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S, Airijoje buvo išvengta 
naujo kruvino sekmadienio

Sekmadienį laukta kruvino demonstrantų susirėmimo 

su britų policija ir kariuomene, bet to neįvyko. Britai ren- 

giasi suteikti Š. Airijos katalikams nuolaidų.
j

Šiaurės Airijoje neramu- sukilimo, jau yra linkusi ka
rnai tebesitęsia. Nuo 1969 m. talikams duoti daugiau tei-; 
isiaštrinusi beveik viduram- siu ir visokių nuolaidų. Ma--, 
žiška kova tarp katalikų ir noma, kad jie gaus kelias, 
protestantų jau pareikalavo Ulsterio provincijos ministe-, 
net 236 gyvybių aukų. Tik rių vietas, bus išleisti istaty- i 
per vienerius praeitus metus mai, draudžia diskriminaci-1 
religinėse riaušėse žuvo 30 ją religiniais sumetimais, 
žmonių. Bet pastaruoju me- būsią stengiamasi, kad kata. 
tu šis religinis karas jau iš- ,jk amose vietovfee.
virsta aiškiai politiniu, šiau-, katalikai turėt ir saviva]dv., 
res Airijos katalikai atvirai orciįai didesnį
siekia pnjungti tas provm-• atstov^vi ba, kad ten, 
ei jas prie nepriklausomos nebflsi tik protestantiškos! 
Airijos, tad susirėmimai licijos kt Tje J
vyksta ne tik tarp katalikų kjai artimiausiu laiku turžt į 
ir protestantų, bet tarp ka
talikų ir anglų kariuomenės 
dalinių, kurie tas riaušes 
siekia jėga užgniaužti.

Užpraeitą sekmadieni tO’ 
kiame minios susirėmime su

būti paskelbti.

Prisimintina, kad Šiaurės 
Airijoje yra 506,000 katali’; 
kų, kurie nori susijungimo! 
su laisvąja ir katalikiška Ai-
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angių polici ja ir kariuomene ^^s^^Braziaskų sovUtams Pirmasis spaudos
Ubai »o\Ztm°XiJ.-ki-™-’ neišduosia
laisvojoje Airijoje. Ten mi

balius pasisekė
Sovietai apramino 
Egipto Sadatą

Dideli pasiruošimai 
N ixono kelionei

Vasario 21 d. prezidentas 
Nixonas nuvyks i Kiniją irnia sudegino anglų ambasa. j šiaurės Airijos

priešingi.
i Vliko pirmininkas dr. J. Praeitą sekmadieni Chi Egipto prezidentas Sadat 

neramu-1 K. Valiūnas spaudos baliuje cago je Lietuvių Žurnalistų buvo nuvvkęs i Maskvą ir.

ką prezidentas ten daro. To
dėl kinai pastatė specialų

taktika Airija išsikovojo ii britus, kad duotu aidams’jokiu atveju Bražinskai ne- salė buvo pilnutėlė svečių, 
nepriklausomybę, tad tiki- katalikams dauffiau laisvės ; būsią sovietams išduoti. .Jų tarpe _ Vliko. Altos. LB
masi ir dabar laimėjimo

Ypač kruvinų įvykių bu
vo laukiama praeitą sekma-

jų moralinei paramai laiko
mos pamaldos, minimas va
dinamasis „Kruvina

Jų bylos persvarstymas 
būsiąs kovo mėnesi.

vo laukiama praeitą sekma- n«uvm<»sseiana- Rrežnern nndė'lėifis
dienį, kai Newry mieste bu- ’ 0 YV^pai tiesiai Vreznei O paaejejūS
vo surengtos didžiulės kata- 1 skalauja, kad Siauies Ai- /
likų ir jų šalininkų demonst- HJa buta pi įjungta prie .ais-*’įja butų prijungta prie 

vosios Airijos.

ir daugelio kitų organizacijų 
pirmininkai bei valdybų na
riai, kone visu laikraščių re’ 
daktoriai, redakcijų atsto 

leidėjai, daugybė viso- 
iškiliu visuomenės vei-

vai 
' kiu

S-gos ir Egipto pranešime 
raginama, kad Jungtinės 
Tautos vėl imtųsi tarpinin
kauti taikai Artimuosiuose 
Rytuose Įgyvendinti.

Italija dar vis be

67-TIEJI METAI
\

racijos protestuoti prieš ang
lų brutalumą ir 13 žuvusių’1 j r • 
jų pagerbti. Demonstrantam uaigSlS
bai daug policijos ir dar a- letnamo karas. 
pie 3.000 kariuomenės, kuri 
laukė už barikadų. Demonst.

f JAV atvyko Sovietu Są- ,žu™al.i'':«.jš Det™!0’ pastovios laidžios 

• Clevelando ir kitu vietovių.-(jungos komunirtų vado Italijai dar vis nevyksta

Komunistai
prieš

komunistus
šiomis dienomis Švedijos 

socialdemokratų laikraštis 
paskelbė iš Rygos gauta pla
tu Latvijos komunistų parti’ 

• jos narių memorandumą,
' kuriuo kreipiamasi i Vaka- 
i 1 ų komunistų partijas ir pra- 
: šoma moralinės paramos 
prieš Maskvos komunistų 
varomą Latvijoje ir kitose 
Baltijos valstybėse rusini
mo politiką.

Memorandumą yra pasi
rašę 17 Latvijos komunistų 
partijos narių. Jame daugy
be pavyzdžių Įrodomos cent- 

i rinės Maskvos vyriausybės 
akiplėšiškai vykdoma Latvi’ 
jos rusifikacija, visiškai pri
lygstanti carų politiką. Rusi
nimas vykdomas ne tik tam 
reikalui skirtais Įsakymais, 
bet ir visos atsakingos parti
jos ar vyriausybės aparate 
vietos yra užimtos arba at
vykusių ru'u arba visiškai 
surusėjusių latvių, o tikri 
latviai komunistai savo kraš
te prie valdžios vairo nepri- 
leidžiami. Jiems paliekamos 
tik antraeilės ar trečiaeilės 
pareigos.

Tokia politika siekiama 
sunaikinti latvių ir kitų tau’ 
tu tautines savvbes, nusižen-

pastatą televizijos stočiai. ojgĮant viešai skelbiamai va- 
amerikiečiai ten nugabeno Į dinamajai visų tautybių^ ly- 

• milionu vertės Įrengimų. Išj.gybei ir laisvei.
'tos stoties vaizdai bus per-! .. .
į transliuojami per satelitą j j Šis protestas buvo iteik-
Kalifornijos televizijos sto-j tas Maskvai jau praeitą va- 
ti ir iš čia visai Amerikai.

Tris dienas prezidentas 
Italijai dar vis nevyksta praleis Šanchajuje ir Hang-i 

Baliaus programą prade-' sudaryti vyriausybės. Tai chau. Iš tų vienų nebus gali-’
Oficialiai sakoma Jo trumPu Įžangos žodžiu padaryti buvo pavesta Co’ ma pertransliuoti tiesiog i 

dabartinis LŽS pirmininkas lombo. bet, šio pastangoms Ameriką, tai Įvykiai bus fil- 
Štai kaip Į tą klausimą at=* , J,,kun. J. Yaišnys, piistatyda-. nepasisekus, prezidentas pa muojami, filmas siunčiamas

mas LŽS valdybą. Vėliau

; Brežnevo padėjėjas G. Pav
lovas ir žada čia pabūti dvi 
savaites

sąrą, bet. matyt, iš ten nesu’ 
laukta 'jokių teigiamų rezul
tatų, tai memorandumas iš
vežtas slaptai i Vakarus ir 
buvo paskelbtas švedų spau. 
doje.

žinti su kompiuteriais, bet 
tai tik priedanga. Iš tikrųjų.sakė taikos derybų Paryžiu- 

rantų buvo apie 20,000. Bet je Vietnamo komunistų dė
mima, dainuodama priešriegacįjos pįrmįnįnkas Huan sako, jis yra pasiųstas ge 
britus nukreiptas dainas ir1 Thuv: iriau patirti amerikiečių tik-
nešdama atitinkamus plaka- • ‘ rąsiag nuotaikas, prieš pie
tus. savo tvarkdarių griežtai 
tvarkoma, pasuko kitu ke
liu ir, žygiuodama šalutinė
mis gatvėmis, išvengė susi
dūrimo su anglų kariuome
ne ir policija. Ji tvarkingai 
pamitingavo ir išsiskirstė.

Tegu JAV-bės nutraukia 
paramą P. Vietnamui, tegu 
pasitraukia dabartinis P. 
Vietnamo prez. Thieu. tada! 
tuoj išsispręs Vietnamo poli
tiniai ir kariniai klausimai

zidentui Nixonui išvykstant 
i Kiniją, o vėliau ir i Sovietų 
Sąjungą.

Turkija nebeaugins aguo-
tada pasibaiąs karas, tada! "«• “ k“”'i S’“na>nas opiu

Jis ypač ;skjrtas Prancū-
S valdybą. Vėliau kvietė parlamento krikščio- į Pekingą ib tada pertrans-! zijos ir Italijos komunistų 

programai vadovavo solistė niu demokratų frakcijos yąY įiųojąfnas/ : i partijų dėmesiui, nes šios
Dalia Kučėnienė. Meninę dą Anderotti. į ‘ . . Į partijos labiausiai priešin-
programą atliko rašytojas Iš Pekingo tiesiai bus gos rusinimo politikai ir sa’
Antflnfl, Gudaitis kuris čia' Didžiausia kliūtis yra sky- transliuojama prezidento at-! vo metu proiestavo ir prieš
skaitė savo humoristine ir’rybų *lstat.vmas* Klausimas vykimas, gal dar jo kelionė čekoslovakijos okupaciją. 
sKane sa\o humoristinę būti sprendžiamas refe- prie kinų sienos ir Į Uždraus-!

11.0. an rendumu j0 priešininkai tąjį miestą, o taip pat ban- švedų socialdemokratų 
sako. kad tas dar labiau su- ketas, kuri prezidentui ruo’, spaudoje paskelbtą latvių 
skaldys visuomenę, todėl šia Kinijos premjeras Chou' komunistų protestą plačiai 
reikia apsieiti be referendu’ E11 lai ir kt. ' paminėjo Įvairių kraštų ra-

satyrinę poeziją, 
da Stankuvienė, su orkestru 
dainavusi lengvosios muzi
kos kūrinius. Pabaigoje dar 
tarė žodi Miko pirmininkas

Šiandien tai laiko abi pu
sės savo laimėjimu. De
monstrantai didžiuojas, kad, 
nors ir buvo draudžiamos, 
demonstracijos vistiek Įvy
ko, o britai sako. kad tik dėl 
tvirto jų pasiruošimo riaušes 
kietai numalšinti, buvo iš-1 baigtas karas 
vengta naujo kraujo prili^’- q 
jimo.

bus paleisti ir JAV-bių karo
belaisviai.

mas, todėl narkotikų impor- dr. J. K. Valiūnas, 
tas į JAV turės sumažėti.

Tąkų, Huan Thuy aiškiai' Eismo nelaimėje 
pasakė, kad belaisviai bus. Meksikos komunistų 
paleisti tik tada. kada Pie-; Kojas
tų Vietname nebus Thieu! * ♦ ♦

mo.

administracijos ir

žuvo
vadas

Aplamai, ir programa ir Ruošia Bengalijos 
visas balius praėjo labai pa_
kilioje nuotaikoje. i ir Indijos sutartį

_______________________ ! dijas ir taip jo turini sužino-
: = j .} pajtjjos bej kjtų Sovie.

Iš P. Vietnamo jau iivež- Sąjungos pajungtų kraš-
ta 1.8 miliono tonų karinių

! reikmenų. Jų vertė 4.5 bilio

tų gyventojai.

Platesni šie protesto rašto

Tą pat praėjusi sekmadie
nį buvo demonstracijų ir 
Airijos sostinėj Dubline, bet 
ši kartą ir ten minia neišėjo 
iš ribų.

Atrodo, kad britų vyriau, 
sybė. norėdama išvengti dar 
kruvinesnio šiaurės Airijos

! ... ..... no dolerių. Ta medžiaga bus , - • i.„„.Numatoma tokius rengi-J Indijos sostinėje lankėsi išdalinta JAV įguloms Ra-i ^U1 in} p A k tą
uosti kasmet, kaip tai Bengalijos piemjeias Rah_ mjajame vandenyne. Apie '

man. Rašant šiuos žodžius 2 5 bil doleriu vertės kari- n t • * •bil. dolerių vertes kar. pripūZUlO
kai bus Belgijoje sudaryta kr. de. nius 1

1 mokratų ir socialistų kabi- būdavo Lietuvoje.
; netas. Gastono Eyskenso va
dovaujamas. | ją V-bės parduosUžsienio pašalpai 

S2.3I biliono

niu Įrengimų bus atiduota P. * 
Vietnamui. apie 1.3 ’biliofio'

* ♦ *

Išgarsintas sovietą spar- ĮZraeliUį lėktUVU 
tuo lis otachanovas dabar

dar nebuvo žinoma, ka hš 
sutarė su Indijos valdžia’,

' bet spėjama, kad susitarė 
dėl saugumo sutarties suda- 

| rymo ir ūkinio bendradar-
Senatas 45 balsais prieš' skundžiasi, kad Sovietu Są- JAV-bių vyriausybė suti- biavimo klausimais.

23 paskyrė užsieniui šelpti jungoje labiau garbinama ko parduoti Izraeliui ma-
$2.34 biliono. Atstovų rūmai žmogaus pagaminta mašina, žiausia 18 Phantom ir 36 Manoma, kad sutarty bus 
yra nutarę skirti $2.67 bilio- negu pats žmogus. Jeigu taip Skyhavvk lėktuvų, kad Izra’ straipsnis, kuris numato, kad 
no. Dabar bendra komisija tęsis ir toliau, tai jis numa- elis galėtų senus prancūziš Bengalijoje dar pasiliks In- 
turės tuos nutarimus sude- tas liūdną savo tėvynės atei kus lėktuvus pakeisti mo- dijos kariuomenės dalinių 
rinti. tj, bet gal taip nebūsią. dėmesniais. tvarkai garantuoti. •

ir Britanija
Bengaliją jau pripažino 

kelios dešimtys valstybių. Jų 
i tarpe jau vra ir Didž. Brita- 

Atsistatydino N. Zelandi- nija. V. Vokietija ir Sovietų 
jos premjeras Holyoake, to-, Sąjungą. Dar vis delsia Ki
še pareigose išbuvęs net 12 nija, JAV ir Prancūzija, 
metų. Jo vieton dabar pa- pripažinti V. Vokietija. So- 
kviestas jo padėjėjas John vietų Sąjunga. Kinija. JAV 
Ross Marchall. ir Prancūzija.

dol. vertės ginklų išdalinta 
Tailandui, Laosui ir P. Ko
rėjai.

* * *
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Lietuvos laisvinimo talkon!
LIETUVIAI,

laisvajame pasaulyje, kur 
tiktai lietuvių esama ir vei 
kiama.“

į '
■ Jeigu mūsų spaudos reikš- 
: mė yra tokia didelė, tai aiš-

SVEIKINA MICHELSONĄ Didžiausia Pietų Ameri
kos valstybė Brazilija pasi-

Gerbiamas Stasy. skelbė nepriklausoma 1889

Nepriklausomybės šventės išvakarėse su pagarba ir 
nuostaba prisimename praeitų metų bėgyje per visą pa
sauli nuskambėjusius beginklio kalinio Simo Kudirkos jo 
sovietiniams teisėjam pasakytus žodžius: Aš neišdaviau 
savo tėvynės Lietuvos. Tai žodžiai, kurie sukelia pasidi
džiavimą, žadina vilti ir Įpareigoja.

Laisvės troškimas pavergtoje tėvynėje tebėra gyvas, 
nežiūrint daugelio sovietinės priespaudos metų. Jis kalba 
į pasaulio sąžinę per tuos, kurie nebodami pavojų rinkosi 
laisvę, kurių tiesos žodis sukrėtė sovietinio teismo sales 
bei tremtinių stovyklas. Jis prasiveržia pro sovietinę een. 
zūrą lietuvių kūrėjų darbuose.

Laisvės šauksmas iš pavergtos tėvynės yra neįkaino
jamas įnašas i bendrą mūsų tautos kovą už Lietuvos lais
vę. Esančius gi laisvėje jis įpareigoja mums įmanomais 
būdais veikti ir aukotis, kad pagaliau ir Lietuva galėtų
pasinaudoti tautu apsisprendimo teise.‘ ... $•; !

Su dėmesiu sekame vis dažnėjančius Sovietų imperi=> 
jos viduje laisvės reikalavimų bei tautinio išsilaisvinimo 
aspiracijų prasiveržimus.

Tarptautinėj arenoj pastaruoju metu esame liudinin
kais epochinio masto didžiųjų pasaulio jėgų persigrupa 
vimo.

ku. kas labiausiai džiaugtų
si, jeigu ji išnyktų. J. Jl^ins- 
•ko žodžiais, —

”Vien rusiškasis okupan
tas tose šermenyse ir laido 
tuvėse džiaugsmo ekstazėje 
šoktų 'iškilmingąjį* savo ka- 
začioką, plodamas rankom 
Maskvoje ir Vilniuje, kad 
nugaišo tie. kurie jiems iki 
šiol pastoja kelią ištrinti lie
tuvių tautą nuo žemės veido, 
susikurti rasinę - tarptauti
nę bendruomenę ir kartu ru
sišką imperiją.“

J. Jašinskas primena, kad 
ir mes patys galime prisidė
ti (nemaža yra tokių, kurie 
t prisideda) prie minėto o 
kupanto pastangų ir štai 
kaip: i Z* -

"Užmuškime. jos nepre
numeruodami ir nei finansi
niai, nei raštais neremdami 
periodinę lietuvišką spaudą

’ ir per ją perduodamą lietu
višką kalbą bei žodį. ir mes

Ten. kur Nemunas

l Jūsų 90-jo gimtadienio 
i proga noriu palinkėti Jums: 
I geriausios sveikatos.

metais.

