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Dalyvaukime S. Kudirkos 
išdavimo metinėse 

prie Martha’s Vineyard
Kaip jau buvo spaudoje iš Hyannis, ne iš Bostono, 

anksčiau pranešta, ateinan- kaip anksčiau buvo minėta. Į 
tj antradienį, lapkričio 23 Ten visi privalo susirinkti į 
dieną, Simo Kudirkos Komi- 10:30 vai. ryto prie Nan- 
tetas ruošia specialų Simo tucket Boat. Ine., kuri yra 1 
Kudirkos išdavimo sovie- Kennedy Pier, Oceart Street 
tams metinių minėjimą. Dock, Hyannis.I

Tą dieną bus plaukiama Minėjimo apeigos S. Ku- 
uždaru laivu prie Martha’s dirkes išdavimo vietoje pra- 
Vineyard salos, kur bus ati- sidės apie 1 vai. dienos.
tinkamos apeigos ir vainiko

į jūrą nuleidimas. Kelionė 
bus patogi, nes laivas dide
lis ir tinkamas tokiai išvy
kai į jūrą.

Čia dalyvaus ir Vliko pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas 
su šeima.

i

Laivas grįš į Hyannis apie 
3 vai. popiet. Iš ten neturinNorintieji šiame minėjime

dalyvauti ir neturintieji su- . „ . . _
... • . i . • bus parvežti i Bostoną,sisiekimo priemonių nuvykti r c

iki laivo prašomi susirinkti
lapkričio 23 d. 9:00 vai. ry- , ... . . . .., . _

x . o... i vių skaičių, todėl norintieji, bužius Irena Galiniene.
to prie Lietuvių Piliečių » r -........................ j i., i, . „ _ .. . kelionėje ir mmejime dah-1
d-jos So. Bostone. Jiems bus .. . • . ,•
parūpintos kebone. masmos. ^uacijoje ang}iaktl)dų

Turintieji savo automobi-i *te ' ... ? ,r. j'“™
bus prašomi nuvažiuoti j Enciklopedijoje (tel. 268- streikas 
Hyannis,'Mass., Cape Cod '*

Bustonietės su dailininke Anastazija Tamošaitiene Tamošaičiu parodos atidaryme lapkričio 4 d
miesto savivaldybės rūmu meno galerijoje. Jos visos dėvi A. Tamošaitienės austus tautinius ! blogybės. Tam procesui I*e- 
drabužius. Iš kairės į dešinę— Lilija Kulbienė. Ona Ivaškienė. dail. Anatazija Tamošaitienė, Vi-i CUllUOti buvo sudarytos k e-į 

Rengėjai turi žinoti daly- ‘ lija Leščinskaitė ir Asta Danasaitė. Be ju, Bosto ne dar turi A. Tamošaitienės austus tautinius dra i HoS darbdavių, darbininkų

tieji susisiekimo priemonių

Sunkiau gyvenimą atšildyt 
i negu jį užšaldyti

Pasibaigus ekonominio gyvenimo užšaldymo perio-
t

dui, vieni nori didesnių atlyginimų, kiti — kelti kainas.

1 Bet algos nebus leistos pakelti daugiau kaip 5.5C<, o kai-
!

nos 2.5^7. Kontrolėje daug visokių išimčių.
II

Kaip žinome, algos, kai- nybos laipsni, naujas parei- 
nos ir nuomos 90-čiai dienų gas.

i buvo užšaldytos vienu prezi-,• Kainų kontrolė neliečia 
dento potvarkiu, ir visas Įvy- mokėjimų už gyvybės drau- 

i kis buvo palyginamai nesu- dimo polisus, bet lieka kont- 
; dėtingas, nors ir sukėlęs roliuojami automobilių, tur- 
kiek darbdavių, darbininkų to. sveikatos, nelaimingų at- 
bei prekybininkų pasiprieši- sitikimų ir eilė kitų draudi- 
nimo. Daug sudėtingesnis mų.

i reikalas dabar, pasibaigusi
užšaldymo laikotarpiui, tą Į Į| atlyginimų kontrolės y- 
ekonomini gyvenimą vėl ra išskirti ir visi darbininkai, 
"atšildyti“ taip. kad jis pa-i uždirbantieji minimumą, tai 
gyvėtų, bet neatšiltų draugei ^ra $1.60.per valandą.

; infliacija, nedarbas ir kitos x , . . . . ,Bet visokie grupiniai algų 
pakėlimai, liečia 5,000 ir 
daugiau darbininkų, turi 
būti algų komisijai iš anksto 
pranešti.

Xx:x^<x_XXXXXxXXxjzX}t,'xxxxxxXXXX.<XJXXXU^,x-»-xxx-'-';xxxxxxxxX7:xxxxxxxx3«
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rSenatas nutarė vėl Pelnė garbės vardus >

Nuotrauka J. Rentelio jvisuomenės atsto\ ų mis-j 
■ rios komisijos, kurios dabar. 
! tą atgaivinimo eigą ir pri-! 
’ žiūri, leisdamos atitinkamus

šelpti užsienį V. Daunoras ir
potvarkius.

Praeita sekmadieni

pusiausalyje. Laivas plauks Simo Kudirkos Komitetas

' ... 4.—,, ........... ------------------------ 3U

Gelbėkime naudingą^ Nuteisė tris latvių
rsumanymą:

Atstovų rūmai 209 bal
sais prieš 159 atmetė vadi- prie

jaunuolius
Latvijoj žmonės visaip 

šinasi rusų okupacijai.

Senatas buvo nutaręs vi-l^ Trinkimas 
lies unija susitarė su darb-, sai nebešelpti užsienio vals- 
daviais. ir 100,0(10 anglia- į tybių bet netrukus apsigal- 
kasių grižo i darbą. į vojo ir nutarė karinei pa-

; galbai skirti $1.5 biliono.
Unija išsiderėjo $13 die-' Tai mažiau, negu iki šiol 

nos priedą (dabar jų dienos; buvo skiriama.
uždarbis $50). Be to. darb- •
daviai dvigubai daugiau 
mokės unijos fondui. Tą pa-

Pagaliau minkštosios ang- užšaldymui baigusis, tuojau 
darbininkija, pramonė ir 

Neseniai rašėme, kad ižy-j prekyba sukruto siekti kiek
musis Lietuvos bosas Vado-! viena sritis savo interesų pa- 
vas Daunoras Prancūzijoje, tenkinimo. Deja, po “atšil- 
dainininkų varžybose laimė-; dymo buvusios neribotos 
jo pirmąją vietą. Jam akom-į laisvės jau nebeliko, ir vi-
ponavo Gytis Trinkūnas.

narnoj o Higher Education į- 
statymo sumanymą, prie ku
rio buvo prijungtas Etninių 
grupių praeičiai tirti prie
dą.

Senato ir atstovų rūmų 
komisija svarstytus įstaty
mus derins. Jeigu ji pasisa
kys teigiamai, tai atstovų rū
mai tą įstatymą balsuos dar 
kartą. ‘ , f , . -f .

JAV LV valdyba ragina 
visus rašyti laiškus ar tele
gramas savo kongresma- 
nams ir prašyti pritarti etni
niam priedui. Telegramos 
gali būti tokios:

“Please retain Etbnic he- 
ritage studies legislation as 
part of the Higher Educa
tion bill“.

Jablonskio žudiką
nuteisė mirti

1969 m. gale buvo nužu
dytas vienas angliakasių va
dų Joseph Yablonski. *”jo 
žmona ir duktė.. o

Praeitą savaitę vienas iš

kėlimą dar turės patvirtinti
Daugiausia tai yra tylus pa-; atlvginimu komisija, 
sipriešinimas, nes atvirai ko- i 
vai dar nėra atėjęs metas. ^ostu krovė į ai

Tik dabar pasiekė Vaka-j ^usitttria
- Iuzi

rus žinia iš Latvijos,
praeitą vasario mėnesi uzi Teismas buvo privertęs; 
prieš sovietus nukreiptų la- Philadelphijos, Baltimorės,
pelių skleidimą buvo nuteis
ti kalėti nuo pusantrų iki tri
jų metų 3 latvių jaunuoliai: 
Gunars Berzins, 21 m.. Lai-

Ne\v Orleans. Mobile ir! 
Tampos uostų krovėjus grįž
ti i darbą algų užšaldymo 
laikotarpiui, bet dabar, kai

Prez.identas Nisonas praeitos sa- ( 
vaitės penktadieni pranešė, kad Į 
iš Vietnamo atšaukiamų kariu ' 
skaičius padvigubinamas ir kad 
ateinančių metų vasario 1 d. jų 
ten beliks 139.000. Kai jis pere 
mė prezidento pareigas, Vietna
me JAV kariu buvo 510.000.

Dabar Lietuvos spauda 
rašo, kad artistui V. Dauno- 

1 rui suteiktas nusipelniusio 
! liaudies artisto garbės var- 
J das, o pianistui G. Trinkū

nui — nusipelniusio artisto 
garbės vaidas.

Nori ilgiau mokėti 
bedarbių pašalpą

siems tenka prisiderinti prie 
naujų potvarkių, kurių yra 
gana daug ir ivairių. Čia tik 
trumpai paminėsime kaiku-

Yra dar daug kitų potvar
kių, kuriuos gahma sužinoti 

, federaliniu mokesčiu įstai- 
tam^ ’

Kadangi tas Pragyvenimo 
kainos. Atlyginimų stabili
zavimo ir kitas komisijas 
sudaro skirtingų visuome
nės sluoksnių ir interesų at
stovai, tai jų nutarimai pa
daromi tik po ilgų derybų, 
o, be to. tiek unijos, tiek ir 
pramonininkai bei biznie
riai nėra linkę savanoriškai

riuos svarbesnius nuostatus. nutarimų klausyti, ką ro-
Atlyginimu stabilizacijos 

ir kainų komisijos dabar jau 
leidžia kelti atlyginimus ir 

1 kainas, bet tik tam tikrose 
ribose. Kainos negali būti 
pakeltos daugiau, negu 2.5 
G metinio vidurkio. Reika
lui esant, jos atitinkamos ko

do ir kainų kilimas, ir nauji 
streikai.

Trys lietuviai gavo
sovietų premiją

Sovietų Sąjungos paskelb
tame 1971 m. valstybinių

monis- Markams ir \ alerijs; į3? 99 dienu terminas pasi-
Luks. abu 19 m. amžiaus.

Nemaža ir kitų latvių opo
zicionierių sėdi kalėjimuose. 
Jų tarpe plačiai žinomas 
kalbininkas Viktors Kal- 
ninš. Jis buvo Potmos kalė
jime, ten paskelbė bado
streiką, palaikė santykius su 
organizacija, kuri vadinasi 
"Baltų federacija“. Dabar 
jis vėl nuteistas ir sėdi taip 
pat garsiame savo kietu re
žimu Vladimiro kalėjime.

baigė, unija vėl siūlo skelb
ti streiką. Ką laivų krovėjai 
nutarė, dar nežinome.

Xe\v Yorko uostas 
laika streikavo.

visą

Greyhound bendrovės tar
nautojų streikas atidėtas iki 
penktadienio.

Senatas nutarė nedarbo 
pašalpą mokėti per 65 savai-

misijos gali būti prievarta. technikos premijų sąraše vra 
numažintos.

tęs ten. kur bedarbiu vra . . ,,__ •. . . * * 1 Atlyginimu komisija pa-daugiau nei 6 <. L 1 - 1 j * • j uT& ... 4 . 'tvarkė, kad naujose darboJeigu oanasiai nutars ir , . .. , - • . • . sutartyse atlyginimai negaliatstovų rūmai, tai tą prail- būtj pakelti-daugiau, negu
fa“S. 5.5'?. nors pramonininkai

norėtų, kad tas procentastijų bedarbiai, tame skaičių-j 
je ir N. Anglijos valstijų, nes 
čia bedarbių procentas yra 
gana didelis.

Šiaurės Airijoje neramu
mai vis dar nemažėja ir ne
apykanta tarp katalikų ir 
protestantų nesilpnėja. Ne-

kaltinamųjų — Martin. 23 Į seniai čia moterys sučiupo: ei jai, irto nutarimo iki šiol 
su britų kareiviu bendravu- laikomasi, 
šią mergaitę, nuskuto jai
plaukus, ištepė visą smala ir, 
apibarsčiusios plunksnomis, 
pririšo ją prie gatvės žibin-

m. amžiaus, —nuteistas mir
ti. Kaltinamasis Yealey pri-' 
sipažino. kad ir jis buvo pa
pirktas Yablonskiui nužudy
ti ir kad Martin buvo vienas 
iš žudikų. Dar laukia teismo to stulpo. Taigi, ten dar tik- 

, ra viduramžiu tamsa.asmenvs.
i

Senatas naujiems gink
lams pask\rė $21.3 bilionus. 
Ta
negu

u vienu bilionu 
Pentagonas

Atstovu rūmai 28 balsu * - . ~ 1 
dauguma atmete pasiūlymą 
papildyti konstituciją tokiu 
straipsniu, kuris leistų mo
kyklose skaityti bibliją. Mat, 
1960 m. aukščiausias teis
mas išaiškino, kad biblijos 
skaitymas ir malda mokyk
lose prieštarauja konstitu-

Mariner 9 jau buvo at
siuntęs Marso nuotraukų iš 
400,000 mylių atstumo nuo 
jo paviršiaus. Tai buvo pir
mosios šio erdvėlaivio nuo
traukos. Dabar Mariner 9

iš mažesnio atstumo.

Kubos diktatorius Fidel Castro. I 
toks pat barzdotas.

būtų dar mažesnis.

Šis algų pakėlimo apribo
jimas neliečia federalinės 
valdžios tarnautojų. Taigi, 
remiantis šia išimtimi, ka
riuomenei atlyginimas bus 
pakeltas net 15'i, nes tai 
buvo dar prieš atlyginimų

ir trijų lietuvių pavardės: 
miestų statybos projektavi
mo instituto Kauno skyriaus
grupės vadovo arch. Ramu-« .
no Namaičio, Žemės ūkio 
statybos projektavimo insti
tuto skyriaus vyriausiojo in
žinieriaus arch. Kęstučio 
Šimkaus ir Ukmergės rajono 
Leonpolio sovehozo direkto
riaus Juozo Bronislovo Sta
niulio. /,

Be jų. premiją gavo ir 
Ukmergės kilnojamos me
chanizuotos kolonos darbu

užšaldymą nutarta, siekiant vykdytojas Aleksejus Kove- 
ateity suorganizuoti tik sa-į rįvaj

jau sukasi aplink Marša. įė-' vano"'u kariuomenę Šis al- 
jes i jo orbita, ir siunčia pla- CT pakėlimas palies 2.6 mil.
neles nuotraukas, oadarytas <kanu esančių vy-

ių ir moterų.
♦ ♦ *

Senatas patvirtino su Ja-

Philadelphijos majoru iš
rinktas italas Rizzo, atsaki- 

Federalinės valdžios vadi- nedarnas Į televizijos ir radi- 
namiems baltakainieriam’“ jo italu reporteriu klausi-

s,uo me,u ponija sudarytą sutartį grą- algos tegalės būti padidintos mus. pareiškė, kad didieji 
vieši cileje. Ten jis studentams įjntį Ryukyu salas, jų tarpe tik nuo kitų metų liepos 1 d. Mafijos vadai yra italai. Gi 
ir darbininkams aiškina, kaip ir Okinawos salą Japonijai. "Mėlynkalnieriams“ — po čionykštė italų visuomenė 
Kuba įvykdė revoliuciją ir kaip JAV išsiderėjo teisę laikyti 6 mėnesių. Bet ju atlygini- tokios “garbės“ labai kra- 

Okinavvoj ir kitose Japoni- mai galės būti pakelti indi- tosi. New Yorke dėl italų 
jos vietose savo karines sto- vidualiai. atsižvelgiant i iš- “marinimo“ buvo surengtos 
vykias. _____tarnautą laiką, pakeltą tar- j net protesto demonstracijos.

ji sovietu padedama tvarkosi, 
mažiau, Vieni jį sutinka plojimais, o kiti 

prašė. 1 piktais šūkiais.
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kalą prieš Sovietų 
Rusiją. Tai visiškai melagin
ga pasaka: nei Anglija, nei 
Prancūzija nebuvo pasiruo- 

' šusios rimtam karui, ir vi
sais būiiais jo vengė.

vokuoti

Ką kiti rašo? KAS GIRDĖTI NEW YORKEAr Raudonoji Kinija negalėtų 
būti ir mūsų sąjungininke?

t

Gal sakysite, jog tai net gąsdinantis klausimas, ir ta boUevikų ir vokiečiu tęsėsi 
pioga tuoj priminkite >eną liaudies išminti. Neik su \el-| senu Lenino laikų, ir jis 
niu obuoliauti!“ Žinoma, gal tas pamokymas senovėje h nepasikeitė nacių metu. 
slėpė savyje stambų tiesos grūdą, bet šiais laikais, ypač
politikoje, kaip tik su velniu net per dažnai ir per akiplė
šiškai obuoliaujama, kur kiekvienas partneris tesiekia ne 
kokios ten amžinosios mef • o tik apskaičiuotos naudos.
Nagi. štai, tik dėl tos nauoos Komunistas Stalinas obuolia
vo su naciu Hitleriu, o demokratinės JAV-bės ir Vakarų 
Europos tautos jau seniai obuoliauja su komunistine So
vietų Sąjunga ir tokiom pat jos satelitinėm valstybėm, c 
pastaruoju laiku — visi ir su maotsetungine Kinija. Irgi 
tik dėl vienokios ar kitokios naudos.

tarp

Tad ir kyla klausimas, kodėl mes turime būti tokie 
šventi ir atsisakyti naudos Lietuvos laisvinimo kovoje, 
jeigu tokios galėtų būti? Jeigu, sakysime, ir velnias, net ir 
raudonas, galėtų padėti Įeiti i dangaus karalystę?

