio vertę, 
draudimo kompanija turi už 
ji apmokėti draudimo sumos

tą advokatą pasiėmęs, kreip
tis Į teismą, prašydamas 

1967 metais peisiskyriau man atiduoti vaikų globą, 
su savo žmona. Yra du ma- Jei Tamsta pasakysi, kad
žamečiu vaiku: berniukas 7, reikalas yra be vilties, —as _____________________
metų ir mergaitė — 5 metų. nedarysiu išlaidų ir lauksiu.; ribose (within the limits of
Persiskiriant aš prašiau teis- kas iš to išeis 
mą, kad man priteistų vai
kus. nes jų motina niekam 
tikusi moteris. Teismas ne
sutiko: matyti, ji turėjo 
gudresni advokatą, negu aš.
Tiek to, ką darysi. Sakau, 
gal jiems ir nebus bloga su 
motina. Man priteisė mokė
ti už jų ir jų motinos išlaiky
mą. Buvo susitarta, kad aš 
turiu teisę savo vaikus pa
matyti ir. jei noriu, juos 5pa 
siimti per sekmadienius.

Iš pradžių viskas gera1 
klojosi. Buvusi žmona visuo
met išeidavo, prieš man at
einant, ir vaikai visuomet 
buvo gerai apsirengę, kai aš 
ateidavau jų pasiimti.

1968 metų vasara sūnus 
man pradėjo kalbėti apie 
kažkoki vyriški, kuris lanko
si pas mamą. Sako. kartai? 
net pasilieka naktį. Man 
pradėjo rūpėti vaiku mora
linė padėtis; pradėjo kilt1’ 
klausimas, ar motina yra už
tenkamos dorovės juos au
ginti. Sakau, palauksiu ir 
pažiūrėsiu, kas čia darysis.

Vieną, kita diena pieb 
metu. tarp 1 ir 2 valandos 
vaikams dar tebesant mo 
kykloje, pasistačiau savo 
automobilį netoli žmonos 
buto ir pamačiau savo arti 
ma draugą, su kuriuo me* 
seniai draugavome, užei
nant i tuos namus, kuriuose 
gyvena mano šeima. Tas 
draugas yra vedęs ir turi dr 
vaiku High School (15 ir l” 
metų). Jo žmona taipogi 
mūsų buvusi draugė. Da- 
tais laikais, kai mes gyveno 
me kartu su žmona, mes s1 
jais draugaudavome ir daž 
rai kartu ar išeidavome, a: 
išvažiuodavome.

Nutariau ši reikalą nuo
dugniau ištirti. Sekantį sek
madienį, kai išvedžiau save 
vaikus Į čiuožyklą, paklau
siau ju, ar jie matę "dėdę“ 
tokį ir tokį (mat. mūsų 
drauga jie visuomet dėde 
vadindavo). Jie pasakė, ne 
iie niekuomet jo nematą. Iš 
viso man tas visas reikalai 
atrodo abejotinas ir man rū
pi vaikų gerovė.

Aš pats gyvenu pas savo 
tėvus, ir mano motina sutik
tų vaikus žiūrėti ir globotu 
Be to, jie jau nebemaži if 
motinos nėra labai reikalinį* 
rf. Aš leisčiau žmonai pasą*

J the amount insured for).

narj. "Kelleivio“ skaitytojas

Ohio valstija.

Atsakymas

i Prašau skaitytojus, siun- 
«eiant klausimus, pažymėti, 
kad skaito "Keleivi“.

I

Juozus Mikitos

LIETUVAI

Tu kaip laivas, audrų nukankinto, 

Kopdama nuo bangos ant bangos, 

Žinai — daug luta jau keičiasi, kinta, 

Tiktai tu — junge be atvangos.

Taip trumpai savo uoste ilsėjai*,

Kol užgriuvę laivai svetimi 

Tapo budeliais, melo

Vėl Į audrą tavy stumdami.

Ak, tėvyne, ak, mūsų svajone, 

Mes dar laukiam ir tikim tavim, 

Kad, užbaigę iiyivių klajonę,

Prie tavęs vėl prigkuim širdim.

Švęsim vėl laisvės didelę šventę, 

Vėl trispalvė džiugiai plevėsuos! 
Dėl ko verto kovoti, gyventi,
Po audros vėl sulauksi giedros!

