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Mirė įžymus lietuvis 
inž. Antanas Novickis

kas, dr. J. Valaitis ir Altos Įgaliotinis \Vashingto ne dr. J. Genys

S. Kudirka drąsiai kovoja
ir

Senųjų 1971 metų pabai-. Jo žmonai Birutei, dukrai 
ga užsienio lietuvių visuo-* Živilei, sūnui Sigitui ir vi- 
menei buvo netikėtai liūd- šiem artimiesiems reiškiame 
na. Vos tik išlydėjus iš savo giliausią užuojautą, 
tarpo amžinojo poilsio prof.1
dr. Zenoną Ivinskį, ’jau atseJdetUVoje mirė 
.kė kita liūdna žinia —gruo’, 
džio 28 d. 9 vai. 20 min. ry-• prof. V. Ruokis 
to New Yorke mirė įžymus
visuomenininkas inž. Anta-I Gruodžio 26 d. mirė bū
nąs Novickis. į v£s ilgametis Lietuvos že-

j mės Ūkio akademijos dirvo-_________________________
Velionis Jjuvo gimęs 1894 žemio katedros vedėjas. Lie _i Altos centro vaidvba S€di iš kairės j desinę; K Kleiva gar5ės pirin L šimutis, pirm. dr. K. lk>-

tu\ Os Mokslų akademijos! bejjs p Dargis. dr. K. Šidlauskas. Stovi: T. Blin stiubas, dr. V. Šimaitis. V. Mažeika. J. Skorubs- 
narys korespondentas, nusi-į 
pelnęs mokslo veikėjas, res
publikinės premijos laurea- 

Rygos politechnikume, vė-'tas prof. Viktoras Ruokis,!
liau Maskvoje. 1916 m. bu-* gimęs 1885 m. kovo 11 d.in . >T iz i • >-*-

v, a, Ignalinos rajone \ Pakistane nusavino \ftauja sąlygą karui new i orke apipiešėvo rusų mobilizuotas, daly- 6 J į i
vavo fronte, lankė karo mo-* Jis buvo baigęs O(iesos didžiąją pramonę Vietname baigti du viešbučius 
kyklą, o 1919 m. grjzęs į unjv gamtos fakultetą ir dar

Jis pasirašė pareiškimą tarptautiniam Raudonajam

Kryžiui, kuriame reikalaujama ištirti nežmoniškas kalini■ ■
mo sąlygas. S. Kudirka yra dalyvavęs ir ankstesniuose 

protestuose ir bado streike, už kurį sunkiai baustas.

m. sausio 23 d. Diržių kai
me, Žeimelio valse., Šiaulių 
apskr. 1913 m. baigęs Min
taujos gimnaziją, studijavo Nuotrauka V. Noreikos

Simas Kudirka

nių proteste prieš Žmogaus 
i Teisių Deklaracijos laužymą 
Į Sovietijoje ir trijų dienų ba
do streike, kurį paskelbė 30 

; minėtos stovyklos politinių 
į kalinių gruodžio 10 d. J.T. 
; Žmogaus Teisių Dienos pro- 
! ga-

Tada proteste ir bado
; streike dalyvavę kaliniai bu
vo skaudžiai nubausti: aš
tuoniom dienom uždaryti į 
karcerius, neleista jų lanky
ti artimiesiems ir įteikti bent 

, kartą per metus papildomo 
maisto paketėlį.Naujasis Pakistano prezi,; Prez. Nixonas savo kalbo- Kalėdų rytą plėšikai išsi- JLietuvą. įstojo savanoriu j 

Lietuvos .kariuomenę. 1930 t .
m. išėjo į atsargą pulkinin- 'j plieno, naftos, elektros ir ke-
ko leitenanto laipsniu. Karo; Velionis vra dau°- nusi-i1^ kitų rūši^ didži^ im°-inžineriją jis yra studijavęs pelnęs Lietu;-os žendg ūkiui,! ”?•» nacionalizaciją. Nusa- paleisti visi JAV belaisviai,
Prancūzijoje, statybos inži- naruošdamas dau°- tos sri :vlntos ir tos bendroves, ku- dabar esantieji siaurės Viet- . £. z pasenę \51a1 Pina 
nienaus laipsnį įgijęs Vyau- J į XiXtu (Us , rofeso-< turtas siekia per 2 mil. name. Jis jau nebeminėjo 21avo 
to Didž. univeitet, B dau-į ^eib- n- kurio..vienasas į seniau pajamos są.ygos

gvbės visokių pareigų gale- damas daug savo srities ras- P1110 tu*\ daugiau ne Pį^ę, kol P. \ įeinamas pajėgs 
tume paminėti, kad velionis j tų laikraščiuose ir atskirais i serų- Svetimųjų \ aisty bių( pats save apginti

Maskvos Žemės Ūkio insti- dentas Ali Bhutto paskelbė je per televiziją pareiškė,, nešė iš Drake viešbučio apie
kad JAV paliks Vietname; $15.000 
25-35,000 karių tol, kol bus,

b-vės neliečiamos.
yra buvęs ir Aukštųjų xan-į e iai . , į Dabar kas mėnuo išveža-
nmkų kursų bei Karo mo-j y Ruokis nuo pat jaunų: Primintina, kad Pakista- ma iš ten po 22.000 karių.

dienų ne tik domėjosi visuo-*! no stambioji pramonė pri-j Vasario 1 d. 
mnniniuie raiVoloic Bot- iv : klausė 22 šeimoms ii kad • liks 139.0(

kyklos lektorius, ir Lietuvos' 
generalinio štabo IV sk. su
sisiekimo vedėjas, ir prezi- menimais reikalais, bet ir 

aktyviai visuomeninėj veik 
dento dr. Kazio Griniaus ad-i }oj dalyvavo.
jutantas, ir statybos depar
tamento direktorius,, ir 1941 
m. Laikinosios Lietuvos vy
riausybės susisiekimo minis
teris, ir vėliau Vliko kultū
ros tarnybos valdytojas, be 
to, dalyvavęs įvairiose dele
gacijose, dirbęs draugijose.

Hoffa pasidarė 
milionierius

Vietname be- 
i liks 139.000 JAV karių, 

j iš jų jau seniau buvo atimti i
! užsienio pasai ir įsakyta sa- Prezidentas pareiškė, kad 
vo kapitalus iš užsienio per- paskutiniųjų dienų Š. Viet- 

; namo bombardavimą jis įsa- 
j kė dėl to, ką-1 šiauriečiai už
puldinėjo r ginkluotus JAV 

! žvalgybos lėktuvus ir telkė 
savo jėgas puolimui.

kelti į Pakistaną.

Grįžo namo šnipas 
Čebotarevas

Inž. A. Novickis yra ir Vy. 
ties Kryžiaus kavalierius.

Nuo Mintaujos gimnazi
jos laikų jis bendradarbiavo 
spaudoje, — .rašė Rygos 
:GąĮ:sę,jf,įetųvos. Žiniose. Ka
lyje, JAV-se būdamas — 
Naujienose. Vienybėje. San-

Iš kalėjimo paleistas bu
vęs transporto unijos pirmi- o t .
ninkas James Hoffa nutarė Sovietų snipas Cebotare-; $1X01108 pažadėjo

nesinaudoti unijos jam pa- kurls buvo pa- j
skirta metine $70,000 pen-! be«?s 18 8°Yletli mi,slįos- Brandtui?prašė politines globos, iš

davė visą eilę sovietų šnipų Prezidentas Nixonas pasi. 
ir buvo atgabentas net į A-įtarimuose su V. Vokietijos 
meriką, „apsimąstęs“ vėl, kancleriu Brandtu pažadėjo 
nutarė grįžti į Sovietų S-gą.: jam nesudaryti atskiros su- 
Toks jo „apsisprendimas“ i tarties su Sovietų Sąjunga 
čia sunkiai suprantamas nes-kariuomenžs Europoje ma-

$70,000 pen-i 
sija, bet pasiimti ją vienu 
kartu. Tuo būdu jis gaus 
daugiau nei milioną dolerių.

Britanija nutarė pasi

Protestuojantieji kaliniai 
tada buvo iškėlę 'juodu kas
pinu perrištą Jungtinių Tau»

Kaip praneša užsienio 
spauda ir radijas, šiomis 
dienomis Maskvoje užsienio tų vėliavą, 
korespondentams ir žinių a-J 

Piene viešbučio. Viešbutis i gentūroms sovietų žmogaus. Nors už protestus ir sun- 
buvo uždarytas, bet juos į- 'teisių gynėjai išdalijo devy-Įkiai baudžiami, dabar Simas

Sekmadieni 4 vai. rvto 4

gražia masina prie

leido, nes jie pasakė, kad 
turį ten užsakytus kamba

rius. O kai Įleido, tai gink
lais privertė jiems paklusti
sargybinius ir kitus tarnau- tarptautinį Raudonąjį Kry- 
tojus. Tada jie iškraustė a- žiu. prašant ištirti baisias 
pie 50 seifų, iš kurių susisė- tos stovyklos kalinių gyveni
me apie milioną doleriu pi-‘ , .. .* . , v- • • ‘ mo salvgas. Tarp tu pareis-nigais ir vertvbemis. i,. —. .. f - 1 .

' kimą pasirasiusių kovotojų

užsienio spauda išskirtinai i taip. kad palaipsniui žmones 
mini Simą Kudirką, ta pro-f paverstų išgąsdintais ir pa

klusniais gyvuliais, galim

nių drąsių Mordovijos vergų 
stovyklos kalinių pasirašytą 
6 lapų dokumentuotą pareiš-

Kudirka ir dar astuoni kali
niai savo pareiškime vėl ke
lia aikštėn Mordovijos res-

kima, kuriuo kreipiamasis i Paikos Potmos kalinių sto
vyklos nežmonišką režimą. 
Jų pareiškime tarp kitko ra
šoma :

„Visa suimtųjų stovyklos 
sistema yra suorganizuota

Valdžia siūlo remti 
laikraščius čiais be jokio pasipriešinimo 

vykdyti visus įsakymus.“Italijos vyriausybė pasiū
lė parlamentui priimti Įsta 
tymą, kuris leistų nuostolių 
turintiems laikraščiams pa
skirti pašaljią ir tam reikalui 
numatyti $160 mil. Mat, Ita
lijos laikraščių leidėjai ne
suveda galų su galais.

79 laikraščiai ten turi 5.6 
mil. skaitytojų. Taigi, tiktai; 
kas devintas italas skaito 
laikraštį.

Europoje mažiau skaitan. i 
čių tėra Ispanijoje, Portuga-į 
lijoje. Jugoslavijoje, Alba-i

L. Šukytė dainuos 
"Pajacuose“

ga vėl plačiau pakartodama 
visą jo tragediją. Primena^ 
ma, kad Simas Kudirka jau 
anksčiau yra dalyvavęs kali. _

„Kaliniai ilgus metus yra 
laikomi pusbadžiai arba vi
siškos bado mirties grėsmė
je. Iš oficialiai skelbiamų 
dienos maisto 2,413 kalirijų 
mes tegautame vos puse tos 

: normo“, rašoma pareiškime.
Solistė Lilija šukytė sau I Pareiškhfr^'Hin^Uytcj^' ir 

šio 12 d. Metropolitan ope- į Ritos stovykloje vartojamos 
roję dainuos pagrindinę j žmogaus naikinimo priemo- 
Neddos partiją „Pajacuos“. ’ nės. kaip šaltis, medicinos 
Toje operoje dalyvauja gar-’j pagalbos stoka, sunkios dar- 
susis tenoras Corelli ir kiti j bo sąlygos,
pirmaeiliai solistai.

šia proga užsienio spauda 
pabrėžia, kad Vakarų kores
pondentams tų stovyklų gy
venimo pažiūrėti neleidžia
ma ir žinios gaunamos ap» 

Romos savivaldybė, nore. Žinovai apskaičiavo, kad linkiniais keliais, dažniau*

ten jo laukia tiktai kulka i -
V Z i Z

pakaušį, žinoma, jeigu jis: 
kuriais nors sumetimais ne-

daroje ir kt. Jis yra sureda-} traukti iš Maltos salos Vi
duržemio jūroje, nes nesusi
tarė su Maltos valdžia dėl 
atlyginimo už tą bazę. Mal- 

JAV-se velionis yra dar-’ ta ilgus metus priklausė Bri- 
bavęsis SLA. Sandaros, vals-’ tanijai, ir ten buvo įrengta
•tiečių liaudininkų veikloje I stipri laivyno stovykla. Nuo ! mui ir toje sąjungoje JAV’
bei kitose kultūrinėse srity-; 1964 m. Malta tapo nepri-į Prancūzijoje mirė garsu-į atstovu paskvrė buvusi fi- 
se. Būdamas nepaprastai; klausoma valstybė. Aišku, sj» dainininkas ir aktorius j narsų ministerį David Ken- 
draugiško būdo žmogus, jis į dabar ten bandys įsistiprin- Maurice Chevalier, 83 metų' nedv.
buvo plačiai visų pažįstamas i ti sovietai, kuriems pinigų»amžiaus. Jis buvo ilgiausiai'

gavęs eilę savo specialybės 
leidiniu.

žinimo reikalu, o taip pat 
tartis įvairiais kitais abu

, . .. . kraštus liečiančiais klausi-
buvo čia sovietų specialiai, majs Prezidenta9 taip pat 
atsiųstas. ■ pabrėžė NATO sąjungos rei-

■■ —.....—----- į kalineumą Europos saugu-

z /

plačiai visų pažįstamas į 
ir mėgiamas.

|tuiuiau». uis uuvu ilgiai
karo reikalams negaila. J scenoje išsilaikęs ir publikai

nijoje ir Turkijoje. Po 4 spektakliu šukvtė ii

I
— i

f važiuoja vėl Europon.

šiai iš sovietinio pogrindžio 
vaikėjų ar buvusių kalinių.

dama, kad mieste mažiau1 JAV-se išauklėti ir išmoks 
važinėtųsi automobiliais, nu- linti du vaikus tėvams atsi 
tarė 9 dienas keleivius ne- eina $80,000, o jei pridėti irj 
mokamai vežioti miesto au- tą sumą. kurią motina būtų

Šelpiamieji, bet pajėgūs 
* * * ' dirbti (tokių yra 2.6 mil.) '

Kainų komisija nutarė bus verčiami registruotis . . _ . i •« i <
ištikimai lydėdamas ir glo-! B^h~FUi'e“« pakelti kainas 2.5<T ir darbui ar įsigyti naują pro.! tobu».. ,r stebėt., ar t„k,a uzd.rbus. tu. la.ku. kol va.
Entiamas narfl1v«o..a KtzAg1”00** miami oeacn, ria.Pj_____ ________ , ______ , -r_____ i:_______ ...- priemone padėtų siekiamam kus išaugino iki 14 metų am

Nepalankiausiomis antro-
* * nenusibodęs aktorius.

Vytas Gerulaitis, 17 metų 
varjopasaul’niokarosąiygomis;^,,^,; ,Iuko ,eni,o 

ištikima, lydėdamas ir glo-;. bo,e Miami 
bodamas paralyžiaus ligos , rį<Me da| 256 .
pakirstą savo žmoną Btnttę, friau>i žaidžjai ieki fi ,
ja nuoširdžiausiai rupinda- . . . i -aja ruosiraz.ausia. ™P«nda-; varž ba, ,ahnįjo ita d«
masis ligi paskutinių savo , Bara2utti. Vyt«, nenu.i-l 
gyvenimo dienų. inz. A. N’o-i „,ena ir žada kilai, met>il 

čia vėl varžytis ir laimėti.

dar pridėti pakeltus mokės- fesija. Tas nelies senių, vai 
čius ir namų gerinimo išlai- kų iki 16 -m. i ar motinų su 

mažamečiais vaikais.

• i • « * . iticiiavickis nusipelne negęstan-, - 
čios pagarbos ir visų atmini-

išliko kčii cioio •
vingo žmogaus pavyzdys. J Dar niekur nespausdintus IR VISIEMS, KURIE MUS SVEIKINO KALĖDŲ IR 

prezidento Hardingo meilės
Jis palaidotas gruodžio 31 laiškus, kurie buvo atrasti, NAUJŲJŲ METŲ PROGA 

d. Brooklyne, Cypress Hills teismas uždraudė spausdin-
kapinėse. ti iki 2014 metų. Keleivio Leidėjai, Redakcija ir Administracija

DĖKOJAME SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS

Be kitų. apie vergų sto
vyklų pragarą yra plačiai

........................ parašęs buvęs jų kalinys A-
tikslui. žiaus, tai dviejų vaikų adk-į^toiij Marčenko savo už-

* * * ’ įėjimas ir mokymas atsieina i ^eny JŠėjusioj knygoj „Yla-
Šiaurė, Vietnamą ameri-' liudijimas“. Dabar šiame

kiečių karo aviacija penkias! * * ’
dienas nepaprastai stipriai Buvęs Italijos prezidentas 
bombardavo. Buvo (laužomi socialistas Saragat, dabar

Simo Kudirkos ir kitų pasi
rašytame pareiškime Raudo-* 
najam Kryžiui tie liudijimai 
dar kartą patvirtinami.

aerodromai, transporto prie- 73 m. amžiaus, pareiškė, jog I
monės. priešlėktuvinių rakė grįžtąs į aktyvią politiką ir Simo Kudirkos kančios, 
tų įrengimai. Dabar, tikri- tikisi būti išrinktas socialde- vėl iškeltos spaudoje, turėtu 
nant bombardavimo rezul- mokratu partijos pirminin- pakartotinai badyti sąžine 
tatus, pasidarė neaišku, ar ku. Tą partiją jis į«teigė j tu pareigūnų, kurie Kudirką 
norėto tikslo pasiekta. 1947 metais. j išdavė sovietams.
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Visi kviečiami talkon
BRANGŪS LIETUVIAI.

