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Rytų Pakistanas baigiasi, 
o gimsta Bangia Desh

• •

Indijos kariuomenė ir partizanai ima Rytų Pakistano 

sostinę Dacca. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba nesuaria, 

pilnaties nutarimo Indija neklauso. Abiejų kariaujančių 

kraštų rėmėjai kovoja žodžiais.

perkeltas į Jungtinių Tautų 
visumos posėdį. Čia jau bu
vo balsų dauguma pareika
lauta karą sustabdyti ir ka
riuomenes atitraukti, bet. de
ja, Indija, nebodama pasau
lio opinijos, tokio paragini
mo visiškai neklauso. Tiesa, 
'jos kalbėtojai leidžia supras
ti, kad Indija iš Rytų Pakis’ 
tano pasitrauksianti, bet ta
da, kai ten jos pripažinta 
Bangia Desh vyriausybė 
perimsianti krašto valdymą.
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: Labai primygtinai ir JAV

Paskutinės IndijoS’Pakis- 
tano karo žinios skelbia ne
abejotiną Indijos laimėjimą 
Rytų Pakistane. Užėmusi 
plačias sritis ir didelės stra
teginės svarbos vietoves, In
dijos kariuomenė praėjusį 
pirmadienį stovėjo jau tik 
15 mylių nuo Rytų Pakista
no sostinės Dacca. Tuo me
tu partizaninės kovos veiks
mai vyko ir pačioje sostinė
je, kuriuose reguliarios Pa’ 
kistano armijos dalinius 
puola gerai ginkluoti nepri
klausomybės šalininkai. To-: Labai primygtinai ir JAV 
kių partizanų sostinėje esą- prezidentas Nixonas ragina 
ma apie 3,000, ir jie labai Jungtines Tautas, ypač jų 
minkština . sostinės gynybą. Saugumo Tarybą, kur karo 
Tai padėtis, kuri, gal kiek ( klausimas dar yra darbo- 
panaši į 1941 m. Lietuvos su-j tvarkėj, priversti kariaujam 
kilimą, įžygiuojant į kraštą 
vokiečių armijoms.

Pakistano prezidentui Ya- Tautos pasirodysiančios vi- 
ya Khan Rytų Pakistano gy-: ^kai nepajėgios. Bet vargu 
nybai vadovaujantieji gene’Į J08 čia kokį, lemiamą vaid- 
rolai praeitą penktadienį meni suvaidins, 
buvo pasiūlę Rytų Pakista- 
nui pasiduoti, šis buvo jau 
beveik sutinkąs, bet vėliau 
savo nuomonę pakeitė ir įsa
kė gintis ligi paskutiniųjų, 
nors vilties laimėti ir labai 
maža.
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Kaip matome, bendrame 
fronte su Indijos kariuome
ne veikia ir Indijos apgink
luoti partizaniniai kuriamo 
nepriklausomo Rytų Pakis
tano — Gangla Desh — da
liniai. Jie gyventojų visur 
su entuziazmu sutinkami, 
nors tos kare 
naujos nepriklausomos vals’ 
lybės formos ir jos politinio 
veido dar niekas' tikrai - ne
žino. Tik neabejotina;1 kad 
ne tik Bangia Desh gimimas, 
bet ir jos gyvavimas dabar 
priklausys nuo Indijos inte
resų.

Tuo tarpu Indijos-Pakis- 
tano karo užgesinimo prob
lema vis dar nesėkmingai 
svarstoma Jungtinėse Tau
tose. Tuo klausimu dėl SO’ 
vietų pareikšto priešiškumo 
nieko nenutarus Saugumo 
Taryboje, klausimas buvo
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| Vilniuje buvęs Sovietuos
1 •__ • 1____ _________»

čias šalis paskelbti paliau
bas, nes kitaip Jungtinės

Kiniečiai, vadinamieji Pa 
kistano draugai, kol kas pa’ 
sitenkina tik diplomatine 
parama ir teikdami Pakista, 
nui ginklų. Jie dar vengia 
netarpiškai j karo veiksmus 
įsikišti. Taip pat lūkuriuoja 
ir JAV bei Sovietų Sąjunga, 
visi tekovodami vienoj ar ki
toj pusėj tik žodžiais. 
Popiežius nekeis 
celibato nuostatų

Vatikanas išleido du d o-
gimstančios kumentus, kuriuose surašyti 

paskutinio vyskupų sinodo, 
posėdžiavusio nuo rugsėjo 
30 d. iki lapkričio 5 d., dar
bai. Juos paskelbė Vatikano 
užsienio reikalų ministras 
kard. Villot.

Ten rašoma: "Lotynų baž
nyčioje su Dievo pagalba 
bus toliau laikomasi dabar
tinės kunigiško celibato dis
ciplinos visoje jos visumo
je“. Taigi ir toliau kunigai 
negalės vesti.
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„hippių kongresas
Barzdylų delegatai po tariamo ’’kongreso“ išvyko į 

į kitų respublikų sostines. Sovietų spauda hippių sąjūdį 

i smerkia, bet valdžia dar prieš juos nesiima administraci- 
' nių tramdomųjų priemonių. Vakariečiai iš to daro pertoli- 

mas išvadas.

Kaip praneša The Chris-Į _________
tian Monitor bendradarbis!
Paul Wohl, Vilniuje esąs į- sąjūdis pakenčiamas tik tol, 

Sovietijoje kol jis dar nėra perdaug ko- 
°“. Pagal munistams kenksmingas.

vykęs pirmasis !
"hippių kongresas“, j 
tą pranešimą, šeši gerai ap
sirėdę jaunuoliai rezervavo
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Mirė televizijos tėvas Inž. A. Novickas

Sarnoft
Gruodžio 12 d. New Yor

ke mirė generolas David 
Sarnoff, buvęs RCA bendro
vės pirmininkas, vadinamas 
Amerikos televizijos tėvu. 
Jis buvo sulaukęs 80 metų.

Yorke 
nepri-

Velionis iš Rusijos su tė- 
’vais Į Ameriką atvyko 1900 
metais ir čia labai iškilo.

vėl ligoninėje
Jau seniai New 

sunkiai serga buvęs 
klausomos Lietuvos vyr. sta
tybos inspekcijos viršinin
kas, visuomenininkas inž. 
Antanas Nov|ckas. Sveika
tai dar labiau pablogėjus, 
jis išvežtas į ligoninę.

Mirė rusų caro 
meilužė

Paryžiuje mirė 99 metų 
amžiaus įžymioji Peterburgo 
balerina Matilda Kšesinska, 
buvusi caro Nikalojaus mei
lužė, todėl teatre turėjusi 
didelės įtakos.

Revoliucijos metu komu
nistai užėmė jos gražius rū
mus ir iš jų balkono Leninas 
sakė kalbas.

Dar nežino, kas yra 
agresija

Nors Jungtinėse Tautose 
jau eilė metų veikia specia
lus agresijos komitetas, bet 
iki šiol jis dar nesurado vi
siems priimtinos agresijos 
sąvokos. O tą sąvoką formu
luoti labai svarbu, nes JT 
čarteris numato įsikišimą 
agresijos atveju.

Vilniuje vieną iestauianą ir čill
banketui. Administracija ^CllySl-ei lul II ClU 
nežinojusi, kas ten per bam 
kets būsiąs. Vakare susirin
kę apie 100 svečių, apsiren
gusių pagal Vakarų pašau-, bendrovė praeitą pavasarį 
lio hippių madą. Pobūvis vy-j buvo priversta gangsteriam 
kęs prie uždarų durų ir neži-1 sumokėti $72.000. Tokios 
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I mas nuteisė mirti 4 pervers-- ’ "hippių kongresą“ pasklidu- prasidėjo gazolino išvežio- 
■ mininkus, jų tarpe buvo ir i si visame Vilniuje, nes kiti tojų streikas. Gangsteriai 
viceprezidentas Sabry bei: svečiai nebuvę į restauraną 
vidaus reikalų ministras, bet: įleisti. Kai "kongresas“ bai- 
prezidentas Sadat tą baus-, gėsi. visi svečiai tuoj išsL 
mę pakeitė kalėjimu iki gy-' skirstė į kitų respublikų sos- 
vos galvos. Sakoma, kad tą: tinęs. Tai visa buvę iš anks- 
bausmę sušvelninti jį pa- to suorganizuota, ir buvę iš 
spaudė Sovietų Sąjunga.

New Yorko Mobil alyvosSadat pasigailėjo

Sabrio
Egipto revoliucinis teis- nia. kas dėjęsi, žinia apie' sumos jie pareikalavo, kai

Kinai paleido vieną 
belaisvį

Raudonoji Kinija palei- 
i do belaisvį Fecteau iš Lvnn. 
Mass., kuris nelaisvėje išbu
vo 19 metų, jon patekęs Ko’ 
rėjos karo metu, kai virš 
Kinijos teritorijos būva pa- 

į šautas lėktuvas, kuriuo jis 
skrido.

Manoma, kad bus paleis
tas ir antrasis to lėktuvo ke
leivis Downey iš New Bri
tam, Conn.

Izraelio ministrė pirmininkė 
Goldą Meir

Tarp nužudyto negrų vado 
kun. Kingo sukurtos organi
zacijos vadų įvyko skilimas. 
Iš pareigų pasitraukė įtakin
gas toje organizacijoje as
muo kun. Jackson, kuris ža
da kurti naują organizaciją ( kandidatai, 
ir rūpintis negrų ekonomine1 
gerove.

Italija nepajėgia išsirink
ti prezidento, nes nė vienas 
kandidatas negauna reika
lingo balsų skaičiaus. Rim- 

' tesni varžovai yra krikščio
nių demokratų ir socialistų

♦ * *

Kalifornijoje . .Vermont 
slėnyje, į šiaurės rytus nuo 
Los Angeles, dega miškai iri 
krūmai. Juos gesina 110 ug-i

! niagesių komandų.
i 1
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Bostonas, seniau buvęs ra 
mus JAV kultūros židinys, 
dabar išvirto įžymiu krimi
nalistų ir žudikų miestu. Čia 
praeitą sekmadienį buvo nu
žudytas jau 11 O-tas žmogus 
1971 metais.

Ir vargu bus surastas toks 
apibrėžimas, kuris visus pa
tenkintų, nes kas vakarie’ 
čiam atrodys agresija, tai 
komunistams tebus tik išsi
laisvinimo pastangos.

Išvežė iš apsupimo 
435 užsieniečius

Staiga prasidėjus didelio 
masto karo veiksmams ir 
fronto linijų judėjimui, Ry
tų Pakistano sostinėje Dac
ca pasiliko nemažas įvairių 
užsieniečių būrys, kurie ne
spėjo iš ten pabėgti. Kelis 
kartus jie buvo bandomi iš’ 
vežti iš apsupimo lėktuvais, 
bet vis nepavykdavo dėl ap
šaudymų, nors tuo reikalu 
buvo tariamasi ir su Indija, 
ir su Pakistanu.

Pagaliau trys britų kariš
ki lėktuvai po didelių pa
stangų išvežė 435 užsienie
čius. Tas žygis buvo ypač ri
zikingas ir dėl to. kacl Dac- 
ca aerodromas labai subom
barduotas, pilnas giliausių 
kraterių.

Tarp išvežtųjų yra ir 110 
amerikiečių. Bet tai dar ne 
visi užsieniečiai, kurie šau-> 

l kiasi pagalbos.

Jungt. Tautose jau 
132 valstybės

Į Jungtines Tautas priim
tas naujas narys ’’ Jungtiniai 
arabų emiratai“. — neseniai 
sudaryta 6 arabų šeikų prie 
Persijos įlankos valdomij 
plotų valstybė. Ji turi apie 
200,000 gyventojų ir labai 
daug naftos, už kurią gauna 
milžiniškas sumas, einančias 
į šeikų kišenes.

Kancleris Brandt

anksto nupirkti net kelionės 
bilietai.. Atvykusi milicija 
neturėjusi ką veikti, nes ne
buvę nei girtų, nei triukš
madarių.

Šio korespondento žinio
mis, kitas toks kongresas nu
matytas Estijos sostinėje 
Talinne.

pažadėjo duoti savo vairuo
tojus ir apsaugoti bendrovę 
nuo blogesnių dalykų. O jei 
reikalaujamos sumos ne
duos, tai jie grasino sunai’ 
kinti b endrovės vežimus ir 
kitus įrengimus ir primušti 
jos vadovus.

Bendrovė minėtą sumą su
mokėjo, bet apie tai pranešė 
policijai.

Dabar trys gangsteriai tei
siami.

gavo premiją
V. Vokietijos kancleris 

Willy Brandt atsiėmė Nobe
lio taikos premiją. Po karo 
tai pirmas vokietis, kuris ga~- 
vo tokią premiją. 1936 m. 
tą premiją gavo vokietis pa
cifistas Ossietzky.

Norvegijos sostinėje tai
kos premiją atsiimdamas, 
Brandt pareiškė, kad Nobe
lis premiją įsteigė daugiau 
padėti svajotojams, o ne ak
tyviems politikams. Ji yra 
daugiau skatintoja politinių 
taikos pastangų, negu 'jų ga
lutinis įvertinimas.

. Toks kongresas įvykęs lie
pos mėnesį, bet sovietinių 
hippių sąjūdis plečiąsis ypač 
Pabaltijo valstybėse ir Kau
kazo srityje. Laikraščio 
nuomone, Sovietijos jauni
mas esąs nužengęs toliau, 
negu manoma ir negu parti
ja leidžia. Tas sąjūdis esąs 
Vakarų įtakos padarinys. 
Aišku, valdžios kontroliuo
jama spauda tokius reiški
nius smerkia. Komjaunimo 
laikraštis Sovietskaja Rossi- 
ja rašo, jog "hippizmas“ Va
karuose esąs protesto prieš 
ten esamą socialinę tvarką 
ir kapitalizmą išraiška, bet 
toks są'jūdis visiškai nepri
imtinas Sovietų Sąjungoje, 
kur nesą jokio pagrindo bet 
kuriam protestui.
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Numažins mokesčius 
$15.7 bilionų

Priimtas įstatymas, kuris 
sumažina mokesčius $15.7 
bilionų.

Pagal jį padidinama mo
kesčiais neapdedama suma 
kiekvienam mokesčių mokė
tojui nuo. $650 iki $675 ir 
1972 m. iki $750. Be to, pa- 
naįkiniirnąfi/automdbilių spe* 
cialusr7'Gi mokestis, pakelia
mos neapmokestinamos į- 
monėms plėsti išleidžia mos 
sumos ir kt.

; Komsomolskaja Pravda 
’ esanti tiesiog išgąsdinta tų 
barzdotų ir žieduotų ilga
plaukių, pasislėpusių už 
tamsių akinių, kurie savo 
tarpe vartoja dar ir psiaudo- 

Į nimus. slėpdami savo tikrą- 
sias pavardes.

The Christian Science ko
respondentas iš tos egzoti
nės žinios gal daro pertoli 
einančias išvadas, neva so
vietinė administracija jau 
nepajėgianti to nemalonaus 

įvyko natūralių dujų spro’ jaunimo sąjūdžio užgniauž’ 
girnas. Jau žinoma, kad žu- ti. Mes manome, kad ir hip- 
vo 22 žmonės, bet manoma, P^U tarpe ten yra pakanka- 
kad aukų yra ir daugiau. . mai valdžios šnipų ir visas

Šiaurės Airijoje teroristų 
nušautas protestantas sena
torius Barnhill, o jo namai 
padegti. Paskutiniuoju metu 
ten sprogsta vis daugiau 
bombų, nuo kurių nukenčia 
nekalti gyventojai.

* * ♦

Po Huron ežeru tunelyje

I

girnas. Jau žinoma, kad žu-

I

Mirė žymus negras 
t 

dr. Bunche
Gruodžio 9 d. mirė dr. 

Ralph Bunche, JT gen. sek
retoriaus padėjėjas, aukš
čiausiai diplomatijoje iškL 
lęs negras. Jis yra buvęs ir 
JAV valstybės departamen
to sekretoriaus pavaduoto
jas. Bunche yra laimėjęs No
belio taikos premiją. Jis bu- 

67 m. amžiaus.vo

Indijos ministrė pirmininkė 
Indira Gandi
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„Tik Charl Kuck koplyčioj 
laidodamiesi, išsaugosite 

lietuvybę”

I TIESUS IR ILGAS
KELIAS

Taip pavadintai istoriko 
V. Trumpos parašyta ilga 
L. Šimučio knygos „Ameri-Į 
kos Lietuvių Taryba“ recen-' 
zija, išspausdinta „Drauge“? 
lapkričio 27 d.

vo sūkurį gali įtraukti ir tuos 
į du komunistinius milžinus.

KEl.jc.iVi3, SO. BOSiOJ?

NEPAL

1NDIAKnracni

Arabtan Sea

Lahore*

Čia matome Pakistano ir Indijos žemėlapį. Į šitų mūsų pasaulio dalį dabar nukreiptas visų dėme
sys, nes dar nežinia kokio dydžio žmonijos nelai me išvirs šitas Indijos ir Pakistano karas ir kokie 
bus jo tolimesni padariniai. Atkreipkite žemėlapy akis į tai, kad Rytų Pakistanas yra nutolęs nuo 
Vakarų Pakistano per 1.000 mylių.

TO?y'Aqariala

ChiHagong

BURMA

Bayof Bengei Y

BHUrAN

AR5HANISTAN
mabpd

\valpindi

Nors pastaruoju laiku šio 
• karo gesinimo pareigas pasi
ėmė Jungtinės Tautos ir nu
tarė abi puses raginti pa
skelbti paliaubas, bet Indija 
to nutarimo visiškai neklau_ 
so. Tad konfliktas tęsibsi ir; 
dar nežinia, kuo jis baigsis.