Męję 
Atrodą, kaip 
pirmą kartą 
mo.“ Jy kepurės

Man atrodo, kad Tamstos 
advokatas Tamstą visai tiks
liai painformavo. Iš Tams
tos laiško aš spėju, kad ap-; 
inkybės nepasikeitė. Tams-Į 
tos vaikų globą (custody) 
atidavė motinai tam tikrais 
sumetimais. Teismas, maty
ti, nutarė, kad vaikų gerovė 
reikalauja, kad jie gyventų! 
su motina, o ne su tėvu. Teis- j 
mai. aplamai, yra tos nuo-' 
monės, kad jauniems vai-’ 
kams yra geriau būti su mo- 
ina, negu su tėvu. Jeigu 

Tamsta turėtum užtenkamai 
Taktų,, kuriais remiantis,
"eismas galėtų būti tos nuo- • Char,les Manson jau siek tiek 
monės, kad vaikų motina v-|žmanbįkiau atrodo Angeles 
a "netinkama“ (unfit mo-ltefeme’ karis j> teisia dėl akto* 
her) vaikams globoti. — j rės Sharon Tate ir kit* 6 asme* 
eiklias būtų kitoks. ( "“žudymo. Jis, aišku, nepri-

Sprendžiu iš Tamstos laiš- j s,Pazista kaltas.
ko, kad Tamsta žmoną Įtari- J ________________________
’ėji visokiu galimu elgesiu.; ——————
To neužtenka. Įtarimais toli į
nenueisi. Teismas reikalau
ja Įrodymų, faktų. Kol tokių 
neturi, užmiršk apie "pakei
timus“. T&mstos buvusi 
žmona yra "laisva“, išsisky- 
nisi moteris, ir ji turi teisę 
turėti draugų ir pažįstamų 
abiejų lyčių.

Be to, Tamstai patarčiau 
neklausti vaikų apie jų mo
tinos privatų gyvenimą. Tuo 
Tamsta tik sudrumsi jų dva- 
•inę ramybę ir juos padary- 
i įtaringais žmonėmis, koks 

Tamsta pats esi.
Kai vaikai paaugs, jie pa- 

lvs galės nusitarti, su kuriuo 
’s tėvų jie norėtų gyventi.
Teisinas kreipia daug dėme
sio Į tokius pačiu vaikų pa
sisakymus (preferences) ir. 
iei Įmanoma, stengiasi juos 
natenkinti.

ANGLIJOS MOTERŲ 

LAIMĖJIMAS

L. V., Masaachusett*

Yra Įstatymas, kuris nu-

Nors Britanija ir labai 
kultūringa valstybė, bet mo
terys ten dar vis neturi lygių 
teisių su vyrais: jos gauna 
už tą patį darbą mažesnį at
lyginimą negu vyrai, dažnai 
net iki 65%. Seniai jo3 ko
voja dėl lygybės ir šioje sri
tyje, bet tik šiomis dieno
mis, darbo ministerei Bar
borai Castle pasiūlius, pri
imtas Įstabumas, pagal kurį 
už tą patį darbų vyrams ir 
moterims bus mokamas ly
gus atlyginimas. Bet tai bus 
tik nuo 1975 metų. Vadina
si, dar reikės kelerius metus 
palaukti.

Britanijoje dirbančių mo
terų yra apie 9 mil., pramo- 
rėje jos sudaro apie 35% 
visu dirbančiųjų.

" Darbdaviai tam Įstatymui 
vra priešingi, nes. girdi, dėl 
to pabrangs gamybos kai
nos.

unifa
karaMkęjy rtmy sargybe, 

tfs, pasakė; "Tai kaip i» Nstovtfbs fib 
tikrai paasiion į

mato, kad namų savininkas, 
kuris yra virš 70 metų am
žiaus, gali gauti real estate 
tax abatemant (mokesčių 
sumažinimą). Tačiau tas 
"sumažinimas“ priklauso 
nuo to, kada tie namai buvo; 
ingyti. ir nuo to, kiek toks 
asmuo uždirba. | Lietuvos Vyčio pėdsakais,

Tamsta turėsi nueiti Į sa-j Juozo Strolios 1940-1945 m. 
vo miesto savivaldybę (town J atsiminimai,' 176 psl., kai- 
hall) ir pasikalbėti su atitin-j na $2.00. 
karnų skyrium (depart- Kultūrinės gaires pasako- 
ment). Jiems pasakius, kiek' se, II knyga, parašė Vytau- 
Tamsta uždirbi ir kiek ilgai: tas Bagdanavičius, 357 psl., 
tuos namus esi turėjęs, gau-i kaina $5.00. 
si atsakymą. ' Rezistencija, romanas,

Asmeniškai laiškais i už-' parašė R. Spalis, 429 psl., 
klausimus neatsakau. Metais viršeliais, kaina —

• • 9 $6.00.