\Y. S. Churchillio tvirtini
mu knygoje "The Gathering 
Storm” (psl. 135), 1935 m. 
gegužės mėn. Hermannas 
Goeringas dalyvavo Kroku
voje maišalo Pilsudskio lai
dotuvėse. Į tas laidotuves po 
apsilankymo Maskvoje at
vyko ir Prancūzijos užsienio 
.eika'ų ministeris Pierre La- 
.•alis. kuris pasikalbėjime su 
Goeringu nepagailėjo anti
komunistinių pareiškimų, 
kurie buvo tuoj j^at per Vo
kieti ios pasiuntiių Maskvoje 
perduoti SSSR vyriausybei.

, "Tačiau mūsų kai kurie 
vadovai j^jp nesielgia, jie

, dairosi ne nėithybei pasitar-
PLB centro valdybos pir- nau^: ^ lietuvybės neo-

mininkas S. Barzdukas, LB. Lcialiai pasipelnyti, 
spaudos ir radijo atstovų
lV-joj dienoj Tabor Karmoj
kalbėdamas apie santykiu- jų vadovai turėtų būti kil- 
vimą su kraštu, tarp Kitko nesnės asmenybės, o tačiau 
šitaip pareiškė: ; yra tokių, kurie siekia popu-

. liarumo bei didesnio visuo- 
’ Todėl turim skirti oku- menės pasitikėjimo, idant 

pantą nuo okupuotos tautos. įoylų autoritetą ir Lietuvos 
Okupantui padlaižiskai tar- okupanto akyse, 
nauja ir dalis lietuvių patai
kūnu, todėl ir juos turime , ............

Čia okupantą viešai iš

skirti i.uo visos okupuotos ;<ei^ia net jr labai žemu sti- 
tautos. Kalbininko proi. J. iium 0 tuoj pat su jo polit- 
Kazlausso ir jurininko Si- bičiuliaujasi, iškil
me Kudirkos atvejai paro
dė, kad ne kiekvienas lietu
vis, gavęs komunistų parti
jos bilietą, tampa ir savo

KAIP SANTYKIAUTI 

SU KRAŠTU?

Tai ne tik Arūno Ališausko' juk ji yra visuomenės veid- 
.. | rodis, joje atžymėti visi šio

rūpės is , krašto lietuvių darbai. Bet
’ Spalio menesio pabaigoje kur spaudą surasti, jeigu

Stasio Vaškio bute Ozone ne V1SOS įedakcijos tun 
Parke susitikau su studentu pilnuszkbmplektus?
Arūnu Ališausku. Jis, baigęs < ~ - . - t • *.

O vis (Įeito didžiųjų org- Montrealio Loyolos kolegi- vi Bendruomenė, kaip kul-
joje istorijos mokslus, gavo tūros reikalams skirta cent.
\\ ilsono stipendiją daktaro ,.jnp organizacija. turėtų su-
laipsniui ruoštis. j sjrūpinti tokiu centru, ku-

T> , .. , • T> u. ! riame būtu kaupiama viskas,Dabar jis studijuoja Balti- , .. , •.. t k u i- • kas liečia šio krašto lietuvių moreje Johns Hopkins uni- . •*-7. - A , - gyvenimą. >■.versitetę ir savo disertacijai!
pasirinko temą: "Lietuvių* 
imigrantų Įnašas JAV-se“.

m ingus priėmimus jiems 

ruošia, ir veikėjai
biaute braunasi® aukštes
nius org-jų po«W, susiras-

Visaip remtinas ir Arūnas 
Ališauskas, pasiryžęs išnag-

„ . . , . . , rinėti mums gana idomu ir
Tai bu* bene pn masis to- į gvarby klausimą — kokio 

kio turimo darbas daktaro: dydžio p|ytą lietuviai imūl.;.
laipsniui gauti, laigi Aiunui • jĄy.,bįu gyvenimo rūme. 
teks pirmajam laužti gana:
storą dedą. Reikės daug lai-į o su Arūnu Ališausku bu-

Tas "nepadorias“ mintis šiandien norom nenorom ža-1 n , , - - - . , , •
dina tiesiog sukreciantieji globaliniai politinių frontų per- Į qpas pats Goeringas
sigrupaivimai. Jų pasėkoje Į Jungtines Tautas atėjo komu- i du \ai’tus, lankydamasis 
nistinės Kinijos kolosas. Ir, bent tuo tarpu, net daugiau į Lenkijoje, siūlė lenkams su- 
antisovietinis, negu JAV-bės. šios Kinijos šalininkai netgi ! -ridėti su
su triukšmu pajėgė atmesti nors ir labai žmonišką JAV prieš
rezoliuciją, tuo pademonstruodami savo skaičiaus persva
rą. Neabejotina, kad šis Kinijos rėmėjų blokas ii ateity 
bent Jungtinėse Tautose vaidins atitinkamą vaidmenį.

Na, o kokia galėtų būti iš to nauda mums?

Aišku, sunku ir rizikinga būti pranašu. Bet vis dėlto 
paklausykime, kaip tarp kitko prašneko Kinijos delega
cijos pirmininkas ir jos užsienio reikalų ministro pavaduo
tojas Chiao.Kuan-hua, žengdamas i J. Tautas:

tautos išdavimu. Bilieto ga- darni sau naivių'žthoniu už- 
vimas yra susijęs su gyveni- nugarį. kurių niekada gi ne- 
mo ir darbo sąlygų sudary- trūksta“.
mu. Todėl ok. Lietuvos lie-!

Vokietija karui įtuvi^ vertinimas turi būti' Kaip matome, E. Čekienė 
SSR. Už tai Lenkija, atsargus ir labai apdairus. • rnūsų vadovaujančių asme- 

‘ Niekas nežinom, kuris išda- būreli pro salės lubų sky-gausianti didesnę dali Uk
rainos su Odesos uostu, bet 
turės perleisti vokiečių ka- lenrodas. Ar ne tragiška: jei smalos kibirą 

i Ameriką būtų atvykęs

vikas ir kuris Konradas Va- 1?

nes įstaigos, kur tam darbui 
reikalinga medžiaga būtų 
sukaupta. Jos yra daug. bet 
ji visur išmėtyta, ir jos rei
kės visur medžioti.

CLEVELAND; OHIO

Jaunimo Metų Talkos 

komitetu suvažiavimas

"Kinijos vyriausybė visada rėmė pavergtus žmones ir 
tautas jų kovoje laimėti laisvei ir išsilaisvinimui, priešino- narus 
si užsienio kišimuisi ir reikalavo teisės patiems žmonėms 
spręsti savo likimą.“

’ riuOmenę žygiui i rytus. Tą 
pasiūlymą 1939 m. sausio 18 

; d. pakartojo Hitlerio užsie- 
• nio reikalų ministeris Rib- 
bentropas Varšuvoje. Tie 
pakartotiniai pasiūlymai 
Lenkijos buvo atmesti, su 
aiškiu Anglijos ir Prancūzi
jos pritarimu. Tai faktai, ku
rie prieštarauja Davies sap-

prof. Kazlauskas ir jūrinin

kas Kudirka, mes juos būtu
me ne vienas apšaukę agen
tais bei šnipais, o kai vienas 
buvo nužudytas, o kitas nu
teistas — juos tie patys jau 
darome didvyriais.

Štai Arūnas atvažiavo i 
New Yorką pasidairyti bib
liotekose. ar ten neužtiks, Clevelande Įvyko 

Matuojant turtingumą lie- j kas jam reikalinga. Vargu ! Metų Talkos komitetų atsto- 
tuviu visuomenės mastu - vi-’ M daug pelnys, nes ten nie- vų suvažiavimas. Suvažiavi- 
si daktarai vra turtingiausi. i kas lietuviškos medžiagos į me Bostono LB apygardai

gana talpų skystos
Spalio 23-24 dienomis

Jaunimo

Pasiturinčiai gyvena inžinie- i nekoncentravo, 
riai ir biznieriai. Taigi jų ne-1 
galime i vadovaujančius or-! 
ganizacijų postus rinkti, nes 

! jie nėra tos "kuklios asme-

i atstovavo Dovilė Eivaitė ir 
! Dana Bielkevičiūtė; New

Arūnas žinojo, kad gero-1 Jersey apygardai — Anta-

Štai kodėl PLB v-ba "PLB 
visuomeninės veiklos gairė
se“ visus kviečia santykių 
klausimą su ok., Lietuvos lie
tuviais liautis.kelti ginčo ke
liu viešumoje, nes tokie gin
čai daugiausia skaldo lais- menybėm“? 
vojo pasaulio lietuvių visuo- ’

ką periodinės spaudos rinki
ni turi Pranas Lavinskas, 
bet tas rinkinys jau senokai 
perduotas Philadelphijos u-

nas Rygelis iš Kinnelon, N. 
J.; Lemonto apylinkei — 
Rasa Šoliūnaitė; Philadel
phijos apylinkei — Vvtau-

nvbės“... Gi tokių jau turi
me Alte ,Vlike, Bendruome
nėje ir net "Dirvos“ bend
radarbių bei leidėjų tarpe. 
Ar dėl tojuos visus vyti lau
kan ir pakeisti "kukliom as-

Ką sovietai davė keista
jam ambasadoriui? Stalinas 
jam leido išvežti Rusijos 
meno brangenybių: bolševi
ku išvogtus privačių asmenų 
rinkinius ir ypač iš stačiati
kių cerkvių išplėštus Šventų- , nrtl CCIMCIIC ivuuiM. n.au - T • .
jų paveikslus, ikonas... (to tikslams. Taip pat pata- ne mūsų visuomenės vadai iab 1 ietuxlll sPau °Je’ nes

ria: ’Santykl^osę .su iš lietuvybės pelnosi, kad jie'
jo krašto lietuviais turime bendradarbiauja su Lietu-!

Žinoma, tokiuose žodžiuose gali būti daug suktumo 
ir propagandos. Bet pridėkime, kad komunistinė Kinija 
jau seniai varo vadinamąją "išsilaisvinimo akciją” Ukrai
noje ir Sovietijos satelitinėse valstybėse, ten platindama 
atitinkamą literatūrą. Tose proklamacijose viena proga 
buvo iškelta ir Pabaltijo valstybių pavergimo istorija. I

Kadangi Davies ir toliau
Na. o kaip mūsų reikalai susiklostytų, jeigu kada su buvo Valstybės departamen- pasitikėti laisvųjų lietuvių vos ol^iantuK y^su rusais’ Viešai apie tokia politika 

Kinijos parama Jungtinėse Tautose butų įskeltas Pabalti- to specialus patarėjas SSSR sąmoningumu bei subrendi- bolševikais, nes Lietuva o- davęs suprasti valstybės sek- 
jo valstybių išlaisvinimo klausimas? Tegul ir jos kokiais klausimais, o taip pat daly- mu. jų sąžinės jautrumu ir kupavo nelietuviai, o rusai), retorius Rogers, kalbėdamas 
propagandiniais bei savanaudiškais sumetimais. ; vavo Teherano ir Potsdamo tautinės garbės suvokimu.“į ’ j Tautose: "Tėra realistiš

ka pripažinti padėti, kuri y-
Vadinasi. laikui bėgant ir paša ra patverusi daugiau kaip

niversitetui. Ar tas rinkinys J tas Maciūnas; Rochesteno 
jau prieinamas visiems, ži- Į — Dana 
nių neturima. Teks Arūnui, Kornelius 
ten vykti ir kreiptis i dr. V.
Maciūną.

Staskevičiūtė
Liemenis.

ir

I Nėra abejonių, kad Aru-
menę ir tuo padeda okupan- Ęet jau rimtesnis reikalas, nag d medžiagos gali su- 

1 kai E. Čekiene tvirtina, kad & &

grupavimui Įgaunant ryškesnes f< 
mūsų kokiam specialiam veiksniui apie koki nors "specia-}

- dvidešime metu4
šininkai“ ir "šnipai“?

Suvažiavime taip pat da
lyvavo Pittsburgho lietuvių 
studentų atstovas J. Taoras 
ir Lietuvių Skautų Brolijos 
Įgaliotas atstovas Vytautas 
Jokūbaitis.

Šio suvažiavimo dalyviai 
buvo pirmieji, kurie pasira
šė Jaunimo peticiją ir savo 
vieno dolerio simboline au
ka davė pradžią Jaunimo 
Metų finansiniam vajui.

lų planą“ pagalvoti?

Ši karta mes tiktai klausiame.

Keistas ambasadorius

vo iš xVmerikos bilionus do-į 
i leriu vertės materialinių gė- 
i lybių ir karo laimėjimus...

Avės

KAM IR KI EK SKIRTA 

SUDĖTI AUKŲ

Jaunimo kongreso, kuris

GAL MALONĖTUMĖTE,
PONIA, PAMINĖTI IR 

PAVARDES?

Uoliausia "Dirvos44 bend
radarbė Emilija Čekienė 
spalio 29 d. to laikraščio lai
doje rašė:

(Tęsinys)

Neužteko to. Iš Sovietų Molotovas 1931 m. gegužės 
Rusijos Davies perkeliamas 31 d. pasiuntė ultimatumą 
ambasadoriaus pareigoms Į Anglijai, reikalaudamas ga- 
Belgiją (1938-39 m.), kad rantuoti Lietuvos, Latvijos 
galėtų sekti Įvykius Vokieti*- ir Estijos nepriklausomybes, 
joje, bet jis juos stebi irgi bet Anglija atsisakė, ir todėl 
pro Stalino akinius. Belgijo- sovietai nutraukė derybas 
je ji aplanko kapitonas von nepuolimo sutarčiai su Va- 
Rintelen su Įspėjimu, kad karais sudaryti. Tuo tarpu 
Hitleris du kartu siuntė Į mes žinome, kad sovietai 
Maskvą buvusi Čekoslovaki- reikalavo Angliją sutikti su 
jos generolą SirovĮ, siūlyda- Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
mas užgrobimo - nepuolimo okupacija, leisti Stalinui 
SUtrtį: "Jis pareiškė nuomo- praryti tas valstybes ir dar 
nę. kad visiškai galima, jog sutikti perleisti sovietų ka- 
Vokietija ir Rusija galinčios Į riuomenę per Lenkiją. Be 
susitarti, nes turi bendrus e- to, nacių dokumentai paro- 
konominius interesus, kad do, kad jau balandžio 17 d. 
nacionalsocializmas ir Rusi- jie užmezgė tiesiogines de
jos komunizmas esą ideolo- rybas su Stalinu, kuris gegu- 
giniai broli ai ir kad Hitle- žės 3 d. pravarė Litvinovą 
rio, Mussolinio ir Stalino ir jo vieton paskyrė Molo-į Libijos (prie Vidurže- 
gaK Odenos esančios tokios tovą. t mio jūros arabų valstybės

kitais metais vasarą susi-! "Mes matome, kaip Ame- 
koje daugumą aukštųjų val
džios postų užima milionie- 
riai ar šiaip turtingieji, nes 
dėl didelių rinkiminių išlai
dų kad ir kilniausios asme
nybės negali savo sugebėji-

rinks Chicagoje, finansų ko
misija paskirstė, kiek kuri 
apygarda turėtų sudėti au
kų to kongreso išlaidom su
mokėti. Tos sumos yra to
kios: Bostono—5.400, Hart-
rordo — 6,300. New A orko nių parodyti visuomenei. To

12,000, New Jersey — 
1.500. Philadelphijos — 8. 
100, Clevelando — 6.300, 
Detroito — 7,200, Chicagos
— 34,000, Vakaru apgardos
— 5,400. Viso —$90.000.

"Mes nebijome amerikie- 
č’ų, anglu, prancūzų ir italų. 
Vienintelis imperializmas, 
šešėliu dengiąs Viduržemio 
jūrą ir arabams grėsmingas, 
yra rusų imperializmas“, —

dėl dažnai išrenkami nepa
siruošę, netinkami toms pa
reigoms, ir kraštas dėl to 
labai kenčia.

"Paskutiniu laiku ir mes, 
išeivijos lietuviai, pradėjo
me to krašto pavyzdžiu sek
ti. Jau eilė metu nebeieško-

pat“ (psl. 445). Iš to Įdo
maus ir svarbaus pranešimo Tas nachališkai mandra?
Davies nepadarė reikalingų ambasadorius turi ir kitų 
išvadų, o priešingai, jis aki- prasimanymų: girdi, sovie- 
plėšiškai teisina Sovietų Są- tai turėjo susitarti su Vokie- 
jungą.

( mio juros 
! Afrikoje) 

dafis.
diktatorius Kha-

Paragink savo pažįstamus

savo interesus, nes Anglija išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
Pagal Davies išeina, kad ir Prancūzija norėjo išpro- metams $7.00.