CHINAPUNJAB
^/•Ambala

Delhi
WEST 

PAKISTANV. Trumpa rašo, kad kny
ga gerai cjokumentuota. „tie
siog neįkainuojamas šaltinis 
šiam Amerikos veiklos barui 
nušviesti. Ateities istorikas 
bus už tai jam labai dėkin
gas“. „Galima visiškai ne
svyruojant pasakyti, kad ne
buvo nei vieno svarbesnio 
Amerikos lietuvių gyvenime 
įvykio, kuris šiokiu ar kito
kiu būdu neatsispindėtų L. 
šimučio knygoje“, todėl — 
„tie, kurie aktyviai dalyvau
ja politinėje ar kitokioje iš
eivijos veikloje, šią knygą 
privalo ne tik perskaityti, 
bet ir gerokai pastudijuoti“.

Recenzentas sako, kad 
mūsų pagrindinė klaida — 
nerealus padėties vertini
mas. Todėl ir Altą, jei jau 
galima už ką kritikuoti, „tai 
ji. išaugusi iš demokratinės 
Amerikos visuomenės, 1

Lietuvybės ar, konkrečiau kalbant, lietuvių kalbos, 
lietuvių kultūros ir aplama ' 'tuvių tautinės dvasios gyvy
bės išlaikymas ir dar stiprinimas išeivijoje yra visų mūsų 
bendras rūpestis. Tuo sielojasi mūsų organizacijos, spau
da, radijas ir paskiri asmenys ir tos lietuvybės labui dirba, 
aukoja ir net aukojasi.

Bet žodis „lietuvybė“ pastaruoju metu pasidarė labai 
patrauklus ir tiems, kurių veikla beveik nieko bendra su 
lietuvybe ar jos išlaikymu neturi. Kartais net priešingai.— 
kurie tą lietuvybę sąmoningai ar nesąmoningai naikina.

Jau nekartą buvo minėta, kad šiame krašte turime 
eilę vadinamųjų „lietuviškų klubų“, kurių patalpose ne
rasite nė vieno lietuviško laikraščio, kurie lietuviškiems 
reikalams nė cento neaukota, kurių valdybos susirinkimus 
veda anglų kalba, nes nė patys valdybos nariai lietuviškai 
nemoka. Vadinasi, čia lietuvybė tereikalinga tik reklamai. 
Bet dar nuostabiau, kai su lietuvybės žodžiu biznieriai 
dar labiau įsibėgėja.

Ar ne pasityčiojimas, kad savo skelbimuos „lietuvybę 
išlaikyti“ mus ragina degtinės parduotuvės savininkas, 
kviesdamas pirkti Smirnovo vodką tik jo krautuvėje, nes 
ji esanti „tokio pat skonio, kaip ir caro Nikalojaus II-jo 
laikais“?

„Lietuvybę išlaikyti“ mums siūlo vokiškų dešrų ir 
lenkiško kumpio pardavėjas, kurio niekas niekad nėra 
matęs jokiame lietuviškame parengime nei jo pavardės 
skaitęs smulkiausių aukotojų sąraše.

„Lietuvybės išlaikymui“ pardavinėjami seni automo
biliai, raitomi moterims plaukai, siūlomos merginoms 
„1 ......... ‘
galios“...

Bet mus jau visiškai pritrenkia, kai skaitome kažko
kio fariziejaus Chicagoje senesnių žmonių tarpe platina
mą sukreivezotą lapelį: „Tik Charl Kuck koplyčioje lai- 
dodamiesi išsaugosite lietuvybę!“

Mes žinome, kad graboriai, „maloniai patarnauda
mi“, ne tik nabašninko barzdą, bet ir jo artimųjų kišenę 
ligi paskutinio cento nuskuta, mes žinome, kad jie dar šia organizuoja ALT ar jo 
gauna nemažą nuošimtį nuo karstų pardavėjų, o taip pat 
atlieka „po skvernu“ biznelį su kapinių administracija,: 
bet visiškai nežinojome, kad jie visa tai daro „lietuvybės 
išlaikymo“ sumetimais. Mes taip pat negirdėjome, kiek 
graborių su 1,000 dolerių įnašu įstojo į Lietuvių Fondą, 
kiek jie paskyrė lietuvių studentams stipendijų, — nieko 
negirdėjome. O gal mes tokie kurti? Bet vis dėlto mano 
me, kad ir minėtas Charl Kuck tegali mus su visa lietuvybe 
gyvus palaidoti savo piniginėje, o ne lietuvybę išlaikyti.

I

RAJASTHAN
ch Behar

„DRAUGŲ“ POKALBIS 

JUNGT. TAUTOSE

ChlcuHa*
Jungtinių Tautų posė

džiai, dabar į juos atėjus ko
munistiniams kiniečiams, ta
po daug įdomesni. Juk vi
siems įdomu pasiklausyti 
„draugų komunistų“ —ki
niečių ir rusų — tarpusavio 
pokalbių. y

Indija ir Pakistanas
• ' : 'UČ;

Šiandien visų dėmesys nu
kreiptas į Indijos pusiausa- 
lį. kur prasidėjo karas tarp 
Indijos ir Pakistano, nes tas 
karas gali virsti gaisru, kuris 

lyg uždegtų visą mūsų žemę.

nepriklausomos. Prieš tai ii

trečdaliai priskirti Indijai.
Beveik mėnesį Indija ka

riavo su Pakistanu 1965 m. 
Indija tada kaltino Pakista
ną, kad šis ruošiąs civilinį

gą laiką jos buvo Britanijos karą Indijai priskirtoje Kaš- 
valdžioje. ' miro dal^e-

I

kartais atrodo nesupranta, Abi tos valstybės vos tik 
kad ne senatoriai ir ne kong-1 prieš keliasdešimt metų tapo
resmanai lemia Amerikos Y
politiką: didysis biznis, di-, 
džiosios profesinės sąjun- J 
gos. spauda ir televizija, pu-'

labai pamačlyvos pilės“ ir skystimas nuo vyriškos ne_ j sėtinai didelis intelektuali-
1 • / z

nis elitas. Deja, nei į vieną 
iš jų nebandė, arba nepa- 

j kankamai bandė apeliuoti 
i ALT. Tai tarp kita ko liudi
ja ir pagrindinių kalbėtojų 
kvietimas Vasario 16 d. mi
nėjimuose, kuriuos daugiau-

Suvažiavimas baigėsi, bet 
valdybos neišrinko, nes, kai 
tas darbotvarkės punktas 
buvo svarstomas, bebuvo vos 
30 dalyvių.

Suvažiavime; buvo skirta 
laiko ir pabaltiečių bendra
vimo klausimui. Kalbėjo es
tė studentė Ko^esaar. Estai 
studentai Toronte mažai po
litika tesidomįj Jie turį 17

Indija yra viena pačių di
džiųjų valstybių: jos plotas 
1,262,000 ketvirtainių my
lių, o gyventojų — 550 mil. 
(Tik viena Kinija turi dau
giau gyventojų). Joje hindų 
tikėjimo žmonių yra 85%, 
o mahometonų 10%.

Indija turi apie milioną 
kariuomenės, per 600 lėktu
vų, apie 1,500 tankų. 3.000 
artilerijos pabūklų.

miro dalyje.
I
I Prieš porą metų 1,000 in- 

dų žuvo ir 30,000 paliko be 
pastogės dėl riaušių Rytų

Kinijos atstovas Hnang 
Hua, svarstant Indijos-Ra- 
kistanp, kopf(įktą, aiškiai ,ąap . 
kė„ kaįį wįę^į(y;;ą . t
niai, kad. jie vykdo sp/jialįs- į \ 
tinį imperializipą ir p'an, . 1

Sovietų Sąjungos.ątstovas 
Mali'k, jam atsakydamas, 
kalbėjo: y

„Kinų atstovas savo pik
tu liguistu Sovietų Sąjungos 

i šmeižtu siekia vaidinti impe- 
vinKchi -iit/aV/I nPakistane. O tos riaušės ki-|rja]jsįų juokdario vaidmenį, 

lo tik dėl to, kad mahometo- jjs linksmina imperialistus 
nų eisena susidūrė su .’šven- savo pjfctU Sovietų Sąjungos 
tomis karvėmis“, kurias ve- šmeižtu.“

?

dė hindų „šventi žmonės“.
* * *

Pastebėkime dar, kad ir, 
tarp Rytų ir Vakarų Pakista-, 
no mahometonų nebuvo ge
ro sugyvenimo. Be kita ko, 
tarp šių sričių gyventojų e- 
sama ir šiokio tokio rasinio 
skirtumo: rytiečiai juodesni, 
o vakariečiai baltesni. Norš 
Rytų Pakistanas buvo kiek 
aukštesnio kultūrinio lygio, 
bet jis visą laiką buvo Vaka
rų Pakistano skriaudžia
mas. nes vakariečiai užim
davo svarbiausius valdžios 
postus. Todėl rytinėje daly
je kilo stiprus sąjūdis, sie
kiąs atskirti Rytų Pakistaną 
nuo vakarinės šios valstybės 
dalies ir čia sukurti nepri-l 
klausoma bengalų valstybę' 
— Bangia Desh..

SPROGO BOMBA / 
PODAROGIFTE '

Sekmadienį, gruodžio 5 
dieną, ankstų rytą sprogo 
stipri bomba New Yorke 
Penktosios avė. name nr. 
240, kuriame yra Sovietijon 
siuntinių bendrovė Podaro- 
gifts.. Tuoj po sprogimo ne
žinomas vyras paskambino 
United Press žinių agentū
rai pranešdamas, kad žydų 
ginkluotas sąjūdis susprog
dino įusų siuntinių bendro
vę Podarogifts. „Tie, kurie 
prekiauja su Rusija, tebūna 
atsargūs. Išleiskite mūsų 
žmones!“ — pareiškė tas 
nežinomasis balsas.

Pakistanas yra daug ma
žesnis, bet vis dėlto viena 
didžiųjų valstybių. Jo plo- 
tas 366,000 kvadratinių my
lių, tik jis padalintas į dvi 
dalis: Vakarų ir Rytų Pakis
taną. Vakariniame Pakista
ne gyvena 55 mik, o lytinia
me — 75 mil. žmonių. Pa
kistano gyventojų dauguma 
yra mahometonų tikėjimo, 
hindų tikėjimo tėra tik 13% 
ir dauguma jų gyvena rytų 
dalyje.

t

i 1
studentai loront 
litika tesidomįj 
korporacijų su/apie 300 nat
rių, studentų sąjungoje tik 
100 narių, turį ir gražius stu
dentų namus „Tartu Colle- 
ge“, veikla esanti kultūrinė, 
pramoginė, mišrios santuo
kos nesančios gausios.

padaliniai. Žinia, nėra leng
va apeliuoti į didžiuosius, 
pačiam tokiu nesant. Vis 
dėlto bent į intelektualinį e- 
litą mes galėtume apeliuo
ti“. Altos ta kryptimi nebu- 

' vo pakankamai daroma pa
stangų, o kartais tiesiog bu- 

■ vo einama priešinga krypti- 
i mi“. „Ateityje ALT turėtų 
! visai atsisakyti antiintelek- 
1 tualinės linijos, ypač sie- 
• kiant į jos veiklą įtraukti, nąs savo kultūros ir linkęs 
daugiau jaunesnių žmonių“. I ištirpti svetimųjų jūroje. Ne- 

| daug jaunimo skaitą latviš- 
Knygos kaina $10. Leidė-j ką spaudą, ir todėl netenka- 

.jos Amerikos Lietuvių Tary-j ma ryšio su sava visuomene, 
bos adresas: nes nežino, kas joje dedasi.,
2606 W. 63rd St., Chicago! tarpusavio kalba esanti ang- 

’ lu. kaip ir lietuvių tarpe. 
Mišrių santuokų — apie 50 
procentų. Esanti sąmoningų 
latvių grupė, kuri stengiasi 
parodyti aukštą latvių kul
tūros lygį. Veikianti ir ko
munistu grupė, remiama iš 
sovietinės Latvijos. Ji sten
giasi skaldyti ir juodinti ki
tas latvių organizacijas.

Kalbėjo ir trečiosios kar
tos lietuvis, nemokantis lie
tuviškai. dr. R. Krickus, dir
bąs. Washingtone „The Na- 
tional Center for Urban Af- 
fairs“. Jis pabrėžė, kad do
mėjimasis tautinėmis grupė
mis didėja. Senieji lietuviai 
emigrantai buvę juodadar
biai, 'jie kentėjo didelę dis
kriminaciją, o naujųjų atei
vių dauguma — aukštai išsi
mokslinę.

Į

i i

Latvių vardu kalbėjo jau
nas prof. Juris Dreifelds. 
Trečdalis jaunimo neverti.

i

v
įi

!'

IR „KOVINGUMUI“ YRA Amerikoje, atsidūręs išei- 
QAik-Aq I vis? Lietuvis visur palieka

v;™™ lietuvis, kur jis bebūtų. Jo
istorikų dr. J. Jakštas „Ne-j 
priklausomoje Lietuvoje“ š. 
m. gruodžio 1 d. atkreipia 
dėmesį į E. Čekienės straips
nį „Dirvos“ spalio 29 d. nu
mery, pavadintą „Garbės 
sargyboje“.

Mat, ten E. čekienei už* 
kliuvo ir radijo programą 
vedėjai, kurie, esą, — „ne
rausdami uždeda“ geriau
sio Lietuvos tenoro V. Norei
kos įgiedotą „Avė Maria“' 
plokštelę.

E. Čekienė, tą faktą iškel
dama, iš įsibėgėjimo nukal
ba tiesiog apie „patriotinės 
skaistybės“ sulaužymą“, ko
vos dėl tikėjimo laisvės iš
davimą. Ji, regis, norėtų, 
kad ir mes pasielgtume kaip 
tas šventasis „pūstelninkas“, 
kuris iš atgailos mirtinai už
plakė save erškėčių rykš- 
tėmis, nes sauso pasninko 
metu besimelsdamas netyčia 
buvo prarijęs riebų bimbalą, 
kuris jam įskrido į gerklę...

Tad dr. J. Jakštas rašo:
„Tikėjimo laisvės ar ne

laisvės čia neprivalu maišyti. 
Mums ji itin brangi ir todėl 
leistina radijo bangomis, 
kaip įgiedotą mūsų tautie
čio. Ar čia esminis dalykas, 
kad V. Noreika yra dabarti
nės okupuotos Lietuvos gy
ventojas, o ne koks Argen
tinoje, Australijoje ar čia,

... .. . .. . lietuvis, nur is ueuuiu. uu
Vienas is musų įžymiųjų j ikišanUs talentas su ku_ 
nriku dr. .T. Jakštas ’ Ne-! *. . • ,, Iriuo sėkmingai gali rodytis 

tarptautinėje arenoje, vi
siems lietuviams turi būti 
garbė ir pasididžiavimas.

„Ar ne miela, pvz., lietu
vio širdžiai skaityti laikraš
čiuose pasklidusią žinutę, 
kad mūsų lietuvis bosas V. 
Daunoras laimėjo tarptauti
niame vokalistų konkurse 
Tulūzoje aukščiausią prizą 
„Grand Prix“? Ne be pagar- 
bos jausmo jam turėtume 
skaityti jo pareiškimą kores
pondentams, jog jam pasi
sekė reprezentuoti Lietuvos 
muzikinę kultūrą“.

Savo straipsnį dr. J. Jakš
tas baigia šitaip:

„Aplamai, rašant ar kal
bant apie dabartinę Lietu
vą, reikia būti daiktiškiems, 
žvelgti į realų gyvenimą. 
Pagrindinė realybė, pro ku
rią turime į Lietuvą žiūrėti, 
yra jos suspenduotas suvere
numas. Jai idupįfį (am tikri 
savivaldos rėmai, kuriuose 
jai leista judėti. Ir jei tose 
nelaisvose sąlygose lietuviai 
kai ką sukuria ir pasireiškia 
savo darbais ir talentais, 
mes juos turime apgaubti 
pagarba ir jausti pasididžia- 
vimą jais. Supraskime, kad 
jie kuria ateinančius Lietu
vos amžius. Tai būkime nuo. 
saikūs ir daiktiški (realūs) 
juos vertindami“.

<
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STUDENTAI NEPAJĖDĖ
IŠSIRINKTI VALDYBOS

Nuo lapkričio 25 d. tris 
dienas Toronte posėdžiavo 
lietuviai studentai. Tai buvo 
Lietuvių Studentų S-gos dvi
dešimt pirmasis suvažiavi
mas. Jį plačiai aprašė Toron
te leidžiami „Tėviškės Žibu
riai“

Dalyvavę apie 180 stu- 
dentųf bet „toli gražu ne vi
si dalyvavo akademinėje da
lyje“. Šokiuose publikos ne
trūko, bet paskaitose — tuš. 
čių kėdžių buvo žymiai dau
giau negu studentų“.

„T. Ž.“ korespondentas 
mini ir kitas „studentiškas 
ligas“:

i

Dr. R. Krickus pabrėžė 
tautinių grupių uždarumą, 
jų parapiškumą, todėl ir jų 
politinė įtaka Washingtone 
esanti menka. Lietuviu orga-

„...perdidelis vėlavimasis 
daugiau dėl to, kad laiku ne
susirinkdavo suvažiavimo 
dalyviai. Gana pasyvus bu-! 
vo dalyvavimas diskusijose, J nizacijoms reikia eiti į ame-
pvz., kad ir po pranešimo a-' rikinį gyvenimą, 
pie jaunimo kongresą. Pra-> 
nešėjas prašė sugestijų, nuo-: 
monių, bet jų nebuvo. Kaip 
ir kiti suvažiavimai, taip ir 
šis neapsiėjo be studentiškų 
pokštų, kuriais viešbučio va
dovybė nesidžiaugė“.