Ką tik gavome:mti vaikus sekmadieniai^, 
kaip kad aš dabar pats dai* 
rau. !

Aš kalbėjau su savo advot 
katu tuo reikalu, bet jis mai 
sako: "noting doing“ (nie 
ko nepadarysi). Manau, kar 
jį anas advokatas, kuris at 
stovavo žmonai, taip išgąs 
dino, kad jis nebenori sų 
juo teisine susitikti, nes aną 
kartą jau jam pralaimėjo.;

Prašau man parašyti ii 
pasakyti, ar aš galėčiau, ki-’ H
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Vietinės žinios
Nėra pinigų, trūksta ir jėgų

i
Pernai kovo 29 d. Lietu

vių Radijo Laisvės Varpo, 
vedėjas Petras Viščinis bu-

PENKIOS DIENOS 

FLORIDOJE

Jau nekartų teko būti Flo-
vo staiga susirgęs, bet šiaip ridoje, aplankyti garsiuo- 
taip iš tos nelaimės išsikaps- sius Miami ir St. Perersburg 
tė ir darbą tęsė toliau. Šie-, miestus. Seniau, rodos, čia 
met vasario 1 d., sugrįžęs iš rasdavai pastovesnį orą, — 
radijo stoties, prie savo na- į saulėtesnį, šiltesnį, o dabar 
mų vėl sukrito. Vis tai dėl per 5 djenas porą rytų jau- 
didelio nuovargio ir įtempi
mo, besirūpinant radijo pro
gramos pamosimu, ypač

čiau temperatūros vos 50 
laipsnių. Ar nešąla Florida?

Ekskursijos i Lietuvą
vyksta

gegužės 25 d., liepos 20 <L spalio 7 d. 

Kaina $501.00

Vietų skaičius ribotas — Noniviluokite! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
380 West Broadvray,

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: 265-8754

OOOO—O—O—O—O——O——O—O—O

Lietuvių Radijo 
Valanda

Sekmadieniais 11-12 vsL 

AM 1,436 KC ir FM 167 MC 
Vedėjas PETRAS VISGINIS

173 Arthur Avo., Brockton, Mass. 62402. Tei 586-7209

Laisvės Varpas

kai tam reikalui trūksta ir 
lėšų. Per tą trumpą laiką teko

Tikėkimės, kad jis ir šį matyti ir girdėti, ko seniau
kartą greitai sustiprės ir tęs 
šį kultūrini darbą

ten netekdavo. Laikraštyje 
skaičiau, kaip du negrai jau

Bet vis dėlto supraskime, į nuoliai, bet jau policijai ge-
kad radijo programa vi- j rai žinomi, dienos metu pil-
siems mums vra reikalinga. . . ,.m • • x -x • • • - name autobuse pradėjo tero-Taim turėtume visi susini-į . , , , .
pinti ir ios išlaikvmu, ir jos - rizu°ri du keleivius muš- 
vedėjo darbo sąlygų pageri-į ti per veidus ir reikalauti 
nimii. Negi sukinsime rūoin-| piniginių. Kai tie bandė at
ris tik tada. kai Laisvės Var-į sistoti, tada juodukai, nors 
pas jau nutils visam laikui? pinigines jau ir turėjo savo

A. Andriulionis,
Laisvės Varpo talkininkas

Balfas dar reikalingas
Mieli lietuviai,

Balfas atliko ir dabar at
lieka milžinišką darbą, be- 
šelpdamas vargstančius lie
tuvius, kur tik jie bebūtų. 
Jo darbo negalima nutrauk
ti.