1 ti ja, kad galėtų apsaugoti

Imkit ir skaitykit
LIETUVOS ISTORIJA, 

Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, trirtai Įrišta, 

yi -• i Ivama ...... 86.
cott nurodo, Kaip ta nau- LIETUVIŲ LITERATŪ- 

ijoji politika pradeda reikš- ra SVETtft ĮB97 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis apie po-

Tr . . _ rr. .. . eziją. K. Keblys apie roma-Komumstme Kinija įves- ną. r.Šilbajoris apie novelę, 
ta Į J. Tautas ir saugumo ta- Santvaras apie dramatur- 

'■> giją, V. Kulbokas apie kriti
ką, J* Girnius meta žvilgs
ni i visą tą literatūrą apla-

Nors tie žodžiai — sako 
autorius — buvo taikomi Ki-Tokių kaltinimų negalima, 

drabstyti tik šiaip sau i pie-j nijai, bet jie išreiškia prezi- 
tnc o,- iianro foi ' dento "naujosios doktrinos“ 

nusistatymą ir kitų paverg
tų valstybių atžvilgiu44.

tus ar šiaurę, nes tai butui 
sąmoningas visais pasitikė
jimo griovimas, Įtarumo di
dinimas. visuomenės griau
namasis darbas. e - i .o 

; y ’*• '..>) ’.i odi
O j’eigu tie tvirtinirrtūfrtėil^M Praktikoje: 

ra tik bobučių plepalai, tai 
kam juos rimtam laikraščiui 
platinti?

K Aį:

N1XONO "REALISTINĖ“ 

POLITIKA

Darbininkas lapkričio 9 d. 
vedamajame duoda ištrau
kų iš Paul Scott straipsnio 
"Nauj’a Nixono doktrina44, 
tilpusio The AVanderer laik
rašty. Scott rašo:

"Ta doktrina remiasi pre-
me tų talentingų kuklių as- zidento sprendimu legali- 
menybių organizacijoms va-j zuoti komunistų kontrolę viv 
dovauti, bet ieškome kuo sose tautose ir valstybėse^ 

kurias jie pagrobė antrojo 
pasaulinio karo metu ar po 
karo44.

turtingesnio asmens ne tiek 
konkrečiam darbui, kiek tos 
organizacijos reprezentaci
jai.“

Nurodžiusi, kad amerikie
čiai tuos turtuolius dažnai 
renka dėl to. kad jie mažiau 
kaštuoja, pav.. New Yorko 
gubernatorius teimąs meti-

"Nors prezidentas niekad 
viešai to nepaskelbė, bet ši 
politika, nurašanti Europos 
ir Azijos pavergtąsias tau
tas. prieš keletą mėnesiu.

susitarimas dėl Berlyno 
faktiškai Įteisina komunistų 
valdžią Rytų Vokietijoje ir 
Rvtu Berlyne;

"susitarimas dėl konsula
tų faktiškai reiškia antrojo 
karo metu pagrobtų Baltijos 
valstybių pripažinimą Rusi
jai. Šių pavergtų valstybių 
žmonės turi būti Amerikos 
konsulato traktuojami kaip 
sovietu piliečiai emigracijos 
bei kelionių reikalais“, rašo 
'Scott.

(Bostone leidžiamas Chr. 
Science Monitor laikraštis 
paskelbė žinią, kad Lenin
grado JAV-bių konsulato 
veiklos teritorijon Įeina Ry-

tuojau po apsisprendimo. ■ reikalu nepaaiškino ir mūsų 
nės algos tik $1.00, E. Čekie- slaptai buvo pranešta Sovie- aukščiausios politinės orga
ne tęsia: tam ir Kinam”.

mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, Č. Gricevi- 
čius duoda išleistų knygų 
sąraša. Kaina S10.

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

PAULIUS AUGIUS, 284 
dideli puslapiai, šio Įžymaus 
dailininko paveikslai ir A. 
Kurati'fcko • bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.50.

Numizmatika, parašė Jo
nas Karvs, 340 psl. kaina — 
$15.00. ‘

Vincas Krėvė savo laiš- 
ga. Talinas ir Vilnius, ir iki j kuose. parašė Vincas Ma- 
šiol dar niekas jos tikrumo J ciūnas, 49 psl., kaina $1.00. 
neatšaukė. Iki šiol nieko tuo Amerikos lietuvių politika, 

parašė dr. K. Šidlauskas, i- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.( nizacijos).
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KAS SKAITO

TAS IKKMfOB Amerikos Lietuviu Gyvenimas IAS NIEKO NEVEIKIA, -»•
TO NIEKAS NEPEIKI A--

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE «
1į«

Ilgo* bedarbių eilės į ką nors daryti, kad tvarkin- Į 
j gi ir darbštūs amerikiečiai j

Bedarbių Chicagoje, nors nebūtų taip visokių valkatų i 
ir geriausiai* darbų atžvil-' sąskaiton skriaudžiami ! 
giu laikais, vis būdavo eilu*
tė* prie nedarbo pašalpas 
išmokančių įstaigų. Tačiau 
dabar tos eilės jau žymiai) 
ištįso, nes nemažai darbi-j 
ninku yra atleidusi plieno 
pramonė. Kitose darbovie
tėse, atrodo, darbai vyksta 
normaliai. Meksikiečiai sa
ko: "Pervažiuok visą Ame
riką ir, jei nerasi darbo nė 
Chicagoje, tai grįžk atgal į 
Meksika, nes kitur jo tikrai 
negausi4*. , ,

Narkotikai, narkotikai, 

narkotikai...

Chicagon labai plūsta iš 
pietinių valstijų juodukai ir 
vadinamieji "hilbillies“. Dėl 
to jaučiama nemaža butų 
krizė, ir nepaprastai papil
domos bedarbių eilės.

Netekėjusių motinų vaikų 
infliacija

Dalis SLA veikėju, dalyvavusių Ohio valstybės SLA organizatorių kon lerencijoje Clevelande. Čiurlionio namuose, š. m. spalio mėn. 30 f < ną. 
\ iduryje pirmojoje eilėje — centro valdybos pirm. E. Dargis. už jo su barzda sentro sekretorius A. Budreckis, greta jo vicepirm. A. ė t >: s.

Tai rykštė, kuri plaka ir 
nuodija daugiausia studi
juojanti jaunimą. Spaudoje 
rašoma apie tai labai daug, 

i bet narkotikų vartojimas 
Į vis plečiasi. Pavarčius mūsųĮ 
lietuviškus laikraščius, te
randi, kad mūsiškis jauni
mas tik tautinius šokius šo
ka ar moksle skina "laurų 
lapus“. Malonu tai skaityti 
ir gėrėtis, tačiau, kaip lietu
viai sako. "medalis tun dvi 
pus es“. Pirmoji pusė labai 
graži ir spindinti. Bet antro
ji gali būti juoda ir gėdą te- gų- Tačiau, deja, laimė retą baigoje išvyksta nuolat gy 
ženklinanti. j teaplanko, ir beveik visi venti Į St. Petersburgą Flori-

Į niurzgėdami grižta iš bingo doje. Visi, kurie lieka Be-
Nepaslaptis, kad Chicago- i žaidimu namo, prakišę po verlv Shores Į šiaurę už 

dešim- Broadvvay Avė., ateity turės'je yra ir žymių asmenybių i keliolią ar net kelia 
T„. . , J : sūneliu ir dukrelių, išskridu- tis dolerių.
Illinois gubeimatonus O-; gju Kalifornijon ir tenai su 

gi ve stengiasi sumažinti hipiaig klajojančių. Skaudu.. 
šalpos išlaidas net 60L , ta-į kac| yra jr nemažai narkoti-’
čiau sioms jo pastangoms ; k^ vartotojų, o keli jų, paė-: 
daro trukdymus teismai. II-; me perstinrias dožas, vra i-i

Dėkingi advokatei 

dr. Marijai Šveikauskienei

mokėti žvmiai didesnius mo
kesčius, kad išlaikytų vieti- 

į nę administraciją.
Jotijos Jonas

BARZDA BUS — PINIGU 

NEBUS
i

J. Šoliūnas Drauge lap
kričio 2 d. rašo apie Cleve
lande Įvykusi Jaunimo kon
greso talkininkų suvažiavi
mą. Ten kaikas nusiskundęs. 
kad spaudoj bus sunku pri
statyti žmones su barzdom.

SLA OHIO VALSTIJOS 

ORGANIZATORIŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Spalio 30 d. Čiurlionio 
ansamblio namuose, Cleve
lande, Įvyko Ohio valstijos 
SLA organizatorių suvažia-

_ i ’
visomis pastangomis ištese 
ti kovą už Lietuvos nepri
klausomybės a t sta t v mą.

Algirdas Budreckis

į mę perstiprias dožas, yra Į- j Teko pasikalbėti su nevie- Sėkminga "Kario“ popietė
hnois turi aili vieno miliono į ,vajrįai nusjžudę. Dar kiti. nu Keleivio skaitytoju Chi- 
selpiamųjų. Skurdžių sai- nu0(jp suėsti, gyvena pas cagoje, kurie labai dėkingi 

tėvus ir jau nei darbui, nei advokatei dr. Marijai Švei- 
mokslui netinka. • kauskienei už teisių patari

mų skyrių Keleivyje. Tie 
Skaudu tėvams ir visiems patarimai ne tik paliestie- 

lietuviams, kad ir musų jau
nuolius tokia dalia ištinka.
Juk tėvai dėjo paskutines

vimas. Suvažiavime dalyva- 
, vo SLA veikėjai iš Clevelan-į

PIGI. BET VERTINGA 

DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš-

pai valstija rugpiūčio mėne
si išleido apie 87 milionus 
dolerių, šelpiamųjų skaičiai 
nepaprastai didėja ypatin
gai Chicagoje, ir tą šelpia
mųjų skaičių daugiausia su
daro netekėjusios juodos
merginos, auginančios net pastangas, leido Į aukštuo- 
po 8 ir daugiau vaikų. Jos sius mokslus, norėjo savo 
tuo vaikų skaičiumi didžiuo- j vaikams šviesesnės ir geres- 
•jasi. nes gauna daugiau pa- į nės ateities. Deja, liko tiktai

šiems, bet ir visiems kitiems i ’ . inaudingi žinoti, nes gyveni
me nevienam tenka su to
kiomis ar panašiomis prob
lemomis susidurti.

šalpos, negu bet kokį ge
riausiai apmokamą darbą 
turėdamos uždirbtų. Šelpia
mųjų merginų su vaikais!

skaudi širdgėla.
Linkiu advokatei dr. M. 

i Šveikauskienei geros sveika
tos ir energijos ir ateityje

Spalio 24 d. išpuošton di 
džiojon Jaunimo Centro sa- 
lėn susirinko "Kario“ žurna
lo popietėn buvę kariai, sa
vanoriai, birutininkės. šau
liai ii kt. Jų tar.pan, nors ir

į labai sunkiai eidama, atvyko 
, ir prieš porą metų banditų į 
nužudyto pulk. Povilo Žilio; . . 
našlė, buvusi uoli veikėja S. karna1 
Ožeiienė, gen. Musteikis,
kun. Šantaras. CV sekr. Ed. 
Vengianskas. savanoris - kū-

I Dr. Kazickas atsakęs, kad do apylinkių. Akrono, Dėt- stovykloje
i- barzdotu žmonių noioikėtu ..........................................Sibne apiašymas angių Kai-barzdotu žmonių nereikėtu , •• A - - ;r----bijoti, nės žmoga^ širdis e H01‘° V ų , JL ? • b? The C«ne»ery of

santi svarbiau už io barzda ' ninkų buVO tam reikalui su> tions in the Siberian Tund santi svarbiau uz jo baizcią. darytas rengim0 komitetas,!
i kuri Įėjo pirmininku VIa-j 
das Braziulis, sekretorium1

Teisybė, kad svarbiausiaĮ - 
žmogaus širdis. Bet svarbu 
ir jo išvaizda. Nieko blogo ‘ Vytautas Braziulis. Povilas

na-

ra“, 112 psl., kaina $1.75.

>

Legalizuoti bingo žaidimai mums nuolatos teikti nau- rėjas P. Dirkis, savanoris- 
dingusir svarbius teisės pa-j kūrėjas K. Ališauskas ir vi

sa eilė kitų. Daugeli jų gyve
nimo našta jau lenkia prie 
žemės.

skaičiai nepaprastai auga. ir Illinois valstijoje nuo spa- tarimus, 
tokia jų vaikų infliacija tie-! lio 3 d. legalizuoti bingo 
siog paralyžuoja valstijos e- į žaidimai. Tais bingo žaidi- Gavo neblogus atlyginimus 
konomiją. Mokesčiai už nuo- j mais verstis leidimus gauna
savybes pasakiškai pakelti, 
kad beveik reikia nekilno
jamojo turto atsisakyti.. De-

beveik tiktai išimtinai baž- i 
nyčios, kurios amžinai skun-1

Geležinkelių prekių stoty- Ramovės pirm. A. Juške-

džiasi dolerių nepritekliais. žai lietuvių. Tačiau geležin- 
dami tiesioginiai ir netiesio- Šiuos bingo žaidimus labiau- keliečių bendrovėms susi- 
giniai mokesčiai biznio imo- šiai mėgsta pensininkės mo- jungiant, persitvarkant, ne- 
nėms ir fabrikams, kad ir! terys ir šiaip jaunesnieji,. mažaj tų prekių stočių per
juos sunku išlaikyti. Reikia vis trokštantieji išlošti pini- , mjnals) uždarvta. Jose dir

se dirbo ir tebedirba nema- vicius atidarė popietę ir pa-

. busieji atleisti. Jie, su gele1 v •

sveikino susirinkusius. "Ka
rio“ atstovas Stankūnas pa
sidžiaugė. kad čia kasmet 
rengiama popietė šiam žur
nalui paremti, ir padėkojo 
visiems atvykusiems ir au-

nėra nešioti barzdą ir ūsus, 
jeigu tie "priedai“ yra tin- 

prižiūrimi — kerpa
mi, šukuojami. Bet jeigu jie 
yra be priežiūros ir barzdo
je varnos taikstosi susisukti 
lizdą, tai žmogus atrodo jau 
kaip baidyklė.

Barzdotas buvo dr. J. Ba
sanavičius, irgą barzdą turė
jo ir kun. M. Krupavičius. 
Dail. A. Varnas ir dabar 
dar tebedėvi baltą šilkinę 
barzdą. Bet ar mes prieš tas 
barzdas kana nors demonst
ravome? Ne. Tos barzdos 
buvo gerai prižiūrimos, lai
ku ir tinkamai apkarpomos, 
tad ir revoliucijos niekas 
prieš jas nekėlė.

Šūkis, Kazys Gaižutis ir 
na Jokubaitienė.

O-

Eksurskijos į Lietuvą 
1972 metais

Walter Rask-Rasčiauškas jau 11 metų organizuo
ja giupes Į Lietuvą, ir jo rengtos ekskursijos vyks" 
ta sklandžiai ir tvarkingai. Šią vasarą
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

vežė 6 grupes į Lietuvą. Dėl vėlyvo užsiregistra
vimo ne visus galėjome prijungti, nes trūko vietų. 
Norėdami patenkinti didesni lietuvių skaičių 1972 
metais turime užplanavę net 10 ekskursijų.
• Galėsite pasirinkti patogiausią išvykimo dieną, 

kuri geriausiai atitiks jūsų atostogų laiką.
• Ekskursijos bus nuo 17 iki 21 dienos ilgumo.
• Bus galima prisijungti Chicagoje, Nevv Yorke 

ar Montrealyje.
Planuokite iš anksto, registruokitės jau dabar, 
informacijų kreipkitės:

American Travel Service Bureau 
9727 South Westem Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Telefonas: (312) 238-9787

Taipogi sudarome iškvietimus giminių atsilankyti 
Amerikoje; suteikiame informacijų kelionių rei
kalais i visus pasaulio kraštus; paiūpir.ame bilie
tus ir reikalingas vizas.

žinkelių administracija su
sitarę. gavo netgi nuo 5
iki 10,000 dolerių atlygini- : Brazdžionis paskaitė savo

kojusiems ar jsigijusiems 
• sitarę, gavo netgi nuo 5,000 laimėjimu bilietus. Balvs Bet žvilgtelėkime, kaip gi 

atrodo Jarinimo kongreso
mo. Tai parėjo nuo išdirbto! a,.į , Į pirmininko R. Sakadolskio 
’ •’ • - - - eiteiasti boctiev Kovoto- barzda ir pJaukai? Baisu!

Gali gauti širdies priepuoli, 

naktį tuščioj gatvėj i tokią 
j barzdą netyčia atsitrenkęs.

( laiko ir turėtų pareigų. Da- ;a]-.., vėliau Stankūnas ii 
j bar senyvo amžiaus darbi-1 yengjanskas rodė filmus iš 
ninkai gy\ ena pensininko ramovėnų veiklos, svečiai 

šnekučiavosi ir vaišinosi.

Miela, kad birutininkės 
puikiai paruošė svečių vai
šes. o ramovėnai talkininka
vo kituose darbuose.

j gyvenimą, o jaunesni susi
rado darbus kitur.

Beverly Shores, Ind.