Jau daugelis metų suėjo, kaip mūsų tėvynė pavergta. 
Daug pastangų padėjome, kad palengvintume mūsų tėvų. 
brolių ir artimųjų likimą. Kiekvienas Lietuvos laisvinimo 
darbas prasmingas ir nepraeinantis, nes mes tikime į tei
sėtumą, kuris tautų istorijos eigoje visada laimėdavo prieš 
neapykantą, žiaurumus, v ą ir smurtą. Tikime i Lietu
vos saulėtą ateiti. Tai mums duoda jėgų.paskatina nenu- 
grimsti i apatiją ir kiekvieną dieną su saulės patekėjimu, 
be savo kasdieninių rūpesčių, skirti dali savo minčių, 
veiksmų ir darbų kovai už šviesesnę Lietuvos ateiti

Sutemos, supančios mūsų tėvų žemę, nėra be pro 
švaisčių. Sunkūs, juodi kaip debesys prisiminimai apie 
begalini skausmą, matant kankinių kameras, traukink 
vilkstines i Sibirą, mirštančių ir žudomų veidus Rainiuose 
Praveniškėse, Červenėje, Katyne, mus nepalaužė ir kol 
būsime gyvi. neišblės iš mūsų sąmonės ir skatins i darbą 
ir kovą.

Sibire ir tėvynėje esantieji mūsų broliai turi žinoti, 
kad mes girdime jų šauksmą, atjaučiame jų vargus ir ko
vojame dėl jų.

Daug sykių didžiosios valstybės neišgirdo mūsų bai 
so. Lietuva liko dviejų dehumanizuotų valstybių — Sovie. 
tų Rusijos ir nacinės Vokietijos — kruvina arena, tačiau 
tikime, kad ji prisikels ir gyvens.

, karų Pakistanas, o rytuos—
Rytų Pakistanas, kurie suda
rė vieną valstybę.

I Bet ir šias dvi Pakistano 
dalis tejungė tik bendra ti
kyba, o gyventojai buvo 
skirtingų tautų ar genčių,
skirtingų papročių ir kalbos/ | 
Rytų Pakistane, dabar pasi
skelbusiame nepriklausoma 
Ba ng! a Desh (Bengalijos) ’ 
valstybe, gyvena apie 75 mi
lionai žmonių, o Vakarų — 
tik apie 50 mil., bet Vakarų 
Pakistano plotas daug di
lesnis už rytinę sritį.

Rytų Pakistano plotas y- 
a 55,126 k v. mylios, taig 

jis tik du su trupučiu karto 
lidesnis už Lietuvą, bet ja
me, kaip minėta, gyvena a 
pie 75 mil. gyventojų. Tai 
;al tankiausiai gyvenama 
zieta pasauly—net po 1,300 i 
■monių vienoje kvadratinėje 
nylicje 1

Apie SOS gyventojų ver
žiasi žemės ūkiu. Augina 
iaugiausia rvžius. bet nesu-
geba jų dar tiek užsiauginti, 
kiek reikalinga
Pakistaniečiai augina ir 
batos, bet 
produktas -

Keleivio p'tikėt ri.;:. ('J.yvavę 1971 m. gruodžio 12 d. posėdyje, 
buvo p ini. t ■ ir Stisšą JMichelsono 90 metu amžiaus 

sukakti*. is k; i ė i deši 3$ sėdi Marija Strazdienė, Stasys Michel- 
• senas ir poleonas Jonaška. Stovi Jackus Sond••«., Povilas Brazai- 

tis. Jenas Vilkaiti.- (svečias) ir Jonas Pakalka. Trūksta Vinco 
I Anestos, \->s .'.ne- f atės ir Antano Valeikos ( jis fotografavo).

maistui, i

svarbiausias
ar-į
ju<■ v w j

džiutas, kurio!
Kiekviena mūsų pastanga, kiekvienas Lietuvos lais- pluo.-tas yra labai stiprus, to-j 

‘ 1 dėl jis vartojamas laivų bu-Įvinimo darbas yra prasmingas ir geras, kaip gaivinantis’ J1
ii geras vra lietus žemei. iėm», viivėms. spaganū irs

» kt. Krašto pramone labai i 
Amerikos Lietuvių Taryba, vykdydama savo pagrin-j ^en^a, joje dirba vos 200, 

dinius tikslus — siekti pastovios taikos, pagristos teisin-i žmonių, o viso n.ia>to e-
gurno, demokra .jos H- laisves pagrindais Kovot, dėl Lie-, 2(|() į;i|ov'aI Esama . 
tuvos laisves, dėti visas pastangas, kad butų sustabdytas šiek tiek anglies. Taigi

li
nkis

lietuvių tautos naikinimas, trėmimai, rusifikacija, siekti, ja/aj atsilikęs o dabar kar 
kad būtų grąžinti iš vergu stovyklų ištremtieji ir kalina- jr visai suardytas, — susisie- 
mieji, — paruošė peticiją dėl Lietuvos okupacijos, religi- žinias sutrikęs, daug gyven 
jos persekiojimo ir Simo Kudirkos neteisėto nuteisimo, viečių sudeginta, viskas su- 
Ją norima Įteikti prez. R. Nixonui prieš jam išvykstant į lyginta su žeme.
Sovietų Sąjungą ir Jungtinėms Tautoms.

Taryba prašo visus lietuvius padėti jai šiame darbe— 
peticiją pasirašyti, išplatinti, surinkti kuo daugiausia pa 
rašų savo ir savo draugų svetimtaučių tarpe ir kuo sku
biausiai ją grąžinti.

Pažymėkime dar, kad apie 
80 gyventojų yra beraš
čiai. Taigi, padėtis visai 
liūdna, o krašto valdžia ne
sirūpino ją pagerinti.

Sujungtomis gretomis mes greičiau įvykdysime mū
sų bendrą tikslą, dėl kurio kovojame, skiriame savo lėšas 
ir darba.

’ Nors vakarinėje dalyje 
gyveno krašto gyventojų 
mažuma, bet jie buvo agre
syvesni, centrinę visos šalies 

' valdžią pasigrobė į savo ran-
Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę gyvybės auka tesujun- kas ir rytinę dalį — Benga- 

gia mūsų širdis, mintis, veiksmus į nesibaigiamą tautos lija valdė beveik kaip savo 
! koloniją. Pavyzdžiui, vaka 
1 rirei daliai tekdavo beveik 

ba 70(i valstybės biudžeto/
! nors joje gyventojų buvo 
s mažiau, negu rytinėje daly. j 
j Iš 10 karių 9 buvo iš Vakarų J 
! Pakistano. Iš Vakaru Pakis-

istorijos grandinę!

Amerikos Lietuvių Tary

Gimė Bengalijos valstybe
ptano buvo daucuma aukštes-

Maža valstybių yra gimę vietos žmonių norą, nes vi-‘nių ir žemesnių valdininkų,;
be skausmų ir kraujo pralie. sos tautos nori būti nepri 
jimo, bet nedaug valstybių klausomos. Nors ten nepri- 
tekentėjo ir tokius gimdy- klausomybės sąjūdis buvo 
mo skausmus, kokius teko iš- senas ir reiškėsi įvairiomis 
kentėti ką tik nepriklausoma formomis, bet tik po antro- 
pasiskelbusiai Bengalijai— Jo pasaulinio karo pasilpusi 
Bangia Desh. Kol kas ji dar, Britanija sutiko patenkinti 
vystykluose, ją dar tepripa Indijos žmonių troškimą ir 
žino tik viena Indija, joje 1947 m. davė Indijos kolom- 
dar tebėra svetima Indijos jai nepriklausomybę, 
kariuomenė ir dar visiškai į
nepasibaigė karo meto žiau-Į Deja, ir nepriklausomybę 
rūmai. Jos ūkis. galima sa-!§’avus> dar neatėjo kraštui 
kyti, visiškoj suirutėj. Nėra! palaima. Indijos pusiausa- 
dar ir tokios valdžios, kuri‘ ks — daugiau nei 500 milio. 
būtų tikra dėl savo ateities, ! žmonių gyvenamas kras- 
žodžiu. kaip ir kiekvieno'tas, gana skirtingų genčių, 
gyvo sutvėrimo pirmosios' kalbos dialektų ir svarbiau- 
dienos yra labai pavojingos,
tokios vra ir dideliuose ken-

buvo norėta valdžios įstai-į 
gose i vesti bengalams sveti.; Minint Stasio Michelsono 9(1 metu amžiaus sukakti 19
mą urdu kalba ir net už-i
drausti skaityti pasaulinio! , ... .. , , 4 . . , . , ., , . . r., ; ir Jonu Pakalka. Apačioje —sukaktuvininkas ir Jackus banda.garso bengalų poeto įrfilo-! r

?ofo Rabindranat Tagore 
raštus. Žodžiu, rytinė dalis, 
dabartinė Bengalija, vakarų 
pakistaniečiu buvo visaip iš
naudojama ir engiama, to
dėl ten brendo ir 
nė neapykanta ir noras rusi 
kratyti vakariečių jungo.

gruodžio 12 d. Viršuje sukaktuvininkas su Jonu Vilkaičiu (k

* * *

šia — tikybų. Čia jau per 
amžius musulmonu tikybos

1970 m. gale pirma kartą 
Pakistane įvyko laisvi visuo
tiniai rinkimai. Juose daugu. 
ma atstovų buvo išrinkti va
dinamosios Awami lygos 
kandidatai. Bengalijoje iš 
169 jai skirtu atstovu minė
tos lyno? kandidatų buvo net 
167. Tai Ivgai vadovauja 
šeikas Mujibur Rahman. Jis 
socialistas, komunistu nrie

kai valdęs Yahya Khan vis dydį galima spręsti jau tik 
delsė šaukti išrinktąjį parla- iš to, kad, gelbėdami savo 

. mentą, nes jame daugumą gyvybę, iš Rytų Pakistano
vis didės- SU(;aię RVIų Pakistano į Indiją per trumpą laiką pa- 

atstovai ir būtu galėję pra- bėgo apie 10 milionu žmo- 
vesti rytinei daliai naudin- nių. Tūkstančiai jų mirė pa
grįs nutarimus. Parlamento kely nuo bado. choleros ir 
nešaukiant, Bengalijoje ki- kitų ligų. Jie užtvenkė Iindi- 
lo vis didesnis nepasitenki- jos pasienio vietoves ir Kai 
nimas ir net partizaninis ju- kutos apylinkes, Indijai pri
dėjimas. nukreiptas prieš trūko maisto jiems maitinti 
centrinę Vakaių Pakistano ir patalpų priglobti. Ir Jung- 
rankose laikomą valdžią, tinių Tautų, paskirų valsty- 
Tada diktatorių Khan ėmė- bių bei labdaros organizaci- 
si griežčiausių priemonių jų pagalba tebuvo šiai pabė_ 
prieš benga^ėč r tttišvės są gėlių masei tik lašas i jūrą. 
judi ir pradėjo ii ginklu slo-
pinti..

VOKIETIJA p 

Išrinkta nauja LB taryba

pasiekti to, kad jis taptų ne- 
piįklausomas ir, žinoma. In=« 
dijai paklusnus. Tuo būdu 

‘ žymiai susilpnintas Indijos
, priešininkas, su kuriuo jau! V. Vokietijos lietuviai 

kelis kartus teko kariauti ir lapkričio 23 d. koresponden- 
į turėta kitokių nesusiprati- ci^kt^būdu riųki) LitttoVUj. 
; mų. Be to. Rytų Pakistano 1 BidrųMautenlės' rtaiVtį.J ff-| 
* gyventojus su Indija siejo iri rinkti reikėjo 15, kandidatų
j jų kilmė, nors tikyba ir sky
rė. Bat dauguma Rytų pakis- 

. tano žmonių buvo bengalai, 
1 o jau 25 mil. bengalų, Pakis- 
tanui ir Indijai atsiskiriant, 
buvo priskirti Indijai, nes 
jie buvo hindų tikėjimo. 
Visa tai dabar paskatino In
diją pasinaudoti proga.

Reikia pasakyti, kad Indi
ja tokiai progai iš anksto ir 
ruošėsi, sudarydama pagal
bos bei „draugiškumo“ su- 
tartį su Sovietų Sąjunga, iš 
kurios šio karo metu sulau
kė stiprios diplomatinės ir 
karo medžiaga paramos. Gi 
Pakistanas, atsvarai turėjęs 
atitinkamą sutartį su komu
nistine Kinija ir žodžiais re
miamas JAV-bių, nuo to ne
daug tesustiprėjo. Jo karo 
pajėgos buvo daug silpnes
nės negu Indijos, ir po 14 
dienų kruvinų cusirėmimų 
teko kapituliuoti.

buvo 27.

Rinkimų komisija išsiun
tinėjo 906 balsavimo lape* 
liūs, grįžo 685, iš jų galio
jančių buvo 647.

Į tarybą išrinkti: V. Šar
ka (Gavo 440 balsų). V. 
Natkevičius, B. Liubinas, J. 
Valiūnas, A. Bernatonis. V. 
Bartusevičius. A. Bunga, J. 
Grinius, A. Lingė, J. Luko
šius, J. Barasas. R. Baliulis, 
V. Bylaitis, F. Skėiys ir A. 
Palavinskas (bavo 270 bal
sų). Jų tarpe yra 5 mokyto
jai, 4 kunigai,fėb'" ’ 
sininkas, frtŽinHri-Ufe .SfcnkcĮ1J 
Daugelis jų -buvo ir' senojoj; t 
taryboj. n»Irr ; V 5

LB darbuotojų suvažiavimas
Gruodžio 10-12 d. Romu

voje ir Lorsche posėdžiavo 
LB apylinkių pirmininkai, 
sekretoriai, vargo mokyklų 
mokytojai, krašto tarybos 
referentai, valdybos įgalio-

Karui prasidėjus. Pakista- tiniai prie kraštų vyriausy- 
no bengalai dar Indijos teri- bių. Viso labo dalyvavo 24 
torijoje paskelbė Bengaliją apylinkių vadovai, 4 vargo 
nepriklausoma valstybe — mokyklų^mokytojai, 6 tary- 
Bangla Desh, sudarė vyriau, bos referentą/ 5 įgaliotiniai, 
sybę. Dabar ji jau persikėlė visi VLB valdybos nari ai ir 
į Bengalijos sostinę Dacca. kt.
Ją pripažino Indija. Vakarų
Pakistano diktatorius Khan Iš Vovietijos LB valdybos 
pasitraukė. Jam gresia teis- informacijose paskelbti to 
mas. Pakistano valdžios suvažiavimo aprašymo ma- 
priešaky atsistojo buvęs už- tyti, kad visur veikiama, 

į sienio reikalų ministras kiek pajėgiama. Bendruo-
• Bhutto. Jis paleido iš kalėji- menei priklauso tik dalis lie- 
I mo Awami lygos vadą šeiką tuvių. Jei apylinkėje yra 75 
: Rahmaną. Dabar su juo ta- nariai, tai ji laikoma viena 
; riamasi, tikintis Bengaliją iš didžiausių. Štai Hageno 
į dar kaip nors sugrąžinti į apylinkėje gyvena apie 100
bendrą Pakistano valstybę, lietuvių, o Bendruomenei te=

Į suteikiant jai pageidautą priklauso 39. Memingeng y- 
; autonomiją. Bet sunku pati- ra 250 lietuvių, o apylinkė 
j keti, kad po tokių kruvinų j- narių teturi 64. Hamburge , 
i vykių vienijimo pastangos lietuvių yra apie 500, o LB r 
į pasisektų. Vargu dabar ben- narių tėra apie 60. Panašus 
Į galai norės paskelbtą nepri. vaizdas ir kitur.
Į klausomybę keisti tiktai į au-
!-tonomiją. j . Lietuvių mokyklos yra
i * * » tikros vargo mokyklos. Jas
5 Bengalija su 75 milionais lanko po kelis ar keliolika
• gyventojų būtų viena didžių- vaikų. Į Miuncheno mokyk- 
; jų valstybių. Nėra abejonės/ 3 vaikai atvažiuoja net 70 
' kad joje didelės įtakos turės kilometrų. Joje yra viso la-
Indija. Jos kariuomenė tebė-1 ko 7 mokiniai. Mokykla vei. 
ra Bengalijoje ir dar nežL kia šeštadieniais 2-3 valan
čia, kada ir kokiomis sąly-jdas. j
gomis ji iš ten pasitrauks. . . ,j
Tai pareis nuo to. kaip Ben-j JaurijmcčSekcija-" up.liąi 

971 m. i gali joje vystysis toliau poli=>, ruošiasi Aritr&jatri Pa’ūšaūlfd 
kairėj) J tiniai įvykiai, kokia bus jos. Lietuvių JauftitookdtiįmėkūfP 1 

valdžia, koks krašto politi- VokietijaLslrivtsdl’^įtštęvtL 
nis apsisprendimas. O čia kus parinkti Jaunimo 
veiksmingą valdžią sudary-. sekcijos, susitarus su LB 
ti nėra lengva, nes krašte I valdyba.
jau dabar reiškiasi daug 
skirtingų interesų: valdžion 
linkę veržtis visi — nuo pa
čių kraštutinių dešiniųjų ligi 
dvejopų komunistų: sovie
tinių ir kinietiškųjų.