Balfo skyrius sekmadie
nį, vasario 22 d. 4 vai po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-jos patalpose 
šaukia visuotinį metinį su
sirinkimą, kuriame dalyvau
ti kviečiami visi geros va
lios lietuviai. Susirinkime 
kuo daugiau, nes ”kur du 
stos, ten daugiau padarys“. 
Ir Balfui reikalinga dides
nio būrio talkininkų, dau
giau narių. Tad iki pasima
tymo vasario 22 dieną!

Valdybos vardu —
A. Andriulionis.

pirmininkas

Nebemuš mokyklose
Mažai kas žinojo, kad 

Bostone dar tebeveikė po
tvarkis, leidžiąs mokinius 
bausti fizinėmis bausmėmis.

rankose, išsitraukė pistole
tus ir tuos kelei vius peršovė, 
vieną gal ir mirtinai. Kalba
ma, kad juodųjų apgyvento
se vietose net vairuotojai 
negrai nenori važinėtis, y- 
pač naktimis. Mieste esama 
daug apiplėšimų. įsilaužimų 
į namus.

Didelis susirūpinimas dėl 
mokyklų. Valdžia reikalau
ja. kad mokyklos būtų mai
šytos, kad juodukų nebūtų 
daugiau kaip 50%. bet bal
tieji tėvai ir mokytojai prieš 
tai protestuoja. Tėvai nenori 
vaiku leisti i už kelių myliu 
esančias mokyklas. Šiuo me
tu mokyklos uždarytos iki 
vasario 9 d. Kaikurie tėvai 
savo vaikus atsiima iš valdi
niu mokyklų ir leidžia į pri
vatines, nors ten reikia mo
kėti net iki $95 mėnesiui.

Miami Heralde skaičiau 
apie vienos krautuvės api
plėšimą. Krautuvininkai — 
abu senukai. Vaikagalio plė
šiko jie buvo nušauti. Žudi
kas vėliau buvo suimtas, bet 
jau kita vakarą laikraščio 
reporteris jį matęs gatvėje.

SKAUTŲ VADOVYBE

Korespondenciniu būdu 
.šrinkta Lietuvių Skautų 
Sąjungos taryba, garbės 
.eismas, kontrolės komisija, 
vyr. skautininkas Petrasj 
Molis iš Worcesterio, jo pa
vaduotojas Česlovas Kiliu- 
is iš Bostono, skautų akade

mikų vadijos pirm. inž. Liū
tas Grinius, jo pavaduotoja 
Stefa Gedgaudienė, garbės 
gynėjas Jonas Damauskas, 
rajonų vadai: Australijos— 
Aleksandras Jakštas. JAV 
Atlanto pakraščio —Mikas 
Subatis. JAV vidurio—Pra- 
įas Nedas, JAV Ramiojo 
/andenyno—Rimantas Dab- 
švs ir Kanados — Kazys 
Batūra.

TAUTOS FONDO
RĖMĖJAIM* * V

Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos Fondas praneša, kad š. 
m. sausio mėnesį vėl gavęs 
kelių ypatingųjų rėmėjų į- 
našus. Tie naujieji ypatingi 
rėmėjai yra:

Jurgis Jankauskas ' iš
Stamford, Conn. įmokėjęs 
30 dol.;

po 25 dol. įmokėję — J.
S. Kriaučiūnas. Toledo, O- 
hio, ir gyd. V. A. Miknis, 
Fort Wayne, Ind.

T. Fondui pavedus, jiems 
užsakytas Eltos Informacijų 
biuletenis.

Lordas Bertrand Russel, anglų 
filosofas, matematikas, miręs 
šiomis dienomis, būdamas 97 m 
amžiaus. Velionis yra pagarsė
jęs ir savo kraštutinėmis pažiū
romis, kurias nekartą keitė. JL< 
didelis pacifistas. Pirmojo pa 
saulinio karo metu dėl to neteko 
docento vietos universitete ir 
buvo uuteistas kalėti, 1940 m 
buvo a$H|ktas jo^pakvietimas 
profesoriauti New Yorko mies
to kolegijoje, nuteistas kalėti ir 
1961 m. Prieš pora metų jis bu
vo surengęs tarptautini teismą 
Amerikos vyriausybei dėl Viet- 
namo karo teisti. Jis neigiamai 
žiūrėjo ir į religiją, nes ji, kaip 
nepakanti visuomeninė jė?a. e- 
santi padariusi daugiau blogo,

gero.