Senesniais laikais čia bu
vo viena gyviausių lietuvių 
vasarviečių. Ypatingai vasa- 

• ros savaitgaliais čia lietuviai i venai atnaujino "Kario
Ta pačia proga keli romo-

iš Chicagos būdavo gausūs prenumeratą, o kiti jį užsi-l
svečiai. Paskesniais metais 
daug lietuvių Įsigijo vasar
namius Union Pier, Mich.. 
ir dabar daugiausia jų jau

sakė. Lietuvoje "Kaiys“ lan
kė per 50 tūkstančių skaity
tojų, o šiuo metų čia jų esą- ka duosime tik tada. kai 
ma tik per tūkstantį. O regis' Jaunimo kongreso pirminin-

Suvažiavimą atidarė ren
gimo komiteto pirm. Vladas 
Braziulis ir pavedė pirmi
ninkauti SLA prezidentui 
Povilui Dargiui. Suvažiavi
mo pagrindinis tikslas buvo
aptarti galimybes, kaip sėk
mingiau Įrašyti didesni skai
čių narių Į Susivienijimą. 
Taip pat buvo išdėstytos 
naujo SLA 85 metų sukak
ties vajaus taisyklės. Išsa
mius pranešimus darė SLA i 
prez. Povilas Dargis. SLA J 

sekr. Algirdas Budreckis ir 
SLA viceprez. Aleksandras 
Čaplikas. Diskusijos buvo 
labai Įdomios ir produktin-
gos. Jose dalyvavo apie 35 
veikėjai. Brandžių minčių 
iškėlė Ant. Praškevičius, Vy
tautas Braziulis. Ant. Su-i
kauskas, K. Gaižutis. St. 
Lazdinis, J. Daugėla, J.!' 
Vinclovas, P. šūkis, VI. Bra-J 
ziulis ir J. Januškis.

Sesija tęsėsi nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. popiet. Po to 
vyko neformalus pasitari
mas prie vaišių stalo, kuri 
skaniai paruošė Povilas šū
kis ir jo žmona. 7 vai. vak. 
suvažiavimo dalyviai prisi-

UŽSAKYKITE DMJAR 
GERIAUSI A !M)VANA 

f LIETUVĄ!
Geresnė už bet ka kita— 

specialūs ru Hą 
C E R T I F I K A T A I 

INTERTRADE 
ENPRESS CORP. 

jums pirmoji pasakė ir 
jūsų giminės pat virtino. 
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori. mo
kėdami tik mažą daii tik
rosios kainos. Tai tas 
pats. ką. turint .$100. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekiu $ 
200. $300 ar net daugiau
vert ės.

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Intertrade E\press 
Corn. jums greičiausiai 
patarnauia.
Certifikatai pristatėm’ 
i namus per 3 savai les. 
Už

, S 2.13.
J ok i u p r?m f »k- - j i n- a !

Galite siųsti ket kokią 
su nu.

Prašykite mūsų 
iiiust: ant n katalogu

v eRoi i
Užsj kvkil e t tojau pat.

per

viena spermių rublį-

Už. akykite tiktai

Yis dėlto jis turėtų tuos 
savo šerius nušienauti. Po 
kongreso galėtų vėl, jei taip 
nori. užsiauginti.

Dabar prašoma kongre
sui finansinės paramos. Aš 
iš anksto Įspėju finansų ko
misiją, kad iš manęs tegul 
tos paramos nė neprašo. Ašį dėjo prie SLA 14 kuopos 70
ir dar vienas kitas savo au- , . , . . ...

! metu sukakties minėjimo 

bei banketo. Bankete karšta
tenai vasaroja. Beverly Sho- žymiai daugiau buvu- kas nusiskus savo perkūn-j kalbą pasakė SLA preziden-

. res ir apylinkės iki Broad- į kar]-p parsikviesti šį žur- barzdę. Pagaliau, kaip ši-j tas Povilas Dargis, kelda-

Intertarade Express 
Corp.

125 E 2.'k'l Street 
Fifth Efo;tr

Nevv York, N.Y. 100H) 
Tel. 982-1530 

LABAI SVARBU! 
AUTOMOBILIAI

Tik trumpą kliką!
Moskvič 112 IE....S2.995 
Zaporežets Z \Z....< 1 .>05 
labai ribotas skaičius, 
todėl nedelskite ir užsi
sakykite tuojau.

BUTAI

vvay Avė. yra Įjungtos i stei- nalą i savo namus. Tad pa- 
giamą Lake Shore National raginkime ir kitus ji užsisa- 
Park. To pasėkoje daug lie- kyti.
tuvių savo vasarnamius tu- Balys Svalia
rėjo parduoti ir užleisti vie- _ 
tą parkui. Stambesnioji Mil
dažių vasarvietė jau irgi už- Ugandos (Afrikoje) vy- 
leista parko administracijai, riausybė paskelbė atsišauki-' 
G. J. Peldys, turįs restoraną mą, raginantį neužmušinė- 
prie Tremont geležinkelio ti įtariamų vagyste. Mat, bū- 
stotelės. jau irgi ji uždarė ta atsitikimų, kad buvo už- 
išparduoda visą kilnojamąjį, muštas asmui, įtariamas vo-! 
inventorių ir gruodžio pa- gęs viščiukus.

toks "jaunuolis“ gali atsto
vauti. jaunimui, jeigu jis 
panašus Į Matūzelį, Erodą 
ar kokį papuasų giminės ra
ganių?

Ką jūs apie tai manote?
Balys Svalia

mas Susivienijimo lyžtą ir 
nepamainomą nusistatymą

Praš ykit mūsų 
biuleteniu.

spelit- m

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos.

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio. Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvaro Įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5.

Plokštelę neseniai išleido "Lietuvių Dienos“.
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Iš pavergtos Lietuvos į

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Vis tebežada

Komjaunimo Tiesoj rug
piūčio 22 d. lengvosios pra- 
menės ministro pavaduoto-
jas E. Gutauskas ramina 
skaitytojus pažadu — avėsi
me gerais batais. Iki šiol 
skundų dėl blogos avalynės 
rūšies yra galybės. Ar tas 
pažadas virs tikrove, atrodo, 
abejoja ir pats ministras, nes 
sako, kad trūksta ir gerų 
darbininkų, ir kaikurių me
džiagų. * * *

Per paskutiniuosius 5 me
tus nusausinta 627.900 hek- 
tai-ų žemės. Iš jų 595,000 ha 
nudrenuota. o likusieji 32, 
000 ha nusausinta atvirais 
grioviais. Pet tą pati laiką 
pakalkinta 542,000 ha rūgš
čių dirvų ir irengta 150,800 
ha kultūrinių pievų ir ga
nyklų.

* *
Agr. Juozas Lazauskas, 

parašęs disertaciją „Lubinų 
auginimas ir jų panaudoji
mas Lietuvoje“ ir ją apgy
nęs Žemės ūkio akademijoj,
gavo daktaro laipsni.'

♦ * *

Politechnikos instituto vy
rų choras, vadovaujamas A. 
Buzio, išvyko koncertuoti Į 
Vidurinę Aziją.

lauš dailininko ir muziko M.
K. Čiurlionio gimimo. Tai 
sukakčiai paminėti sudary
tas gausus komitetas, i kuri
Įeina dailininkai, dailėtyri
ninkai. kompozitoriai, muzi
kologai, kultūros veikėjai, 
partiniai, tarybiniai, spau
dos, radijo ir televizijos dar
buotojai. Komitetui pirmi
ninkauja kultūros ministras
L. Šepetys.

« * »

Ruošiasi minėti Čiurlionio' T‘.» ♦
100 metų sukakti

1975 m. rugsėjo 22 d. su- 
nuo genia-

Kostantas Sagaitis

*-,■««« W«~K« «««»».»««»»»«*»«» »«*•»* »»«»»*!

Siunčiu 81 dolerį

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

MES VALDYSIM PA- 
atsargiai,’ Mūsų tautiečių užeigos ŠAULĮ, parašė L. Dovydė- 

sveteliai! .neprastesnės už kitas ir lie- nas, I tomas 268 psl., II to-
’ tuviams visada pigiau išnuo-; mas 248 psl. Kiekvieno tomo 

Stevensono parko stovyk-,.mojamos. Tai kodėl ne „Sa- kaina $4.00.
lavietė labai patogi, nes ją! vi pas savus“? 
dengia plačiašakių ąžuolų 
pavėsis, o, lietui užėjus, yra 
didelė pastogė. Piknikauto- 
jų patogumui kavai išsivirti 
yra Įrengti elektriniai lizdai.

noti, kad upėtakiams meške- taučius, o lietuvių užeigosnai 
rioti reikia atskiro leidimo, užeina pasiteirauti tik apie 
kuris metams kainuoja tik miestelio žymesnes ir lanky- 
du dolerius. Vienas svečias tinas vietas ar paieškoti pa- 
lief,”’is, užtiktas be leidimo žįstamų.
gaudantis upėtakius, buvo 
nubaustas. Taigi

Tai ir sugūžėjo mūsų ko-i 
lonijos lietuviai Į parką. Die
na buvo graži, ir termomet
ras rodė 78 laipsnius F. Šei
mininkės susivežė paskubo
mis paruoštus užkandžius, 
ir ant stalų greit atsirado 
lietuviški patiekalai. Jonas 
Bagdanavičius, su mūsų se-: 
novę primenančiu midaus 
ragu. neaplenk* vieno 
piknikai’ u jų buvo per 
penkiasdešimt.

Ūkana

LAWRENCE, MASS. 

Mirė J. Šupetris

Trumpai sirgęs General

pRJŽIMAS I LAISVĘ,
Stefanijos Rūkienės atsimi
nimų II-sis tomas, kaina 
kietais viršeliais 86.00.

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai, 416 
psl., kaina................... 82.00

ligoninėje lapkričio 5 d. mi- į TAU LIETUVA, Stepo- 
rė Jokūbas Šupetris, prieš Į no Kairio> 480 kai.
78 m. gimęs Rokišky, šiame Ra ............................. $2.00
krašte išgyvenęs 59 metus. I
SLA 41 kuopos narys, kele-' DIENOJANT, Kipro Bie-' 
rius metus buvęs Lietuvių dnio, 461 psl., kaina...,82.00

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai,
Kaina ............................ 82.60

lonus žmogus. Ilgus metus' ATSIMINIMAI IR MIN- 
skaitė Keleivi. Jis paliko liū- TYS, Kazio Griniaus, I to-
diočią žmoną Antaniną, mas< 300 psr kaina ........$2.
clūKten Daną ir seserį Mari-. ATSIMINIMAI IR MIN

TYS, dr. Kazio Griniaus, 
II tomas. 336 psi. kaina 85.

Piliečių klubo vedėjas. 

Velionis buvo ramus, ma

Beveik visi piknikautojai! ją Lietuvoje. 
— pensininkai, jau gerokai 
žilstelėję arba solidžiai pra- C. Volungio koplyčioje su 
plikę, bet nuotaika visų‘jau-j velioniu atsisveikino buvęs 
natviška. Taip ir reikia. Ne-1 miesto mokyklų komiteto 
gi dabar jau ir murksosi, be- narys John A. Stundza. Pa
siklausydamas paskutinės laidotas Bellevue kapinėse, 
gulbės giesmelės. Pasistip-1 Laidotuvių dalyviai buvo 
l inus pasigirdo ir lietuviška pavaišinti vokiečių Bavarian! 227 psj kaina ‘ “ *84 00 
daina, kurios klausėsi ir ki-, salėje. ! KONTRŽVALGYBA LIE-
tataučiai parko svečiai. j _ , . . _ ................ ! TU VOJE, Jono Budrio at

siminimai, 224 psi., kaina

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

PASKUTINIS POSĖDIS, 
Juozo Audėno atsiminimai,

Vilniaus universiteto pra* » 
monės ekonomikos katedros?' 
vedėjas ekonomikos mokslų 
kandidatas Mykolas Rage- 
vičius jo amžiaus 75 m. su
kakties proga už ilgameti 
vaisingą mokslini pedago
gini darba ir „aktvvia visuo- 
meninę veiklą“ apdovanotas 
Aukščiausios Taiybos gar
bės raštu.

♦ * *

Žurnalistų sąjungos val
dybos pirmininku išrinktas Brangūs Keleivio bičiuliai 
Jonas Karosas, vicepirm. A. | Sveikinu visą Keleivio 
Laurinčiukas. J. Mitalas ir’štabą ir linkiu jums daug 
S. Milevičienė, sekr. D. Mic-Į laimės.
kevičius ir J. Oguzas. Viso į
labo valdyboj yra 16 narių.j Įdedu $81 pašto perlaida:

! $7 prenumeratai pratęsti ir 
■ $74 Maikio tėvo puspa- 
i džiams. Paklausite, kodėl 
•$74? Mat, lapkričio 15 d.
• man sukanka 74 metai, todėl
• ir skiriu už kiekvienus me- 
i tus po $1. Tėvas, batus su
tvarkęs ir kišenėj turėdamas 
atliekamą doleri, gal galėsi 
ir Į Floridą nuvažiuoti, kur 
ras nemažai dar gražių naš-

Prof. Stepono Kairio raštų 
reikalu

Jau prieš porą metų lietuvių darbiečių grupė D. Bri
tanijoje pasiryžo surinkti prof. Stepono Kairio 1945-1964 
metų laikotarpio knygas, brošiūras, straipsnių iškarpas, 
rankraščius, laiškus, fotografijas.

Raštus norima surinkti pirmiausia jo išeivijos meto 
spausdinių pilniausiai bibliografijai sudaryti. Be to, ruo
šiamoje knygoje būtų atspausdinti svarbesnieji jo raštai 
ištisai, o kaikuriu — įdomesnės ištraukos. Laiškai sudarv- 
tų atskirą knygos skyrių, arba gal ir atskirą knygą.

Per tuos dvejetą metų jau nemaža kas atlikta: jau' 
surinkta jo parašytosios knygos, politinės brošiūros, komp
lektai tų žurnalų, kuriuos ‘jis redagavo ar kuriuose pasto
viai bendradarbiavo. Nemaža turime iškarpų iš Vokieti- į 
joje ar JAV ėjusių laikraščių su jo straipsniais. Surinkta '

liugių.

da atvažiavau 1928 m., Sud-
bury išgyvenau 29 m., dir- į
bau 25 m. nikelio bendrovė-!
je. Dabar jau 14 m. gyvenu 
Montrealyje.

Keleivi skaitau nuo pat 
atvykimo Į Kanadą ir skaity
siu, kol gyvensiu.

Likite sveiki ’
Jūsų

Tebūnie Tau. Jokūbai, 
Pirmą kartą mūsų draugi- lengva šio krašto žemė, o

i joje dalyvavo P. ir P. Bal- Tavo artimiesiems reiškiu
ciunai iš Clevelando ir J. gilią užuojautą. 
Galiūnas iš Nevv Yorko. Jie 
čia jau sėsliai apsigyveno?
Balčiūnai puikioj Fairwood 
vietovėje nusipirko vienos 
šeimos namus. !

M. Stori i e 

HUDSON, N.Y. 

Mirė John Savage

Aš esu gimęs 1897 m. lap
kričio 15 d. Ginatų kaime. 
Kėdainių valsčiuje. Į Kana-

auką.
Keleivio administracija

kalnu atšlaitės ir kalnu tar-;<- t I
pekliai.

Gyvename pietinėje vals- Š. m. lapkričio 1 dieną! 
ti joje ir toli nuo visų pakan- Hudsono miesto ligoninėje 

Koctantae I dančių šalnų, bet ir čia turi- mirė senas Keleivio skaitv-
7V V g j me keturis metų laikus. Tai tojas John Savage. Jis buvo

Džiaugiamės turėdami Ke-i Pas m“sjau. ™^nė’is; ? >š Panevėžio apskrities.
1 cia tėvo Rudenio išsiųsti dai-

ki dosnu nari 'NuošMžiaiįlininkai ,nu0 Paslaptin-; Hudsone Iiko žmona
dėkojame Kostantui Sagai- s Ed“ Jiems Siame
C1U1 uz tokia didele ir reta vomis nuaaze ązuoius, ievas,

sikamorus ir visus lapuotus užuojautą, 
krūmelius. Todėl dabar de-'
ga rudens spalvomis visos S^*^****^*^^**^*-^^*^

i

HOT SPRINGS, ARK.

Lietuvių susipažinimo 

piknikas

Vietinė LB apylinkės va

pramogauja ir ilsisi.. Ir pigu 
i ir patogu, nes Arkanso sau- 
i lutė žeme ridinėja: metuose 
! turime 65? saulėtų dienų, 
j o uodelio — nė vieno.. Sto
vyklavietėse įrengti geriamo

Pavakariais visi su paki-į 
lia nuotaika pasuko savo: 
„žirgus i šaltiniu miesteli.: 
kuris nuo Stevensono parko! 
yra už 12 mylių.

Įsigykite

ką tik išėjusią

urgio Glaudos 
knygą

Simas

$2.50.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai. kaina..........$3.00.
ATSIMINIMAI APIE 

jĮJUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė, 
i lės Liūdžiuvienes, 88 psl., 
j kaina ..............................$1.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ...........................85.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, R. Skipičio atsimi
nimų II tomas, 476 psl., kai
na 87.00.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

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

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina 83.75.

apie 300 jo įašytų laiškų. Iš viso jau pasisekė sukaupti ; į jau pavasari galvo- vandens kranai, tual
krūvą daugiau kaip tns tūkstančius su S. Kairio asmeniu j0 SUi-uošti mūsų kolonijos būdelės ir židiniai 
ir jo veikla susijusių vienetų.