Jūs išvarėte plačią vagą' 
Amerikos lietuvių gyveni-1 
me. Daugelį mūsų sesių ir 
brolių jūs pastatėte ant tie
saus kelio. Jie už tai yra 
Jums dėkingi. Dar kartą lin
kiu Jums stiprios sveikatos, 
kad galėtumėte tęsti savo 
nebaigtus darbus.

Jonas Urbonas
Lavvrence, Mass.

KANDIDATŲ

NETRŪKSTA

Norinčių atsisėsti į JAV 
prezidento kėdę jau pasi
skelbė 12 demokratų ir 4 
respublikonai.

Iš demokratų minėtini šen.

Surinko A. Zamžickas

KONSULATAS PRAŠO 
d ATSILIEPTI

1933 metais Baltramiejus 
Kalvaitis ir Aleksas Viniau- 
tas, išvykdami B Lietuvą, pa
liko vienam patikėtiniui po 
500 dolerių vertės paskolos 
lakštų, įgaliodami investuo
tas sumas išgauti. Lakštus 
išdavusios bendrovės buvo 
bankroto eigoje ir kredito
riams išmokėjo dalį pasko
los lakštų vertės tik 1942 m. 
Bet karo metu ryšys su pa
skolos lakštų savininkais nu
trūko. Jei būtų žinomi Balt
ramiejaus Kalvaičio ir Alek
so Viniauto dabartiniai ad
resai. jie tuojau, galėtų atsi
imti jiems priklausomas su
mas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ne tik 
stropiai seka visus tuos reiškinius, bet ir aktyviai veikia, 
kad tarptautinių įvykių sraute Lietuvos interesai nebūtų 
pažeisti ir kad jos suvereninių teisių vykdymas kuo grei
čiau būtu atstatvtas.

patys užmušame save, sava-1 pernai padirbėjo, besirūpin- 
noriškai atsiguldami grabe j dama kapines pagerinti. Bet 
ir kapo duobėje.“ vienas svarbus reikalas, at

rodo, ir valdybai, ir susirin
kimui mažai terūpėjo. O

Patys ieškomieji arba apie 
banguoja j Muskie, šen. Humprey. šen. i juos žinantieji malonėkite
____________ _____ ! McGowern. New Yorko ma-’ rašyti:

jo.as Lindsay, Los Angeles, Comu|ate GeneraI of Lithu. 
majoras Yorty.

SUVARŽYS RINKIMŲ 

IŠLAIDAS

ama

tas

Respublikonų tarpe su; 
' Nixonu nori varžytis kong-’

T. ....... resmanai McCloskey. Asch-j
Kongresas ?ne>ne istaty-. b,.ook kažkoks pauIsen. ! 

mą, kuris apriboja rinkimų

41 West 82nd Street 

New York, N.Y. 10024

Su dideliu gailesčiu J. Ja
šinskas pastebi, kad "esą- * reikalas yra mirusiųjų pele 
ma finansiniai parsimušusių nų urnų laikymas.

Aukštai vertiname kiekvieno lietuvio ar organizaci- lietuvių, kurie nerausdami' ...
jos darbus bei atsiekimus, kuriais bet kokiu būdu priside- ištaria: "Lietuviškų laikraš-i Valdybos pranešime jis giau gaiP 10 cent^ įmylė
dama prie Lietuvos laisvinimo pastangų. Ypatingas dė- čių neskaitau: amerikoniški prisimintas. Girdi norinčių nam rinkikui, tačiau bendrai 
mesys krypsta į mūsų jaunimą, kuris šių metų Kongrese turiningesni ir įdomesni.“ . urnas pastatyti esą daug. Vi- busią galima išleisti $o.,000 
bandys išryškinti savo pa tį ir vietą lietuvių tautos li- . Bet J. Jašinskas džiaugia- sos vietos užimtos, zsa y- tose rinkimų apygardose,
Riminių uždavinių vykdyme. Linkime jam sėkmės ir tiki- S1’ ^a^
me, kad jis aktyviai įsijungs i VLIKo struktūrą ir darbus, s »v navikui naivsiin : k ... i- „ - T- • o- ««,‘ , Yra pavienių naivėlių, I datas į prezidentus negales 926 žmones. Is jų 85-89 me- šutomai T tnmas nd

kurie, ne kartą išbarami ir Tai gerai, oet nieko nepa- išleisti daugiau kaip $50, tu buvo 1.018,147; 90-94 m. S“t
nena< nnn i,—‘ ui. 010007 ~ n-n n 11 u Pbl- *viexviena

vajaus išlaidas. Nustatyta, 
kad galima išleisti ne dau- JAV GYVENTOJŲ 

AMŽIUS

. . . - „ __ Pagal gyventojų surašy-,
ta nauja spinta, kuri tikima- ,kur rinkikų yra mažiau nei mą 1970 m. balandžio 1 d., j 
si

Skaitykite 
šias knygas!

i gauti dar šiais metais. i 500.000. Iš'įvų lėšų kandi- JAV-bėse gyveno 203,211? L ““vyd”“^” hSJį

Lietuvos Nepri klau
visa lietuviu tauta iC. c *
vinimo talka.

>om\ e> en es piog > pajuokos žvilgsniu palydi- sakė ir susirinkimas nepa-' ųpo
suderintą 11 prasmingą Lietuvos ais- nenuleidžia rankų, ir, prašė paaiškinti, kas daro ; $35, 

Į kai kiti savo malonumui ma. kad toms urnoms našta-1

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas
New Yorkas,
1972 m. sausio 19 d.

Būkime dosnūs!
BROLIAI IR SESĖS.

kandidatas į senatą— — jau tik 313,237, o 95-99 
000 ir į atstovų rūmus— metų — 73,076 žmonės. 1

$25.000. ; į Amerikos lietuvių istorija,
AR ŽINOJOTE? į redagavo dr. A. Kučas, 639 

, psl., kaina $10.00.
Dum Dum sprogstančios v. „ _ _ . .,

kulkos tarptautiniu susitari- . ,nca# .#avo “į1*’
mu uždrausta vartoti. Jas k.u<”e- Parasa X1“35 Ma;

ciunas, 49 psl., kaina $1.00.

kai kiti. savo malonumui ma, kad toms urnoms pasta 
j jaukiai laisvalaikį praleis- vjeįa būtų sutvarkyta.! , , .
darni, taipusavy zmonejasi. juk esamoji spinta, kurioje Manoma, kad prezidentas 
tokie naivėliai įuosia duok- y..g j,, tokjn crarbin^u vvru įstatymą pasiiasys, bet i lę lietuvių periodinei spau- kai Steponas Kai^. Kip? sunku patikėti, kad Įslaty-
dai, ruošia lietuviams, lietu- ... " . mas bus vykdomas, nes su-
vybei dar nenumirusiems.“ ras Bielinis, urnos stovi La. interesuoti patekti i valdžios

dies“ ir "Men“ užrašais at- vietas ieškos ir ras būdų jam pagamino 19-jame amžiuje
Bet kas bus, kai jie pa- žymėtos viešosios išvietės apeiti, tik būtų išrinkti, britai Indijoje, Dum Dum

vargs, 'kas juos pakeis .klau- prieškambary. i ' vietovėje, netoli dabartinės
• šia J. Jašinskas ir tą klausi- Į Iki šiol rinkimams būda-j Bengalijos rubežiaus. Se-
mą lukštena jau sausio 21 d. Kiek mes žinome, urnoms vo išleidžiamos milžiniškos nesnieji iš mūsų dar atsime- 

j laidoje: įtinkama vieta numatyta nau-. sumos, ir kildavo abejonių,; na, kad vokiečiai tokius šo-
jame kapinių name. bet dar ar visi pinigai gaunami iš į vinius vartojo pirmajame

1972 metais Vasario 16-sios šventės proga bus ren
kamos aukos Lietuvos laisvės siekimui. Nėra kilnesnio sie
kimo kaip savos tėvynės laisvė, ten gyvenančio lietuvio 
laisvė. Tad kviečiu visus Susivienijimo narius parodyti
dosnumą AYnerikos Lietuviu Tarybos ruošiamams rinklia- , ..
voms, prisidėti prie sukaupimo reikalingų pinigų, kūne •

neabejotinai padės artinti tą siekiam ąlaisvę Lietuvai.
- •«- t (1 »91 • Li i'

P. P. Dargis,

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentas

Ką kiti rašo?

tomo kaina $4.00.

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

"Mums verkiant reikalin. kada jis bus pastatytas? Ne-, "padoriu šaltiniu“. Pasitai-' didžiajame kare. Juos ir va-’ >u kraštu, A 1
gi nauji, jauni mūsų periodi- jaugi iki to laiko urnų spin-' Rydavo/kad viena ar kitą! dino sprogstamomis kulkcL vJILJ^^araš^Bronvs Raibv 
nės spaudos kadrai“, rašo J.' ta. o vėliau ir spintos, taip ir kandidatą paremdavo ir į-' mis. i įcn nC’i jJSa v ai™ «7 m?
Jasinskas ir nurodo, kad jų stovės išvietės prieškamba-Į vairūs gengsterių sindikatai. į * * * | P •> 1 »
reikia ieškoti pirmon galvon; ryje? • į Pirmoji knyga mūsų Že--
lituanistinėse mokyklose. I
Jose mokinius reikia "supa-Į Reikėtų tylėti ir laukti,’ 

jei nebūtų išeities tam reika
lui sutvarkyti. O ji yra: už
daryti duris į išvietę iš urnų '•periodine spauda, jos reikš-

ŠOKIU ŠVENTĖS 
VADOVYBĖ

Liepos 2 d. Chicagoje bus• • • v j 1 uaiyu uun^ i ievine tunu; —— — ------ ----------
'SK tSSnri kambario h- i j, eiti iš Ritosi Ketvirtoji LietuviųTaotmių

esantiems laisvame krašte, 
kuriame galime kelti per pe
riodinę spaudą visokeriopą

,T_ ....... baisa prieš rusiškąjį komu-Musų spaudai k.ekvien,, 1 mfcu
metai vis sunkesni. Y įsi jau- * c 
čia. kad mažėja ne tik skai- gėją. jo pakalikus ir jų abie- 
tytojų. bet ir aktyviųjų spau-, JU daromas šunybes gimta- 
dos darbininkų skaičius. i jame krašte esantiems tau

tiečiams, o taip pat visokias 
Tuo klausimu Naujienose teigiamas ir neigiamas po- 

raiškas mūsų pačių tarpe., 
aną Napoleono išreiškimą 
tenka pakeisti šitaip:

JEI UŽSIDARYTU MŪSŲ 
LAIKRAŠČIAI...

sausio 20 d. sielojasi ir bos
tonietis jų bendradarbi' 
gis Jašinskas. Jis rašo:

is Jur

darblauti, jai talkinti. Tar
pe duodamų įvairiomis te
momis rašto darbų privalė
tų būti ir tokių, kurie šian
dien tinka esamai spaudai.“

Tų darbų vertesnius parin
kę. mokytojai jų autoriams 
galėtų patarti siųsti tam ar 
kitam leidiniui ir paraginti 
dažniau tokius rašinius ra 
syti savanoriškai. Tėvai taip 
pat galėtų tokius sugeban
čius rašyti vaikus paraginti 
padėti jiems. Taip iš jų bū
tų galima išauginti naujų 
mūsų spaudos bendradar
bių.

KADA SUTVARKYS 
URNŲ PATALPĄ?

Neseniai buvo Chicagos

puses. Milionieriui nesunku i Š°kių švente. Jai vadovauja 
tai įvykdyti, tik reikia gero šitokios sudėties komitetas:

pirm. dr. Leonas Kriaučeliū 
nas. vicepirm. Algis Modes. 
tas, sekr. Birutė Vindašienė, 
ižd. Ignas Petrauskas, pro
tokolo sekr. Audronė Pavil 
čiūtė. informacijos vadovė 

Pietiniu metodistu univer-' Rkonė Rudaitienė, leidinio 
siteto Perkinso vardo koplv-! redaktorius ir muzikinės da- 
čioje Dalias mieste, Tex., ’ Bes koordinatorius Vytautas 
kapelionas J. Claude Evans Badžius.
gruodžio 6 d. po šv. komuni. 
jos surengė šokius. Rody-

noro.

TAI VIS DIDESNEI 

"DIEVO GARBEI“

Meninės dalies vedėja ir 
, Kanados atstovė yra Geno- 

pavyzdį Dievo gar-į vaite Breichmanienė.damas
bintoiams. pats kapelionas, 
jau žilas ir apiplikęs senis,!

į mės vakariniame pusruttu- 
lyje buvo išspausdinta 1539 
metais Mexico City. Tai bu
vo maldaknygė.

Inžinieriai patyrė, kad 
naftos šuliniuose 20,000 pė
dų gylyje temperatūra šie
kia 330 F laipsnių karščio.* * e
Didysis Amerikos drugys 

Monarch Butterfly, ieškoda
mas šilimos, gali nuskristi
1.000 mylių.• • •

Socialinio draudimo vidu
tinė pensija yra $116. — 
penkis kartus didesnė, negu 
buvo 1940 metais, kada ji
pradėta mokėti.• • •

liturginiuose įūbuose, įsiki 
bęs į ranką jaunai minisijo-J 
nei, irgi trepsėjo koplyčios 
take tarp suolų.

Spauda rašo, jog maldi-

Žebros balti ir juodi dry
žiai yra kaip ir žmonių ran
kos linijos, — kiekvieno ki> 
tokios, todėl tie dryžiai gali 
tarnauti zebrai atpažinti, 

Kanadoje neseniai rastas! kaip ir žmogaus pirštų nuo-

! RADO 4 PĖDŲ SIDABRO
LUITĄ

luitas sidabro net 4 pėdų ii-S spaudos, 
gio, 1,620 svarų svorio. Ap=J • • •

Lietuvių Tautinių KąP^lninkaį šitaiD Vkį nėr visus! vaIius nuo priemaišų’gryno' 
io;sklypų savininkų susirinki-' . , * c 1 ' aj;fn:llc L? j sidabro esą net 1,140 svaru.'ve JA\ se buvo Edison E-;
kiJ.ir„v5 niažoi nnrašč i4 Agento sekmadienius, ro-; ,3+ s* nnb leetrie Light Co.“. įsteigta'

1879 m.

"Berods, didžiausias k; "Mūsų, laisvojo pasaulio;
genijus —Napoleonas via, ^etuv^- periodinė spauda į mas, kuri plačiai apras.,, , . .
pasakęs: 'Spauda yra ant- yra visų galingiausias gink-Į Naujienos. Iš to aprašymo ami ( ziau.^smą a einan-; 
roji pasaulio galybė*. las už pavergtos tėvynės' sužinome, kad kapinių tur- čiam Kristui. Kunigas pa-i

i laisvės atgavimą ir už lietu- tas prašoko milioną dolerių, reiškęs: "Tai buvo dalis re- -kalyklą, jis buvo išstatytas 
"Mūsų pavergto krašto vybės išlaikymą šiame kraš» Jų vertė dabar—$1,000,570. liginės programos šių dienų Edmontone. Albertos pro- 

ambasadoriam—lietuviams,; te. Amerikoje, bei visame Išrinktoji valdyba nemaža ir jaunimui“

bendros vertės virš $25.000. 

Prieš išvežant į sidabro
New Yorke. 

♦ * ♦

Lietuvos konstitucines tei
ses klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.( t

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

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

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

Geroji vasara, romanas, 
parašė Česlovas Grincevi- 
čius, 261 psl., kaina $5.00.

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
kaina $5.00.

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

— i vincijoje.

Pirmasis elektrinis skarų- Radvila Perkūnas, istori- 
butis buvo išrastas 1831 m. nė pjesė, parašė Balys Srtio- 
Jo išradėjas Joseph Henrs. ga, 130 psl., kaina $4.00.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE skleisti tikras žinias apie 
Lietuvą ir tuo nojs iš dalies 

kv , užkirsti kelią'sovietinių isto--
i kurių žinioje yra visai nerei- rikų skleidžiamoms 
j kalingų visokių agentūrų,! sristoms žinioms.
, departamentų, komitetų, ko-;
misijų ir kitokių vienetų. ku_ i 

bos skyrius pastaruoju laiku rių išlaikymas nepaprastai; 
išsiuntinėjo daugybę laišku- apsunkina darbininkus mo-, Musų gyvenimo tragedijos 
kvietimų atsilankyti Vasa- kesčių mokėtojus, 
l io 16 d. minėjime, kuris šie*
met bus vasario 20 d. Audi- Nutepliotos keleivinių 
torium Theatre, 70 East 
Congress. Vieta nauja, pa
čiame miesto viduryje. Dėl 
susisiekimo kamšaties gal 
daugelis ten automobiliais ir 
nevažiuos, ar nepasinaudos 
ir autobusų susisiekimu, bet 
tuo atveju Lietuvos reikalam 
skiriamą auką prašoma siųs
ti iždininkui Vladui Šoliūnui,
3549 West 574h St., Chica 
go, III.