Šiais metais numatoma su
ruošti Hamburge jaunimo 
vadovų kursus ir jaunimo su
važiavimą.

ŠVELNIAI PAMOKĖ

Praeitą savaitę Italijos 
prezidentu išrinktas įžymus 
kriminalinės teisės žinovas

Bengalijos padėtis šian
dien yra beveik blogesnės, 
nesu Lietuvos 1918 m. Y- 
pač. kad krašte dar vis vyks-j pro£ Giovanni Leone labai 
ta kruvino keršto veiksmai, Į nemėgsta netvarkingai apsi- 
kurių kol kas nei Bangia rengusių žmonių. Kai jam
Desh vyriausybė, nei Indijos 
okupacinė valdžia negali vB 
siškai sustabdyti. Taigi, net 
nabėgėliai iš Indijos neno
riai grįžta namo.

Vakarų politiniai komen
tatoriai sako, kad iš šio In
dijos - Pakistano karo nieko

būnant atstovų rūmų .pirnli- 
nlriku vasaros metu11 ktfriš 
nors atstovas į posėdį atei
davo be kaklaraiščio, tai Le
one tokiam atstovui pasiųs
davo gražai suvyniotą kak
laraištį, pridėdamas ir savo 
ranka rašytą raštelį, kuria
me tas atstovas būdavo pra-

Tokiai padėčiai esant, In
dija pasiryžo įsikišti į pakis
taniečių vidaus reikalus.

Čia prisimintina, kad tos 
dvi valstybės, tapusios ne-

tėjimuose gimusios naujos: žmonės piovėsi su hindų ti- 
Bengalijos dienos ir neaiški j kybos išpažinėjais, tad jie 
ateitis. Bet reikia tikėti ir. dabar negalėjo ir vienoje 
linkėti, kad ta naujoji dide-Į valstybėje sutilpti ir taikiai 
lė valstvbė greitai sulauktų [ sugyventi. Dėl to Indiją teko
šviesesnio rytojaus ir kad į skaldyti: ten, kur gyveno j šas. Rinkiminėje propagan- 
ji žengdama nenukryptų nuo hindų tikybos žmonių dau-Idoje Awami lyga skelbė, 
demokratijos principų. I guma buvo įkurta Indija, o Į kad rytinė dalis nori sava-

* * * ! musulmonai sudarė Pakista- rankiškai tvarkyti visus vi-.
Norėdami suprasti dabar. ną. Bet ir musulmonai gyve- daus reikalus, centrui palie-'Pakistano autonomijos ar 

tinius įvykius, prisiminkime no dviejose srityse, kurios kant užsienio politiką ir vi-!nepriklausomybės šalininkai priklausomos, per trumpą 
su laiką jau nekartą buvo gink
lo lais susirėmusios. Indija jau 

no ribose. j šaudomi be teismo ir kokios ne nuo šiandien galvojo Ry-
rl

Prasidėjo totalinis tero
ras, prilygstąs kruviniausių 
revoliucijų Įvykiams. Rytų

kui.uo piisjnininiiiic nv uucjusc .m imuos Kani užsienio poiiimą ir vi-; i.epriAiausoiny oes sanmnKa
bent keletą sios žemyno da-, viena nuo kitos už 1,000 my- sos šalies gynybą. Taigi te- bei tik įtariami palaiką si 
lies istorinių davinių ir kitų lių ir perskirtos hindu tikėii. norėta autonomijos Pakista- jais kokius nt ’ s ryšius buv<l.i.. T„ J ’ ‘ _  _ • • ... _ . . . . « - .

Bet Pakistana diktatorių
(iifJesr.es atlankos, ištisi kai- tų Pakistaną atplėšti nuo 
mai deginami. Apie teroro Vakaių Pakistano arba bent

nelaimėjo nei JAV. nei Ki-.^omas dOVanotą kaklaraišti 
nija, o tik Sovietų S-ga su-’. • • *4 1 T J • • i * OW«stiprino savo įtaką Indijos
pusiausaly, gi už visa tai In- ------- -
dija ir Pakistanas užmokėjo Paragink savo pažįstamu* 
savo žmonių krauju ir Javo- ii»iraiyti Keleivį. Jo kaina 
nais. metams $7.00. _____

iifJesr.es
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas Detroite

(Tęsinys)

Spaudos konferencija

Nepasakytum, kad jis gimęs ir augęs Kaune, bet nepasa
kytum, kad ir Bostone. Jis turėjo švelnų svetimą akcentą, 
bet buvo žodingas, sklandus ir nuoseklus.. Ak, ir labai 

' drąsus, nes pasakė viską, nieko i vilną nesupdamas.
Buvo beveik penkta valanda vakaro, kai antrasis po- Lo jo trumpai, tik apie penkias minutes, kalbėjo Ro- 

sėdis baigėsi. Pertraukai daryti laiko nebeturint, nes sep- mas Sakadolskis. Jis užakcentavo, kad "Antrasis jaunimo 
tintą valandą seimo dalyvių garbei buvo ruošiamas balius, kongresas vyks patriotinėje dvasioje, su lietuvių tautos
spaudos konferencija įvyko tuojau, kai tik nesuinteresuoti' simboliais, trispalve, tautos himnu ir bus duota svarstyti i 
asmenys apleido salę. Vlikui čia atstovavo dr. J. K. Valiu- Lietuvos laisvinimo klausimus bei įsijungimą į laisvinimo j 
nas, J. Audėnas, Jurgis Valaitis ir dr. J. Puzinas. Spaudą darbą. Jokios pašalinės jėgos nepakeis šio mūsų nusista- 
ir radiją surašau žvelgdamas aplink stalą, nesilaikydamastymo!“. Tai buvo ištrauka iš Kongreso rengimo komiteto 
alfabetinės ar kurios kitos tvarkos: Saulius Šimoliūnas,! visų narių parašais patvirtinto pareiškimo, kurią perskai- 
Vladas Mingėla, dr. Leonas Sabaliūnas. Algimantas Asta- Į čius, Sakadolskiui buvo gausiai ir ilgai plota. Toliau jis 
šaitis, Stasys Garliauskas, Vytautas Alseika, Jonas Simą-! papasakojo, kaip Simo Kudirkos įvykis sujaudino jauni 
navičius, Antanas Skilius, dr. Č. Kuras, Matas Naujokas, Į mą pernai Clevelande ir kaip jaunimas ieškojo atsakymų. 
Stasys BąnęVk. Ąįgįs Zaparackas, dr. A. Darnusis, Vacys ! kodėl Kudirka darė šuolį į Vigilant’ą, kodėl jis prašė prie- 
Urbonąs, drhMenrikas Brazaitis. Antanas Zaparackas, į globsčio, kodėl jis verkė. Jeigu vyresnieji nori jaunimo 

paramos, jeigu jie nori. kad vėliau jaunimas užimtų jų 
vietas, prašė pritarimo jų žygiams, supratimo, padrąsini-

LAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NSPETLIA-

-****#.:-<’ -...V

lį-yf..

Pedagoginio Lituanistikos Instituto baigusiųjų diplomą įteikimo iškilmėse Chicagoje Rimas
Černius, laimėjęs lietuviškojo švietimo premiją, kaip geriausiai mokęsis ir parašęs t- ,>!. d '.r’ią.

Nuotrauka V. Noreikos

Džiugios išleistuves
Juozas Skorubskas ir čia rašąs. Iš tikrųjų, tik pora ar tre 
jetas iš čia išvardintų asmenų, regis, nieko bendra nei su 
spauda, nei su radiju neturėjo, o visi kiti tikrai buvo mū-' mo, moralinės paramos“. "Jaunimo darbas ir širdis yra 
siškės komunikacijos atstovai. lietuvių tautos ateitis... Ačiū.“ Vis kas. Nuėjo į pirmą eilę

Čia ilgokai buvo aiškintasi (A. Astašaičiui užklau- ir atsisėdo šalia dr. J. K. Valiūno. O publika plojo, plojo, 
sus) dėl Kazio Škirpos raštų ir dėl jo demaršo valstybės j o Valiūnas spaudė šiam dar taip jaunam, bet jau taip su- 
departamente. Buvo paliestas Vliko leidinių klausimas, brendusiam ir išmintingam vyrui ranką

Gruodžio II d. buvo Chi lyko bakalauro laipsnį šie jo cenzą bei atitinkamo da-
šiuši darbą "Žmogų .gam
ta Bernai dc Biazdžionir p<>_ 
ezijoje“.

Danguolė Stočkutš, paia- 
;iusi darbą "( bica. '\ Auš
ros Vaitų parapijos istori

ja“

cagos Pedagoginį Lituanis-' asmenys: 
tikos Institutą baigusiųjų iš
leistuvės. Ji baigė 16 asme-i Gintaras Aukštuolis, pa

rašęs darbą "Lietuvių litera 
* J tūros iškilimas XX a. pra- 

Kristina Parėštytė, gyve-Į džioje“.

nų.

venanti Kanadoje, išėjo ne
akivaizdinio skyriaus bend
rinį kursą su pedagoginiais 
dalykais ir įsigijo pradinės 
lit. mokyklos mokytojo cen
zą.

Tai dabar prasidėjo diskusijos, kurios tęsėsi beveik 
valandą ir kurias tik pietų pertrauka sustabdė. Kaip mi- 
nėjau, labai įdomus, bet seimo delegatams ir labai aiškus, 

nimo tarp politinių veiksnių ir LB klausimas, radijo trans-. be didesnės kontroversijos dr. J. Puzino referatas buvo 
liacijos iš Muencheno, spaudos reikšmė Tautos Fondo tai-' beveik užmirštas ir tik retkarčiais vieno kito diskusimnko 
koje, šimtinių telkimo iš visų gyvųjų lietuvių politinei veik-; trumpai besiprimenamas. Viskas sukosi apie G. Karoso 
lai klausimas ir keletas kitų. Konferencija užtruko apie ; mintis. Pats pirmasis prof. M. Mackevičius už referento 
valandą. ' atvirą prisipažinimą, kad jaunimas nežino, kas yra Altą,

į LB ir net Vlikas, gerokai jaunimą pabarė, pagėdino, nes.
Pusė sekmadienio jaunimo ženkle : girdi, ir mes buvome jauni, bet mes domėjomės... (Čia G.

; Karosas tuojau atsikirto, jog jis nekalba apie jaunimo ak- 
Kad neišsimuščiau iš chronologinės tvarkos, turiu pa-* tyvą, o apie suamerikonėjusią lietuvių jaunimo masę), 

stebėti, jog su spaudos konferencija Vliko piimoji diena Dr. K. Karvelis stipriai pasisakė už G. Karosą ir už 'jauni- Pl»oply», Ramytė PKoplytė, 
nepasibaigė. Skubotai lėkė Vliko vadovai ir atstovai Į savo mą. Kazys Sudargas kalbėjo irgi už jaunimą, o Kazys Lmas Raslavičius ir Gaida 
viešbučius persirengti ir skubotai vėl daugumą grįžo į Lie- į Razgaitis vėl gerokai kritikavo. Toliau kalbėjo prof. Ba 
tuvių namus. Jų garbei čia buvo surengtas balius, koncer- jys Vitkus, dr. V. Misiulis. pref. J. Balkūnas, dr. A. Damu- 
tas, šokiai. Aš ten nebuvau, o iš kitų girdėtų gandų paža- gis, J. Daugėla, V. šarka, J. Valaitis. J. Audėnas, A. Ski- j mą išėjo, parašė pasirinkto 
dėjau neaprašinėti. Tad ir grįžtu prie seimo reikalų jau rius, A. Kasulaitis, dr. H. Brazaitis. A. Žiedas. Dauguma ; ^ab ko diplominius darbus 
sekmadienį, gruodžio 5 dieną. . G Karoso mintims pritarė, siūlė stipriai remti jaunimo ir !slpj° aukštesniosios litu-

Juzės Daužvardienės, kaip generalinio garbės konsulo, 
pareigų klausimas. Eltos informacijos, magnetofono nau
dojimas Vliko vadų kalboms provincijoj, darbų pasidali-

Živilė Bilaišytė,- parašiusi 
darbą "Algimanto Mackaus 
raštų bibliografija“.

Danutė Bruškytė, parašiu
si darbą

k tas

• ginklu pasipriešinti sovieti 
Dvejų metų programą iš- nei okupacijai?“, 

ėjo ir įsigijo pradinės litua
nistinės mokyklos mokytojo 
cenzą šie asmenys:

Loreta Grybauskaitė, Li- 
Jadviršytė, Andriusdij’a

Visockytė.

Visą (trejų) metų progra-

Diplomų įteikime 
buvo iškilmingas. Jis pru.de- 

Ar Lietuva galėjo tas M. I\. Čiurlionio
ninės poemos "Miške“

trauka. Ekiane buvo Vtur- 
Rimas Černius, parašęs lionio preliudas 'Vytis“. • 

darbą tema "Jurgio Gliau- ploniu įteikimui vadovavo 
dos'Liepsnos ir apmaudo ą- instituto rektorius p1' '• d -.

Petras Jonikas, direktorius 
para- Domas Velička ir Iek’orių 

Iras

u m f o- 
iš-

sočiai
Emilija Pakštaitė,

siusi darba "Pūkio Andriu- tarvbos sekr. Anh aru
šio 'Sudiev, kvietkel? apysa- Dundulis.
kos žodynas“. ' .

... .. Buvo sveikinimų, baigų-1
. Sa“lyte.- l,a,y,u- šieji skaitė savo diolominių

si darbą Lietuviai part.za- rta!.bu ištrauka? he; ka, ,I,i- 
nai antisoiįetineje kovoje . niu banflvmu navvzdžius ir

Jei kas, tik paskaitęs trečiojo posėdžio paragrafus, pastangas, vykdyti jo pageidavimus, įtraukti jaunimą į anistinės mokyklos mokyto-. Gražina Vindasiute, para- kitų rašytojų kūrmm-. 
bet pats posėdyje nebuvęs, bandytų suprasti šio poskyrio vliko sudėtį. Nuo spaudos stalo smagu buvo stebėti, kaip 
pavadinimą, vargu ar tikrai suprastu. Nes trečiojo posė- delegatų noriai ir karštai buvo kalbama apie jaunimą, 
džio darbotvarkės pirmasis, o iš viso vienuoliktas punktas Tikrai, tie du jaunuoliai, gražiai lietuviškai ir drąsiai į 
yra taip aptariamas: į pusamžius seimo dalyvius prabilę, veikiai tapo visų dėme-i

11. Lietuvos vadavimo pastangų derinimas ir olėti- sj0 centru. 
mas: Į

a) Vlikas kaip vyriausia laisvės kovų vadovybė,
b) Jo vaidmuo Lietuvos laisvinimo darbų padaloje,
c) Organizacinių Vliko darbų praplata,
d) Jaunųjų kartų domesys ir talka. —

dr. J. Puzinas ir G. Karosas.
Kaip matome, jaunajai karta skirta tik paskutinė ei

lutė. Kaip gi iš tikrųjų buvo? Ogi turėjome du referentus.
Pirmuoju, kaip pasakyta, buvo prof. d r. Jonas Puzinas.
Jo labai įdomaus, labai išmąstyto ir išsamaus 22 mašin
raščio puslapių pranešimo klausėme beveik valandą. Tai

Alfonsas

(Bus daugiau)

LOS ANGELES, CAL.

Iš Lietuvių protestantų 

sąjungos veiklos

Nakas

darė ilgesnį pranešimą apie 
naujai pasirodžiusios Z. By- 
činsko knygos "Jonas Hu
sas“ lietuviu kalbon verti-

'jis ir išdėstė viską, kas čia raidėmis a, b ir c pažymėta.; gėlės mieste veikia Lietuvių. . ..
Nėra jokios ąbejonės, kad jo pranešimas per mūsų laik Protestantų S-ga. Jos valdy-j J° m°kslą. J. Husas n sian- 
raščius ir žHmahiš pasieks plačias skaitytojų mases. Kas j bą šiuo metu sudaro pirm. f dien galįs būti mums visiems 
man asmeniškai šiame referate nepatiko, tai labai ausis į dr. M. Devenis, vicepirm. Vn pavyzdžiu, kaip savo krašto 
rėžiantys žodžiai padala ir praplata. Dar, dar "padala“— 1 Glažė ir J. Kutra, sekr. H.
lyg ir praeitų. Tą žodį bent jau Dabartinės lietuvių kalbos i Yčaitė-Petkienė, nariai J. 
žodyne randame, nors ir ne visai dr. J. Puzino norima ■ Glažė ir E. Sinkys. Praeitais 
reikšme (žodyne "padala“ reiškia padalijimas, skyrius:
Teksto, knygos p.). Bet jau "praplata“, kaip daiktavardis, 
nerado vietos nei minimame žodyne, nei Lietuvių k. va
dove. Tiek to.