Tuo klausimu kalbėjo ir 
Kent universiteto geografi
jos prof. Hodgins, daug pa
dėjęs organizuojant lietuvių 
skyrių universiteto bibliote
kos rėmuose.

Pakistanas kariuomenės 
teturi apie 400,000, apie 300 
lėktuvų, 900 tankų, 1,000 
artilerijos pabūklų.

Iš šitų duomenų matyti, 
kad Pakistanas yra daug 
silpnesnė už Indiją valstybė.

* * *
Dabartiniam tų valstybių 

konfliktui suprasti reikia at
siminti, kad hindų ir maho
metonų tikybų pasekėjai jau 
iš seno gyveno kaip šuo su 
kate. Hindas į kitos tikybos 
žmogų žiūri su nepasitikė
jimu, o mahometonas, kuris 
valgo mėsą, jam yra ypatin
gai „nešvarus“. Mahometo
nai panašiai žiūri į hindų ti
kėjimo išpažinėją, kuris jo 
akimis yra kreivatikis. To
dėl įvairūs kivirčai tarp jų 
yra labai seni ir aštrūs. Ne-i 
galėjo jie išnykti ir 1

I

PABRANGS PLIENAS
I

Kainų komisija didžiau
siai plieno bendrovei U.S. < 
Steel leido pakelti 3.6%>

Awami lrea, Rytu Pakisti ,ka,na V,1SV ™sn/ Plienui-Da- ■ 
- - - - j bar pakels ir kitos plieno

1970 m. gale rinkimuose 
j parlamentą daugumą at
stovų pravedė vadinamoji

no nepriklausomybės šąli 
ninkė. Prezidentas įsakė su. 
šaukti parlamentą kovo 1 d., 
bet parlamentas negalėjo 
susirinkti, nes jį boikotavo 
didžiausia vakarų partija.

Rytų Pakistane neramu
mai didėjo, nes nepriklauso^- 
mybės sąjūdį kurstė dar ir 
Indija, norėdama Pakistano 
valstybę susilpninti. Tada 
centrinė Pakistano valdžia 
pasiuntė į Rytų Pakistaną 
kariuomenę seperatistinio 
sąjūdžio užgniaužti. Kilo 
baisus teroras: kariuomenė 
įtariamuosius nepalankumu 

'................- • • - , tacja i šaudė pavieniui ir masiniai,
kaflndija ir Pakistanas ta’1 0kaim^ su že-
po dviem nepriklausomom 
valstybėmis 1947 metais. 
Tada įvyko didžiausias žmo- 
nių kilnojimasis: milionai 
hindų iš Pakistano teritori
jos kėlėsi į Indiją, ir milio
nai mahometonų bėgo iš In
dijos į Pakistaną.

Šios valstybės tuoj susirė
mė dėl Kašmiro, kurio plo
tas kaip Britanijos ir gyven- 
tojų yra apie 4 milionai. iš 
kurių 89% mahometonų. 
Taigi Kašmiras turėjo pri
klausyti Pakistanui, bet jį 
valdė hindas, kuris pasida
vė Indijai. Karas dėl Kašmi
ro tęsėsi iki 1949 m. Paga-

me. 10 milionų pakistanie
čių pabėgo į Indiją. Jie su
darė Indijai, kuri pati daž» 
nai badauja, beveik nepake
liamą ekonominę naštą.

Pagaliau nepriklausomy
bės šalininkai paskelbė savo 
valdžią. Indija ją pripažino 
ir padeda sukilėliams, kurie 
kovoja su centrinės valdžios 
kariuomene. Ir taip iš aštrių 
pasienio kivirčų prasidėjo 
tikras karas tarp Indijos ir 
Pakistano.

* ♦ ♦

Kadangi Indiją remia So
vietų Sąjunga, o Pakistaną 
Kinija, todėl baiminamasi,

bendrovės kainas.

Komisija nuo lapkričio 14 
dienos jau patenkinę įl 02 
prašymus pakelti kainas ir 
2 prašymus atmetė. Taigi į- 
vairių ^ikj

tempu, neš

ąnu kainos vis- 
iį)|s ir lėtesniu 
omisija leidžia 

pakelti kainas mažiau, negu 
prašoma.

IŠLAIDOS ŽVALGYBAI

Nė viena valstybė negali 
apsieiti be žvalgybos, jeigu 
ji rūpinasi savo krašto sau
gumu (ar ruošiasi kokiam 
užpuolimui). Neabejotina, 
kad daugiausia šnipų savo 
krašte ir užsieny turi Sovie
tų Sąjunga. Kiek ji tiems 
šnipams išleidžia pinigų, 
mažai kas ir pačioje Sovie
tų Sąjungoje težino, bet vi
siškai tikra, kad tos išlaidos 
yra milžiniškos., .

Negali be žvot^bos apsi
eiti ir JAV. Jų ČIA, kuri se- 
ka, kas dedasi užsieny, me
tinis biudžetas siekia 750 
mil. dolerių. Jos tarnautojai 
113 kalbų ir turi 298 moks
lo sričių laipsnius.

4

Tik išmintingas prašo pa-
liau po plebiscito buvo du j kad ilgainiui tas karas į sa- tarimo, kvailas viską, žino.

į
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Baltuonio skulptūrų 

paroda

I atsargiai pakėliau vieną var-
I pelį ir pažiūrėjau jo vidun.

,, j \ ; O kaipgi:'ten buvo įmontuo’
kur reikia nupoliruoja ir į ta jo šerdis, kaip ir tinka 
duoda vykusį pavadinimą.

i I 
I 
į 
1

Lapkričio 25-28 dienomis 
Lietuvių namuose įvyko tre
čioji Prano Baltuonio skulp- 
tūry paroda. Pirm. kart. P. 
Baltuonis iš Montrealio atsi- .......
vežė tik keletą eksponatų 
prieš bene trejus metus ir iš
statė juos Tarptautiniame 
institute, kelių dailininkų 
parodos proga. Jau tada kai
kurie meno mėgėjai į jo 
skulptūras atkreipė dėmesį, 
nors tik maža lietuvių sau
jelė ten tas skulptūras tema’ 
tė. Pereitais metais P. Bal
tuonis jaū buvo ’ jidk^įėsth^ 
į Lietuvių namus ir tuVėjo 
nelauktą pasisekimą. BėvČik 
visi jo eksponatai tuomet 
buvo išparduoti.

Šioje parodoje buvo išsta=> 
tyta apie 80 eksponatų. La
bai įvairaus dydžio, nuo 
sprindžio iki dviejų ir trijų

varpui. Pastumdžiau varpe
lį į šonus, ir šerdis ėmė plak-į 

■ ti nuo krašto į kraštą. Atro-' 
dė, kad praskambės tas Į 

j kviečio auksas, kaip skam-i 
' ba tikrų varpu sidabras.

dviejų ar trijų pėdų skers’ 
mens. Ir labai įvairių kainų, 
nuo kelių dešimčių iki dviejų 
tūkstančių dolerių. Abejoju, 
ar šįmet bent pusė ekspona
tų surado pirkėjus, bet žiū
rovų parodoje buvo apstu, y- 
pač sekmadienio popietę.

i I

Ir U. Astrienės šiaudų 

menas

Maža kolonija minėjo 
didelius įvykius

1971 m. lapkričio 21 d. 
Hot Springs, Ark., įvyko 
Lietuvos kariuomenės ir žu
vusių už tautos laisvę prisi- 

Šią parodą trumpu žodžiu, minimas, kuris buvo suruoš- 
atidarė moksleivių ateitinin-1 tas LŠS grandies pastango- 
kų valdybos narys Saulius 
Jankauskas. Publiką su dai
lininke supažindino ilgesnė
je kalboje Jadvyga Damu- 
šienė.

tų pavasario šventė nutarta 
ruošti balandžio 22-23 d.d. 
prie Coldbrook, Conn. Šios 
šventės paprastai pasižymi 
gausumu ir entuziazmu, to
dėl pasisekimo užtikrinimui 
suvažiavime buvo aptarta 

apžvelgta

• v

JUK IR TAMSTA GALI

TAIP PADARYTI

mis, talkininkaujant LB a- 
pylinkei ir LAS skyriui. Mū
sų kolonijoje lietuvių orga* 
nizacij'os veikia darniai ir 
sutartinai.

dantimis kalenančių komu-1 daug detalių ir 
nistų naive, išdrįso jiems 
pasakyti: "Norėjau pabėgti 
iš tos klaikumos: nepraeida
vo nė savaitė, kad įvairių 
Lietuvos miestų turgavietė
se nebūtų krūvomis primes
ta sumaitotų Lietuvos parti
zanų lavonų“.

programa.

(numato- 
Putname, 

rengiamas

Gegužės mėn. 
ma 20-21 d.d.) 
Conn., vėl bus 
paukštyčių sąskrydis, prie 
kurio mielai panoro prisi
jungti ir rajono vilkiukai.

I
Į

i

i

Aleksas Dvariškis iš Nau- 
gatuck, Conn., Kalėdų šven
čių proga užprenumeravo 
Keleivį vieneriems metams 
Kiemui Chesnučiui, Beacon 
Kalis, Conn.

Ačiū Aleksui Dvariškiui!

f »
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■Čia minima trečioji paro
da buvo rengiama Studentų 
sąjungos Detroito skyriaus 
vardu. Bet kadangi studen
tai Padėkos dienos savaitga
lį praleido Toronte (savo są
jungos metiniame suvažia
vime), tai jų vietoje parodą 
tvarkė ir prižiūrėjo tėvai.

<š a
, Kai Lietuvių namų apati

nėje (parodų) salėje P. Bal
tuonio parodą buvo rengia
masi uždaryti, tai viršutinė’ 

’je (sporto) salėje buvo iš
statyti... kvietiniai šiaudai.

Nors apie U. Astrienės 
meną jau nekartą detroitie- 
čiai buvo girdėję ir pačią 
menininkę Dainavoje vasa 
ros metu dažnai sutinka, bet 
tokių įdomių, originalių eks.i mišios. Pamaldose dalyvavo 
ponatų gausa visus nepa- arti šimto Hot Springse gy-’ 
prastai nustebino.

2 vai. R. K. šv. Marijos 
bažnyčioje už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės ir komunis
tų nukankintus mūsų vien
genčius buvo atnašaujamos

i K. Cicėnas gražiai prisi- 
, minė Lietuvos kariuomenę, 
nes jis joje ištarnavo aštuo= 
nerius metus. Du dešimtme
čius Lietuvos kariuomenė 
buvo mūsų vyrams geriausia 
mokykla.

I

Birželio 24-25 d.d. rajono 
sporto šventė Worcesteryje, 
Mass. Tai didžioji rajono 
demonstracija ištisų metų 
didelio ir kruopštaus sporti
nio parengimo. Gal labiaAh 
šiai jaunimo laukiama šven
tė.

Skaitykite 
šias knygas! .i >7

s I

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antr? 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl., įrišta, kaina $7.go.

Oficialus dailininko pri
statymas įvyko sekmadienį, 
lapkričio 28 d. Čia publiką 
pasveikino' Vladas Selenis, 
o apie dailininką bei jo kū-= 
rybą pakalbėjo dr. Jonas 
Mikulionis. Pats P. Baltuo
nis savo žodyje dėkojo vi
siems rengėjams ir atsilan
kiusiai gausiai publikai.'

Apie P. Baltuonio meną, 
regis, Keleivio skaitytojai 
jau yra girdėję. Jo skulptū
ros yra sukurtos iš medžių 
šaknų, šakų, kelmų bei kitų 
atliekanų. Tiesa, medžiagą 
surasti dailininkui yra labai 
sunku. Jis išbraidąs visus 
raistus, iškasiojąs kelmynus, 
išlandžio’jąs miškų tankmes, 
kad tinkamų formų ir tinka
mo medžio gabalus namo 
parsigabentų. Gamtos jau 
sukurtą "daiktą“ arba "žmo
gų“ P. Baltuonis tik išbaigia 
savo įrankiais, išdžiovina.

I 
, I

i Juokauju? Visiškai ne! Čia į 
j įvyko tik vienos dienos pa-j 
į rodą, moksleivių ateitininkų i 
i surengta. Čia Grand Rapids' 
j gyventoja Uršulė Astrienė 
eksponavo apie 220 šiaudų 
meno kūrinių. Ką iš šiaudų 
dailininkės ranka gali pada
ryti, su nuostaba čia įsitiki
nome. Ant visų salės sienų 
buvo iškabinėti savotiški 
paveikslai. Jų fonas — tam
saus aksomo. Jų centre — iš 
šiaudų išaustos, tai yra iš
pintos koplytėlės, kryžiai, 
stilizuotos tulpės. Tų pa
veikslų gal pora tuzinų, ir 
visi skirtingi. Ant stalų iš’ 
dėstyti jau pritaikomojo me
no eksponatai, kaip brange- 

i nybėms dėžutės. Vieni eks- 
Į ponatai buvo natūralios 
I kviečių šiaudo spalvos, o ki_ 
1 ti nudažyti. Pačiame centre, 
! ant stalo, išdidžiai stovėjo 
tuo nuostabiuoju šiaudų me
nu aprengta Kalėdų eglutė.

i Ko tik čia nebuvo prikabi- 
i nėta: varpelių, žvaigždžių, 
| kankorėžių ar ilgauodegių 
į paukščių. Viskas, viskas iš 
: šviesiai gelsvo šiaudo, visaip 
i karpyto, visaip pinto, sukto, 
j turbūt, ir siūto. Tikrindamas 
| menininkės preciziškumą, I 

i

venančių ir besisvečiuojan
čių lietuvių. Mišias atnašavo 

Išrinkome naują žurnalistų' šios parapijos klebonas 
valdybą i mons- James P. Gaffney. Jis

■ savo pamoksle priminė, kad
LŽS Detroito skyriaus na-’žinąs mūsų tautos nedalią 

rių susirinkimas Lietuvių na-' ir su širdgėla prisimenąs tas 
muose buvo sušauktas lap
kričio 28 d. Visiems labai 
skubant į vieną ar į kitą me’ 
no parodą, su darbotvarke 
■buvo apsidirbta per 45 mi
nutes.

Po valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimų buvo 
renkama valdyba 1972-riem 
metam. Nore kaikurie kan
didatai ir pasispardė, bet iš 
dvylikos susirinkusiųjų tris 
nesunku buvo išrinkti. Tuoj 
po susirinkimo išrinktieji 
pasiskirstė pareigomis. Nau
joji valdyba yra: pirminin
kas Vladas Selenis, iždinin
kas Antanas Grinius (per
rinktas) ir sekretorius AL 
fonsas žiedas.

aukas, kurios buvo sudėtos 
ant tautos laisvės aukuro, ir 
visus tuos, kurie tapo komu
nistų aukomis, čia pat. vi
duryje pamokslo, klebonas 
susikaupęs pasimeldė už žu
vusius.

Vyr. skautės ir skautai vy
čiai neseniai turėjo gausų 
suvažiavimą New Yorke. Se
kantį tokį bendrą suvažiavi 
mą rutarė šaukti 1972 m. 
rugsėjo 30 — spalio 1 d. 
Maironio Parke, Worcester, 
Mass.

Praeitos Simo Kudirkos 
stovyklos viršininko s. M. 
Subačio pranešimas ir apy
skaita buvo priimta be pa
stabų ir diskusijų, kaip vie
nos iš gražiai pasisekusių 
stovyklų.

>

I -■

Walter Rask-RasčiauSkas jau 11 metij 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 didesnį 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, New Yorke 

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

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

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

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 " 
psl., kaina $2.

Milfordo gatvės elegijos, > 
kad Keleivio administraci - 
didelį susidomėjimą •sukėlęs 
poeto Jonu Aisčio straipsnių 
rinkinys. Kaina minkštais 
viršeliais $2.55, kietais vir-

Vilnius lietuvių liaudies 
dainose, (su gaidomis), Į>a- 
rengė Gražina Krivickienė- 
Gustaitytė, 394 psl. kaina 
$5.00.

Minėjimo metu prof. K. 
Račkauskas gulėjo ligoninė
je. Jis atsiuntė minėjimo da
lyviams sveikinimą ir apgai
lestavo, kad negali kartu 
pagerbti kritusiųjų už tautos 
laisvę didvyrių. Profesorius 
įsitikinęs, kad herojiškos 
tautos išlieka priešų nesu
naikintos, nors ir mažos. 
Pavyzdžiu jis ima mažą 
graikų tautą, kuri savo žy’ 
giams už laisvę visada jėgų 
sėmėsi iš Ilijados ir Odisėjos 

i legendarinių didvyrių ir nar. 
I šiųjų Termopiliu gynėjų.

Pamaldų metu buvo gie- Graikija ir šiandien laisva, 
damos lietuviškos giesmės, nore pašonėje turi tris komu- 
kurias vargonais palydėjo nistinius kaimynus. 
Jonas Zdanius., į T. . .Jis su pasididžiavimu pn- 

1 minė, kad ir mūsų tautai ne
stigo ir nestinga heroizmo. 
Didžiuojamės mūsų legen- 
darinėmis moterimis: Živile, 
Gražina, kunigaikstieno Rė
dą, Mergele Karžyge ir par* 
tizanų eilėse kovojusia pil
kąja Lietuvos laukų merge
le. Mūsų istorijos ekrane ma
tome: Herkų Mantą, Konra
dą Valenrodą, kun. A. Mac
kevičių, generolą M. Pečiu- 
lionį, Simą Kudirką ir tūks’ 
tančius žuvusių partizanų. 
Kol mūsų tautoje švitės he
roizmas, tol ji nežus, ir mūsų 
žemė bus išsaugota ateinan
čioms kartoms.