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

Teisybė, buvo reikalaujama, šiaip Miami atrodo dar 
kad tai būtų daroma kitiems j gražežsnis, Hangiąn didelių 
mokiniams nematant ir ve-! ir mažų krautuvių, jose yra 
dėjo ar mokytojo priežiūro-| visko, ko tik kam reikia. Net 
je. Tik šiomis dienomis tas ir toliau nuo centro — 40 
potvarkis panaikintas. j gatvėjee (N.E.) — krautu- 

Bet dabar tiek laikai ir; vės išsipuošusios ne tik vi- 
mokiniai pasikeitė, kad la-'duje. bet ir lauke, šaligat-
bai dažnai mokiniai apdau 
žo savo mokytojus.

viuose žalumynai, gėlės, 
medžiai žaliuoja ištisus me
tus. Vis tai pirkėjams suvi
lioti. Jeigu iš šiaurės atva- 

už žiavę svečiai čia nerastų tik- 
kelias dešimtis dolerių pir-' ro gamtos grožio, tai pasi- 
ko knygų L. Puslys iš St į rūpinta, kad bent dirbtinu 
Catharines. Ont, ir inž. V.įgalėtų pasigrožėti.
Izbickas iš Westwood, Mas-,
sachusetts. t ' J.S.L.

NENORI MATYTI 
KARALIENES

Anglijos karalienė netru- 
:us rengiasi lankytis N. Ze

landijoje. kuri priklauso D. 
Britanijos Bendruomenei. 
Prieš tai pasisakė maori 
(pirmykščiai to krašto gy
ventojai) giminės vadai. Jie 
parašė karalienei laišką, ku
riame prašo neatvažiuoti. 
Jie sako, kad karalienė turi 
"blogą akį“, nes po jos atsi
lankymo kraštą ištinka ne
laimės. Po jos atsilankymo 
1953 m. buvusi didelė gele
žinkelio katastrofa, o po 
antrojo atsilankymo 1943 
m. buvusi didelė autobuso 
katastrofa. Be to, po kara
lienės vyro atvažiavimo bu
vęs z. ėmės drebėjimas.

Maori vadai sako, kad 
dabar jų giminėje, sužino
jus apie būsima karalienės 
atvykimą, tvirtinama, kad 
išsiverš vulkanas ir padarys 
didžiausiu nuostolių.

Kaip karalienė pasielgs, 
dar nežinia.

PAIEŠKOJIMAS

Sūnus iš Lietuvos ieško 
tėvo VINCO BARUTOS. iš- 
vykusio į Ameriką apie 1913 
metus. Jį patį arba žinan
čius V. Barutog likimą pra
šom rašyti:

Vincu Kalianan
21 Bioomiagdaln Rd. 

White Plain., N.Y. 10805

Nori susipažint
Ieškau gyvenimo draugo nuo 

56 iki 66 metų amžiaus, gali 
būti ir senesnis, toks put vie
nišas, kaipir aš. Turiu savo Mz_ 
■į- Vyras, kurio Ieikau, turėtų 
būti prasilavinęs, kad sugebėtų 

Manyje tarpininkauti. At* 
į rimtus taMkus. Raėy- 

ti Keleivio adresu: Keleivis, 
(Atiduoti L.M.), <36 Broadvray,
So. Boston, Maus. 62127.

,BBP RUB mestis daa- 
gumai pagribatL Užtikrinam pa* 

Amas, arba grąlfamme pinigus. 
Siųskite 15, gausite vaistus

Pirito knygų
Paskutinėm dienom

Intus todėl, kad ir jie 
patirtų

T

AL PRODUCTS 
Nnrth 8U„ PX>. Bo» 9112

Neverk. NJ. 67166

Namus iš lauko tr viduje. 
> Lipdau popierius ir 
I rinka. k. pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią

Flood8quare 
Bardware Co.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

BRONIS KONTRIM
JONAS 8TARINSKA8 

226 Savin HiH Ava.

TaL CO $-5864 
»»» 1

R. J. ALBRA 
<M EAST BBOAOWAT 
SOUTH BOSTON. RASA 
TELEFONAS AN S-4149

So. Bantnn, Maan, $8127
TaL AN 5-176J

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!
■ssnassisn n ana n n nnnnnnnnnnsnnnnnn nn nn n n e iaaoi