Jeigu šiuo referatu būtų seimo referatų - paskaitų 
ciklas užsibaigęs, be jokios abejonės po jo būtų kilę ir gy
vos diskusijos. Bet, va. viduramžių ir senų žmonių minioje 
atsirado du jaunuoliai. Tai lietuviško jaunimo kelionių 
aplink Ameriką ir aplamai lietuviško jaunimo organiza
torius Gintaras Karosas ir Antrojo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso rengimo komiteto pirmininkas Romas Sa
kadolskis. Pirmasis vidutinio ūkio, apskritgalvis, akiniuo- 
tas blondinas ir šiaip jau iš^piįnlos tik savo jaunatve teiš- 
skiriamas, pilka eilute šiek tiek užsimaskavęs, kad, kol 
mikrofono nepasiekė, liko beveik nematomas. Antrasis, 
priešingai, apie dviejų metrų aukščio, stambaus sudėjimo, 
sunkios eisenos, vešliais tamsiais plaukais ir vešlia juoda

MŪSŲ RĖMĖJAI
i i

Atnaujindama Keleivio' 
prenumeratą, Martha Kug- 
rienė iš Girardville, Pa., už
prenumeravo 1 metams Ke
leivį ir savo pažįstamiems 
Pauliams is Cleyelando. O gjQS iaj^įeg premija, regis. Tarybos pirm. Jonas bniva- 
hio, ir dar pridėjo Keleivio bus pirmoji lietuvių išeivijos liūnas 1971 m. gu, Jž o ii 
kalendorių magaryčių. : švietimo istorijoje. Ji yra d. absolventų vakaro į/o. a 

500 dol. dydžio, skiria litua. Chicagoje.

Lietuviškojo šriet o 1 tUiJ

• •

premija
Šios rūšies premija, regis, Taiybos pirm.

K. J. Kudukis iš Londono, nistinių mokyklų mokytojų
Ontario. švenčių proga už- ieauįiui uį(i į; o tuo „a; Rimas Černius yra gnnes 

, v. . prenumeravo Keleivi 1 me- V. . ?195] IV 1 CKca 'ori. šiuo
'meto^bažnyčTi11 nenormalią “T D'oIank?nienei’ Ha’ mei. tari tebėra ‘nužeminta metu jis lanko Chicagos

ir ml,tone’ °" ; ligi apgailėtino lygio. Gi lie- versitetą, kur studijuota ft-
Marthai Kulienei ir K. &o'^kš- » šeštadieniais dir-

J. Kudukiui didelis ačiū už „-,.Q ba Chicagos Aukš temk* u d
prasmingas šventines dova
nas ir Keleivio parėmimą.

Keleivio administracija

metais sąjunga surengė dr- 
V. Sruogienės paskaitą apie

patriotas ir nenuolaidus ko
votojas dėl minties laisvės... 
Jis neišsižadėjo savo princi 
pų, bet veikiau pasirinko 
mirti ant laužo.

Radvilų viešpatavimą Lietu-i _
voje, kuri turėjo dideli pasi- Mok. V. (daže pen avė 

i Vasario 16-sios gimnazijos 
i Evangelikų Ratelio atsišau-J 

Gruodžio 12 d. įvyko pas- kim«> kartu ragindamas vi.
sus daugiau domėtis šia į- 
staiga. Čia buvo surinkta 
$60 kalėdinių auku būrelio

kurinis 1971 metais sąjungos 
narių susirinkimas. Prieš tai 
kun. M. Preikšaitis, jau kiek 
sustiprėjęs po jį ištikusio šir- veiklai paremti, 
dies smūgio. I-je Liuteronų; 
bažnyčioje atlaikė pamal
das.

Susirinkimas buvo srara

>je
mok - kb>,?e.mė nėra nė kiek mažesnė už . . _.

reikšmę kitų kultūrinių ap- Lituanistinėje 
raiškų, kurios jau ne nuo
šiandien premijuojamos.

Kiek žinoma

Čia jis dėsto lietuvių kabią
ir literatūra.

. • - • ,. llCtU \ ll- vOJOŠią pirmąja Švietimo pre- - • -- ,1 ‘ tait švietimo premija bus penomiią suorganizavo JA v LB ,• - • j. ■ , . r , a - % v k j dme ir, galimas dar. kas. pašvietimo Taryba, bendra- , • , - yi j , . , i • laipsniui didinamu. Ja nra’esi darbiaudama su Pedagogi- ,9 ... , , , ; o T T,
Sena Keleivio skaitytojai niu Lituanistikos Institutu ir t ti M ‘i.,\

Emilija Vasiliauskienė gavo Lietuviu Fondu. i I I3 '£
iš Lietuvos liūdna žinia, kad ‘ kydamas ir geriausiais na/y

NORWOOD, MASS. 

Gavo liūdną žinią

žinią.
lapkričio 20 d. Vilniuje mi
rė jos brolis Jonas Daudaris. 
Ten ir palaidotas.

Šiais mokslo metais lietu- m‘ai' “ -
viškojo švietimo premiją lai-Į __ .
mėjo Pedagoginio Lituanis-' 13 <■' ,o<r P'*713'1 ne
tikos Instituto absolventas

Velionis paliko Lietuvoje, Rimas Černius, kaip stro- 
Hypatija Petkienė iškėlė liūdinčius žmoną, 3 sūnus ir piausiai visus trejus metus 

reikalą susirūpinti protes- dukterį, o Norvoode seserį į lankęs ir geriausiais pažy-
tantams surasti kandidatą į Emiliją Vasiliauskienę. Jiem 
dvasininkus ir šiam tikslui. reiškiame gilią užuojautą.

miais baigęs tą institutą. 
Premiją jam įteikė Švietimo

gausus. Jam pirmininkavo suorganizuoti lėšų, nes esą-j 
dr. M. Devenis. Pradžioje A. dvasininkai sensta ir

barzda, kur tik kada pasirodo, visada atkreipia publikos' Devenienė. grįžusi iš Altos P°n,Ckti nau.PI kandi
i-___ • suvažiavimo Chicaffo'ie. na- (iatU-dėmesį suvažiavimo Chicagoje, pa-

Ilgą. kuo ne pusvalandžio pranešimą apie dabartinį ^sUnt^veikte1“1 Chica'' 
imą, apie jo problemas, apie jo mentalitetą ir psi-1 _oip Pflminxin

PRAŠYMAS

“Keleivio" ^dminintrart
Dovanokite savo drau

Hiiia valės būti suorganizuo
ta ir šio instituto neakivaiz
dinio skvrifius sNidantams. 
Gi taip pat vra vilčių, ioj iv 
visa crvvoii lietuvių visuome 
nė išties švietimo Tarv’mi 
savo pagalbos kabi ir
visada, taip ir dabar. kad<a 
lietuviškasis anai f a betizm as 

pu- 
be.

V isi susirinkimo dalyviai ja prašo gerb. skaitytojus 
buvo šeimininkių pavaišin- kurie keičia adresą, prane 

adrest,
Jr «?

jaunimą, apie jo prooiemas, apie jo mentalitetą ir psi-ig0J-e pamfnėj0 jr evangeli- °UV0 seimin,PK1U pavadin
cholologinę būseną, apie tai, ką dabartinis jaunimas prii- • reformatu nauįai isiszvta kaYu.te su Skandžiais prie i«n« nauji* j j
ma ir ką atmeta, kuo jis senimui nori padėti ir ko laukia 1 bažnyčią Gage parke. mažiai paruoštu kalėdini,D
iš senimo, padarė kaip tik pirmasis — Gintaras Karosas.; -,.... T Tr1 Teisininkas J. Kutra pa-i

gražiai paruoštų kalėdinių; 
stalų.

Rep.

supa mus visus ir is visu 
Isiu, naikindamas Ii tuvi

gams ir bičiuliams metinę Ta apsupimo 
Keleivio prenumeratą. Jums fy a-au7‘i ne kas kruv 1J l ll
atsieis tik $7, o tas, kuriam 
ji bus dovanota, per metus

lietuviškai ausi -vie
tik
ati-

roi
Nepamirškite parašyti kas savaitė gaudamas Kelei- 

paito numerio — -Ip codct j vj, jus tikrai atsimins.

: karia.
Domas Velička, 

Instituto direktorius



Puslapis ketvirtas Nr. 1, 1972 m. sausio 4 d.

Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Iš Sovietų Sąjungos 
pogrindžio spaudos

Stockholme latvių sočiai-; Toliau pateikiamas nepil- 
demokratų leidžiamas laik- nas sąrašas -nubaustųjų po-j Visi jie buvo teisti pagal

gyvenęs Venspily, komjau
nuolis, suimtas 1962 m., nu
baustas 4 metus. Imants Lie- 
tuvietis, g. 1945 m., 11-tosios 

į klasės mokinys Rygoj, kom
jaunuolis. nubaustas 3 me
tus kalėti. Į

i

ROMANAI LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

NEVALIA GIRDYTI 
NEPILNAMEČIUS

Ukmergės rajono liaudies 
teismo nuosprendžiu A. 
Laurinavičius nuteistas pa
gal Lietuvos TSR Baudžia
mojo kodekso 241 str. 2 d. 
laisvės atėmimu 1 metams 
ir 6 mėnesiams bendrojo re
žimo pataisos darbų koloni= 
joje už tai. kad jis Vepriuo
se Įtraukė nepilnamečius Į 
girtavimą.

Ši nusikaltimą A. Lauri
navičius padarė tokiomis ap
linkybėmis. Priėjęs prie sto
vinčių prie parduotuvės 
Veprių kaimo profesinės! 
technikos mokyklos nepilna- Į 
mečių mokinių R. Pakalnio, 
K. Sargelio ir A. Daugužio, 
kuriems, kaip nepilname
čiams, parduotuvėje buvo

Mirė dr. J. Vileišis

Tik dabar gauta žinia, 
kad 1971 m. sausio 2 d. Ma= 
rijampolėje mirė dr. Juozas 
Vileišis, buvęs Panevėžio 
miesto gydytojas.

Velionis su visa šeima, 
kaip ir tūkstančiai kitų. bu 
vo ištremtas Į Sibirą, iš kur 
grižo tik prieš kelerius me
tus. * ¥ *

Indijoje anglų kalba iš
leisti Vacio Keimerio eilė
raščiai "Indijos melodijos“.

DAR NEĮTEIKTA 

NOBELIO PREMIJA

raštis "Briviba 
9 šitaip rašo:

1971 m. nr.: litinėj byloj, spręstoj praei
tais metais. Iš viso yra suim
ti 97 asmenys iš Įvairių So 

"Mus pasiekė Sov. Rusi- vietų Rusijos dalių, todėl tie 
jos pogrindinio žurnalo j daviniai duoda netiesioginį 
"Kronikos“ numeriai 19. 20, vaizdą apie pogrindžio vei- 
ir 21. Juose plačiai aprašyta; kimą. Tai pirma tokio pobū- 
šių metų svarbesnės bylos, j džio santrauka. Iš nuteistų 
jų skaičiuje ir 4 Rygos žydų yra 29 rusai, 24 ukrainiečiai, 
byla. kurią sprendė Latvijos 116 armėnų, 12 latvių, 7 žy. 
aukščiausias teismas Rygoje i ^ab 5 estai, 4 moldavai ir 1 
gegužės 24-27 dienomis. Gy- į lietuvis.
nėju tarpe buvo latvių advo-į ... . . ,
katas J. Brigis. Kaltinarauo-', !s 1?tvllJ » nubausti uz (la
sius nuteisė 1-3 metus griež.' ly'avimą slaptoj Ba.ajos 
to režimo stovyklos. Kalti-' * .e., ?ratlJ,°J
nimas — nelegalios literatu 
ros platinimas, raginant iš-! ^.e.n: 
keliauti Izraeliu

kuri buvo iš
aiškinta 1962 m. balandžio 

Gunars Rodė ir Dailis 
Rijnieks gavo sunkias baus-
mes: po 15 metų stovyklos. 

Gegužės 2 d. žydų kapi- ■ gim? 1934 m., buvę šili
nėse Įvyko nelegalus žydų dentai ir dirbę kaip šoferiai.
c-iicivinlrimoc bnvitima d-jlv ' RlJUlcks bUvO V edęS 1) J)11- Įsusirinkimas, kuriame daly-!^Jn^s vedęs ir pr
vavo apie 2000 asmenų. I klausė komjaunuoliams. Ai-. 
"Kronikose“ taip pat plačiaina Zibaks, gimusi 1933 m., 
aprašyta 56 Rygos žydų de-: baigusi Bigliotekos institutą 
monstraeija Maskvoj, Įvy-Į Maskvoje 1959 m., buvusi

Sovietų rašytojui Solženy- 
cinui pripažinta Nobelio 

atsisakyta parduoti alkoho-Į 1970 metų literatūros premi- 
linius gėrimus, pasisiūlė ja, bet ji iki šiol jam dar ne- 
jiems už jų pinigus nupirkti Įteikta. Į Įteikimo iškilmes 
vyno. Nupirkęs parsivedė Stockholme jis atsisakė vyk- 
juos i savo namus ir girdė, ti, nes bijojo, kad gali jo 
Paskui vėl pirko ir vėl gėrė. Į sovietai nebeisileisti sugriž- 
Kai pas ji i namus atėjo tos; ti namo. Premija galėtų būti
pačios mokyklos nepilname-: Įteikta Maskvoje Švedijos j daus reikalų ministerijos Il
čiai mokiniai J. Talanevas, atstovybėje, bet švedai bijo i ZV skyriaus vedėją K. Kaijų 
A. Kunickas, E. Ažusienis ir • tuo veiksmu užrūstinti so- dėl jo perdaug šiurkščios, kins, gimęs 1941 m., baigęs 
A. Voverytė, juos taip pat į vietų vadus. Jie sutiktų pre-' laikysenos. Demonstracija j ... mokvkla 
girdė vynu. I miją Maskvoje Įteikti nevie- buvo sėkminga: didesnei!

šai, bet Solženycinas reika-' daliai leido iškeliauti, 
lauja, kad Įteikimas būtų
viešas, nes jis turi tai progai "Kronikoje“ išspausdin

tas Latvijos TSR prokuratū- 
i ros pranešimo nuorašas apie 

Dabar jis parašė Švedijos bylos užbaigimą prieš Mai-

65 straipsni už priešsovieti-, $6 00. 
nę agitaciją, bausmes'jau at_ ' 
likę ir dabar esą laisvi. Ir 
šių latvių pavardės iki šiol

Birutė Kemėžaitė, SU
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
psl., kaina $4.50. MES VALDYSIM PA-

Rezistencija, romanas, ŠAULĮ, parašė L. Dovydė- 
parašė R. Spalis, 429 psl., j nas> I tomas 268 psl., II to- 
kietais viršeliais, kaina — ' mas 248 psl. Kiek v ieno tomo

i kain# $4.00.
Andrius Valuckas,

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

Andrius Valuckas, NE- 
giausia Latviją liečiančius Į-j MUNO SŪNŪS. II tomas, 
vykius, bet reikia manyti, 428 psl, kaina $4.00. 
kad toks pogrindinis sąjūdis
yra plačiai apėmęs ir kitas 
vadinamąsias sovietines res
publikas.

Vertė dr. B. Mikonis

nebuvo žinomos.“

Nors "Briviba“ laikraštis 
iš "Kronikų“ atsirinkęs dau- (

Ką tik gavome

NE^f* GRĮŽIMAS I LAISVĘ,

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

Jurgis Gliaudą, LIEPS- 
. NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusk, kaina $4.00.

Birutė
RuGSĖJO

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. 461 psl.. kaina....$2.00

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

1 ATSIMINIMAI IR MIN- 
;TYS, Kazio Griniaus, I tO- 

300 ns j .. i na .... $2.
MIM

Pūkelevičiutė, —
ŠEŠTADIENIS, ;Tvc d

Didžiosios Lietuvos Kuni- premijuotas romanas, 237 ■ 1 
Antanas Giedrius, 140 psl.,,psl., kaina $o.00. LIETUVOS VYČIO PĖD

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

PASKUTINIS POSĖDIS, 
Juozo Audėno atsiminimai,

psl., kaina........... $4.00
KONTRŽVALGYBA LIE-

! gaikštijos 1529 m. Statutas, . Kazys plačenio, PULKIM
į 261 psl., kaina $10.00. į ANT KELIŲ--., romanas iš 

Strazdelioi Agonija, romanas, antra kun. strazdelio gyvenimo.
i • i -n -.i i- • . . - laida DarašėJ Gliaudą 406 f tomas 200 ps., kaina $2.00kusi kovo 10-11 dienomis vienos Rygos bibliotekos ve-1rlžro Vrtmiannnolč n n f.U eta PSl*’ ^aina $0-Aukščiausios Tarybos pre- deja. komjaunuolė, nuteista 
zidiumo patalpose, iškeliant io metų. Viktors Kalninš, 
savus reikalavimus. Vienas gimęs 1938 m., baigęs pėda. 
iš jų — atšaukti Latvijos vi- gogini institutą Maskvoje 

1960 m., komjaunuolis, nu
baustas 10 metų. Uldis Of-

.00. II tomas 160 ps., kaina $2.00
Aišvydo pasakos, parašė Alė Rūta, VIENIŠI 

kaina $3.00.
PA-i 22

Lietuvos TSR Aukščiau-: 
šio jo teismo Teisminė bau-; 
džiamųjų bylų kolegija 1971 j paruošęs kalbą, 
m. liepos 1 d. nutartimi at
metė nuteistojo A. Laurina
vičiaus gynėjo kasacini! Mokslo akademijai sarkas- ją SilmaiĮ, nes "stacionarinė 
skundą, o liaudies teismo; tiška laišką, kuriame sako, teisės psichiatrinė eksperti-

kad jeigu jau Švedijos am- zė ją pripažinusi neatsakin-: g]™ 
basadoje nėra pakankamai ga“. Pranešimas, kuris adre- 
vietos premijai Įteikti, tai, suotas Silmalės seseriai Aus- 
esą, gal ją galima būtų Įteik- trai, datuotas balandžio 16 
ti jo bute. bet Įteikimas turis d., ir po juo pasirašęs liūdno 
būti viešas. į prisiminimo prokuratūros y-

Kauno Politechnikos ins- i patingu bylų tardytojas pir-
tituto vyrų choras koncertą- SKUBĖKITE PASIRAŠYTI mo skyriaus juristas E. Ka
vo Vidurinėje Azijoje. Jis: PFTiriiAt i kitis.
dalyvavo vadinamose drau-j ;
gystės šventėse bei koncer-j Amerikos Lietuviu Tary-į Balandžio 27 d. iš psichi- 
tavo Tadžikijoje Uzbekijoj ba prašo yisus kuriepasira? atrinės ligoninės Rygoje pa. 
je, lanke hidroelektrinių sta. Jo prezidentui Nixo_: leistas Janis Jachimovičius.