Mons. Gaffney lietuviams 
labai palankus,, ir, jei tik at
sirastų lietuvis kunigas, tai 
jis lietuviškoms pamaldoms 
užleistų kiekvieno sekma
dienio 9 vai. ryto.

Genocido parodoje jis la
bai domėjosi mūsų tautai o- 
kupantų padaryta žala, ati
džiai apžiūrinėjo kiekvieną 
paveikslą, sekė genocido au= 
kų statistiką ir su atsidėji
mu skaitė visus tekstus. Šią 
parodą jis garsino per pa
mokslą bažnyčioje.

Susirinkusieji senajai val
dybai, ypač jos pirmininkui 
Stasiui Garliauskui, išreiškė 
padėką, nes valdyba darė 
viską, kad LŽS Detroito 
skyrius netaptų mirusia or
ganizacija. Taipgi padėkota 
už atliktą darbą ir LŽS c. v. ■ 

i rinkimų komisijai.
I
i j------------------v-------------------- -----------------------------------------

Susirinkimui pirmininką- tainėje. Posėdį atidarė LB 
vo S. Garliauskas, o sekreto- apylinkės pirmininkas J. 
rėš pareigą atliko Marija Bružas ir į garbės prezidiu- 
Sims. ' ‘

Sekančios vasaros rajonL 
nė 9 dienų stovykla numaty. 
ta prie Lakevvood, N. J. Pil
nai ištirti stovyklavietės są
lygas ir sutarti galutinę da 
tą pavesta rajono vadeivai 
ps. G. Surdėnui. ši stovykla 
savo administracinėje glo
boje turės ir Gintaro bei Ą- 
žuolo vadovų mokyklas. Ma
noma, kad stovyklos vadija 
jau galės būti pilnam sąsta-> 
te paskelbta sekančiame va
dovu pavasario suvažiavime, 
kuris įvyks Waterbury, 
Conn., vasario 27 d.

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

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi- 
karo laikų Europoje, 127 
m'mai iš Antrojo pasaulinio 
psl., kaina $2.00.

Draugas don fannllo, 
įdomūs kloboro ir vietinės 
komunistu partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Alfonsas Nakas

KENT, OHIO

Universitete įvesta 
lietuvių kalba

Kento universitete įsteig
tas bibliotekoje lietuvių gky-

Po pamaldų minėjimas 
buvo tęsiamas parapijos sve-

į mą pirmininku pakvietė 
laisvės kovų veteraną Joną 
Bagdanavičių, dvi Sibiro 
tremtines ir savanorius - kū
rėjus — J. Grybauską ir P. 
Petrulionį.

Po minėjimo pasivaišinta 
kavute. Užkandžius parūpi
no mūsų kolonijos darbščios 
šeimininkės. Vaišėse daly
vavo ir mons. J. P. Gaffney.

Žuvę už Lietuvos laisvę 
nepriklausomybės kovų sa’

Sutemai gaubiant mūsų 
miestelio slėnį, minėjimo 
dalyviai su ryžtu veiduose 
išvažinėjo namolei.

K. Ūkana

• a

■ I Ii
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riusir gautas” oficialus" suti’i vanoriai, 1941 m. sukilėliai, 
kimas pradėti skaityti lietu-i partizanai ir Sibire nukan- 

"Critical* kinti lietuviai pagerbti su-vių kalbos kursą
Languages“ programoj. Stu-

I dentai galės gauti 21 valan-
I dos kreditus. Vėliau ir dau
giau.

Tas kursas atsieis $520. i
Tą sumą reikia iš kur nore1
surinkti, tad mielai laukia-1 kreipė klausytojų dėmesį į 

j ma aukos. Informacijų pra-j spontanišką 1941 m. sukili- 
j šoma kreiptis: į mą, kuriame jis aktyviai da-
i Baltic Room, Kent Statė' lyvavo.
University Library, Kent,!
Ohio 44240. į Moksleivė Vida SakevL

Šia proga galima primin* čiūtė padeklamavo eilėraštį 
ti, kad to universiteto biblio- "Mažytei žemei — tėvynei 

j tekos lietuvių skyriuje jau Lietuvai“, sukurta čia gyve- 
' turima 127 lietuviški laikraš-^ nančio lietuvio J.B.
čiai ir apie 2,000 knygų. į

Skyriaus plėtimui trukdo’ J- Grybauskas priminė 

savanorišku pagrindu, ypač didvyrį Simą Kudirką. Ir 
remiantis lietuvių studentų verta jį prisiminti, nes tas 

b talka. ' kietas lietuvis, uždarytas
I ■

sikaupimo ir tylos minute.

J. Bagdanavičius priminė 
pirmuosius mūsų kariuome
nės žygius ir laimėjimus, at
nešusius Lietuvai laisvę. At-

ATLANTO RAJONO

SKAUTŲ VADOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Kaip metai iš metų, taip 
ir šiemet rajoninės veiklos 
suderinimui skautų-čių va
dovai lapkričio 13 d. buvo 
susirinkę j New Yorką rim
tiems pasitarimams. Suva
žiavime buvo atstovaujamos 
šios vietovės: 
Brocktonas,
Hartfordas, Bridgeportas, 
Waterburis, 
Elizabethas, Philadelphia ir 
Washingtonas.

i

Bostonas,
Worcesteris,

New Yorkas,

Buvo aptarta ir išdisku
tuota praėjusių metų veiklakJlYjr 1 1 Cl L4O J71C vllll L41 Vi v J M k • - - - t

lėšų stoka. Kolkas dirbama paskutinių laikų mūsų tautos ir priimtas naujas veiklos 
Tr ” ’ . Ir planas sekantiems metams.

Tradicija virtusi skaučių’

Iki pasimatymo stovyklo
je vietovės buvo skatinamos 
pravesti daugiau iškylų. Sa
va rajono stovyklavietė bū
tų siūlytina vieta. Slidinėji
mo išvyka Catskills kalnuo
se pramatyta sausio 22-23 
d.d. Naujiems slidinėtojams, 
kiek sąlygos leis, bus suor=> 
ganizuoti instruktoriai.

Suvažiavimas buvo pain
formuotas ir savos rajono 
stovyklavietės reikalais. Bu
vo naujai užsimota bandyti 
stovyklavietę įrengti pilnam 
jos naudojimui. Pranešimą 
darė stovyklavietės komite
to pirmininkas s. v. S. Li
sauskas.

Seserijos posėdžiuose vie
toj pasitraukusios skaučių 
sk. vedėjos ps. D. Surdėnie- 
nės buvo rajono seserijos 
vadeivės s. D. Siemaškienės 
pristatyta naujoji skyriaus 
vedėja ps. R. Petrutienė.

Kaziuko mugėms artė
jant, numatyta sudaryti mu
gių kalendorių, kad bent 
gretimose vietovėse būtų iš
vengiama parengimu tomis 
pačiomis datomis. Tik tuo
met, vieniems kitus aplan
kant, būtu galima daugiau 
pasimokyti ir šventes su
rengti turiningiau ir įdo’ 
miau.

i
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Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

Septintoji nmdals'ė. lite
ratūros melra^fis, rašo 24 
autoriai 464 psl.. kaina kie
tais virš°linis $5.00. minkš
tais — $4.50.

Amerikos lietuviu istorija, 
redagavo d r. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

Mes valdysimi pasauli, 
L." Dovydėno atsiminimai, 
du tomai. T tomas 268 psl., 
II t. — 248 psl. Kiekvieno 
tomo kaina $4.00.

Už laisvą lietuvį, parašė 
kun. M. Valadka, 409 pis., 
kaina $5.00.

Numizmatika, parašė JO' 
nas Karys, 340 psl. kaina — 
$15.00.

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

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

Vytautas the Great Grand 
Dūke of Lithuanja by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psl., 
psl.. kaina kietais vąšeliais 
$3.00. minkštais $2.0u.

The Forest of Anykščiai, 
Antano Baranausko lietuviš
kas tekstas su Na d o Raste- 
nio anglišku vertimu ir Juo
zo Tininio įvadu, 61 psl., 
kaina $3.00.
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Iš pavergtos Lietuvos
•KAS RAŠOMA KELEIVIO KALENDORIUJE?

l Į

Ką tik išėjo Keleivio kalendorius 1972 m. Štai kokie
I jo straipsnių pavadinimai:

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

LIETUVOS ŪKIS

GLAUDINAMAS SU

SOVIETŲ ŪKIU

Lietuvos ūkio glaudini
mas su Sovietų Sąjungos e- 
konomija, lietuvių ne tik ū- 
kiniai, bet ir moksliniai pa
siekimai pajungiami komu
nistinio pasaulio reikalavi
mams — tai vėl išryškino 
komunistinių kraštų moksli
ninkų susitarimas, spalio 21- 
22 d. įvykęs Vilniuje ir vė
liau sekęs plano komisijos 
pirmininko A. Drobnio pa
sikalbėjimas su vilniškės EI. 
tos atstovu.

dirbtinį'pluoštą1,zmaisto pro
duktus ir kitus gaminius.

Lietuvos gaminiai paro
domi ir tarptautinėse paro
dose. Lietuvoje pagaminti 
pramonės dirbiniai yra ypač 
gausiai eksponuojami Leip
cigo ir Brno tarptautinėse 
mugėse.

(ELTA)

Prof. L. Laucevičius apie
JAV mediciną

Apie Simą Kudirką; Kaip buvo atkurtas Donelaičio 
atvaizdas; Lietuvos gyventojų statistika; Dvejopos Viet
namo paslaptys; Kiek kainuoja šaltasis karas; Vokiečių 
patriotai neatsižada Klaipėdos; Kaip rusai paėmė Berly
ną; Įdomi Kėdainių istorija; Belgijos lietuvis apie Ame
riką; Didelis ge&eftas iš vedybų; Siūlo apsidrausti nuo 
Dievo; Aukso kasykla gerklėje (Kaip Sodeika iškilo į dai
nos aukštybes); Ką parodė 1970 m. cenzas; Gaivinantieji 
gėrimai; Moteris vyrų pasauly; Rusai pasiekė Veneros 
planetą; Sąmokslas studentams diskredituoti; Penkias, 
dešims Amerikos karų; Chruščiovo atsiminimai; Knygos 
progresas; Kova su vėžio liga; Nelaiminga sala ir kt. Yra 
ir gražių Putino, K. Jakubėno, Vaidilos Ainio ir kitų eilė
raščių.

ROMANAI
SU-
294

LABAI ĮDOMŪSATSIMINIMAIKAS GALI PRALENKTI

DR. B. MATULIONĮ? '
Birutė Kemėžaitė,

Dr. Balys Matulionis jau DIEV! AŠ IŠEINU..., 
antrus metus, mokėdamas Psk, kaina $4.50.
Keleivio prenumeratą, su-Į Rezistencija, romanas, 

. . v " ! parašė R. Spalis, 429 psl.,
moka ją ir uz i kitus asme- ■ jįjetais viršeliais, kaina — 
nis. 1

Būtų malonu, kad atsiras
tų tokių, kurie pralenktų ir 
dr. B. Matulionį ir užsakytų 
Keleivį dar didesniam savo 
bičiulių skaičiui.

UGNIAGESIO ALGA

$14,300

I

I 
t

ESPT, pilietybės" teises 
Lietuvos spaudoje įgyjanti 
santrumpa, reiškia Ekono
minės savitarpio pagalbos 
tarybą. Jai priklauso visa ei
lė Varšuvos sutarties valsty
bių ir, žinoma, Sovietų Są
junga. Šių kraštų elektroche- 
mikai buvo suvažiavę į Vib 
nių ir spalio 22 d. pasirašė 
mokslininkų susitarimą, ku
riuo nustatyti bendri elekt- 
rochemikų darbai (kovoje 
prieš metalų koroziją. Daly
vavo ir protokolą pasirašė 
atstovai šių kraštų: Bulgari
jos, Čekoslovakijos. Lenki
jos, Rytų Vokietijos, Veng
rijos ir Sovietų Sąjungos. 
”Tiesa“ apie susitarimą pa
skelbė spalio 23 d.

Prof. L. Laucevičius kelis 
mėnesius lankėsi JAV-se ir 
grįžęs "Tiesos“ skaitytojus 
spalio 27 d. supažindino su 
JAV medicina bei, anot jo, 
jos prieštaringumais. Esą, 
medicina JAV-se esanti ga
na aukšto lygio, daug joje 
naudingo ir įdomaus, (tai, 
sakoma, reikėtų pasisavin
ti...). Autorius pripažįsta, 
kad kažkurios JAV ligoninės 
puikiai įrengtos, gi gydyto
jai esą plačios medicinos e- 
rudicijos.

Kalendoriaus kaina — tik $1.50.

Tuojau užsisakykite, nes gali pritrūkti!
V'

KELEIVIS

636 E. Broadway

So. Boston, Mass. 02127

Rusas apie Lietuvos jaunimą

Komjaunimo centro ko
miteto septintame plenume, 
įvykusiame Vilniuje spalio j 
26 d., kreiptas dėmesys j tei
sinį jaunimo ; 
jaunimo tarpe pastebimus 
vadinamus antivisuomeniš- 
kus reiškinius.

i

T1 Į Kaip ir reikėjo tikėtis, vie_ 
)a nas CK sekretorių G. Deni- 

sovas su rūpesčiu kalbėjo 
apie jaunimo polinkį gir-

Partinei mokyklai garbes

raštas

Vilniaus Aukštoji partinė 
mokykla "už pasiektus lai-

auklėjimą ir tarybinių

Vis labiau plečiami Lietu
vos mokšliiiinkų ryšiai su 
lenkais, čekais, rytų vokie
čiais ir kt.

$6.00.
Andrius Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl., kaina $3.00.

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

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.59, kietais $3.75.

Jurgis Gliaudą, LIEPS-

New Yorko ugniagesių u- 
nija susitarė su miesto savi
valdybe dėl sutarties pratę
simo 30 mėnesių. Per tą lai-: NOS IR APMAUDO ĄSO

ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusk, kaina $4.00.

Birutė Pūkelevičiūtė, — 
Rugsėjo šeštadienis, 
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

Kazys Plačenu, PULKIM 
ANT KELIŲ ..., romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo,
I tomas 200 ps., kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Alė Rūta, VIENIŠI PA-

ką atlyginimai dalimis bus 
padidinti $2,150, ir tuo bū
du nuo 1973 m. sausio 1 d. 
ugniagesys gaus metinės al
gos $14,300.

Ką tik gavome
Didžiosios Lietuvos Kuni-

MES VALDYSIM PA
SAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ, 
Stefanijos Rūkienės atsimi
nimų II-sis tomas, kaina 
kietais viršeliais $6.00.

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai, 416 
psl., kaina.......... ..,..$2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na .....................  $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio,f464 psl., kaina....$2.00

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

ATSIMINIMAI IR MIN- 
|TYS, Kazio Griniaus, I to- 
:mas, 300 psl., kaina ........ $2.
i ATSIMINIMAI JR MIN- 
iTYS, dr. Gcirnauss,
II tomas. 336 psl. • kaina $5.

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

PASKUTINIS POSĖDIS, 
Juozo Audėno atiminimai, 
227 psl., kaina..........  $4.00
KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai. 224 psl., kaina 
$2.50.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI. 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė* 
lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina ....................... $1.

NEPRIKLAUSOMĄ LIĘ- 
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ........................  $5.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, R. Skipičio atsimi
nimų II tomas, 476 psl., kai
na $7.00.

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- 
šeliaiskaina $3.75.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl.. kaina . .$3.50. 

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

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

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 $2.50, kietais—$3.75.

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

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

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet- 
•onėlės Orintaitės, 234 ps!.. 
Kaina $3.00.

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

mėjimus ruošiant partinių,, Antanas Giedrius, 140 psl.,;
/ 1 ir komjaunimo gaikštijos 1529 m. Statutas,! saijLIAI romanas 265*nsl

darbuotojų kadrus“, įyšium 261 psl., kaina $10.00. i kaina $3 50 ’ ' '
su jos 25-siomis įsteigimo Į <p . .
metinėmis, apdovanota gar-' . SoniJa, Jomanas, unha Anatolijus Kairys, IŠTI- 
bės raštu. ! Pąrase J Gliaudą, 406 KIMOji ŽOLĖ, 254 psl. ro-

I psl., kaina $5.00. 1
Tokiais raštais apdovano.' 

ti ir tos mokyklos tarnauto
jai: partinės ir statybos ka
tedros vedėjas Solomonas 
Atamukas, elektros montuo
tojas Vitoldas Bilinskis, vyr. 
dėst. Marija Gerasimovič, 
valytoja Janina Novoslova, 
budėtoja Taisija Rodziševs=> 
kaja, vyr. dėstytojas Anato-1 
lijus Smirnovas, dėstytoja 
Vera Vorobjovą.

!
Lietuviškomis pavardėmis 

tokius raštus tegavo tik trys.
į

Šios pavardės rodo, kas' 
veda Lietuvoje komunistines; 
misijas ir ruošia joms misio-j 
nierius.