9eeeeeeeusenseeanaaNeeeeenMMeę

4. J. NAMAKSY

aaaaea
TaL 332-2648 

Menemnanmenananee

02159

BedMt 
Nratoj Anglijo 

4 tfotira WLYN, 1850 to 
todklų ir flg stotine FM 
101.7 M- eekmadle 
niais gao 1 MOltO vaL din 

Vlttansh

r MMBarm dai 
toofr tfgfMfr 

Stato mikitai kreiptis | 
Talttt rkrtajttfųir dova- 
vų krsMovo. 55B B. BfenmL 
way, 80. Bostoną. Telefo
nai AN 84X50, Tra gaan» 
etas Ir KeMeM

Viršuje garsusis raketų specia
listas dr. Wernher von Braun, 
buvęs Huntsville. Ala., erdvės 
tyrimų centro direktorius, dabar 
nukeltas į Washingtona, kur 
planuos saulės sistemos išnau
dojimą. Apačioje jo įpėdinis 
Huntsvillėj dr. Eberhard Rees,
buvęs jo padėjėjas.

— - ■ ——

-ų - • w
POPIEŽIUS ĮSAKO

OLANDŲ VYSKUPAMS

Jau rašėme, kad Olandi
jos kunigai kelia triukšmą 
dėl celibato — jie nori, kad 
jiems būtų leista turėti žmo
nas. Juos palaiko ir vysku
pai, ir mokslininkai pasau
liečiai. Jie buvo pasiruošę 
vykti pas popiežių ir prašyti 
kunigų prašymą patenkinti. 
Bet popiežius parašė jiems 
raštą, įsakydamas pamiršti 
mintis apie celibato panai
kinimą.

Olandijoje dabar yra 
13,150 katalikų kunigų. Nuo 
1965 iki 1969 metų kunigys
tės atsisakė 400 kunigų. Į- 
šventinimų, pav.. 1957 m.- 
buvo 421, o 1969 m. tik 145.

Manoma, kad popiežius 
turės šiek tiek nusileisti ir 
jau vedusiems kunigams 
leisti eiti pareigas, vpač tose 
srityse, kur kunigu labai 
trūksta, nes kitaip, reikalui 
dar labiau įsiaštrinus. galin
ti kilti tikra kunigų revoliu
cija.

SLA—jau 86 mat y tarnauja beturiu visuomenei ir išmoki- 
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia beturiu fraternalinė orgžnizarijš — 
duad. gyvybė, apdraud, ir Hgdjo 
pigi, nea SUSIVIENIJIMAS weiešk6 p&o, d teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse miiono dolerių 
kapitalą, tad jo apdramta tikra ir saugi. Kiekvienas 
betaria čia gali gauti įvairiu klasių reikaUngiaosias 
apdraadaa nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gura Taupomąją Apdraudą — Ba. 
dovrmeat bmuraaee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams laba: pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokee-

SIA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų oarlaam. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugunole beturiu kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir piečiau paaiškins

informacijas, jeigu

ef America 
$67 Weut 36tk Street, Nevr York, N Y. 10061

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuvišknoaias 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pastanka 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausiama. 
Jame rasite įdėmių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame taukia
me abipusių pasisakymų ir Nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų H- 
eivijon laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklausoaią Lietuva.

JAV-se $8.06Metinė 
Adresas IK

7722 George Street, Lafioge-MontreąL 690. Onabde, CAJiAOA

BUVO$4,DABAR ITK$2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Pantie STASYS MICHELSONAS

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

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

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

Kiton tokion knygos

COSOS6C

NaadngMM skelbtis Keleivyje!
moooooooooooooc

>



MNMMMMMMMM

Vietines žinios

LEIVIS, SO. BOSTON

| Programoje — dr. Juozo 
, Girniaus paskaita "Genera- 
i ei jų tautinė įtampa“ ir me- 

' Gubernatorius Sargent■ nirė programa, kurią atliks 
daugeliui lietuvių organiza- • S. Cibas, K. Barūnas ir Z. 
ei jų atsiuntė kvietimus da- i Gavelis.
lyvauti priėmime vasario 16

Gubernatorius kviečia 

lietuvius

Nr. 6,1970 m. vasario 11 d.