Ch°rU1 vadovaujai nui, pažymėti savo vardą, į Komisija jj pripažinusi ant- 
- • uzys. * * * ! pavardę ir adresą. Peticijos j ros gi upės invalidu. Vietinės

nuosprendi paliko nepakeis
tą.

Taip rašo 1971 m. gruo- 
džio 23 d. "Tiesa“.

dirbęs
kaip operatorius Rygos ki
no studijoje, komjaunuolis, 
nubaustas 10 metų. Ziedonis 
Rozenbergs. gimęs 1943 m. 
nepilno vidurinės mokyklos 
išsilavinimo, fabriko darbi
ninkas, nubaustas 7 metus 
kalėjimo. Knuts Skujenieks, 

1936 m., baigęs litera
tūros institutą Maskvoje, po
etas ir žurnalistas, vedęs, 
komjaunuolis, nubaustas 7i 
metus kalėjimo.

! SAULIAI, romanas, 265 psl.
c . i kaina $3.50.Sudiev’ As išeinu..., romą-1

nas, parašė Birutė Kemėžai- Anatolijus Kairys, IŠTI-
tė, 294 psl., kaina $4.50. Į KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro-

»
Ištikimoji žolė, romanas, 

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

TUVOJE. Jono Budrio at- 

psi.. kaina224simimmai.
$2.50.

, . „ RAŠTAI — STRAIPSNIAI,
manas, kaina $o.00. ATSIMINIMAI, parašė Juo-

i -tr. Tarulis, VILNIAUS Liūdžius, 246 pusla-
RŪEAS, 495 psl., kaina piaj. kaina ... $3.00.
minKŠtais viršeliais $3.15. ATSIMINIMAI APIE

j kietais viršeliais $3.75, JUOZĄ LIŪDŽIU, Pet ronė- 
Nemunas teka per Atlan- i lės Liūdžiuvienės, b'8 psl.,

i tą, Vytauto Alanto 5 nove-:kaina ................... ..........$1.
į lės, 263 psl., kaina minkštais • NEPRIKLAUSOMA LIE- 

- v n - v . < viršeliais $3.00, kietais $3.50 TUVĄ ATSTATANT, Ra-
Sia~-k" ar^o nygas ; Rene Rasa, MEILE TRI- polo Skipičio, 440 puslapių, 

Tūboto gaidžio mėtau KAMpY> 219 |js]. kaina : kaina ........................... 1 ‘įĮ
premijuotas romanas, .438 , šeJiais _ ?3 75
psl., kama minkštais virse-j , Švaistas- 2'OB
liais 33.15, kietais 33.75. ' Švaistas. ZIUB

PATARIAMA ĮSIGYTI

RIAI PLAUKIA, romanai 
Atsitiktiniai susitikimai, į iš knygnešio kun. M. Sida

Maskvoje rudeni kelias j api?? . 
dienas vyko vilniečio daili-! gr^zin 1 
ninko J. Baltrūno
paroda. Jis su žvejų laivais 
lankėsi Afrikos valstybėse ■ 
ir paveiksluose vaizdavo Af-į 
rikos žmones irrjūrą. Daili-! 
nin.kas vaizdavo Dahomev 
Senegalo, Girnos. Kameiū- 
no ir
gamt^ur žmones.

parašais prašoma! Įstaigos atsisako jam duoti 
į Altos būstine, į Aidimą .gyventi Rygoje dėl 

. _ . . 2606 W. 63rd St., Chicago,! "sanitarinių butų normas“
kuimrų^ HL gC629 -ki 19?2 sausiol trukumų.

su

mėn. 15 dienos.

JIE TELKIA LĖŠAS 

JAUNIMO KONGRESUI

Jachimavičiaus 
i žmona su trimis vaikais gy-- 
vena Jūrmaloj.

Visi "Baltijos federalis- 
tai“ buvo apkaltinti krimi
nalinio kodekso 59, 65 ir 67 Į 
punktais už valstybės išda-i 
vimą. priešsovietine propa^‘ 
gandą ir priklausymą prieš- 
sovietinei organizacijai, gi 
Skujenieks už tai, kad ne
pranešė apie "Baltijos Fede-Į 
racijos“ egzistavimą,

! 216 psl., kaina minkštais vir-: ravičiaųs gyvenimo, 233 psl..
šeliais $2.50.

Įsigykite

ką tik išėjusią

urgio Glaudos 
knygą

kaina $2.50.
Vacys Kavaliūnas. KAL 

NŲ GIESMĖ, premijuotas 
Į romanasj 20J psl.. kaina Į 
į $2.50.
! Aloyzas baronas;

Sol MEDŽIAI, 117
Į na $ 1,50.

Vytautas Volei tas,
! TEKA VINGIAIS, romanai
i 332 psl.. kaina $3.50.

Alė Rūta. KELIAS Į 
j KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos

taigij

vieni
psl. R<u

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,
iK. B. Kriaučiūno. 178 psl.,
‘kaina ............................. $2
j NEPRIKLAUSOMYBĖS 
į SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
'atsiminimų (1918-1940) V 
' tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

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

SIAUBINGOS DIENOS, 
2944-IS50 metų atsiinini- 

1 mai, paraše Juozas Kapa- 

činskaS; 273 pus!, kaina $3.
PER GIEDRĄ IR AUD

RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-19181 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 
ĄTSLMINIMAI, I tomas, 
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

DANGUS DEBESYSE,— 
m. išgyvenimai, 

paraše Juozą* Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virse* 
liais $2.50. kietais $3.75.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl., 
Kaina $3.00.

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

UPE

S i m as1 už tai, kad nenorėjo būti iš-! 
davikas. Pažvmėtina. kad! 
daugiau kaip pusė "Baltijosį 
federalistu“ buvo komįau^ 
nuoliai ir beveik pusė —dar_ 
bininkai. Išskyrus vieną, vi
si jie yra jaunosios kartos 
atstovai. Iš nubaustųjų 4 jau 
paleisti, jų tarpe ir Skuje
nieks. Mordavi'jos stovyklo
je vis dar -kurstą D. Rij-1 
nieks, G. Rodė. V. Kalninš 
ir U Ofkins.

Ši "Kronikos“ informaci 
ja pirmą kartą pateikia 
smulkesniu žinių apie "Bal
tijos Federacijos“ bylą. nes 
iki šiol tik iš rusu šaltiniu te-

Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos. .. x ,
tragedija Vigilant laive. Tos I iietuvių gj-yemmo, 248 psl.

knygos kaina 3.00. Ją gali-• Vytautas Volertas, GY
te gauti ir Keleivio administ- į VENIMAS YRA DAILUS.

... ! romanas iŠ lietuvių emigran
lacijoje. gyvenimo, 242 psi., ka?

na $2.50
D. Nendrė, AIDAS TARP 

DANGORAIŽIU, romanas, 
365 psl., kaina $5.

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

premijuotas romanas. 24» 
psl.. kaina $3 

Juozas Kralikauskas, TIT

Kronika“ taip pat patei-
i kia žinių apie meschų tautos

• . protestą dėl neleidimo griž-Šių metų vasarą Chicagoj U ; gim‘tąjį krašt?> ku,.is >Ta
Į Gruzijos respublikos pieti
nėje dalyje. 1944 m. Stali
nas, tų laikų Rusijos pabai
sa. ištrėmė juos Kazaksta- 
nan, 1956 m. ištrėmimas bu
vo atšauktas, bet ligšiol ne
leidžiama jiems grįžti gimti
nėn. Meschai prašo leisti

šaukiamam Jaunimo kong
resui reikia nemaža lėšų. Jas 
sutelkti apsiėmė finansų ko
misija, kurią sudaro pirm. 
dr. Juozas Kazickas ir na- 

triai: Saulius Arūnas, Rima

Lietuvoje keliamas klau
simas: ar turėsime savo gin
taro? Pirmoji pramoninė 
gintaro kasykla Juodkrantė^, čerkeliūnienė. Giedrė Kum- 
je buvo pradėjus veikti 1850 ’ pikaitė, Jurgis Oniūnas, An 
metais, praėjusio šimtmečio, tanas Sabalis, Laima Šilei- 
pabaigoje kasykla buvo iri kytė. dr. Jonas Ulėnas. Vy- 
Palangoje. tautas Vebeliūnas, dr. Vy

tautas P. Vygandas, Nijolė

grįžti ir Įsteigti meschų tur- turėta žinių apie nubaustus
kų autonominę sritį, gi prie
šingu atveju, leisti iškeliau-

Kalnini ir Skujenieką, bet

Testamentai
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį "Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tęs-1 

; I
Dainininkas Virgilijus No

reika grįžo po sėkmingų iš
vykų Vokietijoje. Jis tenai į 
dainavo operose, o, be toj Paaukojęs $1.000 bus gar- 
Berlyno operoje surengė ab ' bės mecenatas, paaukojęs 
skirą koncertą, kurto prog j $500 — garbės rėmėjas ir 
ramoje buvo rusų ir Vakarų paaukojęs $100 — rėmėjas. 
Europos kompdzitoriį|:ū^-^Ką kongresui duosSl.OOO?

! Už ji bus galima išlaikyti

Žukauskienė 
Zumbakis.

ir Povilas S.
singu atveju, leisti iškėliau- nebuvo žinių, dėl ko jie nu-Į tampntn pavyzdžiu Tos kai-LJ™ ! 1 1'
ti Turkijon. Šių metų kovo j bausti. Nebuvo žinoma ir a- na__<to nn NAGO UG IS, premijuota:
21 d. meschų atstovai Įteikė nie kitus nuteistuosius. * L Omanas, 205 pusk, kairi
Rusijos valdžiai protestą dėl 
vietinės administracijos sau. 
valiavimų jų atžvilgiu.

niai. e •
Dabar pasitenkinama 

ros bangų išmetama ir iš, 
Juntamoje, Rytprūsiuos, dar' 
gaunama gintaro žaliava.1 
Dabar niekas Lietuvoje nei 
nesvarsto tų kasyklų reika
lo, nors lietuviško gintaro 1 

josp turėtų būti,

atvykti iš užjūrio 2 atsto
vams, apmokėti kongreso 

visą Europos delegaciją, paū būstinės nuomą, 
jū-j dėti atvykti iš užjūrio 4 de-į Už 10c ffalima atsivežti 1

legatam, apmokėti dešimta.. afqtova -š Vonpcuelos ir iš-!i t- • •Joi: venetueios n is- ]a pirma gyvenęs Liepojoje,dalį spaudinių išlaidų n Į-; jaikyti 2 užsienio atstovus
rengti sceno\aizdivaif.ini- studijų savaitės metu. 
mui. 1

1 Visi kviečiami pagal savo 
Už $500 galima apmokė- išgales padėti komisijai ap

"Kronika“ dar praneša art 
pie 4 kitus latvius, kurie bu-i 
vo teisti ir nubausti atskirai. {
Valters Rudzitis. g. 1942 m.1 Anglu - lietuvių kalbų žo- 
technikos mokyklos auklėti- • dynas, \. Baravyko, 590 psl 
nis Cesuose. suimtas 1961! apie 30.000 žodžių kaina $6. 
m. ir nubaustas 3 metus ka-: Lietuvių-anglų kalbų žo

lėti ; Evalds Lizbovskis, g. i dynas, redagavo Karsavi- 
m., baigęs jūrų mokyk

Geri žodynai

—i- ! naitė ir Šlapoberskis. apie;

>2.50
Aitvarai ir giria, Jurgio 

Gliaudos romanas iš partiza
nų veiklos. 254 psl., kaina: 1918-1919 
$4.50.

Vincas Ramonas: MiG 
LOTAS RYTAS. 166pusl.

Į Kaina $2.50. Gaunama Ke 
leivio administracijoje.

buvęs vieno garlaivio štur
manas, komjaunuolis, 1961 
m. nubaustas 4 metus: Vi- 
tolds Baikaus. g. 1939 m..

ti parodų sales* arba padėti siimtas pareigas ištesėti, ' baigęs vidurinę mokyklą

Aloyzas Baronas: LICP

27.000 žodžių. 511 p»l., kai-į TAI IR BEDUGNĖS, pre 
na _ $5.00. fmijuotas romanas, 279 psl.

Lietuviškai angliškas žo- kaina $3.00.
dvnap, Viliaus Peteraičio, II Vvtauta* Alantas: TARP 
laida, daugiau Kaip 30.000 DVIEJŲ GYVENIMŲ. 46£ 
žodžių, 586 psl.. kaina $7-90. pusi., kaina $1.50.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Miestų tvarka pavyzdinga. J 
Policijos visai nematyti, ir j 

i atrodo, kad ji nereikalinga. 
Užpuolimų ir plėšimų nėra. 
Vaikai vieni gatvėse nesi- 
daužo. I pasilinksminimus 
eina su tėvais. Nuo 9 valan 
dos vakare visi jau lovose.

— Ale pasakyk man, kas 
buvo tas pranašas Joseph ir 
kaip jam miegant buvo duo
tas apreiškimas?

— Jis buvo tarp farmerių 
užaugęs jaunuolis, bet ne
krikštytas ir gana išdykęs. 
Kartą nuėjęs gulti, jis pra
dėjęs prašyti Dievą, kad at
leistų jam visas jo išdaigas. 
Staiga sušvitęs 'jo kambarys, 
ir jis pamatęs ore stovinti 
prie jo angelą. Tai buvęs 
Dievo pasiuntinys Moroni, 
kuris ir pareiškęs jam Dievo 
pavedamą misiją. Girdi, a- 
pie keturios mylios i šiaurę 
nuo Palmyros miesto yra di
dokas Kumoros kalnas; va
karinėj jo pusėj po akmeniu 
esanti paslėpta knyga, para 
syta ant auksinių lapų. At
kask ją ir tenai rasi surašy
tus visus Dievo prisakymus. 
Bet niekam tos knygos nero
dyk. nes jeieu parodytum,

Žurnalistų valdybos 
veiklos gairės

visus1. Naujoji LŽS centro vai. 4. Labai prašome 
dyba savo veiklą pradeda nius telydi; vardan tos Lie- 
Jaunimo metų išvakarėse, spaudos bei radijo darbuo- 
Perėmę pareigas iš buvusio- tojus, kad jų skelbiamas Le
sios valdybos, radome Są- tuviškas žodis būtų grynes- 
jungą įstatytą i darbingą ke- nis ir švaresnis. Daugiau 
lią. kuriuo ir mes ryšimės ei meilės ir pagarbos mūsų 
ti, kreipdami dar didesni dė- gimtajai kalbai! Ieškosime
mesi i jaunimą, kad galėtu- PriemoniV. >Pa« Padėti jau- 
me išugdyti naujų spaudos 
darbuotojų, šiam tikslui 
steigiamas Dr. Petro Dauž- 
vardžio Spaudos Fondas, iš 
kurio premijomis bei stipen
dijomis skatinsime jaunimą 
studijuoti žurnalistiką, lietu
viškai rašyti, pamilti savąją
spaudą ir joje bendradar
biauti. Norėdami paruošti 
naujų žurnalistų, esame pa 
siryžę organizuoti paskaitas 
bei kursus ir išleisti žurnalis-

nimo laikraščių redakto
riams ir bendradarbiams, 
kad iu leidiniu kalba būtų
taisyklingesnė. Visus ragina
me sekti kalbos skyrius, e- 
Šančius kaikuriuose mūsų 
laikraščiuose ir žurnaluose.

• 5. Kiek mes būsime pajė 
gūs Įvykdyti užsibrėžtus pla. 
nūs, labai daug priklausys 
nuo Sąjungos iždo. Tikimės, 
kad visuomenė ir organiza
cijos mūsų pastangas iver-

tikos vadovėli. Dėkojame. tįns if parems, kad atsiras 
Pedagoginiam Lituanistikos* taip reikalingų darbų 
Institutui, kad jame dėsto
ma ir žurnalistika, 
pageidautume, kad ir

— Tegul bus pagarbintas, nių ar medinių šventųjų.
Maiki! * ”Stabų mes negarbinam“,

i atsakė vienas jų vyskupas,
— Laimingų Naujųjų Me-; kai aš klausiau, kodėl tokių

tų, tėve! i padarinių pas juos nėra? Ir
j jis dar pridūrė: “Mes garbi-

— Jes, Maiki, šįmet dar; nam Kristų ir jo mokslą, bet 
nesimatėm. Ale žinai, Nau-. ne medinius ar molinius sta-
jus Metus reikia pradėti 
krikščioniškai.

— O kaip tai padaryti?

— Nu, turėtume nueiti 
pas kunigą, kad visų pirma 
apkrikštytų tave, ba man

bus. Kas tokius stabus gar
bina. tas yra stabmeldis“.

— Ir tu sakai, kad jų vys. 
kūpąs iš tikrųjų su tavim 
kalbėjo?