Tačiau dar esama ir spragų. Surinktieji laiškai yra 
daugiausia iš 1945-1952 m., kol S. Kairys gyveno Vokie
tijoje, bet maža tepasisekė gauti tokių. Ruimuos jis yra ra
šęs vėlesniu metu. kai jau buvo Įsikūręs? JA V. Es’anfta šiek 
tiek sunkumo nustatyti, kurie straipsniai yra rašyti S. Kai
rio dar Vokietijoje leistuose „Ateities Keliu“, „Jaunajame
Socialdemokrate“ ir „Bendrame Darbe“. Ano meto Įpro
čiu beveik visi straipsniai buvo spausdinami be parašų.
Buvusieji šių leidinių spausdintojai, S. Kairio jaunieji 
bendraminčiai — kaminskiečiai. prašomi padėti išaiškinti,
kurie tuose leidiniuose išspausdinti straipsniai yra S. Kai
lio. O ir apskritai užsimotajam darbui baigti esame rei
kalingi visuomenės talkos, dėl to prašome organizacijas, 
laikraščių redakcijas ir pavienius asmenis, kas tik turi sa
vo žinioje su S. Kairio asmeniu ar jo veikla susijusios me
džiagos, atsiųsti mums. Originalai, jei pageidaujama, bus 
grąžinti, o už kopijų pagaminimą susitarę apmokėsime.

Kiekvieni metai siaurina talkininkų ratą. Dėl to bū
kite malonūs — peržiurkite laiškų ryšelius, pageltusius 
laikraščių komplektus, albumuose sudėtąsias fotografijas. 
Radę ką tinkama — padėkite prideramai paminėti ši Lie
tuvai nusipelniusi vyrą — siųskite mums šiuo adresu:

R. Baublys,

etines
jo suruošti musų Kolonijos ouneies ir židiniai pasigau- 
gyventojams susipažinimo tai žuvytei ar visu pamėg- 
pobūvi. Tuo labiau, kad to-, tam steikui išsikepti. Vasa- 
kio pikniko pageidavo ir vi- rotojų skaičių papildo Įvai- 
sa čionykštė lietuvijų visuo- rių organizacijų ekskursijos 
menė.

j ,f4Y,'ib'> 8 , do
Apylinkes pirmininkas J.

Bružas pikniko reikalais vi
są laiką rūpinosi ir jam ieš
kojo tinkamos vietos. Savo 
kampelio neturint, tai nėra mininkas užtiko laisvą Ste- 
jau taip lengvai išsprendžia- vensono parką, ir skubiai bu
mas reikalas. i vo sui uostas piknikas. Minė-

i tas parkas yra ant Quachita
Hot Springs yra kurorti- upės kranto, prie didingo

nė vietovė, garsi savo gydo- Blakley kalnų pylimo. Tas
maišiais mineraliniais šalti- milžiniškas pylimas yra su-
niais. Vien tik per karštąsias; A .1 " projektuotas armijos

ir užsieniečiai. Todėl svie
telio čia niekada nestinga. 
Užtat ir du šimtai užeigos 
namu ir moteliu išsilaiko.

Tik spalio 10 d. mūsų pir-

111Z1-
nierių, ir svečiams, lietu
viams, besilankantiems Hot 

i Springse. verta ji pamatyti, 
rotojai? Vasarojimo sezo- Ant savo pečių užtvanka lai- 
nas čia prasideda gegužės ko milžinišką Quachita eže-

vonias per metus pereina a- 
pie milionas besigydančių 
žmonių. O kur dar kiti vasa-

30 d. ir baigiasi Darbo Die- ra. kurio krantu ilgis vra 900
nos savaitgali.. Taigi visą mylių. Aišku, tokiai vandens 

galybei sulaikyti reikia ir 
atsakančios užtvankos. Eže-

mielą vasarėlę parkai ir pae. 
žėriu stovyklavietės perpil-
dytos vasarotojų, šeimos at-į10 vanduo urduliais, veržiasi 
važiuoja su traileriukais, ki-.' a/ačia ir sukdamasis verpe-

Gr. Britain 

London SW 6 5 LP, 

55, Rinemer Aveniie,

ti automobiliais, susimokamais ir putodamas nurimsta 
parkų administracijai tris Quachita upėje. Prie pylimo 

; dolerius, pasistato palapi-: vanduo yra saitas, ir upėje 
maudosi, žu-| visuomet galima pasigauti 

upėtakių. B<*t svečiai tin i ži-
nes ir vasaroja: 
vauja ir pušynų pa vesyje i

GYVENIMO VINGIAIS,
pikniko nuotaikas, paštinin ,Į Joje beletristine forma pa- dr. P Kaiyaitytžs-Karvelie- 
kas atnešė „unda laikraščiu. ya‘zdV.ot\T. Kudirkos ne, 360 psl kaina S3.o0.

------ j... - SIAUBINGOS DIENOS,
1944-1S50 metų atsiinini-

dau žinutę iš Hot Springs. L :r tz i ; • „ j • - t ■ ™ai; para®e Kapa*
Ją parašė S. Pranckūnas, tG * KelelU° administ-1 činsKas, 273 pusi. kaina $3.

racijoje.

Baigiant rašyti apie mūsų 
lotaika:
pundą laikraščių.
Naujienų 1971 m. 

spalio 30 d. 256 numery ra-'knygos kaina 3.00. Ją gali-
Vartinėju. Naujienų 1971 m?tra-ediJa ViSilant Iaive' Tos I

S. Pranckunas, 
svečias iš Kanados. Svetelis 
mūsų miesteli truputi papei
kė. Valios reikalas ir pirmų
jų svečio žvilgsnių sprendi
mas. Tačiau Hot Springs va
sarvietė nemenkesnė už ki
tas Šiaurės Amerikos vieto
ves — nuo Meksikos Įlankos 
iki Labradoro.

Korespondentui ypatingai 
užkliuvo, kad „...lietuviški 
nakvynės namai slepiasi po 
tokiais egzotiniais vardais, 
kaip Kings Arthur’s Court, 
Ina, Birch Motei ir pan.“

Testamentai
i

Įsigykite teisininko P. Šulo 
parengtą leidinį „Kaip su-i 
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

Geri žodynaiSvečias turi žinoti, kad 
lietuviai užeigas nusipirko Anglų - lietuvių kalbų žo- 
su vardais, kurie yra surišti' dynas, V. Baravyko, 590 psl 
su klientūra. Taigi nusipir-l apie 30.000 žodžių kaina 86 
kus moteli yra rizikinga Lietuvių-anglų kalbų žo- 
keisti jo vardą ir nustoti sve-: dyn&s, redagavo Karsavi- 
čių. i naitė ir šlapoberskis. apie

j 27.000 žodžių. 511 psl., kai
Be to, lietuviškų užeigų na — 55.00. 

savininkai dažnai skundžia- Lietuviškai angliškas ža 
si. kad lietuvių svečių nedau- dvnas, Viliaus Peteraieio. 11 
gel atsilanko. Dažnai lietu- laida, daugiau Kaip 30.00Č 
viai apsigyvena i»as svetim žodžių, 586 psl.. kaina $7-00.

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais ..................  83.75.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais 82.50. kietais—83.75.

VYSKUPO P. BUČIO 
ATS’MINIMAI, I tomas, 
320 psl., kaina 83.50. Ii to
mas 282 psl.. kaina 83.50.

DANGUS DEBESYSE,— 
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juoza< Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše
liais 82.50. kietais 83.75

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet
ronėlės Orintaitės. 234 nsl..

Nuo krivūlės iki raketos, 
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
85.00.

t
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Romon arčiau, Maiki! tėve. Rimtesnė Amerikos
' spauda smerkia toki terorą

— O ką pasakysi, tėve? i Jį nurodo, kad Amerikos
i valdininkai, kurie lanko ki-

— Noriu vėl duoti tau j tas valstybes, taip pat būna
velnių. į užpuolami, svaidomi kiauši-

■ ! niais ir plytgaliais, kai jie
— Už ką dabar? , važiuoja gatvėmis. Pats Nix

• onas, kai jis dar buvo vice
— Pasakysiu už ką. Va,! prezidentu prie Eisenhovve- 

gazietos rašo, kad Kanadoj į rio, nuvykęs Pietų Ameri 
anądien norėjo pasmaugtu kon, buvo apspiaudytas ii
Sovietų Rusijos bosą Alek 
sėjų Kosyginą, o tu nepasa
kei man apie tai nei žodžio.

šiukšlėmis apmėtytas, jo au
tomobilis apdaužytas. O juk 
Amerika niekad nebuvo jų

Tu kritikuoji Pentagono ge-| pavergus. Tai kodėl jie 
nerolus ir prezidentą Nixo-' maištauja? Tai yra skurdžiu 
ną, kam slepia savo politikai neapykanta turtingiems, ar- 
nuo žmonių, o tuo tarpu ir ba bejėgių — galingiems, 
tu slepi nuo manęs karštas

— Maiki, aš jų nekaltinu 
Man pačiam pasidaro pikta 

( kai koks bagotyrius važiuo 
j ja blizgančia mašina su šo 

— Nesikarščiuok. tėve,: fbriu ir triuoija. kad pasi

žinias. I ką tai padabna, 
Maiki! Ar nori, kad duočiau 11 
per ausi?

nes jaudintis tavo amžiuje j traukčiau jam is kelio

— Bet kodėl reikia pykti?
pavojinga — gali gauti šir-! 
dies smūgi, tai bus blogiau. S
negu Kosyginui Kanadoje.

— Maiki. nekalbėk apie 
mano amžių, ale pasakyk, Į 
kaip Kanadoje Kosyginą J 
smaugė?

Nu. kaip čia nepyksi‘

Kodėl jis turi toki brangy 
armabilą ir net su šoferiu 

' važiuoja, o aš turiu eiti pės 
į čias? -Juk aš toks pat žmo 
1 gus, kaip ir jis, ar ne?— Aš maniau, kad tėvas

jau viską žinai, nes "Kelei- _ Ti tė • tok. 
vyje‘‘ buvo plačiai apie tai; pat žmogu/.kaip h. jis. 
rašyta, todėl nenoiejau to į-: t(svo socialinė padėtis ne te 

kia, kaip jo. Tėvas priklau 
sai beturčių luomui, o jis — 
turtingųjų luomui. Socialis 
tai pasakytų: tėvas esi pro 
letaras, o anas — buržujus

vykio kartoti. O antra, čia 
nebuvo toks jau svarbus Įvy
kis, tik laikinė sensacija 
laikraščiams. Kanados val
džia priėmė ir vaišino Kosy
giną nuoširdžiai, sustiprin-į 
dama tuo būdu santykius su j 
Sovietų Sąjunga. Tai yra' 
svarbus dalykas tarptautinėj. 
politikoj. O kai vienas karš-;

— Bet aš nenoriu būt pro 
letaras. Aš generolas.

— Na. gerai, sakysim: nu
tagalvis fanatikas šoko ofi-; sigyvenęs generolas be ar 
cialiam Kanados svečiui ant - mijos, todėl vistiek Į turtin

gųjų kompaniją netinka. I 
to ir kyla tėvo nepasitenki
nimas. Nėra pasauly tokio: 
tautos ir valstybės, kur vis

— Maiki, aš su tavim ne-! būtų patenkinti. Ir todėl nė
soglasnas. Aš rokuoju. kadi ra tokios valstybės, kuri ne 
čia buvo labai svarbus atsi- turėtų užsieny savo tremti- 
tikimas. Dabar visas svietas nių ar emigrantų. Tokie 
žinos, kad Sovietų Rusija žmonės paprastai nešiojasi 
turi pavergus daug tautų. ne . savo širdyse pagiežą savo 
tik mūsų Lietuvėlę, bet ir valdžioms. Ir kai tų valdžių 
Vengriją, ir todėl vengras atstovai nuvyksta užsienin, 
norėjo sovietų viršylai atker- tokie emigrantai stengiasi 
šyt Mes turėtume ji pagerbti jiems keršyt, kaip dabar at- 
už tai. i sitiko Toronto mieste, nuvy-

— Ne visi taip galvoja, kus tenai Sovietų Sąjungos

nugaros, tai buvo tik karšta
galvio pagiežos staigus užsi
degimas.

Buvo ir gausių užkandžių ęaa .... ..
stalas, skoningai paruoštas 
daugelio moterų talkos bū
du. Joms priklauso gili pa-' 
dėka.

premjerui Kosyginui. Bet Valdžia atsake: No! Tada 
naudos iš tokių išsišokimų indėnai susikraustė salon sa- 
dar niekad neouvo. o žalos vavališkai. Bet valdžia at
gali būti labai daug. Pašau- kilto nuo salos vandeni, nu
lis dar nepamiršo, Ras 1914 traukė elektrą, kurą ir mais- 
metais atsitiko Sarajevo tą. Ir vargšai indėnai turėjo 
mieste, tuometinėj Serbijoj, • išsikraustyti. Bet Aliaskos 
dabartinėj Jugoslavijoj. Du indėnai, iš kurių buvo atim-
studentai tada užmušė Aust-; ta žemė, pasielgė kitaip. Jie ko labai svaibų darbą: ji su 
it jos sosto Įpėdini kunigaikš- pradėjo geruoju prašyti, kad1 artino jaunimą, o labai gau-

LB valdyba, pasikviesda- 
ma ši mergaičių chorą, atli-

ti Ferdinandą, kuris buvo 
nuvykęs tenai su vizitu, kaip( 
dabar Kosyginas Kanadon. 
Austrija, tuo isižeidus, pa
skelbė Serbijai karą. Už sla
višką Serbiją užsistojo Ru
sija, o Rusiją puolė Vokieti
ja, ir bematant suliepsnojo 
Pirmasis pasaulinis karas, i 
{turį buvo Įtraukta net toli
moji Japonija ir Amerika. 
Žuvo milionai nekaltų žmo
gių, vaikai liko be tėvų, mo
terys be vyrų, visa Europa 
buvo apardyta ir apdegin
ta. o Serbijos neliko nei var
do. Net Lietuvos gyventojai 
-turėjo bėgti Rusijos gilu
mom Ir tą nelaimę Europai

ta žemė būtų jiems sugrąžin-į sus publikos atsilankymas 
ta. Ir kongresas nutarė jų | paliudijo, kad tokie kultūri-
prašymą patenkinti. Žemė 
bus sugrąžinta, kurią galima 
grąžinti, o kurios grąžinti 
jau nebegalima, už tą bus 
užmokėta pinigais. Žinoma, 
aš nenoriu tuo pasakyti, kad 
lietuviai ar vengrai galėtų 
gražiuoju išprašyti rusus iš 
savo žemių. Bet ir piktumas 
nieko nepadės.

— Nu, tai pasakyk, ka da
ryti?

— Ši klausimą, tėve. 
laikas galės išspręsti.

tik

— Nu, tai aš tuo tarpu pa-: užtraukė du karštagalviai 
patriotai, norėdami atkeršy-j kauksiu savo pypkę, 
ti Austrijai už pavergimą Į
kelių slaviškų tautelių.

— Bet ne visada taip atsi-1
tinka. Maiki.

HARTFORD. CONN.

Du sėkmingi koncertai

BSMHHI

Jeigu tokie teroristiniai

mai parengimai yra 
pagendaujami.

labai

Tokio koncerto suorgani
zavimas iš rengėjų pareika
lavo nemažai darbo ir laiko, 
nes visur buvo jaučiamas 
kruopštus pasiruošimas.

Koncertui pasibaigus ”Ai
do“ chorą, jo dirigentą ir so
listą V. Verikaiti, akompo- 
nuotoją J. Bavėdą vietos 
jaunimas apdovanojo gėlė
mis, o LB apylinkės pirmi
ninkas Steponas Zabulis pa
dėkojo visiems programos 
atlikėjams ir svečiams, gale 
pareikšdamas: "Kol skam- 
bėskjaunimo dainuojama lie- 

Į tuviška daina, tol bus ir Lie
tuva gyva!“

Alfonsas Burneika

išsišokimai prieš atvykusius* Mėnesio laikotarpy čia Į-, 
svetimų valstybių diplomą-' vy^° du koncertai: Lietuvai

i Siaučia giltinė

MINTIS

Giltinė
tus ir neturėtų žalingų pašė- klubo 61 m. sukakties pro- mūsų eiles. Spalio 20 d. mi-l N.Y. 11421). 
kų kitiems, tai jie gali blogai "a k LB apylinkės metinis, rė Saurusaitis, jau arti 901 
atsiliepti patiems teroro , T- metų amžiaus, o spalio 21 d.
vykdytojams, tėve. Taip pa-' . A,b,u koncertai vyko Lietu- Juozas Pogirskis, vos per
sakė ir Kanados premjeras ™ k.l“bo saleje, nes cia yra lipęs per 50 metų. Jis išėjo

Trudeau. Kanadoj yra daug 
tautinių grupių, susidariusių 
iš Rusijos pabėgėlių: tai 
vengrai, ukrainiečiai, žydai 
ir kiti. Kai tik jie išgirdo, 
kad Kanadon atvyksta Ko
syginas, jie pradėjjo rašyti 
premjeruo Trudeau rezoliu
cijas ir prašymus, kad jis 
užtartų juos. kad pareika- mėtibuvUpakvie'sta'
lautų jų tautoms, laisvės. vejan{įo lietuvių vyrų okte- lių eilė. Visi laidotuvių daly- 
Premjeras atsake, Kad jam ^ag gu S0]jSĮe Grigaliūnaite 
sunku tokius reikalavimus

sparčiai mažina

viso lietuvių judėjimo cent- j darbą, ir prie darbovietės 
ras. Čia vyksta Įvairūs susi- durų jĮ ištiko širdies priepuo- 
rinkimai, suvažiavimai, pa- Hs. Nuvežtas i ligonine, posuvažiavimai, 

rodos ir kiti renginiai. Klu
bo patalpos yra erdvios, pa
kenčiamam stovy, bet jų iš
laikvmas vra klubo valdv-V 1

bai sunki našta.