L- r
Chicago* Lietuvių Taryba 

kviečia minėjimai*

Chicagos Lietuvių Tarv-

nepa

Bal. Brazdžionis

DETROITO NAUJIENOS
Gautas leidimas kultūrinio centro statybai

Į tų mums tautinių parapijų 
• i nė nebereikės. Tiems, kurie 

j šaukia, kad parapinė nuosa 
i vvbė nėra mūsu nuosavybė,

x r . • . • • i- -iv- • i galiu trumpai atsakyti, jogDetroito lietuviams tai ne-, yais, pagaliau viskas baigėsi MVO nuosavvbėS niekas nie-. 
paprastai džiugi žinia. Žinia laimėjimu, šių. 1972 metui kul. ,,asaulv;e net«ri, netu.;

sausio 11 (1. leidimas vaomi jr neturės Pabandvda-; 
statyboms iš karto buvo gau-

PHILADELPHIA, PA.

Nepriklausomybės 

atstatymo paskelbimo 

sukakties minėjimas

verta visu dėmesio!

Ne kartą čia esu rašęs pra-
Philadelphi jos ir pietinės

... vai neužsimokėti mokesčių Nevv Jersey LB apylinkių
tas (pabrėžiau, kadangi bu u-> gavo £emę ar namą Lie ' rengiamas Vasario 16 d. mi-

Stoviu Chicagoj Marųuet- 
te Parke prie garsiosios 69

vagonų sienos

Chicagoje keliaujant pa 
keltiniu traukinėliu Engle-

eityje. kad lietuviška Dievo yo viliojimų pirma statyti tuvoje, Vokietijoje ar betku-i nėjimas įvyksta vasario 20 
Apvaizdos (anksčiau buvusi klebonijų ir bažnyčių, o su ,.iame kjtame krašte iskai-į d., sekmadienį. 3 vai. popiet

• Philadelphijos Lietuvių Mu. 
zikalinio Klubo patalpose.

Marijos aukštesnioji mo-, to kurija, atsilygindama uz nesutiko kulturimo centro 
vvood = L)o\vn town ruože j kykla, kazimieriečių vienuo- ‘ 3enas šv. Jurgio ir Dievo statybas atskirti nuo bažny- Į 
beveik visų vagonų sienos. jynas, laidotuvių koplyčios. Apvaizdos bažnyčias, lietu- čios statybų).
viduje yra nuterliotos negi'ų i majSį0 įr kjĮog krautuvės, vi* viams duoda per pusę mili-i 
paauglių gaujų vardais ir vi-Į gag tuzinas smuklių ir t.t. Vi ono dolerių, bet spiria, kad, 
šokiais; nešvankiais žodžiais.Į^. tajSukurta lietuvių lėšo- naują bažnyčią pastačius.
Keleivių čia •daugumai neg- laikoma ir saugoja- parapija iš tautinės lietuvių
rai. Tikrai liūdna.kad toKia. •- - -

! me moderniame mieste vy-I • *rauja dar laukinė Afrikos
Prie kvietimų yra pridėtas džungliy tvai ka. čia dalinai

vokelis, kurį, įdėjus Money 
Orderį, parašoma neatidė
liojant išsiųsti nurodytu ad
resu.

Lietuvos laisvės kova yra1 
visų mūsų bendras reikalas, Į 
ir ji turi būti materialiai ir, 
moraliai visų remiama. i

yra kalta ir visa mokslo sis
tema. kuri neparuošia jau
nimo tvarkingam, kultūrin* 
gam gyvenimui.

Atvyksta daug lenkų 

nuolat apsigyventi

Pagrindiniais kalbėtojais 
męs vietos, vienur po šimto j pakviesti JAV’ Atstovų rū- 

j j mų narys Jashua Eilberg 
’ (dem.-Penna.) ir inž. Rai-

Tuo tarnu vra atliekami ta. Nuosavybe yia tol tavo, . . , ....± uu i<zi j u yiu . • • • »(io miesto konusiomenus
formalus sutarčių pasirasy-i ■ ^0- ta nuosavybę admimst-j . . , . p ,( < . - naujojo burmistro Ralphmai su kontraktonais. Kie-.ruoji. u,d r>wvn J J

metų. kitur daug greičiau 
i tą pačią duobę jau guldo ki

tavo , Į “• + ! do mieštimist-1 . . ,
tvaikai. Kol Dievo

ma. Rodos viskas gražu. De. būtų paversta į tarptautinę 
ja taip nėra. į teritorinę, kurioje lygiomis

fconija jau buvo pastatyta 
prieš naujus 1972-sius me

Apvaizdos parapiją ir kul
tūrini centrą lietuviai admi

Perk kabinete. Invokaciją 
skaitys kun. dr. Petras Sil- 

| vinskas. Šv. Karolio senina.

susilaukė lėto savaičių. Dainavos jaunimo
Kaip

tuvių gyvenimą___ __  — ..
pačios negerovės. Jaunimas rlJos pasiūlymas _ 
užsikrečia hipių ir kitokių iš- aus lietuvių, ypač jau-
krypėlių "filosofija“, 
turime ir liūdnų faktų.

jau nų. jau čia užaugusių ir įssi- 
mokslinusių, pasipriešinimo. 

; Kai kurija prieš dvejus
Štai graži lietuvaitė, vos 

pernai baigusi Marijos aukš*
i tesniaja mokykla, eina iko- sena tradicija ir humanistu-i, ... \. • J : legija, geru tėvu dukra, šiemmo principais vadovauda- \ - ’ .• j • , , , ; nežinant įsimylėjo, pastojomasi, dar ir dabar vra ola-:. • u - ~„ . . . i ir Gimimo bažnyčios prau-Chicagoje Pirmyn vad., ciai savo duris atvei us. irai- k, -e pagim<jė kūdiki Jei 

muziko Kazio Steponai- nų kraštų emigrantams. Čia > piit'aifiusios 
čiaus Stephens, nepn* atVyksta meksikiečiai, juo tai būtu mirusi gimdyvė ir 

džiai ir kitų tautybių bei ra-Į jos kūdikis, 
šių žmonės iš laisvųjų pa
saulio kraštų. Iš komunisti- Lietuvaitė kolegijoj įsi my
nių kraštų daugiausia at- įėjo negrą ir pastojo, 
vyksta lenkų.’ ' Chicagoje;
Town of Lake vietovėje pa.1 Kita ištekėjo už išsisky-

'Linksmoji našlė“ Chicagoj

Seniausias lietuvių choras

klausomybės laikais lankėsi 
Lietuvoje ir ten koncertavo. 
Čia, Amerikoje, jis per ilgus 
metus yra pastatęs daug o 
perečių ir kt. vaidinimų. Pa
staraisiais keliais metais 
choras nepasirodė, nes jo 
vadovas K. Steponavičius 
turėjo kitur tarnybą ir nega
lėjo Chicagoje choiui vado
vauti.

Tačiau praeitais
choras vėl atgijo. Jis pasta
tė operetę "šikšnosparnis“, 
kuri turėjo didelį pasiseki
mą. Šiemet kovo 4 ir 5 die
nomis jis stato Franz Leha- i 
ro trijų veiksmų operetę ■ 
"Linksmoji našlė“. Vaidini
mas vyks lietuviams gerai 
žinomoje ir patogiai pasie
kiamoje Maria High School 
auditorijoje, 6700 So. Cali- 
fornia Avė. Tikimasi, kad 
mūsų lietuviškoji visuome- į 
nė rems choro kilnias’ pa- j 
stangas ir abi dienas užpil

Amerika vra šalis, kuri.

grindinį gyventojų sąstatą 
sudaro lenkai atvykėliai ir 
meksikiečiai. Kadaise čia 
buvo gausi ir veikli lietuvių 
kolonija, bet dabar iš jos tė-

metaisira likę tik pėdsakai. Jei ne
būtų tos prakeiktos geleži
nės uždangos, tai i šį kraštą 
būtų galima atsikviesti ir sa
vo artimųjų iš Lietuvos.

Jotijos Jonas

Istorija radijo programoje

Čia jau senokai veikia 
Lietuvos Istorijos draugija, 
kuri leidžia žurnalą "Tau
tos Praeitis“.

pries dvejus ar
trejus metus i parapijos vi
suotinį susirinkimą pasiuntė 
inteligentišką ir plačių pa
žiūrų vyskupą Tomą Gumb-i

Tai vienas pačių didžiau
sių organizuotu Detroito lie
tuvių laimėjimu! Pirmasis 
nemažas laimėjimas buvo 
Lietuvių namų Įsigijimas 
prieš devynerius metus. Lie

Ak. Įsismaginęs pamiršau 
pasakyti, kur tos visos staty
bos tuoj bus pradėtos. Tai 
Southfield, šiauriniame Dėt 
roito priemiestyje, Devinto
je mylioje (Nine Mile Rd.), 
pietinėje pusėje, du ar trys 

' šimtai jardu į rytus nuo 
>ie sta-

tuviu r amai nuo to laiko su-
letoną, kad tas mus įtikintų ' vaidino milžinišką vaidme* , rvm-
pasiduoti kurijos planams iri nb Jie jau išmokėti ir, be a-j L , i p(j«fj' a t
atsisakvti tautinė* oaraoiios' bėjo, dar eilę metu mums; ^ecch Daly Road. Aj atsi^aKyti tautines-paiapijos, v ‘ ! tybas ir piniginį vajų ateity
svajonių, tai įvyko mums: tarnaus. Tik jie jokiu būdui *
maloni staigmena. Ne vys-į negalėjo patenkinti visų kul-! pranešinėsiu trumpesnėm 
kūpąs lietuvius Įtikino elgtis į tūrinių reikalavimų, pirmoje korespondencijomis, 
taip, kaip kurija nori, bet j vietoje — lituanistinio svie-
lietuviai įtikino vyskupą,! rimo. nes klasės mokyklai 
kad mes dar esame pajėgusi J.UOSe jokiu būdu nebuvo ga 

. j Įima įrengti. Naujasis kultū- 
atgaivmti lietuvišką tautinę. ,-inis pastatas turės visus rei

Alfonsas Nakas

rūsio negro, susilaukė prie- parapijų, kad galime ją dar j kiamus klasių kambarius.
•eilę metu išlaikyti. Nuo tos j sporto salę ir erdvę sale-sve-auglio ir išsiskyrė.

Narkotikai, alkoholis, pa
laidas gyvenimas veda jau
nimą į kūno ir dvasios su
naikinimą. Jau trys lietuviu
kai žuvo pririję narkotikų. 
Kiti juos platina.

dienos vvsk. T. Gumbletonasi
perėjo į mūsu pusę ir iki šiol, renginiams, 
mūsų pusėje tebesilaiko. i

■ tainę su scena dideliems

Ne vienas ir v-i

DIDŽIAI PASKATINAS*-
PAVYZDYS

Meninę dalį atliks Vilties 
choras, vad. L. Kaulinio, 
Philadelphijos tautiniu šo
kių grupė Žilvinas, vad. E. 
Bendžiūtės, Philadelphijos 
Vinco Krėvės vardo lituanis
tinės mokyklos choras, vad. 
O. Pliuškonienės. ir tautinių 
šokiu grupė, vad. M. Ridi- 
kienės. ♦ *

Sausio 27 d. Pennsylvani, 
ios gubernatorius priėmė 
J B apylinkės delegaciia — 
pirm. A. Dantą, V. Ridiką, 
R. Krušinskiene ir R. Dan- 
tiene — ir įteikė iai Vasario 
16-sios proga išleistą prokla
maciją.

* * >

Tet-papi; Gečienės rūpes
čiu. iv riais mojais Idetuvos 
nepriklaucnmvhės šventės

parapijai
. ..... pač kataliku bažnyčiai ne

lietuvių naudai įssispi.endė.> mik’ausas tautietis gal sua- 
Tiesa, statyti kleboniją ii bejos, ar tikrai naujasis kul- 

rr, .. - • -v bažnyčia kliūčių nebuvo, i
Trijų vaikų tėvas, juos is- pinigų toms statyboms iš ku_' Kptuviu 

auginęs, bet negalėdamas to_ •• i - jmmių

dys visas ten esamas vietas.. >sa
Choro vadovui ir jo diri

gentui Kaziui Steponavičiui 
-Stephens ir visiems choro 
dalyviams linkėtina energi
jos ir ištvermės tolimesenia- 
me darbe.

”bo»ą“ skaičių

United States Steel lie
jyklos. esančios pietinėje 
Chicagos dalyje, daro daliną 
apsivalymą nuo "bosu“. Ne_

Ilgai užtruko, iki viskas' • r t-M. v . i v r a ■ n linu t i i v < . ■ i ii ■— -
kas, neseniai išėjęs i pensiją 
iš Fordham universiteto, kur 
buvo konstitucinės teisės 
profesorius.

Račkauskas leido
nius žodžius: "Negaliu dau- f7auįomobiliui aikštėm'"ku" gūnios pinigais siaiyias. ar tai pasakyti viešumai, todėl 
giau kentėti, plyšta širdis 11 aulomoDlllll aiK5Iem- Ku ( bus jis musų, lietuvių, nuosa- ’ jr per laikraštį gerbiamam 
matant, kokius kelius naši- rija ilgi buvo is savo žemės vybė, ai galės jame laisvai daktarui nuoširdžiausiai dė- 
rinko mano sūnūs... aš naši- fondų pusdykiai perleidusi, j įeikštis tie, kurie su paiapi- kojame.
duodu...“ Jis buvo rastas pa- P^s didžiausias kliuvinys ja ir bažnyčia nieko bendroj \Tptjksta staiornena nes
sikores garaže ■ bavo kultūrinio centro —ac- neturi? , + Nereta staigmena . nes
siKoięs gaiaze. : ,. .,. , ; j tai pirmas toksai atsitkimas

Mano asmenišku įsitikini- 1?V.G Pa^e^yklos daibo pia- 
kultūriniame centre ga rizios. Di. K. Račkausko at 

siųstoji parama

tarnaus visų 
reikalams? Be to.'

auginęs, oei negaieoamas to. ūžteko> 0 dide]j žemės , J ? v n
liau tverti, parašė paskuti- „ahala reikalinga pastatam ant..kuril.°^ zem^s’ dalinai Dr. K. Rack< 
nius žodžius: "Negaliu dau- Si? . kunios pinigais statytas,, ar tai pasakyti vie;

bus jis mūsų, lietuvių, nuosa-

didžiausias
buvo kultūrinio centro —ac-j neturi? 

, tivities building —statymo J
I Dė! visų tų ir kitų tragedi- klausimas. Dėl jo reikalin-

,.. . . . , , ju kalta aplinkuma n mes p*iirnn kuriia l^bai "abeio-, dzių radijo programoje kai-; patvs Neduokime vaikams ?0« vna^ todęj kad į0 Djina 
| bėj-o minėtos draugijos vai-J daog laisvės pinigų. Te. na statant
dybos nariai ir sv’eČiaLga ejna, djrbti, užimkime tenkintu 
kalbiui vadovavo zurnalis- juos mokslu> sportu< spanda> bBvQ aT)ie ketvhlis miHono>

Sausio 29 d. A. ir M. Ru

tas Vyt. Kasniūnas.

Kun. Bagdonavičius aiš 
kino istorijos prasmę ir šios 
draugijos reikalingumą. Rū
gytė papasakojo apie drau
gijos veiklą. Dainauskas. at. 
sakydamas i klausimus, pa
žymėjo, kaip dabar Lietuvo
je iškraipoma istorija. Iš ten 
rašomų istorijų negalima 
pažinti to ar kito meto tik-

dovyklomis, aiškinkime pa-

mu,
lės reikštis skirtingų religi- . . . ... . .
ju. visokių nažiūnt, VM'kiu 'dau‘?Iau nei m«“(lziagmi mo

"...Siunčiu čekį — $2.009,
— kad pavyktų užbaigti en. 
ciklopediją anglų kalba..?*

Šitaip rašė ir čekį atsiuntė m oga plačiai klausoma kla-
dr. Konstantinas Račkaus- i-^diio sto

tie WFT N 900 A M ir 95.7 
FM dpo« ni,«« valandom pro. 

grama an»e T ietuva. Prog»-a- 
m-j reda^uoia Antanas Ma
žeika. buvęs TJsvės Žiburio 

Krašto valandė
lių redaktorių®.. Programa 
p’ic rrlrdima t ari i p-n i yaca-
r;o 12 d. 10 vai. (tuoj po ži
nių).