KAME IR KAIP MINĖSIME NEPRIKLAUSOMYBĖS

PASKELBIMO SUKAKTĮ?
Bostono lietuviai Lietuvos nepriklausomybės atsta

tymo paskelbimo 52 metų sukaktį minės vasario 15 dieną 
šie tvarka:

10 vaL ryto pamaldos Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje;

2 vaL popiet iškilmingas susirinkimas So. Bostono: Solistė Daiva Moagirdaitė į 
Lietuvių Piliečių dr-jos IU aukšto salėje. j jį atliks menine programą Lie-

Vėliavas turinčios organizacijos prašomos bažnyčioje tuvos nepriklausomybės paskel- 
ir susirinkime dalyvauti su jomis. bimo sukakti minint vasario 15

Pagrindinis kalbėtojas bus Antanas Rinktinas iš To
ronto, meninę programą atliks solistė Daiva Mongirdaitė, 
kuriai akomponuos dr. Vytenis M. Vasyliūnas.

d. Wasbingtono dienos pro
ga. Lietuviai renkasi guber-Į 
natūros 443 kambary 12:30 
valandą.

i
Kviečiamieji turėtų prie-i 

mime gausiai dalyvauti, tuo 
palaikydami mūsų ryšį su 
svarbiais administracijos at
stovais.

Jaunųjų dailininkų

Genima Duobaitė-Phillips 
ir Povilas Martinkus š. m.
vasario 21 ir 22 dienomis 
Tautinės Sąjungos namuo
se išstatys savo dailės kūri
nius. Tai Bostone mokslą 
baigusių ir čia gyvenančių 
lietuvių dailininkų meno pa
roda.

Inžinierių susirinkimas Parodą rengia ir globoja 
Amerikos Lietuvių Inži-Į Kultūriniu Subatvakarių ko

ri. So. Bostono Lietuvi, Piliečiu rieriu ir Ar-h Įtektų Sąjun- Airija Bostone.
draugijos salėje.

Kas bus Kultūros klube? į Latvių kultūros dienos

Bostono Lietuvių Bend. j Amerikos dr.ja
ruomenes kultūros klubo . t .
susirinkimas bus vasario 28 vasan° 14’10 dienomis ren- 
d. Jame paskaitų skaitys gia 3 parodas ir sutelktinę 
prof. dr. A. Klimas. paskaitą latvių senųjų ir da-

Kovo mėnesio susirinki- Į barties laikų kultūros klau- 
mas bus kovo 14 d.. Jame ;į simais Daugavas Vanagi na- 
dail. Albinas Elskus skaitys mu0Se (23 Kenilworth St..
paskaitą ir ta pačia proga 
bus jo kūrinių paroda kovo 
14 ir 15 dienomis.

arti Dudley stoties.

Vasario 14 d. 12 vai ..bus 
atidalytos 3 parodos: liau
dies dirbinių, knygų, išleis- 

1 tų 1969 m., ir dailininko R. 
Streikuojančių General Į Sal ins kūrinių bei pašto

Electric bendrovės darbinin-i ženklų.
kų Mass. valstijoje buvo a-

Streikuojantiems išmokėjo 
per 2 mil. dolerių

— Parduodu pilna eilutę lietu-
Visi kviečiami minėjime dalyvauti ir dosniai aukot: višk|| tal!tiniu moterišku rūbu. 

Lietuvos UUvinimo reikalam.. dienos u,eflin0

Minėjimą rengia Alto Bostono skyrius. i 136-5139

gos Bostono skyriaus Vasa- 
: i io 16-sios Dienos paminėji
mo iškilmingas sv sirinkimas 
įvyksta 1970 m. vasario 14; 
d. 7:30 vai. vak. pas inž. 000

pie 20.000. Iš jų virš 5,000 
kreipėsi j visuomeninės šal
pos įstaigą, prašydami pa-

GAVOME MAŽĄ KIEKI 

SIENINIŲ KASDIEN AT

PLĖŠIAMU LIETUVIŠKŲ 

KALENDORIŲ.