— Iš tikrųjų, tėve. Jų vys .
rodos, kad tu dar nekrikšty-; kupai yra žmoniški žmonės,, tą 
tas. Aš radau tave pamestą; o ne tokie, kaip mūsiškia’ 
ant stryto ir užauginau, ne- Brizgiai. Jie labai manda- 

Gal gūs. ne pasipūtę ir jaučias' 
lygūs su kitais.

žinodamas, nei kas tu. 
koks pagonas.

— 0 
nas“?

ką reiškia ”pago- i O kokios jie tautybės'

! — To aš neklausiau, tėve,
stabmel-i bet «a!ima Pokyti kad jų 

į protėviai atvyko iš Europos 
kaip ir visi kiti ateiviai. Da 

— Bet ar tėvas žinai, kad bar ji® laiko save amerikie

— Tai reiškia 
dis, ne katalikas.

ciais, ir jokio tautybės kiau 
simo pas ‘juos nėra. Jų tiky 

i ba čia susiformavo 1800 me
— Tai kibą buvusio kuni ! tų pradžioje New Yorki 

go Mockaus parapijonys,' valstijoje. Jos pradininkac 
ką tikėjimą išjuokia? į buvo Joseph Smith, bet ka

į jis buvo nušautas, i jo pėda-
— Ne, tėve. aš ne apie į

tuos kalbu. Aš turiu galvoje i 
mormonus, kurie vadina 
ve ”vėlesnių dienų šventai-i 
siais“. Jie valdo visą Utah; .
valstiją su sostine Salt Lake; fanatikai. Mat. pranašas Jo 
City. Tai pavyzdingas mies-j s.eP^ skelbė, kad naujoji re 
tas prie Druskingojo ežero; buvusi apreikšta jan
tenai stovi ir didžioji jų' miegant ir kad tas apreiški 
šventovė, kurios grožiu ne-’ mas leblęs \aitoti poligami

yra krikščionių, kurie kata
likus laiko "stabmeldžiais“?

Įstojo Brigham Young.

— O kas ji nušovė?

— Ji nušovė kitų religiji.

ją. arba daugpatystę; i: 
mormonai iš pradžios vesda

— Tai kodėl jie vadina; vo po keletą moterų. Iš tik 
rujų, šito reikalavo ir jų pa 
dėtis, nes ilgose kovose si 
kitatikiais daug mormoni

i vvru žuvo ir susidarė dide1 *■
— Žino, tėve. bet dėl to i lis moterų perviršis. Bet ka

jie ir vadina mus stabmel-, pranašas buvo nušautas, ta' 
džiais. , mormonų religija buvo šiek

įtiek pakeista ir poligamija
— Bet ar jie nežino, kad, panaikinta. Šiandien mor- 

moraj vafpna gnvo organi-
• zaciją Vėlesniųjų dienų 
; Kristaus šventųjų bažnyčia.

galima atsigėrėti.

mus stabmeldžiais? Ar jie’ 
nežino, kad mes garbinami 
kryžių?

ant kryžiaus 
tus?

numirė Kris-

Ji yra ne tik bažnyčia, bet’ 
kaitų ir jų valdžia. Kiekvie- į 
nas mormonas moka jai nuo 
savo pajamų 10 nuošimčių. 
Iš to užlaikomos mokyklos 
ir kitos Įstaigos. Jie negeria

— Jie sako, kad Kristus 
ant kryžiaus buvo nukan
kintas. ir dėl to tikras krikš
čionis negali kryžiaus gar= 
binti. Ir ant jų šventovės nė
ra 'jokio kryžiaus, o švento
vės viduje nėra jokių moli- svaigalų ir nerūko tabako

KAS GALI PRALENKTI
DR. B. MATULIONĮ?

Dr. Balys Matulionis jau 
antrus metus, mokėdamas 
Keleivio prenumeratą, su
moka ją ir už 7 kitus asme
nis.

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

Imkit ir skaitykit 

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA
j a y

Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 

tos vergų stovyklos, kuriose 

mūsųir žuvokentėjo

broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
Z5 centai

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKJ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

i.w,:.....

tuoj būtum sunaikintas. Ir’nistinėse mokyklose būtų at- 
Joseph didžiausiu smalsu-) kreiptas dėmesys į jaunųjų 
mu nuvykęs Į tą kalną, at- spaudos darbininkų paruoši- 
radęs sakytą akmenį, atver-Įmą. Labai vertiname jauni- 
tęs ji — ir iš tikrųjų pama-Į mo žurnalus ir jaunimo sky 
tęs trim žiedais surištą auk ; rius Įvairiuose laikraščiuose, 
siniu lapų knygą, kur buvo į Jiems niekuomet nebus at- 
surašyti mormonizmo nuo-į sakyta visokeriopa žurna- 
statai. Taip buvo apreikštas, listų pagalba.
Kristaus vėlesniųjų dienų;
šventųjų mokslas. Pranašas į 2. Kiekvieno darbo pasi 
Joseph karštai ta mokslą1 sekimas daug priklauso nuo 
skelbė, bet auksinės knygos visų vieningos talkos ir or- 
niekam nerodė, niekas jos ganizuotumo. tad stengsi- 
nematė, ir nežinia, kas su ja , mės Į LŽS pritraukti dau- 
atsitiko. Į giau naujų spaudos darbuo-

! tojų bei palaikyti glaudes
— Ir tu nežinai, kas toje' nius ryšius su visais Sąjun-

knygoj parašyta? !gos narjais, jr toliau leisda-
.. .. , x . 1 mi LŽS biuleteni, kuri vis- Žinau, teve, bet apie turtinsjme („'balinime, 

tai as papasakosiu kitą kar-i Tikjmės Rad . gąjung?
jungsis visi, kuriems tikrai 
rūpi čia mūsų skelbiami tiks

mecenatų bei rėmėjų. Žur- 
Labai nalistai dažnai dirba tik už 
litua-‘ ačiū. o kartais dar nė to ne

sulaukia.

MINTIS
6. Pageidaujame, kad Į 

vairiose vietovėse, kur yra
būrelis žurnalistų, būtų stei-| leivio Įstaigoje. Kaina $2.00. 
giami LŽS skyriai, kurie,

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS 

Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke-

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. 
mis, kad galėtume plačiau, Barėnas: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai.
paskleisti savo laisvės sieki-:

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

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

drauge dirbdami ir pasitar
dami. galėtų geriau spręsti 
vietinius reikalus, o taip pat 
padėti ir visai Sąjungai, pa
laikydami ryšius su Centro 
valdyba.

7. Jeigu atsiras galimybių, 
stengsimės užmegzti ryšius 
ir su kitų šalių bei tarptauti
nėmis žurnalistų sąjungo-

mus, painformuoti apie mū
sų tautos tragediją ir primin 
ti jos teises i nepriklausomy. 
bę.

LŽS Centro Valdyba
— Nu, tai žiūrėk, kad ne

pamirštum. Aš lauksiu.

VĖŽIO ŽENKLAI

Vėžio liga šiandien yra 
pats bjauriausias mūsų prie
šas. Šių metų Keleivio kalen
doriuje apie ji yra išsamus 
straipsnis. Verta ji kiekvie
nam perskaityti. Ten apie 
vėžio ženklus šitaip rašoma:

lai. Lietuvių žurnalistų Są
jungoje viešpataus visiška 
tolerancija kiekvienai lietu 
vių grupei ir kiekvienam as
meniui; į ją priimami viso
kių pažiūrų ir įvairių Įsitiki 
nimų spaudos darbuotojai, 
kurie tik rūpinasi lietuvybe 
ir Lietuvos laisve.

AR ŽINOTE?

Pirmas kabantis geležin
kelio tiltas buvo pastatytas 
Amerikoje 1879 m. netoli

Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė. 
Cicero, III. 60650.

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.t
New Yorke "MINTIS“ gaunama “Darbininko“ admi-

Janon miesto, Colo. Pirmas nistracijoj (910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221) 
ir “Romuvos“ knygyne (8420 Jamaica Ove., Woodhaven, 
N.Y. 11421).

Ši liga gali turėti Įvairių 
ženklų, kai ji prasideda:

1. Atsiradimas krūtyse, 
lūpose ar ant liežuvio kokio 
nors guzo ar sukietėjimo.

2. Bet koks netikėtas krau. 
io pasirodymas Kraujas 
šlapume arba išmatose. 
Kraujas iš krūčių spenių ar 
netikėtas kraujavimas iš. mo
teriškų yščių.

3. Skaudulys, kuris negy
ja, ypač apie bumą. liežuvi, 
lūpas ar bet kur ant odos.

4. Karpos dydžio ar spal 
vos pakitimas.

5. Apetito netekimas arba 
maisto nevirškinimas.

6. Balso užkimimas, kosu
lys arba sunkumas maistą 
ryjant.

7. Normalaus laukan išė’ 
jimo pakitimas (bowel ha- 
bits).

Kiekvienas šių simptomų 
gali būti vėžio pradžia, ta
čiau ne būtinai. Jeigu nors 
vienas šių ženklų pasireiš-! 
kia. patartina tuoj kreiptis 
Į gydytoją

3. Spauda yra visų pripa 
žinta didelė jėga. galinti ii 
jungti, ir skaldyti. Kad betų 
viškoji spauda būtų visų mū 
sų vienybės ir bendro darbe 
skatintoja, palaikysim giau 
džius ryšius su visų laikraš 
čių redaktoriais ir radijo be 
televizijos vedėjais. Visi tu 
rime kaip galima dažniai
susitikti, išsikalbėti, išsiaiš 
kinti ir sutartinai dirbti tam 
pačiam tikslui — Lietuvoj 
orisikėlimui. Darysime vis 
ką, kiek mūsų pastangos 
leis, kad laisvoji lietuvii 
spauda laikytųsi spaudos e 
tikos, kad jos puslapiuose 
labiau atsispindėtų vienybė? 
dvasia ir nebūtų išsišokimi
prieš atskirus asmenis, ne. 
prieš ideologines grupes. 
Juo reikalu jau šiek tiek žy
gių padaryta, bet bus daro
ma ir daugiau. Vienybė? 
dvasia tejungia visus lietu 
vius i bendrą kovą prieš Lie. 
tuvos okupantą, bet ne prieš 
brolį lietuvi, gyvenantį lais
vėje ar už geležinės uždan
gos. šiam tikslui taip pat 
manome ruošti spaudos kon
ferencijas. suvažiavimus, 
pasitarimus. Sieksime, kad 
lietuviškoji spauda vadovau
tųsi mūsų himno žodžiais:*■ »
“Ir šviesa, ir liesa mūs žings- 
tuvos vienybė težydi!“

tiltas, už kurio perėjimą rei
kėjo mokėti, buvo pastaty
tas 1654 m. per Nevvbury u- 
pę prie Rowley, Mass. Žmo
nės buvo praleidžiami veD 
tui, bet reikėjo mokėti už 
arklį, jei važiavo, ir už ki
tus per tiltą vedamus gyvu
lius.

♦ * 9
Prancūzas Louis Braille 

sugalvojo patobulintą raštą 
akliems 1800 metais. Jis tuo 
geresnis, kad aklieji gali ne
tik ji skaityti, bet ir 
syti. * * *

juo ra-

Barrovv yra toliausiai A- 
liaskos šiaurėje esanti eski
mų vietovė, kur už kaikurias 
prekes galima mokėti žvėrių 
Kailiais arba ir banginio mė
sa. * * *

JAV Prekybos rūmai j- 
steigti 1912 metais. Pirmoji 
valstija. Įsteigusi savo pre
kybos i-ūmus, buvo New 
Yorko. Ten 12 pirklių preky
bos rūmus Įsteigė 1868 m.

* * *
Laikrodžio sukinėjimas 

vieną valandą piimyn ir at
gal šviesai taupyti pradėtas 
Velykų pirmąją dieną 1918 
m. kovo 31 d. Dabar tai at
liekame balandžio ir spalio 
mėnesių paskutinį sekma
dieni.

Surinko
A. Zamžickas

JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS 
IŠSIUNTINĖTAS

"KELEIVIO“ 1 972 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasy* Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50
“Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo

pedija — visokių gražių, Įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1972 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS

636 E. Broadvvay
So. Boston, Mas*. 02127

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana



Puslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 1, 1972 m. 'ausiu 4 d
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MOTERŲ SKYRIUS
KAZIMIERAS BAKENAS

Testamentas
(Tęsinys)

Bet Valentinas savo laiške iškėlė tokį klausimą, kuris 
Veronikai nebuvo atėjęs į galvą. Miela seserėle, rašė jis, 
tu teisingai galvoji: vaikai neprapuls. Bent neatrodo, kad 
jie galėtų prapulti. Bet kas bus su mumis, seniais? Mes 
dar norėtume pagy venti. Va, jei dabar jo žmona turėti 
gražų vasarinį paltą. Abiems dukterims labai praversti 
po tokį storą megztini, kokių kiti gauna. Jis pats — ne. 
jis pripratęs prastai gyventi. Pagaliau kiek čia jam ir be
liko to gyvenimo? Jei dar meteliai ar kiti, tai jau, ko gera 
ir gulk ant kietos lentos.

Valentinas neprašė nieko, bet ji suprato, kad jis da 
bar norėtų savo dalies. O ir laiškas jo šįkart buvo toks 
paprastas ir šiltas. Seserėle, girdi, Verute, sesutėle. Tas 
laiškas Veroniką visiškai suėmė už širdies. Tiesą sake 
Valentinas: dar meteliai ar kiti, ir gulk ant lentos...

— Kaip tu manai, Kostuli. jeigu mes pasiųstume Va 
lentinui, ko jis nori? — klausė ji vyrą.

— Siųsk. i

Ją dabar kankino jau ir didesnis rūpestis. Kas bus. 
jei Valentinas apie testamentą pasakys visiems ir tie vis. 
supuls rašyti panašius laiškus? Bet ji to rūpesčio nė nesa
kė Kostui. Supuls tai supuls. Jeigu ji sakė Valentinui, tai 
ir kiti turi teisę žinoti. Visi juk lygūs, visiems numatyto 
po vienodą dali. Tuo tarpu ji sudarė ko gražiausią siunti 
nį ir išleido broliui. Kai Kostas ir ji mirs ir tada bus par. 
duoti namai, tai iš tos sumos dar priklausys ir Valentinui 
O dabar — tegu džiaugiasi.

— Mums dar vis tiek liks namai, — balsiai ji karto 
ištarė neaiškią savo rūpesčių santrauką Kostui.

— Liks? Kaip tai: liks? O kur gi tu nori juos padėti'.

— Aš galvoju apie testamentą. Jeigu Valentinas vi
siems pasakys, kaip čia yra. tai visi norės siuntinių. Je 
visiems siųsim, tai mums neliks nieko. Mes turėsim til 
namus.

— Dar turėsime ir 50 svarų, kuriuos paskyrei Šei 
mui! — pyktelėjęs atkirto Kostas.

Veronika nutilo. Aišku, Kostui atėjo į galvą Šeimų, 
vien dėl to, kad jis dabar yra kasdieninis Šventrių sve 
čias. Kai tik Veronika pasakė, kas jam pagal testamenti 
paliekama, jis pradėjo ateidinėti televizijos pasižiūrėti 
Jo tėvai neturi televizijos, o jam rūpi vaikų programa. Be 
vieną kartą išeidamas jis pasiraivė ir paklausė:

— Ponia, kažin kada aš galėsiu tą televiziją parsi 
nešti namo?

Nustebintai Veronikai atsakymas, rodos, atėjo be jo 
kių pastangų: "Niekada!“ Bet ji patylėjo ir ramiai pra 
tarė: , i . isjer

Kazys Jakubėnas

ATPLASNOS

Atplasnos vėjelis ir daržely šėla, 

Sučiulbės paukštelis ant šakos obels. 

Tau švelniai šypsosis obelies žiedai,

Ir tu patikėsi — laimę suradai.

Ir tada prisėsiu aš tau prie šalies,

Būsi man žiedelis baltas obelies.

Ir švelniai apglėbsiu, tik nesibijok, 

Melsvą giedrų žvilgsnį man padovanok.

Teises patarimai ji 2 knygų už $2
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa 
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisė 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendr- 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir ari 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pa/-mėti, kad esate Keleivi, 
skaitytojas.

Klausimus prašome siųsti tiesiog 4i*»o 
adresu:

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law.
Co-operative Bank Piaza
1864 Centre Street
Boston, Mass. 02131

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

* Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl.. kaina 25 
centai.
53.80, bet visos kaitų par-

Ar buvo visuotinis tvanas,
>4 psl.. kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos 
Į supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

— Nežinau. Šeimau.

— Aš jau norėčiau parsinešti, — tęsė jis. — Tad; 
žiūrėčiau ir žiūrėčiau visą vakarą.

Argi tėvai svarsto su juo tokius klausimus? Tai jai 
būtų bjaurybės! Iš to noro žiūrėti ir žiūrėti Veronika spė 
tų, kad kalba lyg ir pats Seimus pagal savo metus ir protą 
Bet jo užsimojimas parsinešti aparatą kažkaip kvepia su 
augusių galvojimu, dėl to ji pradėjo nebeįsileisti to Šei 
maus. Jis ateina nuolat, bet Veronika vis suranda, kai] 
jo atsikratyti. Ji pasiskundžia nuovargiu ir savo nenor , 
žiūrėti ir nenusileidžia, kai jis pradeda įtikinėti, kad vie ! 
nas sau pasėdės ir pasidžiaugs. Kitą kartą ji tvirtina, ka; ; 
televizija sugedusi. Ne, to varliūkščio ji nebeįsileis.