NAUJA LITUANUS 

DIREKCIJA

Lituarus žurnalo reikalų
išreiškia

maža superintendentų, jų a-; rojo gyvenimo. Prof. S. Dir 
sistentų ir formanų nuo va- mantas tarp kitko priminė, 
sario 1 d. bus atleidžiama ar! kad šiemet nepriklausomos 
nužeminama pareigose. Tik-j Lietuvos universitetui su-

atant tokį, kuris pa-j i.’.,."/ p z.1- f rii/j£!<Vūjhęnt.a. Jis vėlesniame laiš- veriėjui Jonui Kučėnui pia-
mūsu reikalavimus.’ lėmimu lietuvis?- tol aoI - dėmesio lie- šant- JAV LB Centro vnldy-

• 1 ; (parapija bus lietuviu admk ue e.iv e np,.pmA T itnanns Fondą*te ketvirtis miliono.i ...l__ ____ _ tuviu tautos ir Lietuvos vals-; Da peieme L.tua.iu. romiaGknivmSc tuviu tautos ir Lietuvos vals-į .. .
hii« inii-r ros tyk®8 praeičiai su visomis:C1.105. dn-ektonaio >udaiv.mo

tautine tai ir Dm-aniio® ko i°s apraiškomis, kurios ture-! PaJjeigas ^nos anksčiau 
raminę, rai n pa anuos ko-|, m___ ,__ J;_ T --X.. i nnklanse .TA\ Lietuviu StU-

ristruojama.Tiesa, apie pusantro šimto , ,
laido gyvenimo pasekmes, tūkstančių parapijiečiai pa-j R0J ’>arau,>a

Balys Svalia 

IEŠKOMA J. ŽITKAUS

i žadėjo suaukoti, bet, kaip
' matome, dar šimtas tūkstan-
i

čiu turėjo kristi iš bažnyčiai 
skirtos sumos. Abejojo ir 

senesni parapie-

raunne. rai ir pavanuos ko- i priklausė JAV I
mitetas. ir parapijos kunigai tu lpt* ., cvc. a .. V ; dpntii <2aiungai vici liJrnvio; Sol amea. Didesni rūpesti „• dentų a ąjuneai.

Juozas Žitkus iki I92o , .,. •- kaikuriemetu gyveno JA v *se. grįžęs ..... -i • v „„'t • J erai, kurie vaiku jau nebeauLietuvon gyveno Marijam . ’ . , . *J x . . . ....peles apskrityje, o 1927 me-' gn?a 'r *unT nebe^a, tettenm. o pasku. » do-
u pabaigoje ar 1928 metų "ei -’P^o ne, klasių mmno.anc.ai, k,to tautvh.u.
* • <,.................... t lituanistinei mokyklai.pradžioje vėl išvažiavo i J. . , .. < • •1 J -Įk* re trupučio neabejojo

I

visi bus lietuviai. Tiesa kai x................... .
lietuvi-'ko kvano oritrflksi-' nwo,!astavima ,ls lelskla del 
me. tai parapija bu® siberi-
torinta. tai tuomet tikrai jo

dabarties ir del ateities.
Pet ar tai. kas turėtų į En_ 

je įsigalės, pirma gal Ivsdo-j cyclopedia Lituanica itilpti,

Tik net kitu spalvų šeimininkai.
jau- Pet kam gi tuomet 

skaudės širdi?
ir be-

1 Lituanus Fondacijos statu
to 3-sis paragrafas nurodo, 
kad, Lietuvių Studentu Są- 
iungai pareigu neatliekant, 
jas perima JAV LB.bus ten ir įdėta? Atsakymas 

priklauso nuo talkos ir para
mos. kad E.L. redakcija ir 
leidykla galėtu dirbti bent ti astuoni Lituanus Fondaci 
kiek normalesnėse sąlygose.i °s direktoriai: dvieju metų 
Iki šio meto tų reikalingų są- laikotarpiui — Algis Lukas, 
lygu dar neturime. Bet gal, dr. V. P. \ ygantas. dr. Elo* 
dr. K. Račkausko šauksmas ra V ai-nienė ir Aleksas \ aš- 
ir pavyzdys bus plačiau iš- kelis: vienerių metų laiko- 
girstas, gal bus atsiliepta di Į tarpiui — \ ytautas Kasniū

Centro vldybos patvirtin-
Amerikos Valstybes.
1934 ar 1935 metų jo žmona j nieii parapijos nariai, jau- 
dar gaudavo laiškų, bet dau-Į nosios šeimos, kurios kaip!

buvo kanka 50 metu. Amerikoje’ ..«»’? aPia » ne^,™a-j 1m7ma bmiVai'rei-
jau perdaug, ir jo riebjaifl baiįBBUi^stori jo? mokslūs- Ieško sunus_Ju9zas Žitkus.: mą. Atenado auksine n v.e-, kja kuiW)(siA7.-tntro, atej.
atlyginimais tik bereikalin- Vftį: ’ Krapauskas taip pat kĄvenantis Lietuvoje, Kap-jninte]ė proga Detroito lietu į nantiems 20*30 metų, ir la-
gai apsunkinamos plieno ga- pastebėjo, kad svetimieji a- (ManJamP0,eJ^'. ^ra_. viams įsigyti gerą. modernų. Į bai džiaugiuos, kad pagaliau! desne tajka j,. kįtu didpSne
mybos išlaidos. Tų prižiurę, pie Lietuva prirašo nebūtu ?? ?.e'ą.ar ^!Pinep .he> tau‘» saugioje vietoje kultūrinį į mes jį turėsime. Kas bus to-i parama? Tuo norime tikėti,, ry
tojų dar būtų galima suma- dalvku. nes juos suklaidina ^.ĮJancius aPie J™20į centrą, tai tos jaunos šeimos; liau. tai pareis nuo tarptau ! todėl jabai laukiame ir bū- R*
žinti apie 50%, ir plieno ga- iš Sovietijos gaunama me-t ZltKaus pranešti šiuo_ atkakliai ir siekė tikslo. : tinęs politikos, nuo tolimes-j sime nuoširdžiai dėkingi.

Aš visą laiką buvau įsiti-
rai, managemento

mybos procese nebūtų pa- džiaga. 
justas jų trūkumas.

Dainauskas. Bagdaravi-; 
Šį plieno liejyklų pavyzdį čius ir kiti ragino domėtis1 

turėtų pasekti federalinė. Lietuvos istorija, kvietė sto-! 
valstijų ir miestų valdžios, ti į draugiją ir visaip padėti ‘

adresu:
Kari Gerulat,
46 Dortmund. 
Schillerstr. 58. 
West Germany.

; j nio musų tėvynės likimo.:
į Po begalės pirmyn ir at? Jeigu Lietuva per tą laiką; 
; gal ėjimų, po k yžiaus kelių laisvės neatgaus, arba jeigu 
kurijos ir valdžios Įstaigose, | mums čia. Amerikoje, nebus 
sėkmių ir nesėkmių su archi-' duota naujo lietuviško krau* 
tektais. deiybų su rango-, jo iš tena jos, tai už 30 me-

Juozas Kapočius,

Encyclopedia Lituanica 
P. O. Box 95

So. Boston, Mass. 02127

nas. ir.. Regimantas Vede- 
gvs. Jonas Kučėnas ir Jonas 
Račkauskas.

Algis Lukas paprašytas 
eiti Fondacijos prezidento 
pareigas. Kitais Fondacijos 
pareigūnais, t. y. sekretoriu
mi ir iždininku paliekama 

pasii ūpinti piezidentui.



Puslapis ketvirtas Nr. 6, 1972 m. vasario S d.

Rusai okupantai, Salin is Lietuvos!

Mirė P. Naudžius : t;:i

Sausio 26 d. Kapsuke 
(Marijampojėje) mirė 87 
metu amžiaus Petras Nau
džius. Jis mokėsi Veiverių 
mokytojų seminarijoje, da
lyvavo 1905 m. revoliucijos 
sąjūdyje, dėl to buvo pri
verstas pasitraukti iš Lietu
vos. Atvykęs i JAV, pirma 
dirbo audimo fabrike, o vė
liau spaustuvėse. Yra rinkė
jo darbą dirbęs ir Keleivio 
spaustuvėje.

1911 m. jis su keliais ki
tais pradėjo leisti „Laisvę“.

1913 m. P. Naudžius gri
žo i Lietuvą, dirbo spaustu
vėje, o vėliau buvo girinin
kas. Nuo 1949 m. pensinin= 
kas ir gyveno Kapsuke.

Kėdainiuose nėra kuo 

kvėpuoti

Kėdainiuos pastačius che
mijos gamyklą, nepaprastai 
užteršiamas oras. Štai kuo 
Komj. Tiesoj skundžiasi Kė= 
dainių miesto keturi gyven
tojai :

"Mūsų mieste oras labai 
teršiamas biochemijos ga-

Vilniaus filharmonijoje 
gruodžio mėn. pabaigoje 
koncerte dalyvavo du Dva
rionai — tėvas profesorius 
ir sūnus smuikininkas Jur
gis. Atliktas B. Dvariono 
Koncertas smuikui su or
kestru ir J. Bramso Trečioji 
simfonija. * * *

Indijoje. Bombėjuje, iš
leisti lietuvio poeto Vacio 
Reimerio eilėraščiai, pava
dinti ”An Indian Melody“.

V. Reimeris Indijoje lan
kėsi du karius. Eilėraščiai 
versti ne iš lietuvių, bet iš
rusų kalbos.* * *

Lingvistikos studijų 
konferencija

Trečioji baltistikos studi- Janina Rėklaitis, sociali- 
jų konferencija Įvyks gegu nių mokslų — Benedict V. 
žės 11-14 dienomis Toronto Mačiuika, Povilas A. Mažei_ 
universitete, Kanadoje. ka ir Ginutis Proeuta, prbis-

torės Birutė Saldukas.I
Konferenciją, kurią glo-} 

boja Toronto universitetas, į 
rengia Association for the

Studentų sesija

Advancement of Baltic Stu- 
dies (AABS).

Trečiosios baltistikos stu- 
Į dijų konferencijos metu To 
l ronte ggeužės 11-14 dieno- 

Mokslinius . pranešimus; mjs VyjęS pokoleginių (gra- 
padarys baltistikos specia-į (juate) studentų sesija. Pro_ 

JAV. Kanados, \o-Įgramoje numatoma eilė pra- 
kietijos, Švedijos, Suomijos,; nešimų apie baltistikos stu- 
Norvegijos ir Australijos. IŠMįjy galimybes bei Įvairiose 
viso bus apie 90 pranešimų,; bibliotekose esančią medžią 
iš kurių 13 duos lietuviai. j „y tyrimo darbams.

Visos konferencijos temos: Baltistikoje doktorizuo- 
tiesioginiai lies Baltijos! Jantys diskutuos savų temų 
'kj-aštuši:l’litetatūrą. istoriją, j svarbą pasirinktose bendio- 
kalbiniūs ir socialinius Iriau-j šakose, metodiką, kalbos 
simus. Dauguma temų turė-! žinojimo reikiamybę, salti- 
tų būti Įdomios ne vien spe-J problemas bei kitus uni_ 
cialistams, tad rengėjai ti - < yersitetines baltistiKOsstudi- 
kisi kuo platesnio dalyvavi ' Jas liečiančius klausimus.
,m0- ' Graduatų sesijos informa-To teatro repertuaras remia-. • •

si originaliąja dramaturgija, j Lietuviai konferencijos in' Į koordinatorę Rusina 
jaunaisiais autoriais, neven.1 formacijas gali gauti pasiju (jvirs ) 1215 E 
giama kamerinių spektaklių A. Banelį, 410 Davenport j "chicago^ III

Vilniaus universitete vei
kia studentų teatras, jau pa
statęs visą eilę veikalų. Ji 
sudaro teatrinėje studijoje, 
prie estetikos katedros, at-į 
kakliausiai dirba studentai.;

LAKAI SVARBI ! 
AUTOMOBILIAI

Į LIETUVĄ
GĖRIAI ŠIA DOVANA 

JŪSŲ GIMINĖMS 
Tik trumpą laiką!
Greitai gaunama

Pilna garantija.
, Ilgai lauktas 
visiškai naujas

ZHIGŪLI VAZ 2101
Kaina --------  $3,273.00

Prabangus modelis
MOSKVITCH 412 IE
Kaina --------  $3,273.00

MOSKVITCH 408 IE
Kaina --------  $3,009.30
Z APOROZHETS ZAZ966 
Kaina-------- $2,012.50
Kiekis labai ribotas, tad 

skubėkite! 
Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per
Intertarade Express 

Corp.
125 E 23rd Street 

Fifth Floar
Nevv York, N.Y. 10010 

Tel. 982-1530
Mes turime šito biznio 23 
metu patylimą ir tuks
iančius patenkintu užsa
kytoją.

ROMANAI
Birutė Kemėžaitė, SU

DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
psl., kaina $4.50.

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spal’s, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

Andrius Valuckas NE-I 

MUNO SŪNŪS,

LABAI JDOMŪS 
ATSIMINIMAI

su polinkiu i psichologizmą, 
simbolius.

> i

Nors universitetas teatrą 
remia, tačiau jis neturi pa
stovių patalpų, ir daug ener
gijos iššvaistoma ūkiniams 
reikalams.

Rd.
da.

Toronto 7, Ont., Cana-

Kas yra AABS?

sesijos 
Kark 
Hvde Į 

60615. 
Olavi

Ką tik gavome
i arba sesijos vadovą 
i Arens, 51 Vernon Terrace. 
i Poughkeepsie. N.Y. 12601.

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

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,
i Stefanijos Rūkienės atsimi- 

sukiliJ niinų II-sis tomas, kaina
romanas is t

suvalkiečių ūkininkų 
mo 1935 m., I tomas, 280 kietais viršeliais $6.00.
psi., kaina $3.00. LIETUVA BUDO, Stepo-

Andrius Valuckas, NE- no Kairio atsiminimai, 416
MUNO SŪNŪS, II tomas, Į Psl- kalRa --•••••• -.82.00
428 dsI , kaina $4.00. Į TAU, LIETU*A, Stepo- 

įno Kairio 480 *>81., kai- 
Aloyzas Baronas, PAVA- į na §•? pp

SARIO LIETUS, 261 psl., į
kaina minkštais viršeliais'
$2.59, kietais $3.75.

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

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psi., kaina....$2.00

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, 1 to-

Birutė Pūkelevičiūte, — mas, 300 psl., kaina ...... $2.
i Rugsėjo -šeštadienis, ; atsiminimai ir min- 
; premijuotas romanas, 237;TYS, dr. Kazio Griniaus, 
psl., kaina $5.00. ; L tomas. 386 psl. kaina 85.

k p. • PinifiM LIETUVOS VYČIO PĖD-A T^enU’ PULKI1V? SAKAIS, J uozo Strolios ido-ANT KELIU..., romanas is 
kun. Strazdelio gyvenimo. mūs 1940-1945 m. atsimini

mai, 176 psl. kaina $2.00.
PASKUTINIS POSĖDIS, 

Juozo Audėno atsiminimai,
i Alė Rūta, VIENIŠI PA-' 227 psl., kaina..........  $4.00
' SAULIAI, romanas, 265 psl., KONTRŽVALGYBA LIE- 
kaina $3.50. Į TUVOJE, Jono Budrio at-

' siminimai. 224 psl.. kaina 
$2.50.

I tomas 200 ps., kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Didžiosios Lietuvos Kuni
Antanas Giedrius, 140 psl.,1

' gaikštijos 1529 m. Statutas,
Į 261 psl., kaina $10.00. i
i

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas. kaina $5.00.

h tr. Tarulis, VILNIAUS 
RUEAS, 495 psl., kaina 
mir-KŠtais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

TRAiPSNIAI,S KAŠTAI — S 
i ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-

Algimantas Banelis 

Red. pastaba:
Association for the Ad-| 

vancement of Baltic Studies. 
yra 1968 metais Įsteigta švie
timo bei mokslo draugijai

Agonija, romanas, antra 
i laida, parašė J. Gliaudą, 406 
' psl., kaina $5.00.

myklos dūmais, nemalonus 
kvapas veržiasi iš valymo Į-
rengimų. 22-23 valandą pa- ... um° ?ei moKSĮ? uraugija; Kaip žinome ir iš čia
sklinda mieste tokia smarvė. Vilniuje pr. metų gi-uo- baltistikos studijoms skatina, Spaus(iįnamo pranešimo aiš- Ajčvvdo nasakos narašė 
jog reikia uždaryti ne tik du- <tao men. vidury, espubliki- ti. • kė ja. baltistikos studijų kon- L V ’* '
l is. langus, bet ir plyšius į nėje bibliotekoje Įvyko V. : ferencijos gvildena ir ling-
kamšvti. Ir taip kiaurą ‘nak-i Mačernio kūrybos vakaras. Draugija jau yla surengu- vistikoS; tai it jįctuvių kaibos' Sudiev! Aš jšeinu.... romu
ti. Kada mes kvėpuosime' Apie poetą pasakojo kriti- si dvi mokslines konferenci- klausimus. Iki šiol mūsų kai- nas, parašė Birutė Kemėžai-
švariu. nesuterštu oru?“ kas Vyt.Kubihus, mokslo jas Antroji, įvykusi 1970 m. b e buvo ir d visiskai $4,50. , KAMpY ,19 , k ;

skirtingai rašomos ir taria- i šeliais_ $3.75.jie klausia.

Pareigūnai atsakė: vadė

* * *

tis stengiamasi taisyti. Che-1 tė konservatorijos studentai.. 
mijos kombinato. biochemi-J (ELTA) j
jos gamyklos vadovai įparei-i
goti daugiau rūpintis oro iri 
vandens švara. Įpareigoti ir į
kiti.

kas Vyt. Kubilius, 
draugai Pranė Jakimaitienė lapkričio mėnesį San Jose, 
ir poetas Eugenijus Matuze- Kalifornijoje, sutraukė 400 
vičius. Mačernio eiles skai- dalyvių iš Įvairių kraštų.