Tačiau dr. Laucevičiui, 
Amerikoje apsilankius, kai 
kas ir nepatiko. Jis pasigedo 
nemokamo gydymo, atkrei
pė dėmesį į dolerio svar 
gydytojams, menką pagal-1 
bą, ligoniams teikiamą gy- į 
dytojui i namus atvykus. Jis tuokliavimui. Tai, pagal De- 
teigia. kad Lietuvoje gydy- njS0Vo — rimta problema, 
tojai specializuojasi paski-: 
rose srityse ir kad medicinos Į Jaunimo tarpe rusas įžiū. 
pagalba esanti aukštos kva-’ vėjo ir kitų neigiamybių. Jis 

■ nurodė į jaunimo klubus, 
' kur ansambliai esą pakeisti 
"bigbit“ grupėmis, į jaunuo
lius kavinėse ar restoranuo
se, kur matyti jauni dyka
duoniai, paskendę papirosų 
dūmuose, apsvaigę nuo vy
no...

lifikacijos.

Kitoks vaizdas, pažvel
gus į medicinos mokslų kan
didato Antano Mickio str. 
"Švyturio“ žurnalo nr. 14. 
Autorius klausia: "Kodėl li
gonis nepatenkintas savo gy- 

| dytoju?“ ir pateikia eilę pa- 
i vyzdžių — kaip gydytojai 

skaičiavimo mašinos, tai, nerūpestingai elgiasi su pa- niu įmonių auklėjimu, į.l- 
kraštų-pirkėjų technikai Vii- Vienas pi įekaiotų. kalu užkirsti kelią nusikal-
niuje turi pasimokyti, kaip ir pan‘

I

Lietuvos miestuose atsi
randa vis daugiau kitų (ko
munistinių) kraštų inžinie
rių ar specialistų. Pasak 
Drobnio, kai svetur įsigyja
mos Lietuvos pagamintos 
skaičiavimo mašinos, t-’

tas mašinas aptarnauti.

Reikalas susirūpinti teisi- 
, rei-

drąsiai imasi atsakomybės,I — įaj bele beveik tuo pačiu 
nenori konsultuotis su vyres- meįu Vilniiije vykę partijos

Plačiai vartojamų pre ių> gavo jggomjs bj0_
srity Lietuvon gabenamos ; gai, kad gydytojams reiškia- 
prekės: pernai net 15 proc. j mas nepasitikėjimas, 
avalynės prekių apyvartos! _ _
sudarė atvežta avalynė iš! Laucevičius minėjo, kad 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, I vadinami buržuaziniai gy- 
Lenkijos. R. Vokietijos iij 
Rumunijos; audinių 12 pro=> 
centų apyvartos — impor
tuoti iš Čekoslovakijos, Len
kijos, Vengrijos ir R. Vokie
tijos. Drabužių įv^m^8 
proc. visos apyvhrtos. i

niais kolegomis, labai pasi- .komjaunimo centro ko-

I

mitetų plenumai.
(E)

Eismo nelaimės didėja

Garbės vardai menininkams

Be to, tuose komunisti
niuose kraštuose Lietuva 
perka nemaža trikotažo ir 
kailių gaminių, motociklus, 
baldus, kilimus, muzikos 
instrumentus, galanterijas ir 
kt. Lietuva iš Lenkijos im
portuoja drabužius, audi
nius, kosmetiką, gi į Lenki
ją išveža medvilninius audi
nius, kilimus, baldus, kondi. 
terijos ir kitus gaminius.

dytojai kartais nepriima li
gonio, tardami, kad jis — 
kito gydytojo ligonis. Bet 
Mickys "Švytury“ kaip tik 
nurodo į atvejus Lietuvoje, 
kai net sunkiai susirgę ne- 

t priimti į ligoninę ar pas gy
dytoją, išgirdę atsakymą: 
"Tai ne mano rajonas“, ir 
tenka ieškoti pagalbos kita
me miesto gale.

Pramones eksporte Lietu
vos gamybos daugiausia įsi
gyja Rytų Vokietija ir Čeko
slovakija. Pirmoji įsiveža a-Į
pie 36, o antroji — beveik 
19 proc. visų į komunistinį 
pasaulį išvežamų Lietuvos 
pramonės prekių. Lietuva 
toms šalims tiekia: metalo 
piovimo stakles, skaičiavimo 
ir statybos apdailos mašinas, 
suvirinimo įrengimus, mais
to pramonės automatus, ce
mentą, mineralines

Eismo nelaimių skaičius 
Lietuvoje kelia rimtą susi
rūpinimą. "Tiesa“ skelbė, 
kad nuo 1966 iki 1969 metų 
eismo nelaimių skaičius au
go sparčiau, negu transporto 
priemonių. Štai Vilniuje a- 
varijų pagausėjo 60, Kaune 
— 25 ir Klaipėdoje — 40 
procentų. Tuo tarpu trans
porto priemonių skaičius pa. 
didėjo atitinkamai 34 proc., 
17 proc. ir 30 proc.

Aklajai dainininkei Beat
ričei Grincevičiūtei, jos 60 j 
m. amžiaus sukakties proga, | 
suteiktas liaudies artistės 
garb'ės vardas, rašytojui 
Juozui Grušui, sulaukusiams 
70 m. amžiaus, suteiktas 
liaudies rašytojo vardas.

❖ *

L. Laucevičius pripažino, 
kad JAV medikai seka nau
juosius atradimus, kad jie 
kvalifikuoti, kai tuo tarpu 
Mickys, stebėjęs kelių Lietu
vos ligoninių darbą, pabrė
žė, jog ligoninė, nepanaudo- 
janti mokslo naujovių, yra 
pasmerkta sustoti vietoje, 
užsikonservuoti. Dėl to toks 
didelis skirtumas, palyginus 
Laucevičiaus pastebėtus tei
giamus medįcjnos aptarna
vimo bruožu  ̂A V-se ir Mic= 
kio iškeltą ligoninių, gydy
tojų konservatyvumą, sustin
gimą, atsilikimą, ligonių ne-' 
pasitikėjimą bei nusivylimą buvo pripažintas ekonomi- 
gydytojais. jos mokslų daktaro laipsnis.

Pati didžiausia auto ne
laimių dalis tai pėsčiųjų pa
tekimas po ratais. Vilniuje 
tokių nelaimių skaičius sie
kia 67 proc. visų avarijų tar
pe, Kaune — 73 proc.. Klai
pėdoje — 62 proc. Daugiau
sia nelaimių atsitinka dėl 
pėsčiųjų kaltės. Norima su
drausminti pėsčiuosius ir ti
kimasi, kad avarijų skaičius 
sumažės.

Lietuvoje išleista Jono 
Dovydaičio trečioji biogra
finio - atsiminimų pobūdžio 
knyga "Žmogaus sparnai“. 
(Pirmos dvi buvo "Skambi 
šviesa“ ir "Aerodromo apy
sakos“). Paskutinėje pasa
kojama apie Lietuvos sklan
dymo tėvą konstruktorių 
Bronių Oškinį, nušviečiama 
sklandymo Lietuvoje istori
ja

(E)

* * *
Vilniaus universitete lap

kričio 2 d. Antanui Buračui

jos mokslų daktaro laipsnis. 
(E) | Oponentais buvo E. Čepirki-

* * * i nas, prof. J. Maiminas ir ei=
Kėdainiai 1972 m. minės nanti profesoriaus pareigas 

trąšas, i 600 metų sukaktu dr. S. Ginaitė,
)

' manas, kaina $5.00.
Aišvydo pasakos, parašė j „tr. Tarulis, VILNIAUS 

kaina $3.00; . i RCjEAS> 495 psL> kaina
Sudiev. As išeinu..., romą- minK^ajg viršeliais $3.15. 

kietais viršeliais $3.75,
1 Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50 

1 Rene Rasa, MEILE TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 

i šeliais — $3.75.
I Juozas Švaistas: ŽIOB 
RIAI PLAUKIA, romanasI 7

| iš knygnešio kun. M. Sida- 
; ravičiauš gyvenimo, 233 psl.. 
i kaina $2.50.

.„YB7Lo.a.va,ifin"- KAL! NŲ GIESME, premijuotas 
1 romanas, 20) psl.. kaina 
i $2.5Q.
• Aloyzas Baronas: V1EN1 
! oi MEDŽIAI, 117 psl. kai 
į na $ 1,50.

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanai 
332 psl., kaina $3.50.

Alė Rūta. KELIAS | 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl. 
kaina $3.00-

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

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

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 24t 
psl.. kaina $3.

Juozas Kralikauskas, Tll 
NAGO UGNIS, premijuota; 
romanas, 205 pusi., kaim 
>2.50.

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza
nų veiklos, 254 psl., kaina 
$4.50.

Vincas Ramonas: MIG 
I OTAS RYTAS. 166pusi. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke 
leivio administracijoje.

Aloyzas Baronas: LIEP 
TA! IR BEDUGNĖS, pre 
mijuotas romanas, 279 psl.

tė, 294 psl., kaina $4.50.
Ištikimoji žole, romanas, 

parašė Anatolijus Kairys, 
254 psl., minkštais viršeliais 
kaina $5.00.

Vėjas lekia lyguma, roma
nas, parašė Aloyzas Baro-, 
nas, 177 psl., minkštais vir
šeliais kaina $4.00.

Radvila Perkūnas, istori-1 
nė pjesė, parašė Balys Sruo- Į 
ga, 130 psl., kaina $4.00.

^4-

Įsigykite 

ką tik išėjusią 

Jurgio Glaudos 
knygą

Simas
beletristine forma pa-

Simo Kudirkos
Joje 
vaizduota 
tragedija Vigilant laive. Tos 
knygos kaina 3.00. Ją gali
te gauti ir Keleivio administ
racijoje.

Testamentai
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį "Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentu pavyzdžiu. Jos kai
na — $3.00.

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo-

I

* * *
Švietimo ministras Mečys 

Gedvilas, jo 70 metų sukak
ties proga, "už nuopelnus 
vystant liaudies švietimą“ 
apdovanotas N. Krupskajai 
medaliu. (Ji buvo Lenino Į 
žmona). Lietuvos komunis-1
tų partijos centro komitetas, dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
Aukšč. Tarybos prezidiumas apie 30,000 žodžių kaina $6. 
ir ministrų taryba pasiuntė' ’ \ ~ ’
jam bendrą sveikinimą, ku-Į dynas, redagavo Karsavi- 
riame iškelti Gedvilo" nuo-! naitė ir Šlapoberskis, apie 
pelnai partijai ir liaudies. 27,000 žodžių, 511 psl., kai- 
švietimui. i na — $5.00.
, Lietuviškai angliškas žo I kaina $3.00.

dvnas, Viliaus Peteraičio, 11 Vytautas Alantas: TARP
Senas parvirsta ir negir- laida, daugiau Kaip 30,000 DVIEJŲ GYVENIMŲ, 46£ 

ta«0 žodžių, 586 psl., kaina $7.00. pus)., kaina $4.50.

Lietuvių-anglų kalbų žo-

1
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA

STASYS MICHELSONAS

k

pūsiąs laikomas užpuolimu 
ir ant Sovietų Rusijos. Ir ru
sai jau sutraukė milioną ka- . 
reivių Kinijos pasieny.

— Tai tu, Maiki, rokuoji, 
kad Maskva gali griebti Pe
kiną už gerklės?
i — Tokia galimybė yra, 
tėve.
! — Bet ką tada darytų mū- 
tų Amerika? Juk mūsų pre
zidentas ruošiasi važiuoti į 
Pekiną kiniškos arbatos iš- 
ggerti su Mao Tse-tungu. Ar 
nesusitars jiedu prieš Mask
vą?

— Bet mūsų prezidentas 
ruošiasi ir Maskvon važiuo
ti. Gal su komisarais išgers 
ir rusiškos "očiščenos“.

—Ne, Maiki, aš nemisli* 
nu, kad jis galėtų su komu
nistais susibičiuliuoti.

— Ką tėvas "mislini“, tai 
nesvarbu.

— Tai kas svarbu?
— Svarbu, tėve, ką galvo-' 

ja Pentagonas.
— Kodėl tas svarbu?
— Todėl, kad mūsų prezi-į (per 65 m.) amžiaus vyrams

Daugiau dėmesio seniems
piliečiams

Kylant medicinos mokslui 
ir gerėjant jo patarnavi
mams, o, be to, ir ekonomi
nei gerovei plečiantins, šia
me krašte ilgėja ir žmonių 
amžius. To padariny^ — žy_ 
miai auga senesnio amžiaus 
žmonių nuošimtis, o tuo pa
čiu ir jų reikšmė visokerio* 
pose gyvenimo srityse.

Sakoma, kad šiandien 1 
iš 7 turinčių teisę balsuoti y- 
ra 65 metų amžiaus ar dar 
senesnis.

Senų žmonių pirkiniai per 
metus siekia 60 bilionu do- 
lerių ir dar auga.

2 iš 3 senų piliečių šeimų 
turi nuosavus namus, iš ku
rių didelė dalis jau neapsun
kinta skolomis.

Kiekvieniem 5 senesnio

I KALĖDŲ DOVANA DIDELIS STREIKAS 

VOKIETIJOJE

miriistraeijos sutikti su rini
tu dėmesiu ir pažadėta sku
biai kreiptis i kongresą, kad 
būtų išleisti atitinkami įsta
tymai senųjų piliečių būviui 
pagerinti.

Dar konferencijos metu 
jau buvo išleista kažkurių 
administracinių potvarkių, 
liečiančių "vyresniųjų pilie
čių“ aprūpinimą. Bet, žino
ma, kol visi tie įstatymai bus 
priimti, daugelis dabartinių 
senelių į Baltuosius Rūmus 
jau žiūrės su ironiška šypse
na iš nuosavos baltų debesų 
pilaitės, nes jų buitis jau bus 
veiklesnės vyriausybės "pa* 
gerinta“...

R. VIESULO PARODOS

ROMOJ IR KROKUVOJ

Nuo spalio 18 iki lapkričio 
20 d. Krokuvoje buvo dail. 
Romo Viesulo kūrinių paro-

dentas darys taip, kaip Pen-; tenka 7 tokio amžiaus mo-l ^ja> Svečių buvo net iš Lie- 
j terys.

Lakstome po krautuves, 

ieškodami dovanų savo bi

čiuliams, o pamirštame, kad 

be vargo galima gauti ge-, 
riaušių dovaną — užsakyti |
Keleivį ištisiems metams už> mus 7.9%, o darbdaviai te- 
$7. Jūsų bičiulis per ištisus! 

metus kas savaitė gaus jūsų 

dovaną. Ji kas savaitė pri

mins jam tą, kuris dovanojo.

Keleivio prenumerata pi
gi ir tinkama dovana!

Jau trečia savaitė, kai 
streikuoja V. Vokietijos me> 
talo pramonės darbininkai. 
Į tą streiką įsikišo pats kanc_ 
leris Brandt. Darbininkai

Į sutinka pakelti 6%. Brandt 
nori abi šalis sutaikinti, siū
lydamas atlyginimus pakel
ti 7.5%.

Abi šalys tą pasiūlymą 
priėmė.

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

BŪKIME VISUOMET JAUNI, RYŽTINGI IR KIE

TAI tiki, kad mūsų kova bus laimėta.
STEPONAS KAIRYS

TIS

— Vot, Maiki, atėjo lai- nūs: rytinį ir vakarinį, palie. 
kai. Viena vaina nepasibai-! kant jų tarpe 1,000 mylių 
gė, o jau kita prasidėjo. In-! žemės Indijai.
dai pradėjo muštis su pakis-! 
tanais. Ką tu pasakysi ant! 
to?

— Pasakysiu, kad gali bū
ti dar blogiau.

— O kaip galėtų būt blo* 
giau? .

— Dėl šito karo, tėve, So
vietų Sąjunga gali susiremti 
su komunistine Kinija. Be 
to, žydai gali pradėti karą 
su arabais. Vienu žodžiu, pa
saulis gali pradėti degti tri
jose vietose.

— Tai kas čia būtų kal
tas?

— Dėl Indijos karo su Pa_ 
kistanu, tėve, reikėtų kaltin
ti Angliją ir Ameriką.

— O kaip tu tą išfigeria- 
vai?

— Nuodugniai šį klausi* 
mą išaiškinti, tėve, aš turė
čiau parašyti knygą.

— Ne, Maiki, išvirozyk 
man žodžiu, ba žinai, kad 
ant druko aš nelabai gra- 
motnas. Matai, kai aš augau, 
tai buvo tokie laikai, kad 
knygų skaitymas buvo ne
mačioj. Taigi pasakyk man 
žodžiu, kaip Čia Anglija ir 
Amerika galėtų būti kaltos, 
kad Indija mušasi su Pakis
tanu?

— Gerai, tėve, pasakysiu'™0 Pakistano prasidėjo at
kiek galima trumpai. į kaklus karas. Indijos kariuo

. į menė jau įsiveržė į rytinį Pa
- Olrait, Maik, pasakyk; ^jsįana u^ėmė kažkurias

trumpai. Į -
— Visa tai prasidėjo 1947 

metais, tėve. Prieš tai Indi
ja buvo valdoma Anglijos. 
Ar tėvas klausai?