Bekovojant su Šeimaus įkyrumu, atėjo Kalėdos. Da 
savaitė buvo iki švenčių, kai ji sulaukė brolio Juliaus laiš 
ko, mašinėle rašyto. Jai net rankos drebėjo plėšiant ir skai 
tant. Ėmė, matai, ir Julius parašė nors kartą patsai, ne pe’ 
tarpininką Valentiną! Dėl to ir rankos Veronikai drebėji 
ir širdis spurdėjo.. Laiškas, tiesa, kaip laiškas, bet svar 
biausia, kad pirmas ir kad Julius išdrįso parašyti O bro
lis sveikino švenčių proga, sveiki, girdi, sulaukę, ir kartu 
pranešė, kad iš Valentino išgirdęs apie testamentą ir te 
broliuko namuose pamatęs gražių, oi, kokių gražių daik
telių! Net namai, ne tik veidai prašviesėję Valentino pa
saulyje! Ir Julius nieko neprašė, vien tik pasigarsiavo:

Žemaitės raštai karės me-
, 126 psl., kč.ina 50 centų.

kui. Kaip ir kiekviena kito. 
socialinės apsaugos rūšis 

Aš dirbau viename ir ta-; „unemployment“ gali būti 
me pačiame fabrike virš 141 piktnaudojama. Tai nereis- 
metų. Niekuomet nepraleis Į kia, kad si darbininko ap- 
dau nė vienos darbo dienos sauga nėra reikalinga arba 
ir niekuomet nesu gavęs yra netikusi. Taipgi nereiš- 
„unemployment“ pinigų. Ki- kia, kad ši arba kita sociali 

"ne- 
at-

! Klausimas
u

VYRAS NEGALI MUŠTI J ARGENTINA

SAVO Žai ONOS j g Gintilaitė—gydytojų

draugijos valdybojeRhode Island valstijos 
aukščiausias teismas išaiš
kino. kad vyras neturi teisės 
mušti savo žmonos.

Tokią bylą spręsti paska- 
.iro adv. Berberianas. kuris 
Providence šeimos teismui 
jodinėjo, kad pagal įstaty
mus vyras turi teisę fiziškai

„Argentinos Lietuvių Bal
sas“ rašo. kad dr. Sofija 
Gintilaitė išrinkta į reuma- 
tologų gydytojų draugijos 
valdybą. Ji dirbanti Durand 
ligoninėje, ir labai vertina
mi jos moksliniai tyrimai.

ti mano bendradarbiai daž- nes apsaugos rusis yrao,.nai, neva atleidžiami iš dar-; teisinga
bo. Tuo tarpu, kai jie gauna 
’unemployment“, jie sėdi 

namie: dažo namus ir apla-
mai turi laisvo laiko. Tai i

Juozas Slalinas,
kaina 25 centai.

32 psl.,

vienu ar
žvilgiu.

Deja. Tamstai nepriklau 
so „unemplovment“ mokė
jimai, kai Tamsta gauni

, ~ „T . v paprastai atsitinka vasarą,, worjimen’s compensation iš-
oausti žmoną. Jeigu žmonų Jos tėvas buvo Lietuvoje kalJuos atleldzia nava.del mokėjimus. Tamsta negali
nortakJusniiroJis nphns han- ........ . . J • rlui hr. cnmuvoumn Tumuii j . ..kitą gauti, nes 

compensation
nepaklusnumas nebus bau 
ižiamas, tai šeimos atsidurs 
pavojuje“, argumentavo mi- 
nėtas advokatas, bet teismas 
su juo nesutiko.

VIRGINIA BEACH, VA.

Mirė B. Bacevičienė

1971 m. gruodžio 15 d. 
nirė ilgametė Keleivio skal
yto ja Barbora Pac-evičienė 
Totsewic-h). paskutiniais 
netais gyvenusi pas dukterį 
Virginia Beach, Va. Ji pali
ko dukterį Charlotte Mun- 
ford.

Velionės dukrai ir kitiem 
artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Liepalotų medynuose, —

Petronėlės Orintaitės 9 apy
braižos. 216 psl.. išleido Ni- 
’os klubas, I Ladbroke Gar- 
lens, London. W II, Gr. Bri
tain.

Vaišvilkas,

ašė Juozas
romanas, pa-

Jos tėvas buvo Lietuvoje’ , J ;... X, -• mokėjimus. T
plačiai žinomas gydytojas, j Jai^? bUmazeJin?10‘. acia? ir vieną ir ki 
praktikavęs Šiauliuose, o vė! ?ai. ?eia n?an.° lel a as.2n i ”workmen’s c

' i Iz-itu i-mL’olnr. rtocį L/ien ir'
liau Kaune. Jis buvo pagar
sėjęs savotišku reumatizmo 
gydymo metodu. Mirė Ar-į 
gentinoje.

į kitų reikalus nesikišu ir 
niekuomet nesikišdavau. mokėjimai yra numatyti su- 

1 žeistam darbininkui padėti,
Prieš penkis o unemployment seeurity*

JUNGTUVĖS EŽERO 
DUGNE

mane darbe ištiko nelaimė. 
Aš gaunu vadinamą „wark-

menesius mojjįjimai vra numatyti ne 
dėl savo kaltės darbo nete-

, A. kušiam darbininkui, kurismen s compensation nes ?a)i jr n(jH dirbtt w neturi
negaliu dirbti, sužeidęs de- 7 i 
šiniąją ranką. Gaunu 59 dol.
per savaitę. Mano uždarbis JAPONŲ HUMORAS 
yra 116 dol. per savaitę, kai
esu sveikas. į Japonų humoras nėra ma. i duodamos už

loniai kutenantis. Jame ko~;
Nuėjau pas fabriko vedė- ne visada yra nuodingas ge- *

ją ir jo paklausiau, ar jis luonis. 
negalėtų man išrūpinti ’’un=

! employment“ atlyginimą.! Patarlė
.i Man sunku pragyventi iš tų

.. . . x „ ei keliu dešimčių doleriu, oaedus ir tarė pnesaikos zo-'djl bįj aš daba,. tikrai 
džius į mikrofoną, kuns bu-; jju
vo sujungtas su krantu. Ten ’ * i
jungtuvių įstaigos valdiniu- J;< man atsakž> kad jie to • Anekdotai

kas atliko kitus formalumus, padaryti dabar negali, nes j Japonijos sostinės Tokio 
kurie reikalingi, kad jungtu- dabar darbo fabrike ne-i viename priemiestvje gyve- 
vės būtų teisėtos. Ant kran-, trūksta. Be to, jeigu jie tai! no tik amatininkai, kurie 
to laukė ir susirinkę svečiai.1 ir padarytų, tai aš negaučiau drožinėja dievų statulėles.
Deja, vandenyje jaunieji j Rei . ce.nto. iš ”un(;mPloy- Visi jų dievai buvo savotiš-! 
negalėjo pasibučiuoti ir tra-;
diciniais bučkiais pasikeitė' 
tik išnėrę į krantą.

Žai girio mūšis, parašė dr.
Daugirdaitė - Sruogienė, 24
psl., kaina.5tričėhtų.. • .'I .J <xiote< H o

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

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

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

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

Socialdemokratija ir ko- 
i munizmas (K. Kauskio), 47

Originaliai susituokė veng
rų pora: Elizabeth Malek ir 
Laszlo Soephen. Abu yra di
deli nardymo mėgėjai, todėl 
sutarė ir susituokti Tata eže
ro dugne, 33 pėdos nuo van
dens paviršiaus..

Vandeny jiedu sukeitė;

ment“ ištaigos, nes aš sergu.

Tai dabar paaiškink man

Į kiekvieną žmogų žiūrėk, 
kaip į galimą vagį.

kai šlykštūs.

Ten gyveno ir neturtingas
Kralikauskas,! “ — !la!",sta’ k“r yi? logika?i seras našlys siuvėjas. Jis tu-

)as, 4545 W. 63rd St.,. Chi- kė tikįs, kad jo vaikaitės vis 
ago, Iii. 60629.

psl., kaina 25 centai

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par- 

$2.

Ar skaitytos?
Juodojo pasaulio sukili

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

Chicagos Istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

vaizdos dukterį, kuriai labai,
. .. dėl darbo stokos ir gali pra-, stengėsi surasti vyrą, bet vi-į

dėlto gal nevirs undhSniš! »*£ Pastan8»s bu™ £

aimingas vyriausias broliukas, seserėlė Verutė aprengė 
i iki pat ausų! Ir dar kepurę uždėjo ant galvos!

— Kas man dabar daryti? — pagalbos šaukiančiu 
)alsu Veronika paklausė savo vyrą.

— Nežinau, — pakilnojo Kostas pečius.*
— Aš gi tave klausiu! Reikia žinoti. Reikia ką nors 

’aryti. Sakyk, kaip man pasielgti, — reikalavo ji. — Ma 
ai. kad prašo.

O ką Kostas galėtų sakyti? Taip, Julius prašo, ne žo 
Ižiais, bet pro rašto eilutes prasiveržiančiu riksmu. Tas 
o šaukimasis buvo toks akivaizdus, kad ir Kostas skaity- 
iamas, rodos, ne tik matė, bet ir girdėjo.

’ togas, dažydamas namus. O 
aš, iš kitos pusės, niekad ne_ 
praleidęs nei vienos darbo 
dienos ir visuomet dirbęs, 
susergu dėl darbo sąlygų ir 
turiu pragyventi iš tų nelai- raį — jauni, pagyvenę ir sė
mingų keletos centų? Kame nje jje ėjo gailiai verkdami, 
čia teisybė?

Nuskriaustas darbininkas
N.Y.

Atsakymas

— Siųsk. — paniūksojęs pagaliau pratarė jis. 
u kita gali daiyti?

Kr

Veronika ilgai žiūrėjo į Kostą. Ar jis sako, ką galvo 
a. ar vien apsimeta, norėdamas baigti kalbas? Kosto vel
ias atrodė ramus, dėl to 'ji atsisėdo sudarinėti sąrašo, ką 
įumatys siųsti savo antrajam broliukui. Veronika čia bu
žo tikras meistras — ji turėjo skonį ir aistrą gražiems ii 
puošniems dalykams. Ji tiesiog įsivaizdavo, kas labiausia:’ 
ūktų kuriam Juliaus šeimos nariui. O kai paskui jie abu 
su tuo Veronikos sudarytuoju sąrašu ėjo per parduotuves. 
Kostas buvo reikalingas tik nupirktųjų daiktų ryšuliams 
nešti, nes pirkimas irgi buvo ne jo pasaulis.

(Bus daugiau)

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto. 55 psl. kaina $2.00. 
KREGŽDUTĖ, I dalis (va

dovėlis). parašė A. Rin- 
kūnas, 119 psl., kaina 
$2.75.

ŽVILGSNIS I PRAEITI,
Žvko, 476 psJ kai-

$5

Jau sulaukus gražaus am- , LIETUVIAIS ESATIE MES 
žiaus, jo duktė mirė. Jos GIMĘ, Iiętuyįų dainynas,1 1 _ • • v • . • • I "I _ *karstą lydėjo išimtinai vy-* 100 dainų su gaidom dai

navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

Nustebęs velionės tėvas 
paklausė juos, kodėl jie taip 

j gailisi?
KĄ LAUMĖS LEME 
Tai rašytojos Petronėlės 

Orintaitės parašyti atsimini- 
— Jūsų duktė buvo mūsų! mai apie žymiąją poetę Sa- 

drožiamų dievų statulėlių j lomėją Nėrį. tiek daug kal- 
pats geriausias modelis, ir bų sukėlusią ir šiame žemy- 
dabar mes jo amžinai nete- ne, 224 pusi., kaina $3.

.. , kome. — atsakė verkdami
JO pnk'a>’?an- k lydėtojai,pv narnni sii-; 17

„Unemplovment benefits“ 
/ra mokami darbininkui, ku
zis buvo atleistas iš darbo 
ne dėl nuo
čių sąlygų, pav., darbui su 
mažėjus, ir kuris negali gau- j 
i kito „tinkamo“ darbo, j 
Kad šiuos mokėjimus gautų,! 
larbinirkas turi būti: l)j
pasiruosęs“ dirbti ir 2)

"galėti“ dirbti. Atseit, toks 
darbininkas, kuris buvo su-

Piršlė visaip giria jaunuo
liui savo peršamą mergaitę:

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

Nardžio pulkas, Balės
Vaivorykštės, kaina $2. 

mauni-J Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl.. kai
na $5.00.

S
Ji tokia mažutė, tokiai

meilutė. Jos akytės 
tės siauiutės ir mažutė

-II
•I

žeistas, kad ir darbe, „nega- i — Aš nemėgstu mažų a- 
li“ dirbti, nors jis ir norėtų! kių. Man patinka didelės ir 
dirbti. „Unemployment“ iš-i apskritos, — pareiškė jau- 
mokėjimai nepriklauso dar- nuolis. * BALADĖS, šitoj labai
bininkui, kuris nustojo dar-1 ! gražiai išleistoj, gausiai i-
bo dėl to, kad jis serga ar1 — Bet jos tik viena akis linstruotoj knygoj yra sep- 
nenori dirbti. Toks mokėji-į siaura ir maža. — pertraukė' tymos Maironio baladės. Tai 
mas priklauso vien tik dar ! piršlė, — antroji yra didelė knyga, labai tinkama dova- 
bo negaunančiam darbinin-!ir apskrita. noms. Kaina............... $6.00
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Vietines žinios
Naujieji metai Bostone

Bostone Kalėdos buvo

Vasiliūnų koncertas
i

Smuikininko Izidoriaus ir
juodos, be sniego, bet už tai pianisto dr. Vytenio Vasy j 
Naujieji metai buvo balti, liūnų koncertas bus kovo 26 
Sekmadieni pajūryje vėl dieną Jordan Hali. 
pi adėjo lyti.

Kaip paprastai, dauguma! DOLERIO KURSAS
lietuviu Naujuosius metus! .
sutiko savo namuose, vienur • šiuo metu uz doleri moka • 
tik savo šeimos tarpe, kitur ‘ 44.8 belgų frankus o—3 \o-J 
susibūrę mažesniais ar di-i kiečių mar.\es, 5.1- piancū- 
desniais būreliais. * ! frankus, .. o81 italų In ą, Į

iš organizacijų tik tauti-j ^08 japonų jienas. 3— olan-i

KELEIVIS, SO. BOSTON

Savybės:
Produktingumas

(■rožis
Ekonomija

Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street. (Juincv, Mass. 02169 
Vlyvos burbei -o tarnai imas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

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

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla-

Gana
. * r <* .»

nereikalingai eikvoti kurui alyvą
Namams šildyti 

goriausias pirkinys

ninkai ir So. Bostono Lietu-i guldenus. 4.8 s\edų ^ro-į 
vių Piliečių d-ja savo salėse i nas’ ^.8 sveicaių flangus,: 
surengė 1972 metų sutikimą.> 2.6 britų svarus.
Tautinės sąjungos namų sa- i
lėn buvo susirinkę apie 60,* !
o So. Bostono L. P. draugi- Fantazija yra gyvenimo 
jos — apie 250 svečių. Tau- meilužė, o patirtis—jo griež
tinęs sąjurgos sutikime bu- toji žmona.
vo ir meninė programa, ku=! . *
rią atliko solistas Benedik-Į Vis dėlto yra skirtumas, 
tas Povilavičius. jam okim-J kai pats užsirakini ir kai ta- 
nonavo komp. Julius Gaide-; ve užrakina. ;
lis. i . * * \

Originaliausiai Naujuo-j Kai matai vilties šypseną,
sius metus sutiko per 20 bos-; J* eina atbula. Kai ji tave ************♦***##*.>■>******>******#*#**#*****<•*******#***********#*#♦*« 
toniečių, kurie išvyko i New; veda — matai jos kulnis.
Hampshire .kalnus ir, dieną; . * * * KAS RAŠOT JA KELEIVIO K A L E N D O R I U J E?
paslidinėję, sutikimą suren= nor* būti kelrodis, nė
gė susibūrę Glen, N.H.. viešj sistebėk, jeigu tave išsma- 
butyje. Čia prie stalo sėdėjo. luos-
23 asmenys.

Šitą iškylą organizavo 
Longinas Izbickas. Joje da
lyvavo Adomoniai, Rudžiū- 
nai. Ivaškos. Šatai. Bačiu
kai, Leveckiai, abiejų Izbic- 
kų šeimos ir kt. Visi sveiki 
grižo namo.

PAIEŠKOJIMAS
Apie Simą Kudirka: Kaip buvo atkurtas Donelaičii 

-A'.!
atvaizdas; Lietuvos gyventojų statistika; Dvejopos Yiet-

Pilnas Įrengimas, įskaitant aly
vos burneri, pūtėją, oro filtrą, 

termostatą, kontrolę ir darbą su

jungti rūsy su vamzdžiais..
10 metu garantija.