Nemunas teka per Atlan-: lės Liūdžiu v ieneg, »8 psl.,
tą, Vytauto Alanto 5 nove- kaina ............................... $1
lės,. 263 psl., kaina minkštais Į NEPRIKLAUSOMA LIE- 
viršeliais $3.00, kietais $3.50 • TUVĄ ATSTATANT, Ra-

Rene Rasa, MEILE TRI- polo Skipičio, 440 
Kaina ...................

KURILŲ SALOS 

IR LIETUVA

Kauno miesto muzikinis 
teatras (buv. Valst. teatro Į tis š. m. 
patalpose) sezoną buvo pra.i 
dėjęs lenko T. Dobžanskio ’ nio reikalų 
muzikiniu veikalu ”Kara 
liaus ložė“. Antra premjera
Įvyko gruodžio 25 d., per gę bei pasikalbėjimus su ja 
Kalėdas. Tą dieną pastatys ponų politikais, priminė ir 
ta, A. Ragauskaitei režisuo-; Baltijos valstybes, 
jant, amerikiečio Hermano j
muzikinė pjesė ”Hello Dol-! Laikraštis rašė apie atei- 
ly“. Pagrindiniuose vaidme-, ty galimą sovietų - japonų 
nyse — V. Blažys, S. Repeč- j taikos sutarti ir.’ nurodęs 
kaitė, S. Viržonytė ir kt. ! japonų norą iš sovietų

* *♦* įgauti 1945 m. užifttfafiĮ Kuri
lų salas, pridūrė. BK, to
kiam klausimui iškilus, salė

Nevv York Times dienraš- 
sausio 27 d. veda

majame apie sovietų užsie-j

į Šiuo metu draugijos vie- 
! nu iš trijų vicepirmininku y- 
į ra Ignas K. Skrupskelis, 
j vykdomojo direkt. padėjėja 
• —Elona Vaišnvs, direktorius 
bendriems, reikalams — V. 
Stanlev Vardys, 
valdyboje buvęs 
kas.

mos vyrų, ištekėjusių mote- Ištikimoji žolė, romanso, JuoZdg Švaistas- ŽiOB 
rų ir mergautinės pavardės, parašė Anatolijus Kairys, R1Aj PlaUK1a, kmanas 
Tuo tarpu Siame biuleteny 2o4 psL. minkštais viršeliais - k šio Run M Siaa
mpę ;mii ir np'zinftnip ar k Vaina Oll ’ . . °

puslapių, 
• • • • • ^0* 

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

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

SIAURUOJU TAKELIU, 
!K. B. Kriaučiūno. 178 psi.,
kaina ............................. $2

i NEPRIKLAUSOMYBES 
i SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
; atsiminimų (1918-1940) V 

vir-

mes jau ir nežinome, ar Elo^. kaina $5.00. 
na Vaišnys, Janina K. Rėk
laitis ir Birutė Saldukas yra 
Vaišnienė, Rėklaitienė ir 
Saldukienė, ar Vaišnvtė, ■
Rėklaitytė ir Saldukaitė. ar, 
sprendžiant iš moteriško 

pirmimn- vardo ir vyriškos pavardės, 
i jos priskirtinos dar kokiai* 
i trečiajai giminei... Be to, 
kodėl lietuviškam tekste, 

ir Ma-{

praeitojje
Įsigykite

ką tik išėjusią

urgio Glaudo* 
knygą

ministerio A. Į Draugija leidžia biulete=
-j Gromyko lankymąsi Japoni-j ni kuriame spausdina bal- l Sim as

at'1

nius. Biuletenio jau išleista Ra ,gt kyti tuQ
astuoni numeriai. Redakci- klau;imu Antanas Kjimas ir 
joje is lietuvių dalyvauja (a u ar ta. Janjna R 
Bronius Vaškelis ir F. Rim-;Rėklaitis> kurfe 5ūsimoje 
vydas silbajons. į konferencijoje kaip tik ir

kalbės lingvistikos sekcijoj?
Lietuviai trečiojoje 

konferencijoje

Litei atūros kritikas Vy-1 
tautas Galinis praėjusių me
tų gruodžio 27 d. Vilniuje 
apgynė filologijos mokslų 
daktaro disertaciją. Joje jis( 
išnagrinėjo naujas kryptis! 
1917-1932 m. lietuvių litera-į 
tūroje.

tų būti iškeltas ir klausimas 
kitų pastarojo karo metu so
vietų okupuotų sričių, kaip 
Estijos, Latvijos, Lietuvos, 
Besarabijos, Bukovinos ir 
kitu.

(E)

JAUNIMAS RENKA 

SAVO ATSTOVUS

Kiekvienas geras komu- 
dai-i nistas tur* būti ir geras ce

lės sekcijos vadovas yra F. Cistas.
Rimvydas Šilbajoris. Jis taip į 
pat pirmininkaus literatūros; 
plenumo ir pirmajai sesijai.

Bronius J. Kasias ves is
torijos dešimtąją sesiją.

v . Oi- . •Literatūros, teatro ir

Leninas

Pranešimus literatūros 
sekcijoje padarys Ilona Gra^ 

Į žydė. Rimvydas šliažas, Bro

Į raviciaus gyvenimo, 233 psi. 
į Kaina $2.59.
! Vacys Kavaliūnas. KAL 
! NŲ GIESME, premijuotas 
‘ romanas, 20J psl.. kaina 
Į $2.50.

Aloyzas Baronas: VlENl 
i oi MEDŽIAI, 117 psl. kai 
J na 1,50.
į Vytautas Volertas, UPE 
į TEKA VINGIAIS, romanai 
j 332 psl., kaina $3.50.
I Alė Rūta. KELIAS j

tomas, 295 psl., kietais 
šeliais kaina $3.75.

Joje beletristine forma pa-1 r f 1 i, GpV™!M? ,-V,^fG,A,!S’vaizduota Simo Kudirkos | ^5 Premijuotos romą-;dr. P Kaivartytes-KanreLe-
tragedija Vigilant laive. Tos į ““ 18 JA V senosios kartoe nes, 360 ps!., Kama . ,$3.o0. 

J b Į lietuvių gyvenimo, 248 psl.
knygos kaina 3.00. Ją gali- < Kaina $3.00-
te gauti ir Keleivio administ-i Vytautas Volertas, GY 

ĮVENIMAS YRA DAILUS,

SIAUBINGOS DIENOS, 

1944-1S50 metų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 
činskas; 273 pusi. kaina $3.

racijoje.
' •1 *•» • i 'J1 (l 'i

Testamentai
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį ”Kaip su 
daromi testamentai“. Tai Ia
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

romanas iš lietuvių emigran
čių gyvenimo, 242 psi., ka? 
na $2.50

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

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, SOI psl., kaina $3.00 
MINDAUGO NUŽUDO
MAS, Juozo Kralikauskc

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918 i 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 SOSTINES, atsimi-Poezijos knygos

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

Daktarines disertacijas- 
1971 m. apgynė 30 moksli
ninkų.

» ♦ ♦

Aktoriui Antanui Macke
vičiui, gyvenančiam okup. ■ ginus.
Lietuvoje, neseniai sukako’jau veikia jaunimo sekcijos. •-
70 metų amžiaus. Jis jau 50j ar jaunimo metų komitetai.! Misiūnas ir
metų dirba Kauno dramas’Jų dabartinis uždavinys —‘ Julius P. Slavėnas, iingvisti-' Tau, sesute, Prano Lem- 
teatre. Mackevičius yra Ai -iišrinkti atstovus Į II Pašau- ^os Antanas Klimas ir i berto gyvenimas, kūryba, 
bęs ir režisūroje bei vanli-flicr-Lietuvių Jaunimo Kon ; 1 prisiminimai, 269 psl.. iliust-
nęs keliuose filmuose. Į gresą. Rinkimai turi būti j.UQįa> kaina kietais virše-

I baigti iki š. m. vasario 16 d.’ nansiniai pajėgių stambių $4.00.
i Po to turės sparčiai pajudėti aukotojų, plačios lietuviškos (

• - - - ■ Broliai balti aitvarai,
Henriko Naglo elrėrasčiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kai-

• s

nius B. Vaškelis, Rimvydas 
Šilbajoris ir Algirdas Lands-

LB Centro valdybai para-i bergis.
įvairiose apylinkėse T x .. , .. . , _Istorijos sekcijoje kalbės

Rašytojo Albino Žukaus-i
ko 60 metų sukaktis plačiai finansų telkimo darbai ir visuomenės dos numo ir jau_ 
paminėta Vilniaus spaudo-( pasiruošimas kongreso prog- nimo metų komitetų pas an- 
je. Poetas yra gimęs ViD ramom. gų.
niaus krašte 1912 m. sausio
25 dieną. Jaunimo kongresui lėšų JAV-bėms yra skiria 90

Geri žodynai
Angių - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl 
apie 30.000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie

tikimasi iš trijų šaltinių: fi atstovų. na $5.

premijuotas romanas, 24* ; nimai (1920-1922 m.), 312 
psl.. kaina $3. j psl., kaina- minkštais virše-

Juozas Kralikauskas, Tl’i i bais $2.50. kietais—$3.75.
NAGO UGNIS, premijuota, 
romanas, 205 pusi., kaim. 
>2.50.

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSLMINIMAI, I tomas,
320 psl., kaina $3.50, II to-

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

Vincas Ramonas: MIG 
LOTAS RYTAS, lūopusl. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke 
leivio administracijoje.

- i- * -i- i i" • • Aloyzas Baronas: LIEP 27,000 žodžių. 511 psl., kai-1 TAF ,R BED(jGN£S( pre 
na $o.00. Tnijuotas romanas, 279 psl

Lietuviškai angliškas žo- kaina $3.00.
dvnajc, Viliaus Peteraičio, 11 Vytautas Alantas: TARP 
laida, daugiau Kaip 30.000 DVIEJŲ GYVENIMŲ. 46£ 
žodžiu, 586 psl., kaina $7.09. pus)., kaina $4.50.

mas 282 psl., kaina $3.50.
DANGUS DEBESYSE,— 

254 psl., kaina! 1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juoza« Švaistas, 325 

psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais $3.75.

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

Nuo krivūlės iki raketos,

Lietuvos paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl.. kaina — 
$5.00.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

šitoj konferencijoj buvo jau dėjo niauktis — pradėjo or- 
2,000 delegatų. Jų organiza-* ganizuotis mormonų priešai, 
cija sparčiai augo. Šiandien Jų neapykanta ypač Įkaito,!

turi jau apie 2,00,000 na- 
’ nų.

— Ar jie dar laikosi daug
patystės?

— Ne, tėve. Kai 1890 me. 
tais Kongresas poligamiją 
uždraudė, tai ir mormonų 
bažnyčia oficialiai jos nepri
pažįsta. Bet privačiai pasi 
taiko visaip. Va, kai per Pir- 
mąji pasaulinį karą Amerika 
pradėjo mobilizuoti armiją, 
tai šaukiami naujokai turėjo 
pasisakyti: vedę, ar ne. Ir 
štai. Utah valstijoj kaikurie 
mormonai pasisakė turi po 
keletą žmonų, o vienas užsi- 
,rašė turįs net 21 moterį.

— Kibą pasiuto!

— Giliai įsitikinę į Bibli
ją. tėve. mormonai priėmė 
daug senovės žydų papro
čių, kuriais iš pradžios jie 
vadovavosi visose srityse. 
Pavyzdžiui, pradėdami sta
tyti pirmutinį savo namelį 
Ohio valstijoje, pirmutinį 
sienoją kėlė 12 vyrų, kas tu
rėjo reikšti 12 Izraelio tau

atėjus valstijos viršininkų 
rinkiniams. Priešai neleido 
mormonams balsuoti. Pra-

' menskienė, J. Gruodis, J. j PATARIAMA ĮSIGYTI
! Naujalis. VI. Jakubėnas, S. ję Barėno knygas: 
i Sodnys-Sodeika, J. Gaidelis!

Kazys V. Banaitis.įr

GARDNER, MASS.

Lietuvių bendrovės 
susirinkimas

Lietuvių bendrovės meti-
dėjo eiti gandai, kad mor- nis susirinkimas buvo sausio 
monai ginkluojasi. Susida- 23 d. Jame išrinkta šitokia 
riusi 500 ginkluotų "šventų nauja valdyba: pirm. Petras 
jų armija“. Valstijos guber- Aukštikalnis, vicepirm. Po- 
natorius pulkininkas Hinkle vilas Krasauskas, ižd. James 
paskelbė: "Mormonai turi Eacman, prot. sekr. Vincas

Višniauskas, fin. sekr. An 
tanas Daukantas ir direkto
riai — Pranas Netselis, Ire
na Piontekienė, Jonas Kace. 
nas. Valius Simonas ir Juo
za pas Eachmen.

būti sunaikinti!“ Ir valstijos 
milicija pradėjo supti mor
monu miestą Far West. Pa-
skelbta karo stovis. Šmitas,
Rigdonas ir kiti mormonų 
vadai buvo areštuoti nakties 
laiku, ir tuojau buvo sudary
tas karo teismas jiems teisti. Susirinkime priimti du 
Visi suimtieji buvo nuteisti nauji nariai: RičardasGinei- 
saulei tekant sušaudyti vie- tis ir Lillian Euckon. 
šai miesto aikštėje. Genero
lui Doniphanui duotas įsa 
kymas įvykdyti tą. teismo 
sprendimą. "Tai būtų šalto 
kraujo žmogžudystė!“ atsa^ 
kė jisai. Ir pridūrė: "Jeigu 
jūs tuos žmones nužudysit, 
aš visus jus suimsiu ir ati
duosiu žemiškam teismui!“

— Ir nesušaudė? i

Mirė

Sausio 23 d. mirė Ona Na- 
zarienė, 75 m. amžiaus, pali 
ko sūnų Joną, seserį Glutki- 
nienę Lietuvoj. Velionė bu
vo kilusi iš Raguvos parapi
jos, buvo gera šeimininkė, 
ilgus metus šeimininkės pa-

Tai vertingas mūsų voka
linės literatūros rinkinys, 
kuriame geri tekstai, indivi
duali muzika ir nuoširdi in 
terpretacija sudaro meninę 
sintezę.

Aplanką piešė dail. 
Docius.

-i

Alf.

Plokštelę dailiai išleido
"Lietuvių Dienų“ leidykla, 
4364 Sunset Blvd., Holly-i 
wood. Calif. 90029. Kainai 
$5.00.

Lietuviai ir žemaičiai, ai 
galvijai esame? Argi tėviš
kos kalbos niekad nebmoke-
sime;

OEix... ,1.. '!■

D. Poška

Tūboto gaidžio metai,
premijuotas romanas, 438 
psl., kaina minkštais virše
liais $3.15, kietais $3.75.

Atsitiktiniai susitikimai,
216 psl., kaina minkštais vir
šeliais $2.50.

N*******##*###*#**#.***-#***##****

imkit ir skaitykit 
knygų

TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

teliu. Kaip tos tautelės suda . . .
rė viena hebrajų tauta ir iz. sus užrakino kale.,.n,e. .skai 
raelio valstybę tain šitie 12,tant l’ranas« 
vyrų turėjo pastatyti Mor
mono karalystę Ohio valsti
joje. Viską planavo ir vis
kam vadovavo pranašas!
Juozas Šmitas, kuriam Die-! 
vas nuolatos duodavęs nuro ; 
dymų ir padėdavęs tuos nu
rodymus vykdyti. Bet štai* 
kas atsitiko. Kai Dievo glo-1

nugas ėjo Lietuvių bendro
— Ne, tėve. nesušaudė. ; veJe- 

Bet nuteistųjų vistiek nepa-i 
leido. Jų buvo penki, ir vi-1

MINTIS

— O kas su jais atsitiko* 
kalėjime?

Julė Žilienė mirė gruo-* 
džio 24 d., buvo 76 m. am 
Žiaus. tai]) pat kilusi iš Ra
guvos parapijos.

' Jonas Radžius, 81 m. am
žiaus. mirė sausio 27 d.

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALASĮ
Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke- 

i leivio įstaigoje. Kaina $2.00.

— Nu. tai dabar, Maiki. Ir turtingi žmonės, ją pa-
pasakyk, 'ką mormonai nu- ’ skaitę, pradėjo dėtis prie 
veikė nuo praeitos savaitės, mormonų. Paskaitė protes- 
kai mudu apie juos kalbėjo-į tantų kunigas Sidney Rig- 
me? i don ir tuoj prisirašė prie

i mormonų. Susižavėjo ja ir
— Nuo praeitos savaitės, Bostono daktaras \\ illardi į)Ojamas §miįas nu^jo viena

tėve, jie nedaug tenuveikė.. Richards, kuris perskaitė I nakti pamiegoti, piktu kita-. 
Bet jie nuveikė daug nuo, vieną jos puslapį ir pasakė: tįkių minia isilaužė i jo na-! 
1830 metų, kai įsikūrė jų or- "Šitą knygą parašė arba j mus> ištraukė ji iš lovos, su-1 
ganizacija. j Dievas, arba velnias.“ Ta 1

j čiau perskaitęs visą du kar- 
. T Ar pirma jie neturėjo į tug, jjg prisįdėj0 prie mor- 
jokios susaidės. i monu. Bet tamsūs kitatikiai

— Apie tai aš papasako
siu tėvui kitąkart.

— Oi. Maiki, 
sunku laukti.

man bus j

PARODOS JAUNIMO 

KONGRESO METU

Juozas Gelčius ir Jonas : 
Ustaitis, abu mirė, išgyvenę! 
62 metus.