— Jes, jes, klausau.
— Bet 1947 metais Angli

ja pripažino Indijai nepri
klausomybę. Nuo.to laiko ir, 
'prasidėjo Indijos*Pakist.ano Indijos jėgos didesnės. Vie

nintelė Pakistano viltis esan-

— O kam to reikėjo?
| — To nereikėjo, tėve, dėl
i to ir prasidėjo nesutikimai.
Rytinio Pakistano bengalai 
neapkenčia vakarinio Pakis
tano pundžiabų ir nenori, 
kad šitie juos valdytų. Rytie
čiai pradėjo reikalauti sau 
nepriklausomybės nuo vaka
rinio Pakistano ir pradėjo 
organizuotis. Susidarė bū
riai partizanų. Vakariečių 

! kariuomenė pradėjo juos 
persekioti ir žudyti, deginti 
ir naikinti jų nuosavybes, 
šitaip terorizuojami, rytie
čiai pradėjo bėgti per sieną 
Indijon. Sakoma, kad Indi- 

1 joj susispietė jau 10 milionų 
; pabėgėlių, prieš kuriuos at- 
: sistojo bado šmėkla, nes In
dija neturi visiems maisto. 
Anglija ir Amerika nesitikė
jo, kad Indijos suskaldymas 

. virs tokia tragedija. Buvo 
manoma, kad du Pakistanai 
užtikrins ramybę ir tvarką 

’j nes abiejų gyventojai vienoj 
I tikybos. Bet išėjo priešingai
Rytiečių sukilimas prasidė 

' jo praeitą kovo mėnesį. Pa 
skelbę šūkį "Bangia Deš‘ 
(Laisva Bengalija), jie pra 

' dėjo organizuoti ir nepri 
klausomą savo valdžią. Indi 

■ ja juos remia ir pripažint 
• jų kraštą nepriklausomu

Dėl to tarp Indijos ir vakari

tagonui atrodys geriau. j
— O kaip pagal tavo ra-'

zumėlį būtų geriau? Į per gg yyrų yra yedfe
— Aš, tėve, manau, kad bet tokio amžiaus moterų 

Indijos ir Pakistano konflik- tik vienas trečdalis ištekėju, 
tą reikėtų kuo greičiausia šių. 
užgniaužti, nes kitaip gais
ras gali apimti visą pasaulį. Visa tai yra dar nieko blo-

— Ale kaip tu n uzgmau* ...... .... ,z .1 ° esama ir kitokių skaičių. Kai
: vidutinis senesnes šeimos 
metinis uždarbis ar kitų šal
tinių pajamos yra $5053, ir 
apie miliono šeimų daugiau 
nei $10,000. —vienas iš ke
turių senų žmonių gyvena iš 
žymiai mažesnių išteklių, 
negu čia minėtas vidurkis. 
O pastarųjų didelis procen 
tas tiesiog skrusta, negalė
dami suvesti galo su galu, 
net ir pakankamai maisto' mas.

. nusipirkti. Taigi tų žmonių 
padėties klausimas iškilo ir p. AMERIKOS LIETUVIŲ 
kongrese, ir vyriausybės į-į 
staigose Wašhingtone.

Senų žmonių gyvenimo1 
sąlygoms iša»kintiir'jųbūk,(Al tmoj Brazilijoje ir 
lerpagerintUarp lapkričio, Urugvajuje pash.0(lė apie 

■■ 28 d. ii gi uodzio 2 d. Baltuo- gg lietuvišku laikraščių ir vis 
Šiuose Rūmuose vyko specia- j

Į jo, ko tie vyresnieji piliečiai! Dabar leidžiami šie laik- 
I reikalauja ir ką reikėtų da-! raščiai:
ryti jų gyvenimui palengvin-'
ti. Konferencijos delegatai! Argentinoje: "Argentinos 
pateikė tokius pasiūlymusLietuvių Balsas“, einantis

Minimalines dviejų žmo* 
nių senos šeimos pajamos'

. turinčios būti nustatytos ne dalingai savo dienas baigų* 

. mažesnės kaip $4,500., o šio parapijos "Švyturio“ vie- 
viengungiam — $3,375.

tuvos: dail. Gudaitis, dail. 
Gudynas, dail. Stasiulevi- 

Du^ trečdaliai sulaukusių £įus> kritike Kostkevičiūtė.
Krokuvos dailės akademijo
je R. Viesulas skaitė paskai
tą, tema: "Dabartinės Ame
rikos grafikos problemos“.

ši?
— Čia turėtų būti Jungti

nių Tautų reikalas, tėve. Ir 
jos jau pradėjo tuo rūpintis, 
tik vargas, kad ir jos pešasi 
tarp savęs. Praeitą savaitę 
sovietų atstovas be mažko 
nesusimušė su Kinijos dele
gatu.

O gal geriau būtų, Maiki, 
kad Jungtinės Tautos neįsi- 
kištų?

— Būtų didesnis pasau
liui pavojus, tėve, nes jeigu 
Indija pradėtų imti viršų, ta
da Kinija imtų gelbėti Pa
kistaną, o Sovietų Rusija 
stotų už Indiją, kas reikštų 
karą tarp dviejų komuniz
mo milžinų, arba Azijos ka* 
rą su Europa, o gal ir Ameri
ka įsiveltų. Visas pasaulis Ii konferencija. Joje išaiškė-j 
paskęstų karo ugny.

— Jes, Maiki, būtų sūdna 
diena ir visam svietui kaput.

Dail. R. Viesulo ir dar 8 
amerikiečių dailininkų pa- 

! rodą buvo ir Romoje. Ta 
1 proga dail. R. Viesulas skai* 
i tė paskaitą, tema "Amerikos 
i grafikos vystymasis ir josios 
dabartis“.

i R. Viesulas nuolat gyvena 
Philadelphijoje, bet šiuo me
tu, jau pakartotinai gavęs 
kūrybinę stipendiją, lankosi 
Europoje, studijuodamas jos 
meno lobius ir pats kurda-

SPAUDA

"Argentinos Lietuvių Bal
sas“ rugsėjo 2 d. rašo, kad

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.: Kiprą 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. 

Į Barėnas: Sapnai; V. Žilinskaite: 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.

New Yorke "MINTIS“ gaunama "Darbininko“ admi
nistracijoj (910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221) 
ir "Romuvos“ knygyne (8420 Jamaica Ove., Woodhaven, 
N.Y. 11421).

Į kaklus karas. Indijos kariuo 
į menė jau įsiveržė į rytini Pa

I

strategines pozicijas. Veiki? 
tankai ir karo lėktuvai. Indi 
ja skelbia, kad jos kariuo
menė sunaikinusi jau kelias, 
dešims priešo tankų ir lėktu
vų, o priešas giriasi, kiek jc 
armija pridariusi nuostolių 
Indijai. Bet laikraščiai spė
ja, kad vakarinis Pakistanas 
negalėsiąs atsilaikyti, nes

ginčai.
— Ale kuo čia Amerika ti Kinijos pagalba, nes Kini 

ją jį remia — kol kas gink-
.l lais, o jei reikėsią, tai duo-

— Ji kalta tuo, kad patarė; sįanti ir kareivių. Bet Indi- 
Anglijai išlaisvintą Indiją; remia Sovietų Rusija. Ne-

kalta?

PREMIJA LIETUVIUI 

LAIKRAŠTININKUI

"Draugo“ redakcijos na
rys kun. dr. J. Prunskis pa
skyrė $500 premiją lietuviui 
laikraštininkui. Sprendėjų 
Komisiją sudaro kun. dr. L. 
Andrieikus, dr. D. Jasaitis, 
dr. Br. Radzivanas, prof. dr. 
J. Stukas ir dr. V. Vygandas.

Kandidatai gali būti pa* 
siūlyti iki š. m. gruodžio 31.

Šitą premiją kun. dr. J. 
Prunskis pasižadėjo skirti 
kasmet.

VENECUELA

Kiek čia lietuvių?

v •
Z1"Venecuelos Lietuvio“ 

niomis, Venecueloje lietuvių 
yra apie 700, iš jų Caracase 
— 300, Valencijoje — 200, 
Marcay — 100, Barąuissi- 
meto — 50.

Mirė V. Sidaravičius

nuo 1927 m.

"Laikas“, — "gimęs skan-

o šio parapijos "Švyturio 
toje.“ "Vaga“ eina buvusių 
"Rytojaus“, "Tėvynės“ ir

Medicinos pagalba turi| ”lVlomento“ vietoje, 
būti taip pertvarkyta, kad jie 
gautų ją visiškai nemoka
mai, 
gydymų ligoninėse ir ligonių kas“, kurio redakcinėj ko. 
išlaikymą globos namuose. ■ misijoj sekretoriauja Pranas

Tv . , , r l Sačikauskas. Vienuolikti
Is dabar kabinet pastato-; meįaį ejna savaitraštinis ša- 

mŲ 1^9,000 pensininkams pįrOgrafu spausdinamas pa
valdžios remiamų oamų,!ra ijos biuletenis "Žinios“, 
apie 25 procentai turi būti 
skiriama tik vargšams sene? Brazilijoje 23-čius metus 
liams apgyvendinti. ! ejna ,kunjgų leidžiama "Mū*

e, ....... . . . i sų Lietuva“ ir Lietuvių Są-
^nimazmti dalina1 ai n vi-į jungOS Brazilijoje, daugiau 

siokai panaikinti nekilnoja* Ql-n ^ns 11irminin|<n Alpksand 
mojo turto mokesčius tiems 
vyresnio amžiaus žmonėms, 
kurių pajamos yra mažos.

Urugvajuje nuo 1935 m.
i. 1 ai liečia nemokamą tebeeina komunistinis "Dar-

šia jos pirmininko Aleksand. 
. ro Bumblio pastangomis — 
"Sąjunga - Alianca“.

Kolumbijoje, —parapijos 
pastangomis, buvo pasirod- 
dęs "Kolumbijos Lietuvis“.

J

JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS 

IŠSIUNTINĖTAS

"KELEIVIO“ 1 972 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonat 

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. Broadway

So. Boston, Mass. 02127

KELEIVIONegrų ir ispaniškos kilmės 
senelių atstovai dar reikala
vo. kad jų atstovaujamiems 
piliečiams būtų leista anks-.i Venecueloje lietuviai turi 

"Venecuelos Lietuvį“.

i Žąsys ir antys ištveria 110 
Šie reikalavimai buvo ad-j la>Psnių šalčio. ______

Mirė buvęs ilgametis Kau- čiau pasitraukti Į pensiją,’ V J CJ. A V Ulia V A IU v J A C Cz 1 ---------------- 6- A u c > .

suskaidyt. Norėdama Ame-; labai seniai ji padarė su In- no apskrities viršininkas at- nes jų amžius esąs trumpes?
rikos pageidavimą paten-' dija draugišką sutarti, ku
kluti, Anglija sudarė Indi-i rioj esą pasakyta, kad bet 
jos teritorijoj du Pakista-'koks užpuolimas ant Indijos,

sargos pulkininkas Vladas nis negu baltųjų. 
Sidaravičius, gimęs Šiaulių 
mieste.

i

prenumerata-gera 
dovana
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Teises patarimai
KAZIMIERAS BĄRĖNAS

Testamentas
Ištrauka iš naujausios šio autoriaus knygos "Dvide
šimt viena Veronika“, kurių išleido Nidos Knygų 

Klubas Londone, Anglijoje. Veikalas jau yra susilaukę;
labai teigiamo kritikos įvertinimo.

— Neduok, Dieve, — sakydavo Veronika, bet mirties 
tiesiogai vis tiek neminėdavo. — Reikia būtinai surašyt 
testamentą. Jeigu vieną suvažinėtų ar ką, tai viskas tad; 
liktų kitam. Bet kas būtų, jeigu abudu ištiktų kokia nors 
nelaimė?

Aišku, tada, greičiausia, giminės pradėtų draskytis 
dėl palikimo. Tokia galimybė gąsdino Veroniką. Viski, 
turi paskirstyti ji pati. Tačiau tąs testamento reikalas bū 
davo suminimas tik tokiais i'etąi^?atsitikimais ir vėl palie 
karnas. Imk dabar tu čia ir svarstyk, kam numatysi ką pa 
likti. Argi ir tie giminės visi vienodi? Aij visi verti lygios 
dalies? Tai sėsk dabar ir svarstyk, kas ko veltas. Pavyz. 
džiui, jos brolis Valentinas turi ketvertą vaikų, o Julius 
tik du. Sesers Rozalijos tasai Ričardas liūtaširdis pats 
jau augina trejetą vaikų. Ar ji turėtų jiems visiems trims 
seseriai ir broliams, užrašyti po tokią pat sumą, ar ir vai 
kus reikėtų padaryti lygiateisiais paveldėtojais? Koste 
giminė taip pat plati.

— Kaip tu manai, Kostai? — klausė ji vyrą, pati vie 
na prisis varsčiusi iki galvos skausmo.

— Vienaip ir kitaip gerai.
— Kaip tai gerai? — net nustebo ji. — Jei vienaip 

gerai, tai kitaip gal bus negerai. Abiejų atvejų juk neį 
rašysi į testamentą, kad giminės patys nutartų, kas jiems 
gerai, o kas ne. Kol nutars, tai dar taip susimuš, kad tu 
rėsim bėgti skirti. O kaip numiręs darysi tvarką tarp gi 
minių? Susimušę rėkaus šūkaus, kad net visa Lietuve 
skambės, nebe vienas miestas ar kaimas, — primiršdamr 
Kosto abejingumą, pati ji kalbėdama paleido į darbą vaiz
duotę ir linksmėjo. — Tik bėdos pridarysim žmonėms i) 
valdžiai, kuri skirs ir baus susimušusią giminėlę.

Tačiau ir tas kalbėjimas dar nepagimdė testamento. 
Veronika jau iš tikrųjų susirūpino ir nusprendė susitvar
kyti prieš pat išeidama į pensiją. Kol advokatas nesku
bėdamas išklausė jos pageidavimų, kol surašė giminu 
vardus ir pavardes ir adresus ir iškvietė Veroniką pasira
šyti gatavo testamento, jie abu su Kostu suspėjo ne tik at 
sisveikinti su fabrikais, bet ir atsiimti trejeto savaičių pen 
sijas. O testamente Veronika visiems savo ir Kosto bro 
liams ir seserims užrašė po vienodą sumą .Tokių pavelde 
tojų jai susidarė iš viso septynetas, ir ligi pasirašydama 
testamentą ji vis abejojo, ar teisinga buvo įrašyti į tą skai 
čių Kosto brolienę. Vyras miręs, vaikai paaugę, tai ar j' 
lygiateisė giminė su visais kitais, ar ne?

Testamente, tiesa, skaičiavimai nėra šimtaprocentiš 
kai tikslūs. Pinigai tai aiškus dalykas, bet namų kaine 
šiandien vienokia, rytoj gal bus kitokia. O už kiek juo: 
bus galima parduoti tada, kai Veronika ir Kostas jau gu. 
lės kapuose? Namų kainą Veronika įrašė pagal šią dieną 
ir po visų dalijimų jai lyg ir liko apvalūs penkiasdešim: 
svarų. Kur dėti šitą sumelę. s

— Aš paliksiu katei, — svarstymų įvargintai prasi 
veržėjai. i'

Veronika užrašytų viską sa'v’o sūnui Sauliui, jei ji; 
gyventų. Jeigu Saulius būtų gyvas, tai ir be testamente 
viskas liktų jam. Dabar ji ir apie katę kalba tik dėlto, kač 
atsigintų minčių, kurias atneša sūnaus prisiminimas. Kiekį 
dabr jis metų turėtų? Didelis vyras jis būtų, ir gal jo vai
kai senele Veroniką vadintų. Ties senelės žodžiu Veroni
ka prievarta nutraukia ją užplūdusias mintis. Tasai Sau 
liūs juk gimė sukreivota kojyte! Ar toks jis būtų susira 
dęs žmoną, lozoriukas, ir ar būtų turėjęs savo namuose 
kas: Veroniką senele vadintų? Tačiau tegu ji ir neturėtų 
kas ją senele šaukia, tegu tas Saulius bent motinos globa 
naudotųsi, nors ir dilgintų jai širdį savo šlūbčiojimu die
na iš dienos, vargšelis nelaimingasis... Dėl to 'ji ir įsižadė 
jo sau neprasiveržti prieš Kostą niekada jokiom aša 
rom ir gailesčiu dėl Sauliuko mirties. Jeigu jis būtų svei
kas gimęs... O jo šlūbčiojimas kankintų motiną visą gy
venimą, kaip tikras persekiojimas. Ji nuolat jaustų gal ii 
niekieno nepratariamą priekaištą: štailiekamą ir 
nereikalingą tu mane pagimdei! -

Iš tiesų išgąstis ją apsvaigino ilgam, kai pamatė, ko
kia ta Sauliuko dešinė. Tūkstančiai gimsta sveikų, ir ko
kią nuodėmę padarė Veronika, kad jai šitaip turėjo at
sitikti? Skurdžiai augo, sunkiai mušėsi į gyvenimą. Ar 
dėl to ji neturi teisės džiaugtis gyvenimu, kaip tūkstan
čiai? Ar dėl to ji turi sunkumą nešiotis kiekvieną mielą 
dieną iki savo mirties? ,

(Bus daugiau)

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir 
Sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog §»•’<» 
adresu:

vpikauskas. Attorney ai Law.
Co-operative Bank Plaza
1864 Centre Street 
Boston, Mass. 021 ■%

Klausimas

neturėdama kitų įrodymų? Jacąueline savo skunde 4A1 
Ar užteks jos žodžio? i teismui rašo, kad Galella ją | £ KĮĮVr į!

2. Jei parašysime laišką į pavertęs "belaisve“. Jis ją I O*? V
Lietuvą ir gausime savo gi* 
minių sutikimą, ar galime 
gauti visą palikimą ir paskui 
jiems siųsti siuntinių?

3. Ar ilgai užtruktų, kol 
pinigus gautume?

4. Ar tas reikalas, jei im
sime advokatą, mums bran
giai atsieis?

Skaitytojai
N. Y. valstija.