II

1 Oil Neatįng
*'’fS*’ ■ >**

-J' *>

■hMs

Sumažėjo eismo nelaimių 

ieškiniai

Mass. valstijoje nuo per
nai metų įvesta kita tvarka 
drausti nuo sužeidimų eismo 
nelaimėse. Angliškai ją va
dina ”no-fault“ di audimu. 
Pagal tą draudimą nukentė
jusiam atlygina jo automo
bili apdraudusi bendrovė, 
nors ir jis pats būtų dėl ne
laimės kaltas, o pagal seną
ją tvarką pirma reikėjo iš
aiškinti, kas yra kaltas, tik 
tada automobili apdraudusi 
bendrovė turėjo atlyginti 
nuostolius. Reikėjo eiti j

Ona Gudinaitė - Gailiuvienė 
ieško savo pusbrolio Pijaus 
Baltrušaičio, kilusio iš 
Marijampolės apskrity. Skrujų 
(gal Skriaudžiu) parapijos, Se_ 
raeniškių (ar Samaniškių) km.

Jis pats arba kas ji pažinotu 
malonėkite pranešti šiuo adresu:

Mrs. Anna Gailius 
318 Parkway 

Chelsea, Mass. 02150.

namo paslaptys; Kiek kainuoja šaltasis karas; Vokiečių 

patriotai neatsižada Klaipėdos; Kaip rusai paėmė Berly 

įdomi Kėdainių istorija; Belgijos lietuvi:na apie /.me
nką;

no nes );
>enmai: Moteris vyrų pasauiv

Skaitykite 
šias knygas!
Atsitiktinio kareivio už

rašai, Jono Januškio atsimi- 
karo laikų Europoje, 127 ; 

tekmą.'byiinė&;‘bylos' ilįai n™ai,iš. Antrojo pasaulinio i
tęsdavosi, daug kainuodavo, Psl;’ kainą . .į
ir gerą dali atlyginimo pasi-. Amerikos lietuvių istorija,;
imdavo advokatai. 1 re^agavo dr. A. Kučas, 639;

J psl., kaina $10.00.
Įvedus naują tvarką, į Mes valdysim pasaulj, 

teismą reikia eiti tik išimti- L. Dovydėno atsiminimai, 
nais atsitikimais, todėl nuo- du tomai. I tomas 268 psl., 
stokai greičiau atlyginami, n t. — 248 psl. Kiekvieno I 
ir ieškiniai bendrovėms su- tomo kaina $4.00. ,
mažėjo. Pvz., palyginus su Vincas Krėvė savo laiš-i $ 
1970 metais, pernai ieškinių kuose, parašė Vincas Ma-lj 
sumažėjo 34%, o ieškinio; ciūnas, 49 psl., kaina $1.00. Į j 
vidurkis nuo $419 iki $165. i Amerikos lietuvių politika

bendro------ -= J- Tjr i.__ • !*

Didelis gežeftas iš vedybų; Siūlo apsidrausti nuo 

Dievo; Aukso'kas;, kia gerklėje (Kaip Sodeika iškilo i dai- 

čą parodė 1970 m. cenzas; Gaivinantieji 

Rusai pasiekė Veneros

planetą; Sąmokslas studentams diskredituoti;. Penkias, 

dešims Amerikos karų; Chruščiovo atsiminimai: Knygos 

progresas; Kova su vėžio liga; Nelaiminga sala ir kt. Yra Į 

ir gražių Putino. K. Jakubėno. Vaidilos Ainio ir kitų eilė 

raščių.

Kalendoriaus kaina — tik $1.50.

Tuojau užsisakykite, nes gali pritrūkti!

KELEIVIS

Prieš Kalėdas rinkoje pa.
J sirodė nauja plokštelė, skir
ta vaikams. Ji pavadinta 
SEK PASAKĄ... Plokštelė
je pasakoja ir dainuoja akt. 
Laima Rastenytė, muziką! 
parašė ir dirigavo komp. į 
Darius Lapinskas. Įgrojo —; 
Stuttgarto simfoninis orkest

ras.
Turinyje — Vytės Nemu- 

įr.ėlio "Aleškiukas Rudnosiu-j 
kas“, liaudies pasakos „Ka
ralaitė ii- oželis“ ir ”I)evyn., 
brelė“ ir Stasės Vanagaitės 
Petersonienės „Laumė Dau-i

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

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

sime?

D. Poška

mė“.
Tai puiki kalėdinė dovani 

na mūsų vaikams.
Plokštelę galima gauti 

pas I apinskus So. Bostone, 
169 Bovven Street. Telefo 
nas 268-3006.

636 E. Broadway

So. Boston, Mass. 02127

Pjf!
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Viso labo 1970 m. 
vės išmokėjo $4 mil, o per
nai tik $800,000.

Todėl šiemet draudimas

parašė dr. K. Šidlauskas, i 
vadas dr P. Grigaičio, kai-1 
na $1.50.

Dialogas su kraštu, Aki
nuo sužeidimų bus gerokai; mirksnių kronikos, antr? 
pigesnis. 1 knyga, parašė Bronys Raila

"No-fault“ draudimas šį*’ 660 psl., Įrišta, kaina $7.oo. 
met Įvestas ir eismo nelaimė. I _Lietuvos konstitucinės tei- j 
se padarytiems medžiagi-: klausimais, parasė Kos-
niams nuostoliams. 1 Antinas Račkauskas, 1 /8

Panašus draudimas Įveda-i Psl~ kaina $2.
mas ir kaikuriose kitose! Milfordo gatvės elegijos.

kad Keleivio administraci 
dideli susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių

. valstijose.

Prisiekė 32 majorai
rinkinys. Kaina minkštai? 

Praeitą pirmadieni Į pa* viršeliais $2.55, kietais vir-

I

::
::
::
::
::

reigas iškilmingai Įvesdinti 
Mass. valstijos 32 miestų

Vilnius lietuvių liaudies
dainose, (su gaidomis), pa- <:

;e;u savaičių 
Ekskursijas į Lietuvą 

1972 metais
Vyksta: BIRŽELIO 8, LIEPOS 13, RUGPIŪČIO 17 

ir GRUODŽIO 21.

• Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.

• Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, galės ap

lankyti kilus jų pasirinktus Europos miestus.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas--NESI VĖLU OKITE! 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service

TINKA DOVANOTIi
i EWAKENING LITHUA-
į NIA, 187 psl.. kaina $3.00.
' Knygą parašė Jokūbas J. 
Stukas. Ji tinka skaitantiem 
angliškai ir norir.tiem susi
pažinti su Lietuvos praeiti 
nų ir dabartimi.

‘V.
: RADIJO PROGRAMA
: i
| į Seniausia Lietuvių Radijc i 
’irTograma Naujoj Anglijo, 

i 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: Vėliausiu 
»asaulinių žinių santrauką

|į r komentarai, muzika, dai 
::|ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
j; Baltic Florists geliu ir dovs 
fhų krautuvę. 502 E. Broad

! way, So. Bostone. Telefo
nas A N 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

oA VAITRAšT 1 S

Nepriklauso
LIETUV

La

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visos mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
„NEPRIKLAUSOMA LIETUV A“ vra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendračiai iii u bei idė jų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metine prenumerata JAV-se 88.00 

Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690. Quebec. CANABA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU

AMERIKOJE
I
IYik)

majorai. Jų tarpe ir Bostono rengė Gražina Krivickienė- Ž 
majoras Kevin White, iš-i Gustaitytė, 394 psl. kaina 3 
rinktas antram terminui. i$5.00.

Majoro Whitc Įvesdinimo' Septintoji pradalgė, lite- <> 
iškilmės buvo ir '<;o nepa- ratūros metraštis, rašo 24 
prastos, kad pirmą kaitą šio autoriai. 464 psl., kaina kie- 
miesto istorijoje iškilmes pi- tais viršeliais $5.00. minkš- 
ketavo policija. tais — $4.50.

393 \Yest Broadvvay 

South Boston. Mass. 02127 

Telefonas; 268-8761

Savir inkė: Aldona Adomonienė

NENUSIMINKI! F!
j Galima pagelbėti sergantiems 
Į reumatu, ranku ar ko jų skaus
mais. nutirpimu, jaučiant nuo
vargi.
REE-I EEE RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Vžtikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus.

Siuskite 85. gausite vaistus 
su nurodymais.

ECn AL ERODUOS
North Sta., P.O. Bov 9112 

Nevvark, N.J. 07105

SLA—jau 80 met | tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė 

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacijs — 

duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 

patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 

kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 

lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 

apdraudos nuo $100.00 iki flO.OOO.OC.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En. 

dosrment 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 metama.
ŠIA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 

amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 

klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akci.ienta- 

lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street, New York. N Y. 1000!

f
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Minės 80 metų sukaktį

Senas Keleivio skaitytojas 
Petras Tamulevičius, gvve- 
nantis 13 Everet St., Dor- 
chestery, Mass.. dzūkas iš 
Marcinkonių, ateinanti sek-C7 c
madieni Įžengs i devintąją 
dešimti. Sveikiname ir linki
me dar ilgai būti tokiam 
stipriam, kaip dabar.

Auka gimnazijai

Vytautas Leveckis. Can- 
ton, Mass., per Keleivį Vasa- 
rio 16 gimnazijai paaukojo 
10 dolerių.

JKulbokaj išvyko į Floridą

Veronika ir Vladas Kul
bokai žiemos praleisti išva
žiavo i Floridą.

Serga S. Janeliūnas
Sunkiai susirgo Steponas 

Janeliūnas. Jis paguldytas 
Karo veteranų ligoninėje 
Jamaica Plain. Linkime jam 
greičiau ligą iv

Lituanistines mokyklos 

eglutė

Praeita sekmadieni So. i 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos patalpose buvo Bosto-Į 
no Lituanistinės mokyklos, 
mokinių Kalėdų eglutė. Jos 
programoje — mok. Myko
lo Drungos vedamas moki 
nių chorelis, mok. Reginos 
Petrikonytės paruoštas kalė-' 
dinis vaidinimėlis, eilėraš-! 
čiai ir Kalėdų senelio atsi-’
lankymas. Tėvu komitetas. • *■ 1 svečiams buvo paiuošęs ir’
vaišes.

Programa bei Kalėdų se
nelis mažiesiems suteikė ir
daug dovanų, ir džiaugsmo, j 

(
Buvo 119 žmogžudysčių į

Pernai Bostone buvo 119* 
žmogžudysčių. Tiek dar ne
buvo buvę nuo pat Bostono, 
Įsikūrimo. Daugiausia už-Į 
mušta Roxbury — 42, So.• 
End — 31. Mattapan = Dor- 
chester — 24. So. Bostone—; 
tik 3, o Brightone — tik 1. '

i

t Ateina Azijos influenca i Atidarė Sununer gatvės 
tiltą

Mass. apkrečiamųjų ligų 
skyriaus viršininkas dr. F iu- Atidarytas 1968 m. gegu 
mara pareiškė, kad is Con- žės 14 d. sudegęs Summepareiškė, kau iš ton- žės 14 d. sudegęs Summer 
necticut jau atėjo nepagei-* gatvės tiltas, atsiėjęs apie 
daujama viešnia — Hong $549,000. Tas tiltas yra la- 
Kongyj įpfluenca. Jau serga bai reikalingas susisiekti So. 

į 10-15' š gyumtojų. Kviečia Bostonui su Bostono centru, 
ypač senesnio amžiaus žmo- Per jį kasdien pravažiuoja 
nes būti atsargiems, pajutus apie 10,000 automobilių, 
negalavimą, gerti aspiriną,
daug sulčių ir gulti Į lovą,

Į nes tokio amžiaus žmonėms 
196.3-1964 m. buvęs Mass. gu- ’ influenca dažnai pasibaigia 
bernatorius demokratas Endi- Į plaučių uždegimu, o dauge- Nauiuiu metu savaitealio 
co,, Peabody pareiškė, kad jis j 1M ir mirtimi. j “XX*££

kandidatuosiąs į JAV vicepre-į ; me krašte žuvo 399 žmonės,
ridentus. Nors sena tvarka vi-; Moakley išleido $31,997 j Dajjs aukų teko Nau_ 
ceprezidentą pasirenka .prezi-j John Moakley. kuris kan- jajai Anglijai, kur oras bu- 
dentinis kandidatas, bet Peabo-, didatavo Į Bostono miesto vo labai blogas, snigo ir li- 
dv manąs, kad jis galįs būti! tarybą :r gaVo daugiausia jo. Sužeistų yra žymiai dau- 
nominuotas balsuotoju, nes da-i balsų, paskelbė, kad rinki-Į giau
bar viceprezidento pareigos e_ mams išleidęs $31,997. 
sančios irgi labai svarbios. j 
_ ____ _ r- - - - _ , r . . Į Dėkoja

i
Lietuvių skautų Vyčių 

! Dariaus būrelis nuoširdžiai I 
dėkoje visiems, kurie atsi-'

Praeitą savaitgalį buvo 
399 užmuštų

KAS NORI VAŽIUOTI 
Į FLORIDĄ?

Antano Bartašiūno auka> 

lituanistinei mokyklai

Antanas Bartašiunas Bos-: ledų dienos šokius, 
tono Lituanistinei mokyklai! Mieslas pirk ležinkelį 
per Kalėdų eglutes parengi £
girną paaukojo $10. į Bostonas, stengdamasis 

i palaikyti susisiekimą su ar
šia proga mažesnėmis su.1 timomis apylinkėmis, nupir- 

momis aukojo ir kiti svečiai.; ko už $19.5 mil. iš Penn. ge- 
Tėvų komitetas visiems nuo- leži n kelių bendrovės 145 
širdžiai dėkoja. ’ mylias geležinkelio.

Norintis važiuoti į St. Peters- 
burg, Fla., ir mokantis vairuo 

lankė Į būrelio rengtus Ka- - ti prašomas skubiai vakare pa
skambinti tel. 268-5430.

So. Bostone arti pajūrio iš
nuomojamas 5 saulėtų kamba
rių butas. Yra nuolatinis šiltas 
vanduo ir kiti patogumai.

Skambinti po 5 vai. vakaro 
telefonu AN 8-7885.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

j je St. ir V. Minkų radijo
! rengiama 38 m. sukaktuvinė 
talentų popietė ir ”Miss Li- 
thuania of N.E.“ gražuolės 
balius.

Vasario 5 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė-Į 
je kun. Alg. Kezio SJ foto:
paroda ir filmas ”Dvy!H^P, 
ruošia skaučių Židinys ir sk. 
Grandis.

Vasario 20 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie-( 
čių d-jos III-jo aukšto salėje Į
Aitos skyriaus ruošiamas 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo su
kakties minėjimas.

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-

oeeooooocoMJ&oooooeeooooo
* PRANEŠIMAS

Pranešame, kad patarnau
jame atsiskaitant su mokes
čių įstaiga (Income Tax 
Service).

Mūsų Įstaiga A.B.U. Real- 
ty yra 507 E. Broadvvay, So. 
Bostone (prieš Minkų gėlių 
parduotuvę). Ji atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak.

Mūsų Įstaigoje yra užsire
gistravusių daug pajėgių 
namų pirkėjų. Norintieji na
mus pirkti ar parduoti pra
šomi kreiptis Į mus telefonu 
ar asmeniškai
—Algis ir Bronius Uteniai— 

A.B.U. Realty 
Telefonas: 269-6198

■VL6J,. ISr,
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AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?
Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvara įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5.

Plokštelę neseniai išleido „Lietuvių Dienos“.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
169 Milbury S L

YVORCESTER, MASS.
Tel. SVV 8-2868

yra yienmteie oficiali jsuu- 
ga VVorcestery, Kuri siaučia 
siuntimus tiesiog iš VVorces
terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Cia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Svikliene

, Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. bonovan
^Dr. J. Pašakarnio

įpėdinis
OPTOMETRISTAS

» Valandos:
e nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak t 

Trečiadieniais nepriimama I
447 BROADVVAY į 

’ South Boston, Mass

.♦r#*####**#*##*##**########*###/,.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

y Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
; > Rdpasting&i taisomo laikrodžiai;[ 

žiedas, papuošalas

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
•ooeocceeeoaoooooooBooeccooGoooaooooooooooBoocMiooosft

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.■ f» Į, v -y •
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-6C20

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

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

□ Krosnies~aptarnavimas
□ Automatinis .ipilimas
□ Patogios mokėjimo "sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

p

Skambinkite

268 - 4662-

I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, r«man- 
to ir projekta' imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- E 
lavimų. šaukite visados iki 9 va- ■ 
landų vaitam.

Telefonas: 698-8675 I

:: TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd i;
! (RUDOKIUTĖ)
! OPTOMETRISTl 

Valandos:
nno 10 ryt o iki 6 vakaro 

; • Trečiadieniais—uždara
445 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
<<##e***************************************************************** ''

I A. J. NAMAKSY į
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd.
Newton Ut.itre, Mass. 02159; > 

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indelius moka

už visus kitus indelius moka

5š®
5;4%

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) yra 
virš 210,000,000

Dažau ir Taisau |
Namus iš lauko ir viduje. 3 

» Lipdau popierius ir taisau 2 
Į viską, ką pataisyti reikia. '

Naudoju tik geriausią 
medžiagą

JONAS STARINSKAS < 
t 220 Savin Hill Avė.
► Dorchester, Mass.
♦ Tel. CO 5-5854

Flood Square , 
Hardicare Co.

niukse N. J- ALEKNA 
628 EAST BROADWAT 
SOI TH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Bsniamin Moore Dažei 
Popieroe Sienonis

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys nsmsau 

Reikmenys c’nmberisms 
esležlee deik+sl

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

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

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION 
(VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
1$ BOSTONO J 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 vaL ryto iki 5 vai- vak,

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

:: ’ < »

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

Globė Parcel Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

_Podarogifts Ine. skyrių 
į Bostone

Darbo vaistuos: Kasdien

šeštadieniais
9—b 

8—12

« >
u

393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764 
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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