NAUJA PLOKŠTELĖ

šiomis dienomis pasirodė 
nauja plokštelė "Lietuvių 
kompozitorių dainų rečita
lis“, dainuoja Stasė Klimai 
tė, sopranas, akomponuoja

tėve. Tais i įog pra(jęj0 mor_
18o0 metais įvyko pirmuti-; monus mušti ir skųsti juos
n.ls. SUS11 inlKimas. aAi įspe- • va]džiai, kaip ištvirkimo pla-
si, kiek ju tada buvo? L- * • • r ■ t-’ J - ! tintojus ir poligamistus. Jie
- Sakysiu, gal koks tūks.! buvo areštuojami ir traukia

Jaunimo Kongreso metu 
mu^e, piTsmaugė iki šamo- nuo birželio 24 iki liepos 4 d. 
nės netekimo, tada jį išdegu chicagoje (Lietuviu Jauni- 
tavo, apibarstė plunksnomis mo Centre) bus ati(larytos A Kuįiūnas.’ 
iš pagalvės n taip jį panko sjos parodos: grynojo meno!

Kita nakti ta pati jaunųjų dailininkų, grynojo! Plokštelėje telpa 14 dai-
pag 

numirti.

mi teisman. Negalėdami 
Nevv Yorko valstijoje ramia’

— Ne, tėve: iš viso jų bu-! ^enti jie nutarė keltis į
vo tik 6 pradininkai. Susi-j įovasiją.
rinko jie Petro Whitmero: . , . , . «J o .... į — Ar tenai buvo geriau?namuose, Snecos vietovėje, v k- ••XT v , ...... J ’j — Ne, teve, ramvbes jieNevv Yorko valstijoje, ir nu-s , ..f. . J T- į nerado ir čia. Tamsus kita-tare padėti pamatus Jėzaus ... . . , .. .v ... ... Rikiai nekente ju daugiausn?Kristaus Bažnyčiai. Šituo; .... ,. __... j- • dėl iu poligamijos. Bet mor-vardu ne pavadino ir savo . - ... - f , ,. A T , . | monai aiškino, kad knkscio.
organizaciją ’—
zas
sęs Kumoros kalne auksinę. ..Į dzia. Didieji senovės prana
knygą, kuri tapo jų sventraš-; §aj kurie su Dievu draugau 
čiu. Tėvas jau žinai iš Per-ida.ę ir pypkes rūkydavę 
eitų mūsų pasikalbėjimų, praktikuodavę ir poligamiją 
kad ji buvo parašyta jiems
nežinomomis kalbomis ir j _ Kažin, Maiki. ar til
nepažįstamomis raidėmis,• nebus čia bedievių išmistas', 
tačiau stebuklingu būdu bu-! dar negirdėjau, kad Die 
vo išversta ir atspausdinta! vas pypkę rūkytų, 
anglų kalba.- Mormonai sau
ko, kad dabar ji yra išversta' — Gali būti, tėve, kad ta 
jau į 26 kalbas. Į tabako augintojų propagan.

į cla. Bet mudu dėl to nesigin
— O kam jiems tiek kal-įčysim, tėve. 

bu?2 II — Ale neteisybė, Maiki
— Tai yra tam, tėve, kad1 kad Dievas pritaria daugpa

jie galėtų nešti savo mokslą i tystei. Juk tarp Dešimtie! 
į kitas tautas. Ir jų misionie-; Dievo Prisakymų aiškiai yrs 
riai plačiai tą knygą skleidė.į pasakyta: "Nesvetimote
Bet dabar ji žinoma Mormo-Į riauk!“ Nu, tai ko daugiai 
no vardu, todėl ir jos platin.: reikia?
tojai dabar vadinami mor-,
monais. Bet apie tai aš jau, — Bet poligamija, tėve 

Mor-

tantis. ar ne?

Ju vadas Juo , .
Šmitas jau turėjo iška-! ni1Į šventi a»ti& poligamijos 

arba daugpatystės nedrau

aiškinau tėvui. nėra svetimoteryste 
moliai aiškina, kad poliga-

piisidėjęs prie moimonų. Jį tūros ir filmu. i Jakšto, Buivydaitės) ir har
taip pat sumusė ir, paėmus * į monizuotų Jiaudies dainu> į Cicero, IIL 60650.
uz kojų, nutempė pei buralu- Norintieji parodose daly-’ Kompozitoriai: M. Petraus-!
si gruodą, kunuo vilkosi jo vauti registruojasi iki gegu kas, J. Tallat-Kelpša, A. Va- 
gaha, n paliko jį be žado. žės 21 dienos. nagaitis. S. Šimkus, Lau-
Tai buvo 1832 metais. 1

Siame 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. 
Barėnas: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

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

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

mirė?
Ar primušti vyrai nu-

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

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

tėve: vieni jų mi-; 
sionieriai išvyko Anglijon; 
Mormono Knygos platinti, o, 
kiti nutarė keltis per upę į. 
Missouri valstiją ir tenai ieš. 
koti prieglaudos. Ir iš tik
rųjų, persikėlę per Missouri j 
upę, "šventieji žmonės“ ra i 
do laikinę užuovėją. Nors5 
tai buyp dar laukinė, žmod 
Taus nepralaužta žemė. bet, 
nutarė čia kurtis ir gyventi,) 
liekieno nepersekiojami. 
1836 metais Missouri valsti- 
’os seimelis įsteigė jiems 
Mormono apskriti. Jie pra-' 
dėjo čia pirkti žemę. staty- 
linti namelius ir planuoti 
’armas. Dirbo rankoves at
siraitoję, ir greitu laiku iš- 
lugo 150 trobesių, atsirado 
kalvė ir tuoj pradėjo veikti! 
spaustuvė. Privažiavo ir 
laugiau "šventųjų“, kurie 
buvo dar pasilikę Ohio vais 
ijoje. Atvyko su jais ir pra- 
'asas Šmitas, kuris Ohio 
valstijoj buvo ko nenulin- 
’-iuotas. Kiek geriau jiems 
?ia susitvarkius. Šmitas pa
skelbė gavęs iš dangaus rei- 
kalavima, kad mormonai 
privalą mokėti savo bažny
čiai duokles — dešimtą da
lį to, ką per metus paganu !

— Bet kur jie gavo pini=į mija arba daugpatystė jiem? 
gų toms knygoms leisti? ' buvo reikalinga, nes, vedant

— Tais laikais, tėve. spau-! jiems kovą už savo tikybą 
dos darbas nebuvo taip! daug jų žūdavo, ir mormo. 
brangus. kaip dabar. Už 8 nai gal būtų visai išnykę.
3,000 spaustuvė atspausdi- Bet poligamija juos išgelbėjna. Toks esąs Dievo įstaty*. 
no 5,000 Mormono Knygos' jo. Kai pasitraukę Ohio vais-Į mas dar nuo Abraomo laikų, 
egzempliorių. Knyga turėjo! ti jon. jie sušaukė Kirkbmdei Taip visada buvę ir visada 
daugiau kaip 500 puslapių antrąjį savo susirinkimą. tai taip būsią. Bet dangus pra

Supažindiname su ilgai lauktu nauju automobiliu

ZHIGUU-VAZ 2101
Tai dovana giminėms Lietuvoje ir S.S.S.R.!

62 arklių jėgų — 4 cilinderių — sėdynės 5 Relei 
viams, specialiai pritaikytos važinėti žiemą, — 
saugumo įtaisai, pritaikomas miegoti.

Šildytuvas — laikrodis — radijas — dviejų greičių 
ir kiti įrengimai.

TIKTAI RIBOTAS SKAIČIUS!
Kaina — $3,275.00

Prašykite informacijų arba siųskite užsakymus į 
bet kurią prie mūsų prisijungusių firmų arba jų 
skyrius:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., Floor 21 st,

New York. N.Y. 10022. Tek: (212) 758-1150/1

PACAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 

Tel. 212—581-7729

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tet, 215 WA 5-3455

ar tiesiai i vienintelį įgaliotą VNEŠPOSYLTORG 
atstovą Amerikoje

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 g-vės)

NEW YORK, N. Y. 10001
(212) 685-4537

JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS 
IŠSIUNTINĖTAS

"KELEIVIO“ 1 972 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

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

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

KELEIVIS

636 E. Broadway
So. Boston, Mass. 02127

keleivio:
prenumerata-gera

dovana



Puslapis Šertai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 6. 1972 m. vasario f d.

PETRONĖLĖ ORINTA1TĖ

Teises patarimai

Ikatrobe
(Tęsinys)

Ir taip patapo jis dabar jai dešimtį sykių meilesnis, 
šimtą kartų švelnesnis, negu anksčiau. Globojo ir glaudė, 
kaip nuskriaustą kūdiki, ant rankų nešiojo, žodžiais gla
monėjo. Surado jau ir laiko, ir buvo pastabus bei jautrus 
— pamatydavo kiekvieną šešėlį jos skmostuose, pajūsda 
vo kiekvieną jos nerimo atsidūsėjimą...

O jauna moteris — vien tylomis kentėdama, slėpė 
savo geidulio aistrą. Ir tik lyso jos gležnutis kūnas, blyško 
rožinis rausvumas veide. Ne, perskilusio džiaugsmo bran
duolio ji niekaip nepajėgė atgal draugėn suvožti. Begali
nėje kančioje jos akys dubo gilyn, tartum šuliniai, kuriuo, 
se paskendo sidabrinis laimės žiedas...

Daktaras telkė savy ištvermės jėgą, nes čia — stvėrė
si jo visas gyvenimas. Vis karštesnių uolumu globstė save 
jaunamartę, vis jautresniu paslaugumu supo ją, nors ma
tė. kad jinai — nė per siūlą neatitoksta iš savo nuodėmin
go svaigulio, nė per lašą neatgrąžina jam širdies... Bet 
jis vis tebegalvojo, ką Įvairesnio suradus, kaip pirmykštėr 
džiaugsmo vagon atitraukus...

Vos tik strazdai pasipila linksmais čiauškėjimais 
skardžiai skrybauti kiemo sodely, jis tuoj atveria langus 
ton pusėn, kad paukščių čiulbesys malšintų jos kraujt 
kvaitulį. Vos pilnavidurių rožių krūmas prasprogsta raus
vo skaistumo pumpurais, daktaras išskuba darželin, ašt 
riom žirklėm nešinas, ir kerpa dygliuotus stiebus — neš: 
gėles vidun ir merkia krištolinėj vazoj, kad sodriai pa 
kviptų kambarys ir jo mylimajai gaivintų akį ir uoslę...

Kai po tirštai nučežėjusio lietaus ties Baltkalniu su 
tviska vaiski vaivorykštė, dailiai rainu piautuvu dangų 
apriesdama, jis ima moterį už parankės ir vedasi pašešu 
pin pasigėrėti: kaip turtingai dosni yra Dievo padangė 
kokių neaprėpiamų gražmenų žmogaus buičiai pažeri: 
platus pasaulis...

Rytais jis klaupdavosi prie jos kojų. saujon pasiėmę 
aksomo kurpaites, ir savo rankom maudavo jos grakštut 
pėdą. kad — rytmečio vėsos nei aslos šiurkštumo nepa
justų. O žengiant per slenkstį gatvėn., jis rūpestingai ap 
siausdavo gležnus moteriškės petukus šilko siaustė arb; 
minkštu žebenkšties kailiu, kad vėjas neperpūstų ir jo
liauno kūno nesusargdintų. Ir nepamiršdavo paduoti ožiu 
ko odos baltas pirštinaites, kad tik ji būtų visapusiška 
saugi nuo visko, kas grubiai šiurpino arba purvo dulkėn 
apneša jos žemišką grožį.

Neišseikėjamu šaltiniu tvino daktaro meilė jaunaja 
žmonai. Bet jos širdis tebeeižėjo ir skilo pusiau, svetimi 
jausmo ašmenimis skrodžiama. Ir motelis nyko. tarsi kir
mino pagraužtas Sekminių žiedas. Vis labiau blyški
skruostai, vis kiečiau vožėsi jaunystės geismais virpančio, 
iūpos, o po antakiais gilyn smelkėsi liūdnai svajingo 
akys. Žemyn gniužo išdidūs pečiai, ir glebo tiesiai nuskap 
tuotas grakštusis stuomuo.

'v. r. i TĮ

Kur ji ėjo, ką beveikė — vis jai regėjosi šaunaus ka 
pitono drąsus veidas su smailiai pakirptais ūsais, puiku 
niškai aukštyn užlaužta kakta. Ir rodėsi — vis į ją nuola 
žiūrėjo, kiaurai ligi paširdžių nuverdamos. geiduliui gun 
dydamos, žiežirbom tvieskiančios raitelio akys... Net nak 
ties aklume sapnan grizdama. snauduliu aptvinusiom au
sim vis ir vis girdėjo šankaus juodbėrio atkaukšėjimą nui 
tilto ir smagų risnojimą pro galinį langą, kur lengvi! nė 
rinių gėlėtos užuolaidos suposi virpėdamos nuo karšt; 
liepsna smingančio žvilgsnio...

Kazokas buvo taip gražaus stoto, taip lanksčiai tie 
saus liemens, ir taip vyriška narsa, tokiu beatodairiški 
išdidumu nešėsi jo visa išvaizda ir mostai — kas jam ga 
Įėjo prilygti? Ir jaunutė moteris niekaip nepajėgė savi 
paslydusios širdies atgalios atlenkti...

(Bus daugiau)

Advokatė dr. M. Šveikauskienė sutiko atsa
kyti j keleivio skaitytoją klausimu* teisė* 
reikalai*. Tie klausimai turi būti bendri 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymu* spausdinsimo šiame skyriuje

Tai bent karys!
Japonų kariuomenės Ant | vo pranešta dar 1944 m. rug 

rojo pasaulinio karo puška- , piūčio mėn., bet motina nie- 
rinkis Shokichi Yokoi nori kada tuo netikėjo, sakyda-

12 knygų už$2

pamatyti imperatorių, už ku
rį jis ne tik, narsiai kariavo,

, ... ... . ... , . , „ . bet ir net 28 metus slapstėsi
La.ške r.’.la pal.mtti, tad Kleme Guamo džunJflėse į,,
skaitytojas.

Klausimus prašomo siusti tiesios <i*'o 
ndresu:

Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai La*.
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 

Boston, Maso. 0213į

nepasidaiė nelaisvėn.

ma: ”Jis kada nors pareis“.

REMS, KAD TURĖTŲ 

DAUGIAU ŽMONŲ

Klausimas

Kaip žinome, nedidelė1 Tolimojoj Azijoj yra Ma

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE 

TAI TIKJ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

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

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

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl.. kaina 25 
centai.

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
vaina 25 centai.

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

Socializmas ir religija, E.
vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų. . qE;.

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

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

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

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$5.60. bet visos kartu par
duodamos už $2.

Guamo sala Marijanų saly-1 ^aizl^s .valstybė 
no pietiniame gale, Ramia
jame vandenyne, guli pačio, 
je kryžkelėje tarp Havajų ir 
Filipinų iš vakarų į rytus ir
tarp Japonijos ir Australi
jos — iš šiaurės į pietus. Čia 
buvo JAV kariuomenės sto
vykla. kurią ‘japonai užėmė 
1941 m. gruodžio 10 d. Bet,
1944 m. rugpiūčio 11 d. po •****•*"**•*•*•***•*•****♦*****»♦•j

~ _ . .-labai atkaklių kovų amen-' 1 1 • 1 •. 1 •.Prašau patarti, busime Rj a ; , X j *,j- SKaitVKl
amžinai dėkingi. priešinimą ir 44-atsiėmė. V

i Policija ją paragina su vyru 
i žmoniškai elgtis, bet šiaip 
nieko nedaro. Ji kada nors 
jį gali užmušti, bet ką mes 
turėtume daryti tokiomis

Mano brolis yra vedęs ai
rių kilmės moterį. Vaikų jie 
neturi. 1949 metais broli iš-, , . .
tiko didelė nelaimė: smar-,3unklomls aplinkybėmis? 
kiai susižeidė darbe. Išgulė’Į 
jo ligoninėje beveik metus.
Tris savaites išgulėjo visai 
)e sąmonės. Po nelaimės 
brolis nebevaldo kojų. turi 
sėdėti specialioj invalido kė
dėje.

Už savo akcidentą brolis i 
ravo 17,000 dolerių. Airišė 
uos pinigus labai greit iš- 

’eido. Ji visur vežiodavo 
brolį — ir į arklių lenktynes, 
;-r į šunu lenktynes. Be to, 
jiedu lošdavo visokius ”ga- 
mes“ (žaidimus). Bematant 
pinigų ir nebeliko. Iš tų pi-1 
ligų tik namus spėjo apkab 
i, visus kitus pinigus laukan 

’šmetė.

gyventojų, nepriklausoma 
nuo 1957 m. Į jos parlamen
tą yra įneštas įstatymo pro
jektas duoti įvairių lengva
tų tiems vyrams, kurie turi 
kelias žmonas.

Ten leidžiama turėti net 
4 žmonas.

Ohio
Nelaiminga sesuo

Atsakymas

Račiau japonų vadovybė ne-j ANTANO ŠKĖMOS RAŠ 
norėjo lengvai pasiduoti ir yy j tomas (Nuodėguliai ii 
įsakė savo kariams. Kūne tik į kibirkštys, Šventoji Inga. 
gali. trauktis salos gilumonI Čelesta, Balta drobulė), iriš- 
ir kovoti pavieniui iki pasku-! ta, 500 psl. Kaina $6.00.