)

i

Atsakymas

ir jos vaikus visur persekio- Į 
jąs. Jis, net jai atėjus į teat_! 
rą ir su draugais užėmus vie
tas, prasiskverbė pro publi
ką ir pradėjo fotografuoti. 
Tai buvęs jąį.;p4ąžęminimąs. 
Jis nedavęs ramybės nei 
pertraukų metu, nei vėliau, 
kai ji su draugais nuėjusi 
vakarieniauti.

Ji maldauja veismą ją ap* 
ginti nuo šio aistringo foto
grafo, nes jos gyvenimas jau 
tapęs nepakenčiamas.

Teismas kol kas yra nuta
ręs uždrausti Galeliai prisi
artinti prie Onassienės na
mų arčiau kaip 100 jar dų ir 
nearčiau kaip 50 jardų prie 
jos pačios. Bet Galella savo 
teleskopiniu foto vistiek su
geba Jacųuelinę prisitraukti 
daug arčiau, negu teismas 
leido.

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

Kunigų celibatas, parašė 
kun.‘vFoxy> 58 ’psi.v kaina 25 
centai.
$3.80, bet visos kartu par-

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

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.Patarčiau neužbėgti įvy

kiams už akių. Patarčiau ne
delsiant pasitarti su vieliniu 
advokatu. Pirmoje eilėje tu
rės būti paskirtas administ
ratorius ((administrator). 
Juo greičiausiai bus paskir
ta, Tamstom prašant, Tams
tos žmona. Turiu Tamstą į- 
spėti, kad, be abejo, prisista-

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

pasitarnavęs. Tas mums pa
reiškė, kad jokio testamento 
dėdei nebuvo rašęs ir kad e- 
sąs tikras, jog dėdė kito ad
vokato nebuvo pasiėmęs.

Amerikoje kitų j 
dėdė neturi, o Lietuvoje yra 
jo sesers vaikų. Mano žmo
na yra jo mirusio brolio 
vienturtė duktė. Taigi, kaip 
matote, yra bėdos.

Bet viena bėda ne bėda. 
Tuoj prisistatė dėdės kaimy
nė ir mum pareiškė, kad dė. 
dė esąs jai skolingas 8,000 
dolerių už priežiūrą ir kitus atitinkamo testamento, cl , 
patarnavimus. Sako, susitar-j gjasi neapgalvotai ir trum-į 
kim geruoju,.tada gal kiek1 paregiškai. ’ _____ ‘
nuleisiu. Mums atrodo, kad. mOs, susijusios su okupuota
sis visas reikalas yra grynas je Lietuvoje gyvenančių gi- 
prasimanymas. Ji grasina, minių palikimu, gali būti iš- 
mum nueisianti į teismą iri spręstos ir sutvarkytos, su* 
pasakysianti,, kad yra gimi- darant testamentą, jei tas 
nių Lietuvoje, jei mes jai testamentas yra tvarkingai 
nesumokėsime, gavę paliki-į jr atitinkamai sudarytas. j 
m3- į Tamstos aprašomomis ap_ '- . ,, ..................

Manome, kad be advoka- hnkybėmis Tamstų bėdos rokai paklausmėjusi, ji jį at- 
to neapsieisime, bet norime įjk prasideda o nesibaigia ° vėliau iškėlė bylą už
Tamstos patarimo šiais klau-, dėdės kaimynės reikalą- Jos nervV! suardymą.

: ' vimų patarčiau kol kas nesi-1
rūpinti. Kai ateis laikas, ji

i
I
I

Kai mirė žmonos dėdė, jis 
nepaliko jokio testamento. 
Prieš mirtį mes jį klausėme, 
ar jis bus palikęs testamen- 
ą, ir jis mus užtikrino, kad 

.estamentas yra sudarytas ir 
tad jis mum yra palikęs, ką 
urįs. Jis ilgokai sirgo, ir mes 
jį aplankydavome, kada ga- 
ėjome. Abudu su žmona dir
bame, tad dažnai pas jį va
žiuoti negalėjome, o mūsų 
zaikai, kaip daugelis kitų 
zaikų. neklauso ir ligonio 
ankyti nenori.

Greta dėdės namų gyve- 
lanti našlė jį lankydavo ir, 
•eikalui esant, jam patar- 
įaudavo. Dėdė mum apie tai 
įasakė ir pareiškė, kad jis 
už viską sumoka ir nieko dy
kai nenorįs gauti. Mes nesi- 
ūpinome, nes manėme, kad 

iis užmoka tai našlei už pa
slaugas, ir buvome tikri, kad 
testam'ente viskas bus sura
šyta ir sutvarkyta.

Po laidotuvių kreipėmės į! simais: 
advokatą, kuris, mūsų žinio-i ......
mis, keletą sykių buvo dėdei mo keliu reikalauti pinigų, turės patiekti'ieškinį" toški-
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gimimų tyS sovietų pasamdyti advo
katai, kurie tariamai bus į- 
galioti atstovauti Tamstų gi- 

. minėms, gyvenantiems oku- 
puotaj Lietuvoj.

Nenoriu nieko blogo pa
sakyti apie mirusį asmenį, 

i bet turiu pasakyti, kad turim 
' tieji giminių Lietuvoje, ku
rie nepasirūpina sudaryti 

, ei- j

1. Ar gali ta moteris teis-

Rokas Petkevičius

TREMTINIO KELIU ■ o

I

NUOGA VIEŠNIA

Viename JAV-bių viešbu
ty, nemažam svečių skaičiui 

; išvažiavus, tarnautojas tik- 
! rino kambarių duris, ar jos 
atidarytos ir, jei atidarytos, 
įeidavo pažiūrėti, ar ten dar 
kas nors yra likęs.

Įėjęs į vieną kambarį, tas 
Visos proble- tarnautojas pamatė visiškai 

nuogą moterį, stovinčią 
kambario viduryje. Pradžioj 
ji susuko dėl tokio netikėtu
mo, bet vėliau neskubėdama 
prisidengė antklode ir pra
dėjo tarnautoją klausinėti a_1 
pie jo tikrąsias užmačias bei 
puoselėjamus interesus. Ge-

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, paraše dr.
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl., kaina 50 centų.

Socializmas ir religija, E.
Vanderveldę,. 24 psl., .kaina 
10 cęntų.

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

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

Sociy'izmo teorija, (M.
i Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

I Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos už $2.

Pavasaris šypsosi pabėręs žiedus. 
Vanduo žvanga upeliu,
Vėjas skraido išskėtęs sparnus, — 
Aš einu tremtinio keliu.

Sodai pasipuošė drabužiais puikiais.
Saulė rieda dangaus skliautu, 
Tartum jūra banguoja rugiai laukais, 
Aš einu tremtinio keliu.

■Rūstus ruduo barsto medžių lapus,
Stirnos vaikšto kalno šlaitu,
Paukščiai skrenda padangėmis Į pietus, — 
Aš einu tremtinio keliu.

Žiema išdekoravo stiklus langų, ' 
Vandeni sukaustė šaltu ledu,
Jau pradėjo daug sielvarto valandų, — 
Aš einu tremtinio keliu.

niui pagrįsti yra reikalingi 
aiškūs įrodymai. Nekreipk 

i Tamsta dėmesio į jos grasi- 
. nimus. Administratorius vis
tiek privalo teismui pareikš
ti, kurie giminės yra likę ir 
kur jie gyvena. Taigi ‘kaimy* 
nės grasinimai Tamstai nie
ko nereiškia.

Geriausias ir svarbiausias 
patarimas Tamstai: pasiimk 
advokatą dabar, o ne vėliau.

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel- 
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

kai- 
$10,

Vaiž-

"Savo įvairiose kelionėse1 
aš dar nebuvau buvusi to-į 
kioj nemalonioj padėty. Kai: 
viešbučio tarnautojas įėjo į 
mano kambarį, aš tebuvau 
apsidengusi tik savo minti
mis“, skundėsi ta viešnia 
teismui. i

1 Chicagos istorija, parašė 
Prisiekusieji posėdininkai Aleksas'Ambrozė. 664 psl., 

priteisė iš viešbučio gana gausiai iiiustrUota, 
didelę sumą. Viešbutis pa- na kietais viršeliais 
davė apeliaciją, kurioje bu- minkštais — $8. 
vo įrodoma, kad žemesniojo 
teismo nutarimas yra prie-, Rimai ir Nerimai,
šingas konstitucijos 8-tam ganto. 55 psl. kaina $2.00. 
papildymui, kuris draudžia KREGŽDUTĖ, 1 dalis (va- 

; priteisti perdideles (exces- p ‘
Į si ve) sumas; kad nėraįrody-( J 
■' mų, jog ta viešnia esanti y-1 $2.75.

Gruodžio 15 d. New A or- patingaj kukli, todėl ir kom-j 
ke Pasidės buvusios Kenne-^ pensacija turinti atitikti jos’ , 

„kuklumą“.
Apeliacinis teismas nuta-ina 

' rė: "Minėta viešnia, atrodo 
x v v ' - t » ’'i
miliono' Jau v^sa k° mačiusi, -1

JACQUELINE BYLA
SU FOTOGRAFU

dovėlis), parašė A. Rin
kimas, 119 psl., kaina

dienės, o dabar Onassienės,, 
byla su fotografu Galella.

Jacųueline apskundė Ga*j
lellą teismui ir prašo iš jo — - — -'-ūmi
priteisti pusantro miliono' Jau. vĮsa k(> mačiusi, todėl 
doleriu už "moralinius nuo-l netikėtas tarnautojo papiijo-

I stalius“, o minėtas fotogra-i*. . - - ..w-v.u
į fas iškėlė Jacąuelinei ieškinį j ™;vų taip sukrėsti, kad jai 

zi*r-* »i . i i • I vai 1/ziFn vwi aFi Irvizin r< i rl n-$1.3 mil. uz trukdymą jam 
verstis savo profesija.

I

Vliko pirmininko dr. J. K. Valiūno jauniausias sūnus Saulius su 
savo pussere stud. Dalia Jasaity te Simo Kudirkos metiniu minėji
me prie Martha’s Vineyard salos, kuri matyti ir šioje nuotraukoje 
Dešinėje Ona Ivaškienė. šitoj vietoj Simas Kudirka buvo išduotas

rusams. Nuotrauka J. Rentelio

ŽVILGSNIS 1 PRAEITĮ, 
į K- Žuko, 476 psl., kai- 

$5

dymas kambary negalėjo josj 

reikėtų priteisti tokią dide
lę sumą“ Ir teismas nuoga* 
lei priteisė pačią mažiausią 
sumą.

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

i ^įodjįąįnų,.su gaidom dai- 
'"Tiavimpi ir pianinui, suda

rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

Poezijos knygos
j . POEZIJOS PILNATIS, 

Bernardo Brazdžionio poe-
I zijos rinktinė, kurioje sutal
pinti geriausieji visų jo iš
leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai
na $10.00.

Broliai balti aitvarai, 
Henriko Nagio eTrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti. 
72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.

5

KĄ LAUMĖS LEME
Tai rašytojos Petronėlės 

Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3..

PEILIO AŠMENYS, Jur
gis Jankus, 3' veiksmų dra
ma, 261 psl., kaina $4.00.

Nardžio pulkas, Balės 
Vaivorykštės, kaina $2.

Versmes ir verpetai, aki
mirkų- Straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl., kai
na $5.00.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina................$6.00
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h Kalėdų švenčiu ir Naujųjų metų proga sveikiname savo

G
draugus ir bičiulius ir linkime jiems geriausios sėkmės.

Nora ir A 1 e k s a n d r a s Griauzdė s

Boston, Mass. j

G

š:
G

Gj

šv. Kalėdų proga sveikina visus bičiulius ir pažįstamus

Felicija ir 'V y t a u t a s I z b i c k a i

TOKIŲ RINKIMŲ 

DAR NEBUVO

diPraeitą sekmadienį 
džiausią Bostono lietuvių or. 
ganizacija — So. Bostone 
Lietuvių Piliečių draugija — 
rinko savo vadovybę. Kai 
kituose sambūriuose į vado
vybes kandidatų reikia ieš
koti ir jų sunku surasti, tai 
čia ėjo varžybos pagal visat 
rinkimų taisykles: agituota 
žodžiu ir lapeliais su kan 
didatų sąrašu (jų buvo du), 
kalbėta per radiją, rinkėjai 
apdovanoti gėlėmis. Tose 
varžybose ypač sumanus bu. 
vo R, Bričkus, kuris panau
dojo naujausias agitacijos 
priemones. Ir jos buvo sėk 
mingos.

Rinkimuose dalyvavo net 
604 nariai. Per paskutinius 
kelioliką metų niekad tiek 
nėra balsavę. Pernai tebal 
savo tik 446, o 1958 metais 
— 584.

Į pirmininkus S. Drevis- 
kas neturėjo varžovų ir va- 
vo 500 balsų. Į vicepirminin
kus varžėsi dabartinis L. 
Švelnis ir buvęs direktorius 
J. Casperas. Laimėjo L. 
Švelnis, gavęs 336 balsus. J. 
Casperas tegavo 199.

Į sekretorius tebuvo vie
nas A. Matjoška. Jis išrink- 
tas 477 balsais. Be varžovų 
buvo ir ilgametis finansų 
sekretorius A. Druzdis. Jis 
gavo 493 balsus.

Atkakliausios varžybos ė’ 
jo tarp kandidatų į iždinin
kus. Jas laimėjo dabartinis 
iždininkas E. Ketvirtis, ga
vęs 305 balsus. Nedaug nuo 
jo teatsiliko ir jo varžovas 
J. Kapočius, gavęs 276 bal
sus.

Maršalka pasiliko tas pat 
J. Markelionis, gavęs 336, o 
jo varžovas J. Jonaitis tega
vo 185 balsus.

Smarkiai buvo varžomasi 
dėl direktorių vietų. Reikėjo 
išrinkti 7, o kandidatų buvo 
19. Buvo platinami du sąra
šai, kuriose tik vienas kandi
datas buvo abiejuose. Išrink
ti iš vieno sąrašo 3, o iš antro 
4 kandidatai.

Direktoriais išrinkti šie as* 
menys: R. Bričkus (gavo 
335 balsus), S. Griganavi- 
čius (314), O. Ivažkienė 
(311). J. Lubinas (249), A. 
Makaitis (244), A. Andriu
lionis (244) ir V. Stelmokas 
(238).

Iš jų ir dabar tebeeina di
rektorių pareigas O. Ivaškie- 
nė, A. Andriulionis ir J. Lu
binas. Kandidatais liko H. 
Čepas, A. Baika ir J. Bak
šys.

Į kontrolės komisiją iš
rinkti du ir dabar tas pareik 
gas einantieji — Pr. Mučins-

laikrodžių rodyklės). Taš
kus laimėjo Kazys Merkis 1 

Alė ir Stasys Santvarai ir įr jurgis Zozo 1.
Sekančios rungtynės bus 

sausio 7 d. vėl prieš Boylsto
no klubą.

Viešėjo New Yorke I

dail. Viktoras Vizgirda pra- 
eitą savaitgalį praleido New 
Yorke. St. Santvaras, be kita 

I ko, perdavė Rašytojų d-jos 
pirmininkui kun. L. Andrie- 
kui suredaguotą paskutinių 
Fausto Kiršos eilėraščių rin
kinį, o dail. V. Vizgirda da
lyvavo dail. A. Galdiko kū
rinių parodoje, kurioje buvo 
norima surinkti lėšų A. Gal
diko monografijai išleisti.

I

KUR J. VALSTYBĖS
PASKUTINĖJ VIETOJ

AUKOS BALFUI

Jau visas pasaulis baigia 
pereiti į metrinę sistemą, ku
rioje įvairių rūšių matai yra 
vienas už kitą didesni ar ma
žesni 10 kartų.

----r—3Hee^

Sakysim, ilgio matai. Jo 
pagrindinis matas yra met
ras. Už jį dešimt kartų ma
žesnis bus decimetras, o di
desnis — dekametras, gi už 
šiuos 10 kartų mažesnis bus 
centimetras, didesnis

Savybes: 
Produktingumas 

Grožis 
Ekonomija

Gana

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

kas ir B. Kontrimas — ir 
naujas yra A. Baika. Pralai. Į 
.nėjo A. Keturakis.

Kaip matome, į draugijos] 
vadovybę įėjo naujų ir 'jau-1 
ių jėgų. Reikia laukti, kad' 
iraugijos reikalai pagerės 
le tik bare, bet ir kultūrinė
je dirvoje.

Medicinos istorija 

Kult. subatvakary

šeštadienio pas-
šiemet Kultūri-

Br. L. Veitas — $50.
A. Lizdenis — $15.
Po $10: V. Andriukonis,

A. Andriušienė, S. Augonis,
P. Bačiulis, J. Bakšys, Rom.
Bričkus, H. Čepas, J. Dačys. hektometras ir t.t.
A. ir N. Griauzdės, S. Grie- 
žė-Jurgelevičius, J. Grigą-į Panašūs yra ir kitų rūšių 
liūs, O. Ivaškienė, A. ir'A. ] matai ir jų santykiai. 
Januškos, B. Kriščiukaitie-. 
nė, L. Lendraitis. J. Leščins-;
kienė, A. Matjoška, G. ir B. džioJ' beveik kiekviena vals. 
Mi'koniai, P. Navazelskis, B. j tybė^ turėjo savo matus, o 
Paliulis. S. Rackevičius, O.
ir P. Vaičaičiai.