61 metu sukakčiai atžy- 
is iš Cle-

tas su
. . - , , Svetelių prisirinko pilna sa-

svečiui statyti, ypač dabai, Oktetas ir savo išvaizda 
kai Kosyginas buvo uzpul- buvo puikus, o programa Vi
tas. Ir jis pnduiė. Jeigu gug įaVęj0 ne Įjk kiekybe, 
jūs norite atkreipti sovietų jr kokybe
vyriausybės dėmesį i savo 
reikalus, tai tokiais veiks-

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Jo pirmas numeris Ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke
leivio Įstaigoje. Kaina $2.00.

Šiame numery yra šie Įdomūs straipsniai:

Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis: 
Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par
tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter
nacionalas ir Lietuva; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu
voje; J. Vlks.: Kipšą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka: 
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū
dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są
jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K. 
Barėnas: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis, Lithu
anian House, I Ladbroke Gardens, London, W II, Gr. 
Britain.

Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė. 

Cicero, III. 60650.

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.

Nevv Yorke "MINTIS“ gaunama "Darbininko“ admi
nistracijoj (910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221) 
ir "Romuvos“ knygyne (8420 Jamaica Ove., Woodhaven,

Ekskursija į Argentiną
kelių dienų mirė.

Spalio 26 d. savo namuose 
staiga mirė Marcelė Bra
zauskienė, 70 m., palikus sū
nų ir dvi dukras. Jos karsta; 
puošė daugybė gėlių, i ka 
pus palydėjo ilga automobi

viai vėliau buvo dukterų pa
vaišinti.

Luckienė

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU,

vadovaujamas Walter Rask-Raščiausko, organi
zuoja kalėdinę ekskursiją Į BUENOS AIRES. 
Norintieji aplankyti savo gimines Argentinoje, 
su jais atšvęsti Kalėdas ir sutikti Naujus Metus,— 
prašomi skubiai registruotis.
Galit prisijungti prie šios ekskursijos Nevv Yorke.
* Kaina vienam asmeniui — $568.00.
* Išskrendame į Buenos Aires — gruodžio 19 d.
Galėsite viešėti Argentinoje nuo 14-os iki 28-nių 
dienų ir. jei pageidaujate, pavieniui grįžti i šiau
rės Ameriką.
Kreipkitės Į

American Travel Service Bureau 
9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Telefonas: (312) 238-9787

Ką tik gavome:Pirmoji koncerto dalis 
lietuvių dainos, o antroji 
ištraukos iš filmų, lengvojo
žanro ir linksmo pobūdžio; Didžiosios Lietuvos Kuni-; 
dalykėliai. Programos atli- gaikštijos 1529 m. Statutas, 
kimas, galima sakyti, profe- 261 psl., kaina $10.00. 
sionalinio lygio o solistės; Agonija romanas, antra

— Bet nanašiai kalba ir* <jrlg?Įlūna,tės so.'°. lr aaltu laida, parašė J. Gliaudą. 406 
nei panašiai haioa n su oktetu numeriai primine nsi ba;na no 

mūsų Amerikos spauda, tė- Lietuvos paukščių sutartinę, jP *’ *
ve. Laikraščiai, kurie pneįkurioje lakštingala visada! Aišvydo pasakos, parašė 
kiekvienos progos pasisako išlieka išdidžia karaliene iAntanas Giedrius, 140 psl.,

mais jū; 
kenksite.

daugaiu
negu

sau pa
laimėsite.“ ;

— Tai mes turėtume prieš 
tokią jo kalbą protestuoti, 
ar ne, Maiki?

panašiai

prieš komunizmą, užpuolimą 
ant Kosygino smerkia. Dien
raštis "The Patriot Ledger“ 
pasakė, kad tai buvo "Sens- 
!ess attack“, vadinas, bepro
tiškas užpuolimas. Ir jis pri
duria: "Svetimų diplomatų 
erzinimas, Įžeidinėjimas, 
grasinimas jiems arba jų 
ižpuldinėjimas — neatneš 
pavergtoms tautoms nieko 
eigiamo. greičiau tik apsun- 

jų reikalus“.kins

— Tai kaip tu rokuoji, ar 
eikėtų kepurę nusiėmus 
įrašyti laisvės?

— Žinai, tėve, kad kar
ais geruoju galima daugiau 
almėti, negu piktuoju reika- 
aujant. Reikalauti galima 
.ik tada. kai yra jėgų reika
lavimui paremti. Turint ga
na jėgų. tėve. galima ir re
voliuciją pakelti. Bet sauje
lė žmonių to nepadarys, štai 
ką pastaruoju laiku matėm1 
Amerikos indėnuose. San' 
Francisco Įlankoj yra sala 
Alcatraz. Seniau ją valdė in-

, kaina $3.00.
Oktetui vadovavo R. Ba-į Sudiev! Aš išeinu..., roma-

bickas. į nas? parašė Birutė Kemėžai-
T7 , , , . . , . į tė, 294 psl., kaina $4.50.
Koncerto dalyviai tą dai-!

nos vakarą iki šiol maloniai Į Ištikimoji žole, romanas, 
atsimena ir linki oktetui ir j parašė Anatolijus Kairys,

254 psl., minkštais viršeliais! 
kaina $5.00.

LB apylinkės valdyba sa- Vėja$ |ekia, roma.
vo metiniam koncertu, pa- nas parašė A, Ba
sikviete is Kanados Ham.l-|nas 177 , minkštais vir-'
tono lietuvių mergaičių cho- še]iais kaina $4.00.

solistei geriausios sėkmės!

rą ”Aidą“. Visos mergaitės 
(54) mokyklinio amžiaus.
Publikos, kurios ŠĮ kartą bu
vo labai daug, susirinko ne 
tik iš plačių apylinkių, bet? 
ir iš kaimyninių valstijų.’
Choristės buvo sutiktos aud-i 
ringais plojimais.

|
Programa susidėjo iš 20 į 

lietuvių kompozitorių dainų.1 TERORO

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga. 130 psl., kaina $4.00.

Imkit ir skaitykit 

knygą

I
Nuoširdžiais plojimais bu

vo sutiktas ir sodraus balso 
solistas V. Yerikaitis ir pa
kartotinai iškviestas i sceną.

IR VERGIJO: 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyti.
bolševikinio teroro sistemaI

Viešnias globojo vietinės tos vergų stovyklos, kuriose
dėnai. Bet baltveidžių vai- lietuvaitės, vadovaujamos kentėjo ir žuvo mūsų
džia itaisė tenai kalėiima. Augustinavičiūtės. Jos ture- . . . .giminesdžia Įtaisė tenai kalėjimą. Augu;

/ Dabar jis buvo panaikintas, jo atskirą stalą. Tai gražus broliai, seserys, 
i ir indėnai pareikalavo, kad lietuviškojo jaunimo bend- draugai. Knygos 75 centai,.I ir indėnai pai 

ta sala būtu sugražinta iiem radarbiavimas,

u
kaina —

JAU SPAUSDINAMAS

"KELEIVIO“ 1 972 METŲ

Kalendorius
JĮ redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių. Įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1972 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

KEĮLEIVIO
prenumerata-gera

dovana



Puslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 44, 1971 in. lapkričio 16

MOTERŲ SKYRIUS
JURGIS JAŠINSKAS

Išdavi mas
Poeto Bernardo Brazdžionio eilėraščio "Vaidila 
Valiūnas prie užgęsusio švyturio (Simonui Kudirkai)“ 

sceninio įrėminimo pirmasis vaizdas iš S. Kudirkos 
išdavimo metinių minėjimo Bostone programos.

(Scenoje tamsu. Tik spinksi Skaitytojo ir Amerikos 
Pakrančių Apsaugos (Gost Guard) I-jo distrikto, esančio 
Bostone, ir laivo Vigilant švieselės. Scenos tamsą per vi
durį skrodžia mels, a prožektoriaus šviesa. Tos šviesos 
spinksėjimu, jūros bangų garsams šniokščiant, į avansce
ną ateina Skaitytojas).

Komanderis EUSTIS: I

Gerai, kapitone. Tokį raštišką reikalavimą iš rusų 
aš pasistengsiu gauti...
Kapitonas BROWN:

Admirole, pranešu jums, kad Vigilant laivo koman
deris Eustis yra įsitikinęs, jog bėglio gyvybei gresia pa
vojus, jeigu mes jį grąžinsime...
R.-admirolas ELLIS (pertraukdamas):

Dėl Dievo meilės! Ar jis dar nesugrąžintas?! Kapito
ne Brovvn, mes neturime jokio pagrindo galvoti, kad tam 
vyrui grėstų mirties pavojus. Rusai, aš esu įsitikinęs, nėra 
barbarai. Mano nuomonė nėra pasikeitusi: grąžinkite jį 
atgal.
Kapitonas BROWN:

Klausau, admirole!
Komanderis EUSTIS:

J rė ją į tankumyną ir, peiliu 
I grasindamas, pareikalavo 
pasiduoti. Drebėdama iš bai
mės. mergaitė pasidavė. Jis 
ją išprievartavo, sudraskė 
drapanas, išmušė vieną dan
tį. pavogė jos rankinuką ir 
pasišalino. Svyruodama išė
jo mergaitė ant kelio, kuriuo 
tuo tarpu ėjo du policinin-

Teises patarimai

SKAITYTOJAS:
,w.Amžinieji nepaliaujamos slinkties Laiko-žingsnia: 

žymi praėjusius gyvenimo įvykius... Niekada viską naiki
nančios mirties danga neužklos Laiko žingsnių dundesio, 
sklindančio iš Amerikos pakrantėje — Martha’s Vineyard, 
Mass., esančios vietovės. Tiktai pusė mylios nuo žemyno— 
sausumos.

Tai 1970 metų lapkričio mėnesio 23 dienos popietė 
ir iki vidurnakčio nusitęsusios valandos, kurių metu lais
vės siekęs lietuvis jūrininkas Simas-Simonas Kudirka 
amerikiečių pareigūnu buvo išduotas komunistiniams bu
deliams. Nuo to į vykio tiktai dvylika mėnesius ženklinan
čių Laiko dūžių.

(Dvylika sunkių, plataus masto laikrodžio smūgių, 
kurių garsams nuaidėjus. — telefoniniai ir radijo bango
mis pasikalbėjimai tarp aukštųjų I-jo distrikto, esančio 
Bostone, pareigūnų ir Vigilant laivo, iš kurio buvo išduo
tas Simas Kudirka).
Kapitonas BROWN:

Admirole, pranešu jums, kad šiandien. 1970 metų lap 
kričio 23 dieną dvyliktą valandą ir 49 minutės, iš mūsų 
pakrančių apsaugos laivo Vigilant gautas pranešimas, jo^ 
vienas rusų laivo ”Sovietskaja Litva“ jūrininkas ruošias 
pabėgti į Vigilant ir pasiprašyti politinės globos. 
Rear-admirolas ELLIS: ’

Jokių perbėgimų! Rusų laivas, mūsų kviečiamas, į 
plaukė į teritorinius Amerikos vandenis. Perbėgėlis gal 
sugriauti taip rūpestingai parengtas derybas dėl žvejojime 
teisių Atlante... Mūsų pakrančių sargybos laivas negal 
būti prieglauda perbėgėliams. Todėl klausyk, kapitone 
Brou n, jeigu perbėgėlis atsiras mūsų laive Vigilant, me: 
turime jį grąžinti. Net ir tuo atveju, jeigu tas jūreivis 
nušokęs nuo rusų laivo į vandenį, bandytų atplaukti į Vi 
gilant, reikia leisti rusam patiems išsitraukti jį iš vandens 
Kapitonas BROWN:

Taip, admirole, supratau: grąžinti!
Komanderis EUSTIS: t ,

Pone admirole, kalba Vigilant laivo komanderis Eus 
tis. Dabar yra penkta valanda ir penkiolika minučių. Po 
ne admirole, perbėgėlis 'jau yra mano laive. Atrodo, kae 
čia esantieji rusai apie tai žino, bet jie daiyąereikalauja j< 
grąžinti. - » i ■■■ MA:
R.-admirolas ELLIS: t V t

Kad neiširtų derybos dėl geltonuodegių plekšnit 
žvejojimo Atlante, tamsta privalai perbėgėlį grąžinti. Til 
tuo atveju, jeigu rusai nereikalautų jo grąžinti, palik j 
mūsų laive. Aukštesnės instancijos Washingtone, į ku: 
buvo kreiptasi, nedavė mums aiškių instrukcijų, todė 
sprendimą tuo reikalu turi padaryti Pirmasis Ameriko 
pakrančių apsaugos distriktas.
Komanderis EUSTIS:

Taip, admirole, suprantu: mes privalome jį grąžint 
atgal...
Kapitonas BROWN: , ;

Kalba admirolo Ellis pavaduotojas Brown. Daba:: 
yra šešios valandos ir 54 minutės vakaro. Ar esi gavęti 
mano įsakymą, kurį perdaviau komanderiui Pakos?
Komanderis EUSTIS: •?>»*» •'» •

1 aip, kapitone, gavau. Aš manau, kad rusai, dabai 
esantieji mano laive, grįš į savo laivą, jeigu aš to pareika
lausiu. Bet taip pat aš manau, kad perbėgėlio gyvybei gre 
šia pavojus, jeigu jam bus įsakyta grįžti kartu su sovietais 
į jų laivą. ! ; ‘ .t, TIL

Kapitonas BROWN:

Nesvarbu! Tamstai įsakoma gauti įusų atsakymą, ar 
jie nori tą vyrą priimti. Rusų įsakymas privalo būti pa-: 
teiktas raštu... , (

kai, ir papasakojo jiems, kas 
atsitiko. Jiedu pašaukė dau 
giau policijos, ir visi trys 
piktadariai buvo suimti. 
Dieną prieš teismą merginos 
advokatas pašaukė ją ir pa
sakė, kad jos užpuolikas pri
sipažinęs kaltas be teismo 
procedūros. Vėliau ji suži
nojo, kad jis nubaustas me
tais kalėjimo tik už jos api
plėšimą.

Ji skundėsi, kad jis ją su
mušęs, dantį išmušęs, sukru
vinęs, išprievartavęs ir tik 
pabaigoje apiplėšęs, bet 
teismas už prievartavimą jc 
nekaltino. "The National' 
Observer“ sako, kad. einant 
New Yorko įstatymais, vyro 
negalima už tokį smurtą kal
anti, jeigu nėra liudininkų, 
kurie galėtų tokį nusikalti
mą paliudyti. Bet kas girdė
jo. kad tokia prievarta būtų 

Įvykdoma prie liudininkų?
Pietinėse valstijose ir da

bar veikia įstatymai, kurie 
už tokį nusikaltimą reika
lauja mirties bausmės: bet 
jie taikomi tik negrams. Nė 
vienas baltveidis tenai ne
buvo už tokį smurtą nubaus
tas mirtimi. Nuo 1930 iki 
1969 metų už tokį nusikal
timą buvo nubausti mirtimi 
405 negrai. Buvo nužudyta 
ir 50 baltveidžių, tik ne pieti 

j nėse valstijose.
New Yorko moterų polici-Į 

jos viršininkė Betty Lee duo
da moterims šitokių patari- 

nądien buvo moterų susirin- tininkas išeina iš teismo ne-: mų:
amas, kuris svarstė, ką mo- kaltas, o moteris ar mergina; L Niekad negiskeIbk> kad
tens turi daryti, kai ją uz-, lieką sutepta. i gyveni viena. Ir telefono
puola nežinomas vyras -I Amerikoi būdavę' knygoje (jeigu tokį turi)
kartais daugiau negu vie-!, ,isfnlatu ^menkoj b__ «ivartok tik pirmutinę sav0

Kapitone Broun, dabar yra aštuonios valandos ir 14 
minučių nakties. Pranešu jums, kad aš jau turiu raštišką 
rusų reikalavimą tą vyrą grąžinti jiems.
Kapitonas BROWN:

Komanderi Eustis, tamsta turi įsakymą: grąžink! 
Komanderis EUSTIS:

Klausau, kapitone, privalau vykdyti įsakymą... (Ru
sų kapitonui Burkai): Jis yra jūsų, pasiimkite...
Rusų kapitonas BURKAL:

Spasibo, gospodin! Bet tiktai šeši mano vyrai įstengs 
jį parsivesti į mūsų laivą.
Komanderis EUSTIS:

Jūsų čia yra daugiau. Pasiimkite jį...