_ ,_x. x.. . ., . , tiniųjų, o išsibaigus šaudme.1
Padelis tikrai pasibaisėti-i nims> nusivilkti ir sudeginti | PAULIUS AUGIUS, 234 

na..bet išeičių maža. Teisi-, karinę aprangą ir patiems! dideli puslapiai, šio įžymaus 
niai kalbant, žmona nepi i- Į j^koti būdų pasprukti iš sa- dailininko paveikslai ir A.

los. Kurausko bei T. Valiaus
straipsniai, puošniausia knv 
ga, kaina $17.50.

valo savo vyro išlaikyti, nors 
jis ir yra invalidas. Jei ji bū. 
tų turtinga ir gerai uždirbtų, • Shokichi Yokoi (civilinia- 
jis galėtų esamomis sąlygo-i me gyvenime siuvėjas) buvo! 
mis gauti vadinamą sepera=> šimtaprocentinis japonas ir' 
te support (seperaciją), ir į pat karys, todėl gautus 
teismas galėtų jai įsakyta vy- jsakymus vykdė be jokių nu

krypimų.rui finansiškai pagelbėti.
Tačiau iš. Tamstos laiško 

Kai tik tų pinigų nebeliko,! aišku, kad ji nati finansiškai Pasitraukusiu į džungles

LIETUVOS ISTORIJA
Vl-ji laida, parašė dr. Van 
Ja Daugirdaitė-Sruogienė.
114 psl., daug paveikslų, ke 
’i žemėlapiai, tvirtai įrišta 
Kaina ........................... $6.

lirišė pradėjo kabintis prie j prastai verčiasi, nors ir turi, j0 giUpėje pradžioje buvo 8 j
brolio ir jam gyvenimą ga-j trijų butų namus. ! vvrai. bet jie greitai išsi= ’ NEPRIKLAUSOMOS LIE-J , vyrai,

skirstė, nes didesnes grupes 
amerikiečiai greičiau susek 
davo ir suimdavo.

TUVOS PINIGAI, Jono K 
Kario, 225 psl., kaina $5 i

i
BAISUSIS BIRŽELIS. Ši j

■ toje 238 psl. knygoje yra 3j

’.inti. Ji piadėjo dirbti, ir-
moliui teko virti, indus plau-Į Man atrodb. kad Tamsta, 
i ir namus apžiūrėti. Tai te. j kaip sesuo, kuri savo brolio 
:o atlikti, sėdint invalido j taip gailiesi,, galėtum jį pri- 
:ėdėj. Uždirbtų pinigų bro-• imti pas save gyventi. Iš Į
is niekad nematė, nes ji iš’i Tamstos laiško aišku, kad jis; gu draUgU dviese, bet anasi 
ndavo į karčiamas ir tuos ‘ nėra toks invalidas, kuri rei- i vjeną dieną prapuolė jam 
rinigus pragerdavo. \ ėlai kia aptarnauti. Tamsta sa-, jg akiu ir likusius 16 metu 

kai, kad jis sugeba atlikti į ĮeĮ<0 verstis vienų vienam, 
visus namų .ruošos darbus.;
taigi jis nėra našta kitiems, j Aprangą, kokia iš viso ten 

■ buvo reikalinga (tropikinė
Jo žmona neturi jokios juosta), gaminosi iš plaušų,! . ....... .

teisės pasirašyti ir iškeisti jo maitinosi viskuo, ką tik pa-! liaus pasikalbėjimai, 216 
gaunamą valdžios čekį. Toks1 . . ." . . j psl., kaina $3.
pasirašymas be jo leidimo1 f.avo P° ian^a • vabzdzia is, į
(without authority) yra fe-‘ zl0šais- varlem- z^ikem ir Vytautas the Great Grand 

----- 1........ “—*'1*'v........"" Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končių., fcll psl.

aktį atsibaladodavo girta 
- broli plūsdavo baisiausiais 
odžiais.

Dar užmiršau parašyti, 
ad brolis gauna pensijos 
pie 134.20 dol. per mėnesį, 

.''o čekio jis niekuomet nėra 
natęs. Ji pati tą čekį pasi- 
ašo ir jį iškeičia, išleisda- 
įa visus pinigus cigaretėm 
r degtinei bei alui pirkti.

Brolio gyvenimas pasida- 
ė nebeįmanomas. Ji vis jam 
irikiša, kad ji neturinti vy- 
o, kad jis jai nėra reikalin- 
as. kad jis išsinešdintų iš 
amų ir ją paliktų ramybė’ 

je.
Ii
Namai, kuriuose jie gyve 

a, yra trijų šeimų ir vžra- 
vti jos vienos vardu.

Dabar ji nedirba, nes tu- 
ėjo moterų ligų operaciją, 
i dienos metu sėdi namie 
• savo vyrą plūsta baisiais 
•ardais, o naktimis vis tebe_ 
ina gerti ir tuo būdu išlei- 
Ižia brolio pensijos grašius. 
Irolis sėdi. niekur negali pa 
ėgti ir ištisomis dienomis 

verkia.

Prašau mūsų pasigailėti ii 
įasakyti. ka brolis turėtų 
abar daryti? Kur jis turėtų 
lingti? Ar žmona privalo 
lirbti ir jį išlaikyti? Ar yra 
koks nors būdas ją priversti 
ėdėti namie, o nesivalkioti 
>0 karčiamas? Ar yra kas 
padeda?

Policija jau buvo kelis sy 
kius pašaukta, nes. kai ji 
grįžta namo girta, ji brolį 
daug sykių yra sumušusi su 
puodu ar kitokiu įrankiu.

Ar skaitytos?
Anie 12 metu iis išsilaikė i LOje Kn-vS°Je -vra Atsitiktinio kareivio už-

««.«J dramos: Baisusis Birželis Į rašai, Jono Januskio atsimi- 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė karo laikų Europoje, 127

deralinis nusikaltimas, ir ji ' jokiais augalais, kuriuos 
dėl jo gali pakliūti vargan. įPaJėgė suki anmtyti n

Parašė Pranas Naumiestiš- 
kis. Kaina.................. $2 5t

Draugas don Camillo,
Įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto-

i nuryti. Fertą laiką buvo net p»L. kaina kietais viršeliais
du kartu susirgęs, bet ne 
mirtinai.Jei brolis gyventų pas’

Tamstą, jis galėtų savo gau-1
narna pensija prisidėti prie5 . . .
pragyvenimo išlaidų. Jei to! . Per visus 28 metus pnsi- 
neužtektų, galėtų kreiptis į laikė toje pačioje vietoje, la- 
Welfare Dept. piniginės pa=
šalpos.

v* »•
Deja, paprastai tokiomis 

aplinkybėmis žmonės labai 
gailisi vargšų giminių, bet 
jų nenori pas save priimti 
net tokiu atveju, kai tai jiem 
piniginiai nieko nekainuotų.

Tamsta, kaip sesuo, neturi 
teisinės pareigos brolį išlai
kyti arba prižiūrėti. Tačiau 
Tamsta jo gailiesi, todėl ma
nau, kad neatsisakysi jo pri
imti.

bai netoli nutoldamas.

$3.00, minkštais $2.0o.

The Forest of Anykščiai,
Antano Baranausko lietuviš
kas tekstas su Nado Raste- 
nio anglišku vertimu ir Juo
zo Tininio įvadu, 61 psl., 
kaina $3.00,Kad karas jau pasibaigę, 

jis sužinojo iš rastų išmėty
tų lapelių, bet .nel^į^p Vilnius'lietuvių liaudies
jojo pasiduoti, Lad amerikie^ dainose, (su gaidomis), pa
čiai jo nesunaikintų. j rengė Gražina Krivickienė- 

Gustaitytė, 394 psl. kaina
Jis buvo įsitikinęs, kad 

imperatorius yra jau miręs. 
. Dabar, pargabentas namo,

Kitu atveju, jis turi būti i 
patalpintas į prieglaudą 
(nursing home), ir. atskai
čius jo gaunamą pensijos su. 
mą (jam jos priklauso apie 
15 dol. savo reikalams),-* 
miestas turės prisidėti prie 
jo išlaikymo.

$5.00.

Septintoji pradalgė, lite-
noii ji pamatyti, jeigu gali- ratūros metraštis, rašo 24 
ma. ir įsitikinti, kad jis dar' autoriai. 464 psl., kaina kie- 
gyvas. ! tais viršeliais $5.00, minkš-

i I tais — $4.50.
Jam jau 54 metai: abu tė- i

Smilgos, A. Giedriaus 15I ai mirę. Apie jo mirtį tė-' 
' .am kariuomenės štabo bū apsakymų. 204 psl., kaina 

minkštais viršeliais $2.50. 
kietais — $3.75.

nimai iš Antrojo pasaulinio 
psl.. kaina $2.00.

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

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 Į PRAEITĮ, 
K- Žuko, 476 psL, kai
na ....... ..................................... $5

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas.

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ
Tai rašytojos Petronėlės 

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

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

ties žmona turėtų daugiau
pagarbossavo”pinigųturin-)l<>» niekintojai, parašė Ksa

veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

čiamk ,v

Nardžio pulkas, Balės
Elegiški Stepono Kolupai- • Vaivorvkstės, kaina $2.. ___ v™ ’

Į b Versmės ir verpetai, aki-

Gaila, kad, gavus vadina
mąją Workmen’s Compen= 
sation, ta suma nebuvo prak 
tiškiau panaudota jo paties 
labui. Jei ta suma ($17.000) 
būtų protingai investuota, 
brolis nebūtų dabar tokioj 
beviltiškoj padėty, ir jo pa-

mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak-

, . ,- j • . Ošiančios pušys, Halinos tualia,s klausimais, paiašė
nurodyto budo visiems sun- M^inskienės j Br0".vs Raila> 351 psl.. kai-

17 trumpų vaizdelių - apy-! na $5.00.
braižų, 176 psl., kaina $2.50.1 BALADĖS, šitoj labai 

' gražiai išleistoj, gausiai i- 
Lietuvių pasakos, parašė liustruotoj knygoj vra sep-

Herman Sudermann. išver- tvnios Maironio baladės. Tai 
gyventų atskirai nuo savo ■ tė V. Volertas, 132 psl., kai- knyga, labai tinkama dova- 
žmonos. į na $3.00. noms. Kajna.............. $6.00

Deja, negaliu Tamstoms |

kuinams pašalinti. Visos al
ternatyvos nėra malonios, ir 
jų nedaug tėra. Man atrodo.
kad brolio gyvenimas būtų 
labiau pakeliamas, jeigu jis

I
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- <- — v w — *| Baltic Realty & Insurance Aldona ir Jonas Adomo- žymiai papiginta kainaf/*r<99/lO * savininkas Vytautas Stelmo- niai grįžo iš Aliaskos, kur .. j^111£3 „,.oiICntlCS AITIIUS j! kas su žmona išvyko atosto- turėjo progos pasivažinėti ?al,te !domius preL;
figų i Floridą. Grįš kovo mė- šunų įraukiamom rogėm, J. K. Končiaus atsiminimus

********************************** nėšio pradžioje.
Linkime maloniu atostogų.Nepaprastas filmas 

ir paroda
JAUNIMO KONGRESO
FINANSŲ KOMITETAS

Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apylinkės valdybos 
iniciatyva sudarytas II Jau
nimo Kongreso finansų ko
mitetas vasario 1 d. turėjo 
savo pirmą posėdį. Jame pa
grindinai aptarė komiteto
uždavinius, atliktinus dar= rūmuose visi gėrėjosi Židi 
bus. o kaitų ir būdus bei ke- nio papuošta lietuviška ėg
lius, kurie geriausiai tiktų lute. o štai vasario 5 d. židi 
skii tiems darbams atlikti. Į nietės kartu su skautų Gran,

Pareigomis pasiskirstyta dim So. Bostono Lietuvių 
taip: pirm. Č. Kiliulis, vice-! Piliečių d-jos salėje surengė atstatymo paskelbimo su-

Skaučių Židinys per pas
kutiniuosius kelis mėnesius 
surengė didelio pasisekimo

PARENGIMŲ 
KALEND ORIUS

aplankyti eridmų ©venytę. g Knyga tin-j
tę ir pamatyti kitų šiaurės i-, 7. ... į
domybių. j ka ir dovanoms, gražiai iš

leista. daug paveikslų, 404Pr. Mučinskas vėl ligoninėj 

Uoliam Bostono visuome
psl., kietais viršeliais kaina

3

Dviejų savaičių 

Ekskursijos į Lietuvą

Vasario 13 d. 2 vai. popiet
. So. Bostono Lietuvių Pilie-1 nininkui. Balfo skyriaus pir-1 

turėjusią dail. A. ir A. Ta-ičių d-jos salėje Baltijos ir mininkui Pranui Mučinskui: 
mošaičių parodą miesto vai-’ Žalgirio tuntų Vasario 16; Carney ligoninėje padaryta 
dybos rūmų galerijoje. Ka- minėjimas. Į antra operacija.
ledų metu tuose pačiuose ’ ’ * ' . ......

Vasario 20 d. 2 vai. popiet Linkime greičiau visiškai!• tvv 1 nu s voi Irti Vari natolrtn lirrn• o5o. Bostono Lietuvių Pilie- pasveikti, kad netektų ligo
nių d-jos III-jo aukšto salėje ninii# lankyti.
Altos skyriaus ruošiamas
Lietuvos nepriklausomybės'

kun. Agimanto Kezio, S.J., kakties minėjimas, 
meninių foto nuotraukų pa- * *
odą ir parodė filmą ”Dvy-,is* Vasario 26 d. 7:30 vai. 

’ika“. • vak.- ’ Tarptautinio Instituto
* Į patalpose. 287 Common- 

Nei tokios parodos, nei to- :wealth Avė.. Bostono LB 
’rio ištisinio filmo bostonie-: Kultūros klubo rengiamas 
žiai dar nebuvo matę. ; Vakaras su Birute Pukele- 

‘ vičiūte“.
Kun. A. Kezys kaip foto- i * * *

grafas menininkas jau seno.: Kovo 5 d. Baltijos ir Žal
iai žinomas. Jo nuotraukos gino tuntų Kaziuko mugė 
tikrai meniškos ir kelia pa- So. Bostono Lietuvių Pilie- 
sigėrėjimą. Nevienas bosto- čių d-jos III-jo aukšto salėj, 

ir viską padaryti J kiečių jų įsigijo. Įsigijo taip
kongresas sklan-i Pat ir jo knygų.

$4 (buvo $6). minkštais $3 
(buvo $5).

pirm. S. Lūšys, J. Rasys ir J. 
Bichnaitis, sekr. V. Kaza- 
kaitis, ižd. H. Čepas, fin. 
sekr. M. Subatis, nariai — 
G. Bačiulienė, J. Jakutis. J. 
Rackevičius, B. Šakenienė. 
A. Starinskienė. E. Valiuko, 
nienė, B. Vasienė. M. Žiaug- 
rienė.

Antrasis Jaunimo Kong
resas bus labai didelis įvy» 
kis pasaulio lietuvių gyveni
me. Reikia visiems jo svarbą 
suprasti
kad tas

Krepšininkai ris laimi

Ir praeitą šeštadienį So. 
Bostono lietuvių krepšinin
kai įveikė Christy klubą san
tykiu 81:42. Apie tai pla- 
čiau parašysim kitą kaitą.

Kitos rungtynės bus šį šeš
tadienį, vasario 12 d. 7:30 
vai. vak. Tobin Gym Rox- 
būry. į

Kovo 12 d. So. Bostono
džiai, gražiai, turiningai ir į ... Lietuvių Piliečių d-jos salė-
įspūdingai praeitų. Jam rei-J Dvylika duota bu- je St. ir V. Minkų radijo
kia gilios lietuviškos min-' ^mgų įskarpų is 6 įžymių rengiama 38 m. sukaktuvinė 
ties, geros organizacijos ir,gyvenimo, būtent, talentų popietė ir "Miss Li- 
be to viso nemaža oiniori įMĄkolo \aitxaus, Leonai do thuania of N.E.“ gražuolė? Niekas kitas 1^( kongSi Mykolo Krupąyi. baIius.
pravesti neduos, tai yra visų.*;iaus* Yac °.X? Sidzikausko, 
lietuvių pareiga, ir tą parei- ^deviciaus n Adomo Kovo 25 d. 7:30 vai. vak.

9 9 9

gą reikia būtinai atlikti. Fi
nansų komitetas kreipsis į 
Bostono ir apylinkių lietuj 
vius ir prašys tam labai svar-C . . ... .
biam reikalui aukos. Tiki- žodžiais ap.oud.
kimasi. kad niekas neatsisa- n0 ' ezi11 J° ut> ą. 
kys Jaunimo Kongreso rei-

Galdiko. Iš jų. kaip žinoma, dr. Česlovo basaičio paskai
ta "Poezija ir filosofija ma
tematikoje“ Tarptautinio In. 
stituto patalpose, 287 Com-

jau du yra mirę.

Dail. Julius Špokevičius

, , . , .. Šio renginio pelnas pa
italams aukoti pagal savo is- skirtas Lietuviy Foto archv

k„„ vuj, kurfs fjlmo „Dvy,ika-.

monvvealth Avė. Bostone. 
Rengia Bostono LB Kultūros 
klubas.

9 9

galės. Kas pajėgesnis, bus 
laukiama didesnės aukos, o 
kas mažiau pajėgus — bus 
brangi auka ir pati kukliau
sia suma.