; Po $5: B. ir K. Bačians-t 
kai, V. Chaves, E. Cibas, V.; 
Mickūnas, Pr. Mučinskas Į 
(a.a. A. Vilėniškio atmini-j 
mui), T. Stankūnaitė. K. Ša
kenis ir X (a.a. A. Vilėniškio 
atminimui).

; fo valdyba nuoširdžiausiai
H. Antanavičius $3. 
Visiems aukotojams 

dėkoja.
Daugelis aukų mus 

nepasiekė. Vargstančių bro
lių vardu prašome ir kitus 
parodyti broliškos meilės šir
dį.

Praeito šimtmečio pra=

, o 
i šiandien tik JAV ir Kanada 
dar tebematuoja senais ma
tais, nes ir konservatyvioji 
Britanija atsisakė tų nepato
gių senienų.

i

Alyva kūrenamos

Šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co
Alyva šildymo specialistai

470 Adams Street, Quincy, Mass. 02169 
Gyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

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

10 metų garantija.

FUEL CHI£F,
Oif Heating Eųuipment J

Bet ir JAV se jau daug 
kur naudojamasi metrine 
sistema. Vaistininkai beveik 
viską matuoja metriniais 
matais. Erdvės mokslininkai 
irgi tik metrinius matus te- 
vartoja. Statomi olimpiniai! 
plaukiojimo baseinai taip' 
r-....... .......... ........  '
dar —perkame 35 mm foto, 
aparatus, stebime 100 ar 500 
metrų lenktynes ir kt.

Žodžiu, pradžia jau pada- draugai. Knygos kaina — 
ryta, ir reikėtų greičiau su i 
ta senovės liekana' atsisvei-! 
kinti, kad ir šioj srity JAV j 
nebūtų atsilikusios.

Visi žino, kad naujas ma-! 
tavimo būdas yra daug pa
togesnis. bet į tą naujovę 
perėjimas yra gana brangus, 
nes ir įvairius matavimo in- 
stumentus reikia iš pagrindų' 
pakeisti.

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš
kos kalbos niekad nebmokė- 
sime?

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

Imkit ir skaitykit 
knygą

TERORO IR VERGIJO: 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

pat metrinių išmatavimų, o j boIševikinio telw0 slste'a 
dar -perkame 35 mm foto, tQS vergų stovykloSi kuriost 

; kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės i)

Praeito 
šutiniame 
įiame subatvakaryje Har
vardo universitete besiruo
šiąs daktaro laipsniui Ra 
mūnas Kondratas skaitė pa
skaitą, kurioje buvo per
žvelgta medicinos mokslo 
istorija.

Prelegentas, supažindinęs 
supažindinęs klausytojus 
aplamai su medicinos istori
ja, plačiau atskleidė -Vii 
niaus Medicinos draugijos 
18-19 amžiaus laikotarpyje. 
Tai iki šiol mažai kieno lies- 
a tema, o verta rimto istori

jų dėmesio. Iš R. Kondrato 
kruopšiai surinktų davinių 
patyrėme, kokio aukšto ly
gio (tų laikų mastu) būta 
Lietuvos medicinos mokslo 
ir sveikatos apsaugos orga
nizacijos, kokių tamprių ry-. 
šių turėta su Vakarų Euro- ‘ 
pos medicinos mokslu, ko- Boylstono klubą, 
kios pažangos pasiekta, kad gruodžio 3 d., baigėsi 3-2 Knygą parašė Jokūbas J. 
Vilniaus mokslo šviesa švie- pastarųjų naudai, tačiau ne-j " 
tė net visai Rusijos imperi-Į daug trūko, kad būtų laimė-Į ^ukas. Ji tinka skaitantiem 
jai. į ję mūsų vyrai panašiu san-

Po paskaitos klausytojai, tykiu, res Algis Makaitis ir 
gausiai plojo ir žavėjosi mū
sų jaunosios kartos moksli
ninku. kuris pasirinko Lietu
vos mokslo istorijos temą, o 
šiuo atveju dar ir gražiu lie
tuvišku žodžiu ją pateikė. Į

Belieka tik priminti vyres
niosios kartos atstovams, ‘jog 
nepakanka tik dėl mūsų jau
nosios kartos dūsauti bei 
reikšti žodinį susirūpinimą, 
bet reikia ir jos gražias pa 
stangas įvertinti ir į jų kultū
rinį renginį atsilankyti. O šį 
kartą mes daugelio pažįsta
mų vyresnio amžiaus veidų 
subatvakaryje nematėme.

Gal dėl to kaltas Kalėdų 
sezonas?

Bal-

dar

Ižd. J. Valiukonis

Laimėta ir pralaimėta

I

I
75 pantai

D. Poška

Gruodžio 10 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių draugi
jos šachmatininkai stipriai 
įveikė Harvardo klubą, vie
šėjusį So. Bostone, santykiu 
41/2-*,/2- čia taškus mums 
laimėji: Algis Makaitis %, 
Aleksis Klinovas 1, Kazys 
Merkis 1, Jurgis Zozo 1 ir 
Bronius Skrabulis be kovos 
1, nes Harvardui trūko žai
dėjo.

Rungtynės prieš stiprų 
žaistos

i

TINKA DOVANOTI

EWAKENING LITHUA-

NIA, 187 psl., kaina $3.00.

iI
i

I Algirdas Leonavičius pralai.
I mėjo tik dėl laiko (krito

V. Kulbokas sveiksta

Pastaruoju laiku Vlado 
Kulboko sveikata buyo kiek 
pašlijusi, bet jis j^u sveiks
ta. Linkime greičiau atgauti 
visas jėgas.

Gruodžio 25 d. — šokiai

Skautų Vyčių Dariaus hfu- 
relis gruodžio 25 d. 7:30 
vai. vak. Tautinės S gos na
muose, So. Bostone, rengia 
jaunimo Išokius. Rengėjai 
maloniai kviečia visus atsi
lankyti.

angliškai ir norintiem susi
pažinti su Lietuvos praeiti
mi ir dabartimi.

limkit ir skaitykit!
ANTANO ŠKĖMOS RAŠ-1 

TŲ 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. 
Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaira $17.50.

LIETUVOS ISTORIJA 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė, 
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Kaina .....................  $G.

i

I

RADIJO PROGRAMA

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

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

Metinė prenumerata JAV-se £8.00
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690, Quebec, CANADA

SLA
G
G 
<iDviejų savaičių

1972 metais
17
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Seniausia Lietuvių Radijc 
Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.> veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausi!, 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dar 
tos ir Magdutės pasalta.

i'
G

O

::

::

::
<:

::

Vyksta: BIRŽELIO 8, LIEPOS 13, RUGPIUČIO 

ir GRUODŽIO 21.

Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.

Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, galės 
lankyti kitus jų pasirinktus Europos miestus.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas-'NESIVĖLUOKITE!

Biznio reikalais kreiptis ; 
Baltic Florists geliu ir dova 
nų krautuve, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
w ir Keleivic.

1:1
ap-:;

i:
G 
’ •
G

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į
:::Trans-Atlantic Travel Service

390 West Broadway

South Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

NENUSIMINKI! E!
Galima pagelbėti sergantiems 

1; reumatu, ranku ar koją skaus- 
I; mais, nutirpimu, jaučiant nuo- 
;: i vargį.
djREE-LEEF RUB mostis dau- 
I; gumai pagelbsti. Užtikrinam pa- 
Č sėkmes, arba grąžiname pinigus. 
;! Siuskite $5, gausite vaistus 
1; su nurodymais.
<«1

Savininke: Aldona Adomoniene 1; 
:: ■>

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Box 9112 

Newark, N.J. 07105

SUSIVIENIJIMAS 

LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJU)! AS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0€.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją 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. i;

ŠIA—AKCIDĘ$TAL0 i 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, NA. 10001



Puslapis aštuntas " KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 48, 1971 m. gruodžio 14

Vietines žinios
KVIEČIAME KARTU 

SUTIKTI N. METUS

N. METŲ SUTIKIMAS

PARENGIMŲ 
' KALENDORIUS 
i

Gruodžio 19 d., sekmadie- 
I nį, nuo 8:30 vai. ryto iki 12 
vai. dienos vyks kalėdinė 

i mugė salėje po Šv. Petro 
J lietuvių parapijos bažnyčia.

■ Rengia Skaučių Židinys.
Į 1972 m. sausio 2 d. Bosto- 
į no lituanistinės m-los Kalė- 
i du Eglutė So. Bostono Liet, 

-i Pil. 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.

Kovo 5 d. Baltijos ir Žal
girio tuntų Kaziuko mugė 
So, Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos III-jo aukšto salėj.

Kovo 12 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je St. ir V. Minkų radijo 
rengiama 38 m. sukaktuvinė 
talentų popietė ir ”Miss Li- 

į thuania vf N.E.“ gražuolės 
I balius.

PADĖKAA. ir G. Stapulioniai 

sveikina
SLA 43 kp. susirinkimas

Susirinkimas šaukiamas' 
sekmadieni, gruodžio 19 d. į 
4 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patal
pose. Darbotvarkėje —SLA 
centro valdybos rinkimai, j

Atvykusieji galės sumo-į 
keti ir mokesti.

Visi nariai kviečiami da į 
lyvauti.

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems, kurie balsavo už ma
ne, kandidatuojant į So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos direktorius. Stengsiuo’ 
si, kiek galėsiu, prisidėti prie 
draugijos veiklos pagerini- 

| mo.

Dantų gydytoja Genė ir 
Antanas Stapulioniai sveiki- 

1 na visus bičiulius ir pažįsta
mus Kalėdų švenčių ir kor
telių vietoj Vasario 16 gim
nazijai aukoja $15.00.

So. Bostono Lietuvių Pi- 
i liečiu d-jos valdyba rengia 
Naujųjų Metų sutikimą tre- 

i čiojo aukšto salėje. Šeimi- 
SVEIKINA ŠVENČIŲ ! ninkill paruošta gardi vaka- 

1 rienė prasidės 9 vai. vakaro.
Stasė ir Jurgis Gimbutai Bus įvairių gėrimų. Gros ge’ 

iš Belmont, Mass., sveikina ras orkestras, kuriam vado- 
draugus ir pažįstamus, o vie.' vauja Joanne Maishal. 
ton kalėdinių kortelių siun-j Kiekvienas dalyvis moka 
čia auką BALFui. j tik $7.50.

i Kviečiame narius su šei-
i momis ir bičiuliais tuoj užsi- 
’ triafoc vtztF iii rrali mn_,

:<į 
Bilietų galima gauti drau-

i gijos bare ir iš visų valdybos 
narių.

Jei kam reikia daugiau 
informacijų, tai skambinkite 
fin. sekr. A. Diuzdžiui tel. 
268 1674 arba direktoriui A. 
Andriulioniui tel. 268-5503.

Kas į šį renginį atsilan
kys, bus viskuo patenkintas.

Sutikime 1972 metus visi 
kartu!

♦* **********

Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos Bostono skyrius 
ruošia

Naujųjų Metų sutikimą

savuose namuose, 484 E. 4th 
St., So Bostone.

Jo programoje — solistas 
Benediktas Povilavičius 
komp. Julius Gaidelis.

Pradžia gruodžio 31
9 vai. vakaro.

Norintieji sutikime daly’ 
vauti prašome užsiregistruo
ti iki gruodžio 24 d. pas J. 
Dačj, tel. 288-9055 arba pas 
A. Griauzdę, tel. 269-0365.

ir

d.

Mokiniai muša mokytojus

Martin King mokyklos W. 
Roxbury 7-8 sikyliaus 12-15 
metų mokinės jau du kartu 
užpuolė 6 mokytojus ir pa 
degė vieną klasę. Nuostolių 
padaryta $2,500.

Tokie reiškiniai jau daž
ni ir kitose JAV mokyklose.

COSMOS PARCELS

EKPRESS CORP.
169 Milbury St

WORCESTER, MASS.
Tel. SW 8-2868

yra yienmielė oficiali jsta<- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš vVorces- 
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 kūmomis.

Vedėja B. Sviklienė

Valdyba

Keleivio patikėtiniai 

pagerbė S. Michelsoną

Sandaros 7 kp. susirinkimas

A.L.T. Sandaros 7 kuopos sa?/V v^etas’ net jų gali pii- 
narių svarbus susirinkimas H-1 uktl* 
įvyks ateinantį sekmadienį, I 
gruodžio 19 d. 2 vai. popiet1 
Piliečių draugijos patalpose, 
368 W. Broadvvay, So. Bos
ton, Mass.

čiame susirinkime bus 
renkama kuopos valdyba 
1972 metams ir svarstomas 
aukų paskyrimas labdarin
giems tikslams bei aptaria
mi kiti svarbūs kuopos rei
kalai.

Visų narių pareiga šiame 
susirinkime dalyvauti.

Juozas Lekys,

fin. sekretorius

, Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan
[Dr. J. Pašakarnio
Jį l P Ė D J N I S 

OPTOMETRISTAS
■i V alaiidos:
>nno 9 vai ryto iki 5 vai. vak
8 Trečiadieniais nepriimama

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

Į 
L 
(

i
Valdyba

i

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

■Z

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta’’imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Šaukite visados iki 9 va
landų vaicarn.

Telefonas: 698-8675

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—-

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
'! Rūpestingai taisomo laikrodžiai

■ >

13

<

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

Gruodžio 12 d. buvo 
Keleivio patikėtinių susirin
kimas, kurio dalis buvo skir
ta 90 metų sulaukusiam Sta’ 

. ... , , siui Michelsonui, buvusiam
vadinamąjį 1 ark 1 laza lda' Keleivio savininkui, dabar 

Pagal jį )us nuguautasį j0 patikėtiniui, pagerbti.
ir užstatytas namais namaisj Ta prQga j Bostoną iš New 

Yorko buvo atvykę LSS 
centro valdybos pirminin
kas Jonas Pakalka ir Lietu
vos socialdemokratų delega- 

■ tūros užsieny narys Jonas

Pritarė Park Plaza
projektui

t

Miesto taryba patvirtino1- - - - - — • I

Inž. Romas Bričkus

V. Mačiulienė grįžo 
iš ligoninės

Vanda Mačiulienė po o- 
peracijos grižo iš ligoninės 
namo, bet dar visiškai nepa 

Į sveiko. Linkime vėl geros 
sveikatos.

ir užstatytas naujais namais
35 akrų žemes plotas tarp 
šių gatvių: Boylston, Essex, 
Harrison, Beach, Knapp, 
Kneeland, Stuart ir Arling=> 
ton.

Šio plano Įgyvendinimas Vilkaitis. Jų sveikinimo kal- 
atsieis $450 milionų. Bet išjbas išspausdinsime kitame 
to ploto miestas gaus kasmet; numery.
6 milionus dolerių mokesčių, 
vietoje dabar gaunamo pus
antro miliono.

i

čia bus pastatytas puoš’ 
nūs 1,000 kambarių viešbu
tis, apie 1,500 butų, visa ei
lė krautuvių ir ofisų.

Statler Hilton viešbutis,
The Little, Colonial ir Wal . 
ker namai nebus nugriauti.]

I

I

GINTARAS

Parduodami gintariniai 
žiedai, karoliai, sagtys, aus
karai ir paveikslai.

Dana Springhetti, Abing- 
ton, Mass. 02351. Telefonas 
583-9168.

(49)

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“.

Turime nedidelį kiekį lie
tuviškų kalėdinių atviručių, 
išleistų Lietuvių Skautų Są
jungos.

16 atviručiu su vokais kai-a. 
nuoja 2 dol.

i; A. J. NAMAKSY ii 

3 Real Estą te & Insurance
3 321 Country CIub Rd.
3Newton Ce.itre, Mass. 02159

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje i 
galima gauti Lietuvos ope-

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun

■.

• I

< >

<. 
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• • 
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Lietuvių Radijo 
Valanda

Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

(RUDOKIUTĖ) 
OPTOMETRISTt 

Valandos: 
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

TreČiad.eniais—uždara 
445 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS-
3

TEL. AN 8-21’24‘ į

\Dr. Amelia E. Rodd 
' >

I

I.
3
' ►
' I
' •
3

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
*###*****#**###########*##*##***#*

ros solistės Elzbietos Karde- čiam ivairius siuntinius į Lietu, 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu ne&Minčiame.

Laisves Varpas

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

< I

••

<1

K The Apothecary j 
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE i

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra
i ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

882 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL išskyrus šventadienius Ir sekm. 

jyĮ^opooce^^oosooooPooPoooooggcccoooec^sopaogeooopd
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į8 
i M & T OIL CO., Ine. t

641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

□^Krosnies’aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo [sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas
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už visus kitus indėlius moka

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

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

virš 210,000,000

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos alsikvies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. čia visų 
lėktuvų bilietai (air tiekėte) 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.
■u r

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

J*odarogifts Ine. skyrių 
Į į Bostone j

South Boston Savings Bank
ALFRE1) W. AR( HIBALI), PREZIDENTAS

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienu įspėjimo indėlius moka

Skambinkite

268-4662;
H

vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielines gamybos medžiagų, an- 
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vieloje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

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

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
; JONAS BTARINSKAS 
; 220 Savin Hill Avė.

Dorchester, Mass.
• Tel. CO 5-5854
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Flood Square. 
Hardivare Co. 

Savininkas N. J. ALEKNA 
828 EAST BROA1)WA\ 
8OUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4148 

Baniamin Moore Daiai 
Popieros Sianoma 

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys namams 

Reikmenys plumberiama 
vuoirie iralaii«« daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus 
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway

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

!•

v

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL 1NFORMATION 
{VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus 
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay

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

Darbo vai«.»uos: Kasdien
šeštadieniais

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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