(Garsus grumtynių triukšmas, mušimo smūgiai, bėg
lio šauksmas gelbėti, kuris palaipsniui silpnėja ir nutilsią. 
Tik nuplaukiančio laivo sukeltų bangų teliūškavimas te
sigirdi...)

Ką daryti užpuolus?
(Patarimai moterims)

"The National Observer“ leidai vyrų? Ir taip toliau, 
praneša, kad New Yorke a- Ir byla baigiasi tuo, kad kal-

tik
vardo raidę.

2. Visada laikyk užraky-Į 
tas duris.

3. Žinok, kad tokie ne
naudėliai vaitoja ir apga
vystę. Norėdami įeiti į mo
ters butą, pasako, kad turi

nas? Dalis susirinkusiųjų 'kitaip. Jeigu baltveide mei-,
buvo jau tokio smurto au-^na ,telsme. '
kos J išprievartautos. Ki.! negią ir pasakydavo, kad jis 
tos hiikštavo kad ir ioms' & ^prievartavo, tai jau jam taip neatsitikti net tJokių j reikėdavę ruoštis į kartuves, 
užpuolimu Amerikoje ka^ o geriausiu atveju - kaleji- 
lien vis daugėja. Didmies- Jman lkl ^vos Salvos' 
nuošė tamsiomis gatvėmis, Tažiau ir tada atsirasda. 
noterys jau bijosi vaikščio

ti. [teisindavo nusikaltėlį. Pa-Į atsiųstas telefono kompa
FBI žvalgybos surinkta i vyzdžiui> Prieš kiek metų nij°s patiknnti tavo telefo- 

1 Marylando valstijoje 3 neg- no- Toniu atveju i eikalauk, 
rai išprievartavo 16-kos me-! kad parodytų tos kompani- 
tų baltveidę merginą. Teis-į j°s liudijimą.
mas tuojau nuteisė visus tris! 4. Jei nakties laiku skam- 
mirti dujų kameroj, bet jų; ba durų skambutis, o tu esi 
advokatai apeliavo, ir ape-! viena, tai prie durų sakyk 
liaciniai Marylando rūmai Į angliškai stipriu balsu, kad

į vo teisėjų, kurie už kyšį iš-: kažką tau atnešęs, aiba kad

surinkta 
••tatistika parodanti, kad 
L970 metais per 12 mėnesių 
demokratinėje mūsų Ame- 
ikoje buvo išprievartauta 
17.270 moterų, jų tarpe 
laug jaunų mergaičių. Kas 
4 minučių vis būna kur 
lOrs užpulta moteris.

Ir tai dar toli gražu ne 
viskas, nes daug tokių atsi- 
ikimų nutylima, ne visos 
noterys skundžiasi, ypač 
aunoms merginoms nema- 
onu prisipažinti, kas atsiti

ko.

Susirinkusios Nevv Yorke 
noterys kaltino teisėjus, ku- 
ie greičiau esą linkę apkal-

visus tris išteisino. Rūmai 
patikėjo advokatams, kurie 
argumentavo, kad niekas 
nežinąs, kiek toji mergina 
buvo turėjusi vyrų pirma tų 
negrų. Todėl tikrieji nusi
kaltėliai buvo nuplauti, o 
ant nuskriaustos mergaitės 
užtraukta baiši gėda. ku
rios jau sunku nusikratyti.

Arba štai kas atsitiko Nevv 
Yorko parke mergaitei, pa-

gįrdėtųsi:
I vvill get

’Sit
the

inti moterį, negu jos užpuo- vadintai slapyvardžiu "Pat- 
iką. Yra ir begėdžių advo- ty X“. Vieną vakarą ji sėdė- 
<atų, kurie už pinigus gina jo tenai su savo vaikinu ant
piktadarį užpuoliką, o nu
skriaustą jo auką pastato į

suolo. Ridėjo trys vyrai; du 
iš jų griebė vaikiną, nugrū- 

<ordpromituojančią padėtį:-do jį tolyn ir sumušė, o tre- 
bisipažink. artu nebuvai! čiasis pakišo peilį mergaitei 
avo nekaltybę jau praradu-1 po kaklu ir liepė tylėt, nes 
ji? Prisipažink, kiek tu pra- kitaip — paplausiąs. Nuva-

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKĮ, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti j keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spsiųsdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesios 6i*x» 

adresu:

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law.
Co-operative Bank Piaza
1864 Centre Street 

Boston, Maas. 021%

pro duris 
štili, John, 
gun!“

5. Kita piktadarių gudry
bė : paskambina duris ir sa
ko. kad turi siuntinį tavo 
kaimynui, kurio dabar nėra 
namie, tai nori palikti jį pas
avė. Atsakyk, kad paliktų 

•auke prie durų. Durų neati
daryk.

6. Važiuojant nakties me
tu automobiiium. visada lai
kyk duris užrakintas ir lan
gus pakeltus. Jei manai, kad 
tave kas seka, pakeisk kryp
tį. Jeigu ir tada seka, žiū
rėk, kur yra atidara gazoli
no stotis, ir įsuk tenai.

7. Prieš pradedant važiuo
ti, visada apžiūrėk užpaka
linę mašinos sėdynę, ar nė
ra tenai kas pasislėpęs.

8. Niekad nesustok pavė
žėti pėsčiųjų.

Žmogusbūdu "panaikinti'
Į gali savo vaikus "iš testa- 

Skaičiau Tamstos straips-Į mento išimti“, bet žmonos— 
nį apie "trusts“, ir man pa-i ne.
rūpo sekantis dalykas: Į Jei Tamstos sūnus yra iš

tarčiau Tamstai nueiti pas

Klausimas

Esu vedęs, su žmona vai
kų neturime, bet aš turiu sū
nų nuo pirmos žmonos, su 
kuria persiskyriau maždaug 
prieš 12 metų. Turiu banke 
santaupų savo vieno vardu 
ir neprastus dviejų šeimų 
namus. Galvojau sudaryti 
testamentą ir visą savo tur
tą palikti sūnui, nes žmona! 
turi savo pinigu, o vaikų ji 
visai neturi.

Dabar tas mano sūnus yra 
labai išlaidus, švaistosi pini
gais; jis turi gerą tarnybą, 
yra dar nevedęs, bet amžinai 
ateina pas mane pinigų pa
siskolinti. Sakau, jei jam pa
liksiu savo sunkiai uždirb
tus centus, jijs per mėnesį 
kitą visus juos išleis. Be to, 
jis turi kreditorių, iš kurių 
jis pasiskolino ir kurie jam 
atimtų geroką dalį to, ką aš 
jam palikčiau.

Ar aš galėčiau jam palik
ti pinigus arba namus "trus
t’e“ ir kas tada ta reikalą:

vietinį advokatą ir su juo 
pasitarti vadinamo "spend- 
thrift trust“ reikalu. Jeigu 
laidus ir netvarkingas, pa- 
Tamsta sudarysi tokį "testa- 
mentary trust“. galėsi nuro
dyti patikėtiniui — trustee 
— kaip ir kada sūnui išmo
kėti pinigus ir kokiomis su
momis, ir kokiais atvejais. 
Galėsi trust’e numatyti, kad 
tol, kol jis bus nevedęs, jis 
turėtų teisę gauti tik nuo
šimčius ir namų nuomas, o 
jam apsivedus, patikėtinis 
jam išmokės patį kapitalą— 
principai ir jam paves na
mus. Trust yra labai lanksti 
priemonė, ją galima panau
doti taip. kaip tik norima. 
Jei Tamsta žinai, ko nori, 
trust gali būti taip sudaro
mas, kad visi Tamstos pa
geidavimai ir tikslai būtų 
tiksliai išpildomi. "Spend- 
thrift trust“ atveju. Tamstos 
sūnaus kreditoriai negalės 
uždėti arešto ant pinigo11* tHCfcl tei

tvarkytų? Jeigu jis kada ap-i (non-attachable). Taipogi 
sivestų ir susitvarkytų, nore- ■ Tamstos sūnūs negalės iš 
čiau, kad jis tais pinigais ga-, ankst° tuos pinigus išleisti 
lėtų pasinaudoti, bet bijau, j arba perleisti kitiems (non- 
kad iki to laiko jis bus viską’ assignable).
išleidęs mano mirties atve-i Tamsta neturi tinka- 
ju. Kas man reikėtų darvti? mo asmens, kuriam galėtum 

pavesti patikėtinio pareigas, 
Tamstos advokatas patars, 
i kurį banką kreiptis. Daug 
bankų turi vadinamuosius 
"trust skyrius“; kaikurie 
bankai teikia ypatingai ge
rą patarnavimą šioje srity. 
Žinoma, jei turi patikimą 
privatų asmenį, giminę arba 
draugą. Tamsta gali sutau
pyti tam tikrą pinigų sumą. 

KAIP MIEGA ŽVĖRYS?

Tėvas
Massachusetts.

Atsakymas

Jei ir sudarysi Tamsta 
testamentą. Tamstai mirus, 
žmona vistiek gaus trečdalį 
Tamstos palikto turto. Žmo
na (arba vyras) yra vienin
telis asmuo, kurio "paveldė
jimo“ negalima testamento

seka paskui, eik į gazolino 
stotį arba kad ir į saliūną.

10. Jei kas užpuola—rėk! 
Arba geriau — neškis lan
koje švilpuką ir stipriai su
švilpk tris kartus. Tai gali 
užpuoliką nugąsdinti, arba 
gali pribūti pagalba.

11. Jeigu jis užimtų tau 
burną, piauk savo krump
liais per jo rankos vidurį. 
Tai privers jį ranką valan
dėlei nuo burnos atimti. Ta
da galėsi rėkti.

12. Jei nutarsi su juo ko
voti. taikyk į jautriausią vie
tą : į akis. į gerklę, į paslėps
nį, į pilvo duobelę arba į 
tarpukiškį. Tik nemėgink 
spirti, nes galėtum sugriūti 
arba jis galėtų nutverti tau 
už kojos. Tvok jam savo ke
liu. Kojos viršus taip pat v-

t ra jautri vieta — trenk į tą 
1 vietą savo užkulniu.

13. Jei turi lietsargi, pa
vartok ir jį. Tik nemušk juo
kaip lazda. Ne, suspausk jį 

9. Jei naktį tenka eiti vie-’abiem rankom ir vartok kaip 
nai, pasirink šviesiausią gat- kareivis durtuvą — durk į 
vę ir. jei daugiau žmonių nė- 1 gerklę arba į pihą.
ra, eik jos viduriu; o jei kas S.M.

Praeitą kartą rašėm, kaip 
miega kaikurie žvėrys. Čia 
duodame daugiau tų pavyz
džių. ,

Katė miega 14 valandų 
per parą. iš jų 3 valandas 
sapnuodama. Kurmis miega 
tik 8 valandas, iš jų pusant
ros sapnuodamas. Voverė 
miega 14 vai. Beždžionė ba
buinas ir avis miega taip pat 
14 valandų ir, manoma, nie
kada nesapnuoja, o maka
kos sapnuoja penktadali sa
vo miego laiko. Mat, maka
ka miega ant plonų medžio 
šakelių, tad priešui sunkiau 
ją užpulti, o babuinas gyve- 
na savanose (didžiulės lygu
mos Afrikoj, P. Amerikoj. 
Australijoj), kur medžių 
nedaug ir kur didžiausias 
jo priešas pantera neduoda 
giliai užmigti nei dieną, nei 
naktį.

A.plamai, reikia pasakyti, 
kad medžiojamieji žvėrys 
miega mažiau ir ne taip ra
miai. kaip jų persekiotojai. 
Žinduoliai, kurie gyvena že
mės olose, ar paukščiai, turį 
neprieinamus lizdus, vra di
desni miegaliai, nes jiems 
palyginamai saugu gyventi.
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Vietines žinios
TURIM ANTRĄ LIETUVĘ ADVOKATĘ

Adv. dr. Nijolė Šležienė

I gyvai domisi ir lietuvių lite- 
i ratūra, ir teatro ar kitu me
nu, ir blaiviai sprendžia po
litinius klausimus.

E

šia proga verta atkreipti 
: dėmesį ir j visą nuostabią 
; Makaičiu giminę. Šeimos 
■ galva Bronius Makaitis yra 
teisininkas, bet, čia atvykęs, 
kibo i praktiškuosius moks
lus ir gavo jaun. inžinieriaus 

! (asso. enginer) laipsnį, to- 
: dėl jam buvo lengviau ir šei-

T, . , . . ,. . , mą išlaikyti. Gražina Makai-Ik. Antrojo pasaulinio ka- ,ienė sa ,0 jėgas a;i(la.
vė vaikų auklėjimui, tad už
augino gerais ir šviesiais lie
tuviais du sūnus ir dvi duk
ras, kurie savo gabumais 
lengvai prasiveržė į aukštuo
sius mokslus.

ro Bostone tebuvo tik viena 
lietuvė moteris advokatė — 
Zuzana Šalnienė, aukštai iš
kilusi ir amerikiečių tarpe. 
Dabar ji pensininkė. Prieš 
kelerius metus čia teisės 
mokslus daktaro laipsniu

Praėjusių porą savaičių Europos tauta galėtų pasi
tiktai galėtume pavadinti girti. O kokios plačiosapim- 
„Dailininkų Tamošaičių die- ties tos mūsų sodžiaus audi- 
nomis Bostone“, nes pasta- ties tų mūsų sodžiaus audi- 

t ruoju metu čia tik Antano ir daviniai: Lietuvos kaimuos 
Anastazijos Tamošaičių var- buvę apie 300,000 sodybų ir 
dus dažniausiai ir telinks- jose 200.000 audimo stak-i 
niavome. lr ne be pagrindo, lių!
Jų paroda City Hali galeri
joje aplankė daugiau nei 
1,000 lietuvių ir amerikiečių.
Nupirkta 13 paveikslų ir 5 
kilimai. Viešėjimo Bostone 
metu skautų būkle dail. A- 
nastazija Tamošaitienė pra- veikalų, 
vedė meninių darbų kurse- Taigi, po poros savaičių 
Jus. į kuriuos sugūžėjo dide- Antanas ir Anastazija Ta
lis būrys bostoniečių mote- mošaičiai buvo iš Bostono 
u bei merginų. Pridėkime išlydėti ne tik aplodismen- 

dar dail. Antano Tamošai- tais. bet ir draugišku atsi- 
•io neišsemiamą linksmą sveikinimų — ligi malonaus 
šnekumą, kuriuo jis priskar- pasimatymo artimoje ateity! 
deno nevienos šeimos pašto- Kultūriniame subatvakarv 
re, palikdamas galopų at-, dailininką pristatė nuolatinė 
minimą, Na, ir pabaigai —! subatvakarių programų ve- 
dar paskaita apie lietuvis-1 deja Birutė Vaičjurgytė. Šia

Šiomis liaudies meno ver
tybėmis domimasi Lietuvo
je ir dabar. Jos kruopščiai 
kaupiamos.} muziejus, nag
rinėjamos, ir yra išleista tą j 
reikalą gvildenančių rimtų

Alyva kūrenamos

oro krosnys
Rytdienos Įrengimas

šilto
Pilnas Įrengimas, Įskaitant aly
vos burneri. pūtėją, oro filtrą, 
te: niostatą. kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metu garantija.I
: ,zl I

Xus audinius Kultūriniame proga tenka vėl pasigėrėti 
rabatvakaryje praeitą šešta-, šios jaunosios lietuvaitės 
dienį. j skambiu lietuvių kalbos žo-

Nors paskaitos tema iš į džiu, kondensuotu kalbos tu- 
nirmo žvilgsnio galėtų atro-j riniu, šviesiu humoru, jos 
dyti daugiau žadinanti „mo-: puikia laikysena ir inteligen- 

čius verstis advokato prakti- tetą ir turi istorijos magist-j teriską dėmėsi“, bet pasi-į cija, kuo jau ne kiekyie- 
ka irta praktika sėkmingai rėš laipsnį. Algis Makaitis,P.13115?,'11 susirinko abiejų ly-į na jaunosios kartos atstovė 
verčiasi. Per palyginti trum- baigęs Harvardo universite-į čių pilnutėlė Tautinės ?-gos; sugebėtų pasižymėti, 
pą laiką ji savo srities darbą te humanitarinius mokslus? narmĮ sale. Ir niekas nenuo-j
taip išplėtė, kaip retam kam atliko karinę prievolę (ka-i bodžiavo. j *s adv- A- Shallnos palikimo
pasiseka. Ji savo vertingais pitono laipsny grįžo iš Viet-j Dail. A. Tamo.-aitis yra Balfas gavo $500 
teisės patarimais yra žino- namo) ir dabar studijuoja tiesiog tobulas šios liaudies'
ma visame krašte ir už jo ri- teisę Bostono universitete.' meno srities specialistas, su-* Buvęs Lietuvos garbės, 
bu Keleivį skaitantiems lie- Be to, jis dar mokytojauja gebąs tuos liaudies audinius konsulas advokatas Antanas; S^Ltr° .piinil!“ :'A

baigė Marija Šveikauskienė, štai, Skirma Makaitytė- 
išlaikė egzaminus, leidžian- Kondratienė baigė universi

tuviams.

O štai šią vasarą egzami
nus advokato praktika vers
tis išlaikė Nijolė Makaitytė- 
Šležienė, teisių daktaro 
laipsniu šį pavasarį baigusi 
Bostono universitetą. Tai 
gi dabar ‘jau turime dvi nau
jas advokates lietuves. N.
Šležienė kol kas dirba su ki
tu advokatu, bet vėliau ža
da pati atidaryti savo ofisą.