Koresp.

Bostonas prieš 125 metus

Tada Bostone tegyveno 
130.000 gyventojų. Jo plo= 
tas buvo mažas. Toje dalyje, 
kuri dabar vadinama Back 
Bay, už dabartinio Public

pirmąją dalį pagamino 
ruošia antrąją.

Viešnia iš Chicagos

Kovo 26 d. Jordan HaF 
salėje Izidoriaus ir Vytenio 

ir Vasyliūnų smuiko ir fortepi
jono koncertas.

Praeitą šeštadienį į mūsų 
įstaigą buvo užsukusi Jadvy
ga Skvarčienė. į Bostoną a G 
vykusi aplankyti savo sū
naus Romualdo ir jo šeimos.

9 9 e

Balandžio 9 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
trečiojo aukšto salėje Lietu, 
vių radijo valandos Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
tas.

Balandžio 22-23 dienomis 
dail. Viktoro Vizgirdos kuriRomualdas Skvarčius ne-

. , . seniai įsikūrė Brookline ir . . _
Garden, buvo vanduo ir pei- profeSoriauja Bostono Uni-, ni^ Paroda Tautinės S-gos 
kės. Toje vietoje, kur da- versitete, dėstydamas mate-' namuose, 484 4th St. So. 
bailine Beacon gatvė nusi- matika. j Bostone. Parodą globoja
leidžia nuo kalno, buvo gar- -n Bostono LB Kultūros klu
šioji ’Mill Dam“, jungusi Sulaukė pirmgimės dukters ^as.
Bostoną su siauru keliu į
Brookline. i Živilė Mockutė - Groh su-

Tada paštas buvo State silaukė pirmgimės dukters 
gatvėje. Laiškus išnešiodavo Anitos » Marijos. Sveikina-
kas trečia diena. Iš Anglijos me! 
paštas ateidavo ir į ten išei
davo kartą per 2 savaites. Bomba Bostono Universitete 

1847 m. pradėtas tiesti
vandentiekis. Tada dar ne= Vasario 1 d. ankstų rytą 
buvo net arkliais traukiamo "namų darbo“ granata spro’ 
tramvajaus, bet buvo 8 ge- go prie Bostono Universiteto 
ležinkelio stotys. Rytų linija studentų bendrabučio Bab- 
atidaryta 1837 m. Ji buvo cock gatvėje, Allstone. Try,
71 mylios ilgio, vėliau nu- likos aukštų name, kuriame 
tęsta iki Portlando. Nuo da_ gyvena 550 studentų, su- 
bartinės Commercial gatvės sproginėjo pirmojo aukšto 
į East Bostoną traukinį per- 40 langų, bet žmonės nenu- 
keldavo plaustu. ' kentėjo, net daugumos stu=-

Boston - Maine linija atridentų miego sprogimas ne
dalyta 1843 m.. Ji buvo 71 sutrukdė.
mylios ilgio. Linija į Lovvellį
atidalyta 1835 m. Gauras sunaikino $15 mil.

Be minėtų, dar buvo šios turto
geležinkelių linijos: į Fitch--
burgą, į Worcesterį, į Provi- Wakefield miestely sude- 
dence ir į Old Colony. kuri gė Robie Industrial Center. 
ėjo iki Fall River ir iš Brain. aštuoniolikai firmų padaręs

Dovanokite savo drau 
gams ir bičiuliams metinę 
Keleivio prenumeratą. Jums 
atsieis tik $7, o tas, kuriam 
ji bus dovanota, per metus 
kas savaitė gaudamas Kelei
vį, jus tikrai atsimins.
„ ■ ■ ■ ■■■-9U ■ ■»■■■■■.»» , a »■ —
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NAUJA PLOKŠTELĖ 
VAIKAMS

n/Ji
Prieš Kalėdas rinkoje pa. 

-irodė nauja plokštelė, skir- 
a vaikams. Ji pavadinta 
,EK PASAKĄ... Plokštelė
je pasakoja ir dainuoja akt. 
L,aima Rastenytė, muziką 
parašė ir dirigavo komp. 
Darius Lapinskas, įgrojo — 
Stuttgarto simfoninis orkest- 
ras.

Turinyje — Vylės Nemu- 
įėlio "Meškiukas Rudnosiu- 
kas“, liaudies pasakos "Ka
ralaitė ir oželis“ ir "Devyn. 
brolė“ ir Stasės Vanagaitės- 
Petersonienės "Laumė Dau- 
mė“.

Tai puiki kalėdinė dova
na mūsų vaikams.

Plokštelę galima gauti 
nas Lapinskus So. Bostone. 
169 Bowen Street. Telefo-i 
nas 268-3006.

UŽSAKYKITE TUOJ! 
GERIAUSIA DOVANA

I LIETUVĄ! 
geresnė už pinigus ir 
kitus siuntinius. 
SPECIALŪS RUP-!.n;

CERTIFIKATAI
INTERTRADE 

EAPRESS CORP.
jums pirmoji pasakė ir 
jūsų giminės patvirtino. 
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori. mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai tas 
pats, ką. turint $100, 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200, $.300 ar net daugiau 
vertės.

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Intertrade E x press 
Corp. jums greičiausiai 
patarnauja.
Certifikatai pristatom? 
jūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Dėl JAV dolerio nuverti
nimo už specialu rubli 
imama $2.32.

Jokių primokėjimų! 
Galite siusti bet kokią 
sumą.
Prašykite mūsų naujo 

iliustruoto katalogo 
UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER 

INTERTRADE 
EM’RESSS ( ORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

New York. N.Y. 10010
Tel. 9X2-1530 

LABAI SVARBU!
A U T O M O P, I L I A I

Tik trumpą laiką
Greitai pristatoma. 

Jlgai lauktas visai nau as 
ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina --------- $3,275.00

Prabangos modelis 
MOSKVITCH 112 IE
Kaina --------- $3.275.00
MOSKVITCH 108 IE 
Kaina ------ — $3,009.50
Saporozii ets z ąsom
Kaina --------- $2,012.50
Labai ribotas skaičius, 
todėl— nela ūki te. 
užsakykite tuojau.

BUTAI
Prašykit mūsų spelialių 
biuleteniu.

'KAS kaisiu KELEIVIO KALENDORIUJE? L,etuvIų Radij,

Programa Naujoj Anglijo
Ką tik išėjo Keleivio kalendorius 1972 m. Štai kokie j jg stoties VVLYN, 1360 ki

jo straipsnių pavadinimai: J lociklų ir iš stoties FM
J 101.7 mc.. veikia sekmadie

Apie Simą Kudirką; Kaip buvo atkurtas Donelaičio! n^ai® nu® 1 die
atvaizdas; Lietuvos gyventojų statistika; Dvejopos Viet
namo paslaptys; Kiek kainuoja šaltasis karas; Vokiečių 
patriotai neatsižada Klaipėdos; Kaip rusai paėmė Berly 
ną; įdomi Kėdainių istorija; Belgijos lietuvis apie Ame
riką; Didelis gešeftas iš vedybų; Siūlo apsidrausti nuo 
Dievo; Aukso kasykla gerklėje (Kaip Sodeika iškilo į dai’ 
nos aukštybes); Ką parodė 1970 m. cenzas; Gairinantieji
gėrimai; Moteris vyrų pasauly; Rusai pasiekė Veneros way, So. Bostone. Telefo 
planetą; Sąmokslas studentams diskredituoti; Penkias. Į nas AN 8-0489. Ten gauna 
dešims Amerikos karų; Chruščiovo atsiminimai; Knygos j Keleivic.
progresas: Kova su vėžio liga; Nelaiminga sala ir kt. Yra!----- ■
ir gražių Putino. K. Jakubėno, Vaidilos Ainio ir kitų eilė- j

ną. Perduodama: Vėliausir 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, da’ 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis i 
Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad

NENUSIMINKI1 E!

tree iki Plymouth.

Pabrangs telefonas

Nuo vasario mėnesio tele
fono mokestis pakeliamas 
14-15G. Bendrovei tai duos 
$65.6 mil. naujų pajamų.

$15 mil. nuostolių. Neteko 
darbo apie 1,000 žmonių.

įtariama, kad gaisras Įvy
ko dėl padegimo.

Už nosies 
vedžioja.

ne tik jaučius
i

rascių.

Kalendoriaus kaina — tik $1.50.

Tuojau užsisakykite, nes gali pritrūkti!

KELEIVIS

636 E. Broadvvay 

So. Boston, Maas. 02127

Galima pagelbėti sergantiems 
reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo- 

' vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus. 

• Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PROOl'ClS
North Sta., P.O. Bok 9112 

Newark, NJ. 07105

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 kitus jų pasirinktus Europos miestus.

Ekskursijos išvyksta iš

CHICAGOS, BOSTONO. NEVV YORKO 
ir MONTREALIO.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas- NESIVĖLUOKITE! 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
..j •DxovL39.j>tyest Broadwav
- ‘ -'‘'d'.Lri Boston. Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

PRAŠYMAS

“Keleivio** administraci* 
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresu neuž
miršti paraivti ir sena ii

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — -ip cod«

TINKA DOVANOTI

EWAKENING LITHUA

NIA, 187 psl.. kaina $3.00. 
Knygą parašė Jokūbas J. 
Stukas. Ji tinka skaitantiem 
angliškai ir norintiem susi
pažinti su Lietuvos praeiti
mi ir dabartimi.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir at\irai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius be» kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdamių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svirhia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ vra dinamiška mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirha už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.90 

Adresas:
7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690. Quehec. CANADA

SUS1VIENSJDIAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENU1M AS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

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

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

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

$LA—AKCIDENTALŽ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
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 AIHanee of America
807 West 30th Street. Ncw York. N-Y. 10001



Kr. 6. 1972 m. vasario 8 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis aštuntas

Mae#**#**#**##*##***#****#*****#*#**#*****##******''****-' ; Korporacijos Neo-Lithuania Nepriklausomybės sukaktie# 

H metinė šventė j minėjimas Cambridge
t I

Bostono L.T.S. Korp!į Lietuvos nepriklausomy- 
Neo - Lithuania valdyba'bės atstatymo paskelbimo 
praneša, kad korporacijos' sukaktis Cambridge bus mi-' 
metinė šventė bus šeštadie- nima vasario 13 d. šia tvar-i 
nį, vasario 12 d?"7:30 vai. ka:
vakaro A LTS-gos’ namuose Į i
(484 4th St., So. Bostone).| . 2 vai. popiet pamaldos 

į 7:30 vai. vak. bus filisterių lietuvių parapijos bažnyčio.
Į sueiga, valdybos pranešimas1 je (Windsor gatvėj), kurių

mą rengia ALTos Bostono skyrius ir prašo visus taip pasi.! ir vadovybės rinkimai, o 8* metu giedos So. bostono Šv.
' vai — iškilminga sueiga, ku- Petro lietuvių parapijos cho- 
i rios pagrindinis kalbėtojas; ras, kuriam vadovauja kom- 
J yra garbės filisteris Stasys' pozitorius Jeronimas Ka-

Vietines žinios
■aea*aaeaae*«**#«*****aaaae#«*«*e--

Bostono lietuviai Lietuvos nepriklausomybės atstaty

mo paskelbimo sukaktį minės vasario 20 d. Minėjimo 

smulkią programą paskelbsime kitame numeryje. Minėji

rengti, kad minėjime galėtų dalyvauti.

JAUNIMAS RENKA SAVO 

ATSTOVUS

Jurgis Lendraitis. 
Marius Žiaugra.

I

Santvaras.

Vėliau — meninė dalis, 
vaišės (blynai), šokiai.

činskas.

Iš jų du bus išrinkti 
Atstovu darbas bus sun-

Lapšiai sveikino iš | 

Puerto Rico

Juzė ir Aieksandras Lap
šiai atsiuntė sausio 29 d. ra
šytą laišką San Juane, ku
riame rašo:

„Siunčiame geriausius lin 
kėjimus iš Puerto Rico. Mes 
apsistojome pas Keleivio 
skaitytoją inž. Vyt. Česnulį. 
Oras puikus, vanduo šiltas, 
bangos didelės. Maudykis ir 
norėk. Pora blokų nuo jū
ros.“

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-j 
mus pirkti ar parduoti pra
šomi kreiptis į mus telefonu 
ar asmeniškai

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. OUINCY

(just beyond the Uoliau)

CITGO
CITGO CLIMATIC 

HEATING OILS

MIGHTY-MIHI 0IL BURNER
1/3 Regulai 

.Spocsl

up to 
1/2

iFuel Costl

OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 
BURNER SERVICE

Po pamaldų parapijom sa
lėje iškilmingas susirinki-1 

! mas. kurio pagrindinė kal- 
$3,, bėtoja bus Elena VasyliūnieJ 

' rė. Meninę programų atliks 
solistas Stasys Liepas.

Bostono lietuvių jauni
mas turi išrinkti 2 atstovais, kus ir atsakirH?ag ne tik kon.j porai $5, studentams $2.
kurie bus siunčiami i II Pa- A \ • Jt - . t‘ • • 1 eroso metu, bet taip patišaulio Lietuviu Jaunimo 4 . . . J. S-,iz r>- i ‘ • i ,, ... prieš ir po kongreso. TodėlKongresą. Rinkimai bus va- t. . . J . , , .• io ‘i . šie rinkimai yra labai svar-sano 13 d. tarp 1 ir 4 vai. po ,- n . • i- 4 •1 1 , bus. Prašomas visas lietuviu, a — n,• c n t ' • • . , t Aukojo Vasario Sesioliktospietų So. bostono Lietuvių jaunimas rinKifiiuoise dalyJu.T^
Piliečių draugijos patalpose vauti. ; gimnazijai
(kambaryje už baro). Teisę i
balsuoti turi visi lietuviai Jei kas negali atvykti i A. Grigaliūnas Vasario
tarp 16-30 metų amžiaus. linkimų vietą, bet nori bal- 16-sios gimnazfjos mokinių. i

' suoti, gali savo balsą. Įdėjęs bendrabučiui statyti paau-i Lietuvių Enciklopedijos 
Kandidatais yra pasiūlyti: Į voką, pristatyti iki vasario kojo $100. į leidykla išsikėlė i kitas pa^

j 13 d. A. škudzinskui, — 61 i talpas — 395 W. Broadvvay,'
’ Alban St., Dorchester, Mass.' Pažymėtina. kad jis ir ' So. Boston. Mass. 02127. Te-'i LB Bostono apv linkės Perna^ ^am pačiam reikalui nai ji atidarė ir knygų, žur- —Algis ir Bronius Uteniai— 

į atsiuntė šimtinę. Tai gražus naly bei laikraščiu pat duoJ A.B.U. Realty 
Jaunimo sekcija pavyzdys visiems. tuvę. ' Telefonas: 269-6198

Laima Antanavičiūtė, 
Aldona Dabrilaitė, 
Jonas Jakutis,
Jurgis Jasaitis.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
169 Milbury S t.

WORCESTER, MASS.

Tei. SVV 8-2868

yra vienintele oficiali jsuu- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš VVorces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai it 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas*: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donorai*
Dr. J. Pašakarnio

' įpėdinis
OPTOMETRISTAS

^Valandos: r
fnno 9 va, rvto iki 5 vai. vak [

Trečiadieniais nepriimama į 
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

u*##***###-**###***#**##**####*###*

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
; > R6p«stinx«i taisoma laikrodžio* ,, 

žiedus, papuošalus ''

:: 379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
ijnoooooeoooosoooBoooeoooooBoaoo&sooooooooonoooooooooS

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytoją ra 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

B82 a W. Broadrray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6G20
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v.. išskyrus šventadienius ir sekau

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

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

Skambinkite

268-4662 ')

1 Mokestis: vienam

Rengėjai 'kviečia visus at 
šilan,kyti. Rengėjai kviečia visus da

lyvauti.

Lietuvių Enciklopedija 

naujose patalpose

•s
X

I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektą' imo darbus iė lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

A.J.NAMAKSY '
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd.
Newton Ut.itre, Mass. 02159j 

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.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd\
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI ST®
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

««#***************>*********************************#*****************

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

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

Iicolo

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500 »..

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indelius moka 5;4%

‘1: SfitpL/.D? 
7,”!!(/<' ■/

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai 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 susikal bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
virš 210,000,000

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. *
Lipdau popierius ir taisaus 

'viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avs. 
Dorchester, Mase.
Tek CO 5-5854

Flood Sąuare
Hardicare Co.

Sariainkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOI TH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Mocre Dažai 
Popiero* Storoms 

Stiklas Langams 
Vi-ckls reikmenys namaaa 

Roikmenvs plomberisms 
Visokie grsležie* daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA* 

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresai

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

Goldai Plotter 
Parts Protactioal 
Plaa

Over 40 years exper!ence...Easy budget payment plans

aU 773-4949 or 436-1204

Complete forced bot uater 
baseboard Systems s t e aru 
and hot vvater east iron net 
base boileri.

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 

Gustaičio ir Stasio Santvaro įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5.

Plokštelę neseniai išleido „Lietuvių Dienos“.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius j Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės garny bos medžiagų, an
avo, maisto ir pramones 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 j svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP* 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
1$ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

■♦#«♦#<»♦**#<*♦**♦*♦******«?****<*«*************♦****'************••*■;

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti j 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, megztinius, Įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel ,Inc.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais

9_

8—12

393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

******** **********--***###«#####,
J