KAINA SU ATSIUNTIMU 

TIKTAI $2.00.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
166 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
TaL SW 0-2866 

yra yiemmtelė oficiali jstaS-

»w<
torio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Cia kal-

liotuviškai, pataršau-• «• • •ir sąžiningai. 
• _  ....greitai ir

Cia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

B. Sviklieni

leW»s*»: AN 8-2805
/Jr. Jos.Donoeao 
Dr, J. Pasakanti*-

| P ft L» I M š 
OPTOšiETKIS’I AS

Vaiandos:
nio 9 vai ryto iki 5 vai. vali 
Vakarais .š anksto susitarus 

447 BROADWAY 
South Fiostnn. Mam

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
iRUDOKlUTĖ)

OPTOM E TRISTI
Valandom:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
8OITH BOSTON. MASS.

M********************************

Ketvirtis < Co.
—-JEWELERS— 

Laikrodžial-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Raveotinmi taisome laikrodiiaa 

žiedo- ?apooialua

37S W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON * 

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriamas žmogaus dingas

~MBoooooomeooooomocdoooeooooo9oooooQooooooooooboor

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai raistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir tunme visus gatavus vaistus.

JeF reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistiaą.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

882 a W. Breadmay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6624
Neo 9 raL ryte iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir sekm.

N & T OIL CO., Ine.
I

041 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268-4662<

Vasario 15 d. 10 vai. ryto 
bus sutelktinė paskaita 
(simpoziumas), tema *Pa-

i šalpos, ir per 14 savaičių jos , - i ,! > baltiecių kukunnis bend raUkrainiečių centras
Harvardo universitete

Ukrainiečiai sudėjo $750, rovės darbininku uždarbio 
ir įsteigė garsiajame i vidurkis prieš streiką buvo 

Joną Vaši. 132 Posemary; Harvardo univereitete Uk- j apie pusketvirto dolerio va- 
Rcad, Dedfcąm, Mass. j Kalniečių studijų centrą. į landai

. r ,.»-/■ 1 ___ —____ *
rt

gavo $2,307,823. .
Primintina. kad tos bend-Į darbiavimas.“ dalyvaujant 

ir dr. šilbajoriui iš Ohio u- 
niversiteto.

Įėjimas veltui.

ft

ALFRCI)

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

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

ARCHIBALD, PREZIDENTAS

už visus indelius 
moka

South Boston Savings
Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00.

o %
priskaitomi

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi auo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra> Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš $173,000,000

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mase. 01804
Tet. 7983347 

Tiesiai iš Worcesterie siaa-
Mam Įvairius siuatiains Į Lietu, 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siontiniai sudaromi tt 
vietinės gamybos medžiagų, ap> 
avo, nuristo ir pramonės gesti- 
nių. Turime vietoje įvairių via 
tinės gamybos ir 

Į prekių iš kitų kraštų ritei
sis kainomis. Be to, siunčia- 
maistą, pinigus ir gulite už

sakyti jų gamybos prekes. Cia 
sumokėsite pinigus, e gimiaės 
ten vietoje galės paairiakti už
sakytos prekes.

i Taipogi tarpininkaujame per
’ tam tikras įstaigas atsikviesti

Geriausia dovana! 
Dovanokite savo drau

gams ir bičiuliams metinę 
Keleivio prenumeratą. Jums 
atsieis tik $6, o tas, kuriam 
ji bus dovanota, per metus 
kas savaitė gaudamas Kelei
vį, jus tikrai atsimins. 

COSMOb PARCELS

EXPRESS CORP-
kuriam vadovavo velionis 
J. Vaičaitis, veikia ir toliau 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

IS BOSTONO J UETUVĄ 
ir kitos Rusijos okupuotus

greitas ir 
gar a ntuotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos 
pakils.

Atidaryta darbo dienomis 
mm 9 vaL ryto iki 5 vai- vak. 

o šeštadieniaisgimines čia pas save į svečius „ . .....
»r nuolatiniam apsigyveuimuL nuo ® va^ d“ 2 va . p.p.

331 W. Broadvray 
So. Boston, Maaa. 02127 

TeL 2680068

Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

!e

Tai veltui

L

Nums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gaU joms sutaupyti 

pinigų per visą žiemų!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva
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 ftali padidinti iki 42%. Mes rūpea- 
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUELCo.
487 Washing(on Street 
Dorehester, Mass. 02124. 
24 valandų patarnavi

GE 61204

įj Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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 (airtickets) išrašomi 
belaukiant — be jok To pa pii doao “ 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo vakuumo: Kasdlta
8—12

380 W. Broadvray 
So. Boston, Mase. 02127 

Telefonas: 2888781 
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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