Mes linkime jaunajai ad
vokatei kuo geriausios sėk
mės.

Adv. N. Šležienė yra gi
musi Lietuvoje, kurią su tė
vais apleido būdama dar vi
sai mažutė. Po karo su tė
vais ji atvyko į Bostoną ir 
1955 m. baigė So. Bostono 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą pirmąja 
mokine. Čia jos pavardė dar 
ir dabar yra yrašyta viešai 
iškabintoj lentoj.

1959 m. Nijolė baigė Nor- 
woodo aukštesniąją mokyk
lą taip pat geriausiais pažy
miais ir todėl galėjo įstoti į 
vieną geriausių JAV-bių 
kolegijų — Radcliffe Colle-j džius. Vienas laikraštis šitos 
ge (Harvardo universiteto! sesijos darbus šitaip apibū- 
padalinvs), kurioje studija-į dino: „Seimelis surado nau-j 
vo humanitarinius mokslus jus būdus Mass. gyventoju■’ 
ir ją baigė 1963 m. > kišenėms ištuštinti“.

Mat, jis priėmė didžiausią 
. _ v „ . iš bet kada priimtų biudže-

ninku Romu Šležu šeimą, (tą, pakeldamas mokesčius, 
tolimesnes studijas kuriami 0 įar likusiems piliečiu kiše- 
laikui tui ėjo nutraukti, todėl j ngSe pinig-ams išpumpuoti 
ir Bostono universiteto tei- j 
siu fakultetą tegalėjo baigti 
tik šį pavasarį. Ji išlaikė ad
vokato egzamiuns, kuriuose 
iš 900 teisininkų tik 609 te
buvo tie laimingieji.

Sukūrusi su žinomu filmi-1

N. Šležienė augina 8 me
tų dukrelę Danutę, jau Bos
tono lituanistinės mokyklos 
mokinę, ir 5 metų sūnelį 
Andrių, dar tik darželio 
„studentą“.

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena

Z
nė n’.oi

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

470 Alinius Street. Quincy, Mass. 02169 
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

do kelią i at
viras klausvtoiu širdis.

Dainininkė i.

Bankete dalyvavęs Balfo 
kun. V. • 

J Martinkus prašė Balio bi-jBostono lituanistinėje mo- tik įvertinti, bet ir neblo-’ Shallna, kurio atminimui į-> .. 
kykloje, o dar vra ir pasižy- giau už sa vo žmonelę dail. • amžinti buvo į Lietuvių Fon-į C1 .
mėjęs šachmatininkas. Kęs- Anastaziją įsisavinęs jų ga- dą įnešta per 1.000 dolerių, nes pagaloo.s pra>ancių \is 
tutis Makaitis Bostono uni- mybos techniką. Visokie ten savo testamente nepamiršo £auseJa-
versitete siekia verslo admi- dvinvčiai, trinyčiai, keturny-; ir Balfo. Jis šiai mūsų labda- Bankete jau galėjo daly- 
nistracijos (Business admi- čiai, ašnuonvčiai ar kaišyti-’ ros įstaigai už rašė $500. Tą j vauii ir skyriaus pirtr.inin- 
nistration) magistro laips- niai jo apčiupinėti ir išban- sumą Balfo skyriui Įteikė! kas Prans Mučinskas, kuris 
ni0> dyti ligi ploniausio siūlo ga- veilonio žmona adv, Zuzana;-po sunkios operacijos dari

čiulius padidinti savo aukas.i

Kaip būtų malonu, kad
lo ir paskutinio 
„kutoso“. No; s kiti vyrai

mazgo ar. Shallnienė, lapkričio 
a- atvvkusi i Balfo skyriaus retų jėgų

tokių šeimų turėtume daug pie tai nedaug teišmanė, bet metini banketą. Tai didelė:

14 d.i toli gražu neatgavo savo tu-1

daugiau, negu dabar turime, po poros valandų prelegen-, parama, už kurią Balfo va
to labai išsamaus švie- dovybė yra nepaprastai dė-

Bellericos kalėjime tikrai 

nieko netrūksta...

timo jau visiems klausyto- kinga. 
aiškėti ir tu lietu-

i Banketui vade /avo valdy
bos narys Antanas Andriu-’
lionis.

jams eme aisKeti ir tų lietu- Šio banketo meninę, prog 
viš.kų audinių būdingumai. j ramą atliko solistė Violeta i 
jų gaminimo technika, spal- Čižauskaitė - Balčiūnienėj Ieškau pirkti senų 
vingumas ir ornamentai, kuriai akomponavo komp.j auks,n,V' sidabriniu 
rodą puiku liaudies meni- Jeronimas Kačinskas. Ji pa-i ta? pat sena 
ninkių skonį, o pavaizdavus dainavo po vieną V. K. Ba-! prisukamų jr^isemnui auk-

Netoli Bostono Bellericos 
miestelyje yra kalėjimas, 
kuris laikomas gana moder

mu. Jis yra šerifo Buckley skaidrėse tęs musų tautines naicio. V. JaKubeno, T Ma-, 
Jinioie Siame kalMim. tei- aprangos žavingus pavyz- kat ino ir J. Gruodžio daina i 

džius, senovinius ir vėlesnių ir 3 operų arijas: iš V. K.Į 
laikų darbus. — buvome Banaičio „Jūratė ir Kasty- 
tiesiog nustebinti to nepa- tis“, Puccini „Tascos“ ir 
prasto mūsų moterų rankų „Madame Butterfly“, o dar 
ir kūrybingos sielos sutverto viena daina buvo išprašyta 
lobio, kokiu vargu kuri kita plojimais,

žinioje. Šiame kalėjime lei 
džiama žmonoms pasilikti 
per naktį su savo vyra kali
niu. o kaliniams viengun
giams per naktį „paūturiuo- 
ti“ su savo „sužadėtinėmis“.

Šerifas aiškina, jog tai la
bai sveika daugeliu atžvil
gių...

Seimelis baigė posėdžius
. i .■■■■/■ firf į

Praeitą trečiadienį Mass. 
seimelis baigė savo posė-

Nebeskaito. nes nebemato

Ilgametė Keleivio skaity- 
! toja Ona Žalpienė iš Kings 
Park, N.Y.. atsiuntė laišką 
su $6.00 ir atsisveikina su 
laikraščiu. Girdi, akys nusil
po. ir nebegali skaityti jokio 
rašto.

j Mes reiškiame O. Žalpie- 
i nei gilią užuojautą dėl pa-; 
į blogėjusios akių šviesos ir

Reikia pabrėžti, kad Nijo
lė Šležienė vra viena tu sim- * e e 1 
patingų ir šviesių lietuvių- 
jaunosios kartos atstovų, ku-' 
riuos dažnai galime sutikti'

kartu dėkojame už auką.
Keleivio administracija

i
eoooooeooocRjooooooooeaeoo

Paragink savo pažįstamus 
ir Kultūros klube, ir Kultu- išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
riniame subatvakarv, kurie metams $7.00.

I -

pinigu — 
ir reniu. 

iRmilžiu. raktu

i siniu ir sidabrinių..

Joe Šimulis.
75 Maneli esi er St.. 
Nashua. N. II. G HIGU

Svarbiu reikalu ieškomas Pra
nas Petkus. JĮ pati arba kas a- 

{ pie ji ką žino prašome pranešti 
Keleivio administracijai.

Nontioodo lietuviu parapijos kamendoriui
. 'j: -i . i IJK-C ’ 2'

ktm. ALOYZUI KLIMUI

mirus, jo broliui kun. .Jonui Klimui reiškiu

giliausią užuojautą.

Tat jana Vasiliauskienė

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 

Kaina $599.00
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Norintieji su šia grupe keliauti prašomi kreiptis Į

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Brnadway 

South Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764 ' .

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių F.adų< 
Programa Naujoj Anglijo.

! iš stoties VVLi'N, 1360 k:
' lociklų ir iš stoties E’M 
1101.7 mc.» veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die ; 
ną. Perduodama: Vėliausi!,: 
pasaulinių žinių santrauK* 
r komentarai, muzika, dai i ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis i 
Baltic EJorists gėlių ir dova- 

pų krautuvę. 502 E. Broad 
1 way, So. Bostone. Telefo- 

įas AN 8-0489. Ten gauna,
nas ir Keleivis.

NENl SIMINKI1E!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, ranką ar kojų skaus
mais. nutirpimu, jaučiant nuo-1 
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau-1 
gumai pagelbsti. I /.tikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL ERODUOS
North Sta., I’G. 

Nebark, NJ.
Box 9112 
07105

Namams šildyti 
Sūriausias pirkin y

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

®FUEL CHIEF1 Oil Heating Eąuipment r

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmoke-

sime:

D. Poška

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir Įdomiu nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
”NF°RIKLAUSOMA LIETUVA“ yra din amiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėjų? vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690. Quehec, CAN ADA

SUSIVIENI.1131 AS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudea nuo $100.00 iki $10.000.06.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomą ją Apdraudą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

STA—AKODENTAL® APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
\ kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street, New York. N.Y. 10001



Puslapis aštuntas

Vietines žinios
»#*####***♦♦♦*♦***• > ■'.

SVARBU BO3TCNO IR APYLINKĖS LIETUVIAMS!

Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas ateinantį pirmadienį, 
lapkričio 22 d., atvyksta į Bostoną dalyvauti kartu su ki
tais Simo Kudirkos išdavimo sovietams metinių minėjime 
toje pat vietoje, kur tas tragiškas išdavimas buvo įvykdy
tas — prie Martha’s Vineyard salos. (Apie tai rašoma pir
mame puslapy). Ta proga dr. J. K. Valiūnas pirmadienio 
(lapkričio 22 d.) vakare 7:30 vai. Tautinės S-gos namuose 
padarys pranešimą opiaisiais politikos klausimais.

Dr. J. K. Valiūnas neseniai grįžo iš ilgos kelionės po 
Afriką ir Europą, ten matėsi su žymiais valstybių vyrais ir 
politikais, todėl galės daug ką įdomaus papasakoti. Jis 
turi ir kaikurių naujų žinių ir apie Simą Kudirką.

Visi kviečiami į šį pranešimą atsilankyti.

Lietuvos kariuomenės 
• -

paminėjimas
ir ! 

Simo Kudirkos pagerbimas
I

Lapkričio 21 d. So. Bosto
ne Įvyks Lietuvos kariuome
nės atkūrimo 53 metų sukak
ties iškilmingas paminėji-' 
mas ir Simo Kudirkos pa
gerbimas tokia tvarka: I

, j atliks solistai Stasys Liepas 
H ir Benediktas Povilavičius, 

akomponuojant komp. Jero
nimui Kačinskui,i

Po koncertinės dalies Si-
| mui Kudirkai pagerbti skir
ta inscenizacija ^'Vaidila 
Valiūnas prie užgtsūMo švy
turio“ — Jurgio Jašinsko 
sceniniai įrėmintas Bernar
do Brazdžionio eilėraštis.

Po programos 
pobūvis.

berdras

10 vai. ryto pamaldos Šv. 
Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje ;

3 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos
salėje iškilmingas' aktas ir 
meninė dalis.

Dienai pritaikytą žodi 
tars dr. Bronius Nemickas iš 
Nevv Yorko, o meninę dali

Ir bažnyčioje, ir salėje per 
iškilmingą aktą organizaci
jos dalyvauja su savo vėlia
vomis.

Visi maloniai kviečiami 
kuo gausiausiai dalyvauti.
LVS ”Ramovė“ sk. valdyba

Pagerbs R. Ambrozienę

: Stepono Dariaus posto 
moterys lapkričio 20 d. ren
gia pokylį savo buvusiai pir
mininkei Rūtai Ambrozienei 

! pagerbti. Pokylis bus posto 
salėje., 170 H gt., ir prasidės 
lygiai 6 vai. vak.

R. Ambrozienė yra du ter
minus buvusi posto moterų' 
pirmininkė, o clabr yra vai-j 
dybos narė.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Ir tokį automobilį bus galima matyti automobilių parodoj iki sekmadienio, lapkričio 21 d., Hynes auditorijoje (greta 
Prudential rūmų). Paroda atidaryta nuo 1 iki 11 vai. vak. Joje rodoma daugiau nei 100 vietiniu ir užsienio mašinų.

Mirė kun. A. Klimas

Warenhame staiga mirė 
kun. Aloyzas Klimas, Nor- 
vvoodo lietuvių parapijos 
kamendorius, 04 m. amž.

Velionis i Ameriką atvy
ko j)o Antrojo pasaulinio 
karo. vikaravo Brocktone, 
Cambridge, Lavvrence ir 
paskutiniu metu darbavos 
Norvvoode. Jis paliko broli 
kun. Joną Klimą, Cambrid
ge lietuvių parapijos kamen- 
dorių, žinoma skautu veikė- 
ją, kuriam reiškiame užuo
jautą.

S. Santvaras ir V. Vizgirda 

Nevv Haveno moterų klube

Rašytojas Stasys Santva
ras ir dailininkas Viktoras 
Vizgirda praeitą sekmadie-i
ni buvo Nevv Haveno lietu-i 
viu moterų kultūros klubo j 
svečiai. S. Santvaras tenai 
skaitė paskaitą apie Dosto
jevskį, o V. Vizgirda kalbė
jo apie dabartinį Lietuvos 
meną, jį plačiai pavaizduo
damas skaidrėmis. Abu pre
legentai buvo rengėjų ir sve-I 
čiu nuoširdžiai sutikti.

Pulk. A. Audickas svarbiose
i

pareigose

Mūsų bičiulių Audickų sū
nus pulk. Albertas Audic- Į 
kas dabar yra JAV šiaurės ; 
oro apsaugos vadovybės J
(Norad) santykių su visuo-!
mene skyriaus viršininkas. į
Jo būstinė vra Coloradoi *
Springs. Jis su savo žmona 
Stella augina 10 vaikų.

1972 m. sausio 2 d. Bosto-, Prašoma pranešti 
no lituanistinės m-los Kalė- ’ administracijai.

Nr. 44, 1971 m. lapkričio 16
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dų Eglutė So. Bostono Liet. 
Bil. dr-jos salėje.

Vasario 5 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je kun. Alg. Kezio SJ foto 
paroda ir filmas ^Dvylika“, 
ruošia skaučių Židinys ir sk. 
Grandis.

Dvi suaugusios moterys ieško 

! 3 kambarių ir vonios buto I ar II 

! aukšte So. Bostone.II
Keleivio

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury St

YVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga YVorceatery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorc.es 
terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis. Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Knyga yra geriausiasžmogaus draugas

, Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovar 
Dr. J. Pašakarnii

į P ft D I N I S 
CPTOMETRISTAS

Valandos: r
nuo i) vai ryto iki 5 vai. vak i

Trečiadieniais neuriimama į
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mass

Ketvirtis & Co. ::
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Z ttūp««tingai taisomo laikrodžiu* J ’ 
* žiedus, papuošalus *

: 379 W. BROADVVAY
: SOUTH BOSTON
| Tel AN 8-4649

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

fi. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektą' imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukita visados iki 9 va
landų vaitam.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

br. Amelia E. Rodd H
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST® 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

»<*#*+*************++*<#*+###***#*

A. J. NAMAKSY i;
«! Real Estate & Insurance 3

321 Country Club Rd. ;Į
Newton Centre, Mass. 02159;;

Tel. 332-2645 h 
6

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijoje į
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.G6.

“i..___:__ -» •

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

iSŠ?

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš \\ortesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielines gamybos medžiagų, an-i 
avo, maisto ir pramonės gami ! 
nių. Turime vietoje įvairių vie. Į 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že-
momis kainomis. Be to, siunčia-' mintomis kainomis, 
me maistą, pinigus ir galite už- Galima užsisakyti rublių

sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per
! tam tikras įstaigas atsikviesti j nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 

gimines čia pas save į svečius Kitomis valandomis pagal 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. Į susitarimą telefonu. 
Patarnavimas atliekamas grei- 389 W. Broadvvay
iai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 
lVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže-

certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo S vai. ryto iki 5 vai. vak. 

o šeštadieniais

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

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiiaome gydytojų r« 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6G20

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v_ išskyrus šventadienius ir sek*, 

(ooososososoeososisoscoocosooosososocossaoccr^osoocoso!

South Boston Savings Bank
ALFREI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

- .,-ęs

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

| □ Krosnies’aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo [sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268 - 4662;

už visus kitus indelius moka 5U
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas nudarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių

taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikal bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

' vVVVV VTTTT VV* *
Dažau ir Taisau 5

Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

£ viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savir Hill Ava 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5854

Fiood Square
Hardivare Co.

Savininkas N. J- ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banįarr.in Moore Dažai 
Popiero* Sieronia 

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys namam 

Reikmenys plnmberiama 
vi,nirie geležies daiktai

;;

Trans-Atlantic Travel Service

F

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 
IŠTAIGA

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

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

Globė Parcel Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių 

siųskite savo giminėms tik per
užsakymus 1!

Podarogifts Ine. skyrių
į ^Bostone

Darbo vangiuos: Kasdien
šeštadieniais

3 -5 
8—12

390 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

' I 
::
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