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ir pasikuždėjimą gana įvai
ri. l

t

Tautinės Kinijos (Taivva’ 
no) vyriausybė tuoj pat pri
ėmė rezoliuciją, kuria Nixo- 

. no kelionė pas Mao yra labai 
'griežtai smerkiama ir laiko.

Pirmieji Nixono žingsniai 
raudonoje Kinijos žemėj

Vėsus, bet mandagus sutikimas. Geru linkėjimų kai 

bos. Nežinomo turinio pasitarimai. Užsienio reakcija.
' ma beveik laisvės išdavimu.

Kaip optimistai sako, pra’ ri diplomatinių santykių, tai 
eitą sekmadieni 10:28 vai. kinai nėra įpareigoti kelti Sovietai pakartotinai pa-į 
vak. turėjusi prasidėti nau- kokias nors ovacijas. Žino- graudeno, kad kiniečiai ir a- 
ja mūsų pasaulio politinė ma, buvo sugroti Amerikos merikiečiai nesutartų slapto 
era. Mat, tą valandą pirmą ir Kinijos himnai ir atlikti biznio prieš Sovietų S-gos 
kartą Amerikos prezidentas kiti mandagumo formalu- interesus ar saugumą. Jie
pastatė koją Kinijos sostinė- mai, nors Nixonui ir nebuvo Nixono viešnagėj dai- ižiūri 
je Pekinge. Tai įvyko po 21 patiesta raudono kilimo, 
metų neapykantos ir jokių
oficialių diplomatinių san-l Tiesa, aerodrome mirgėjo
tykių nebuvimo. Ar tos švie- didelis plakatas, kuris skel-į -lndira Gandi pareiškė, 
sios pranašystės tikrai įvyks,. bė šūkį: "Viso pasaulio pro.' kad Indija, nors ir nesikra- 
dar tenka labai abejoti ir ibį letarai ir prispaustieji žmov tanti geresnių santykių su 
gai laukti, bet pradžia, ve- nės ir prispaustosios tautos, JAV-mis, bet nesileisianti 
danti į šviesą ar dar didesnę vienykitės!“ j dviejų susitarusių didžiųjų

ir jo pastangas suskaldyti 
bendrą komunistinį frontą.

tamsą, vistiek padaryta. ; politinių galybių spaudžia- 
Prezidentas su žmona ma ir ves savo nepriklauso’

Zigmas Toliušist-itaip Sibire prie Angaros upės kuria komunizmą. 
1 i Nepriklausomoje 1 ietuvoje Z. Toliušis buvo žymus advokatas, vi- 

‘ są laiką Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos centro komiteto 
narys, o M. Sleževičiui mirus, jos pirmininkas, vienas iš įžymiųjų 

j seimo narių, įvairių organizacijų veikėjas, geros širdies ir visiems 
paslaugus žmogus, komunitai jį persekiojo visą laiką. Buvo suėmę 
pirmosios okupacijos metu. vėliau, antrą kartą okupavę Lietuvą, 
vėl jį įkišo i kalėjimą ir. kelerius metus ten palaikę, ištrėmė 10
metų į Sibirą '’komunizmo statyti“. Iš ten grįžo palaužtos sveika 
tos ir gyveno Kaune, nuolat enkavedistų sekamas. Mirė 1971 m. 
rugsėjo 12 d. sulaukęs SI metų amžiaus.

Kaip korespondentai pa-j Chou Endai limuzinu su už-į mą politiką, 
žymi. kolkas reikšmingiau.1 dangstytais langais buvo nu-,
sias istorinis įvykis yra tas, vežti į už 18 mylių esančiai Japonija taip pat kiek 
kad prez. Nixonas, Mao Tse- rezidenciją. Pakelyje taip' nervinasi, nes JA\ ir Kini- 
tungas ir Chou En-lai svei- pat nebuvo stebinčios arba jos santykiu pagerėjimas 
kindamieji padavė vieni ki-Į sveikinančios minios. i gali atsiliepti ir jos politinei
tiems rankas ir jas pakratė, i -linijai.. A pač dėl to, kad Ja- . . , * j. • Af
nors tos rankos buvo ir ne- Pažymėtina, kad Kinijos ponija yra nusiginklavusi irusiomis dienomis LB New i Šeštadienį Mass. 
vienodai šiltos.

Nutildys ir laisvojo radijo
žodį

%
Šen. Fulbrightas siūlo patalpinti ir antikomunistinius 

radijus Į "šaltojo karo kapus“. Tai spręs kongresas.

Vadinama "naujoji“ JAV; nutraukė savo finansinę pa- 
politinė liniją — siekimas lamą visiems Laisvės komi- 
geresniu santykių su komu’ tetams ir jų veikėjus palei’ 
nistiniais blokais — atitin- do "į pensiją“. Dabar toks

j kainai atsiliepia ir pavergtų- pat pavojus gresia ir iki šiol 
j iu tautų kovoje dėl išsilais- veikusiems Rario Free Euro- 
vinimo. Čia dar kartą pasi’ pe bei Radio Liberty, kurių 
tvirtino tiesa, kad svetimųjų įvairiom kalbom skelbiamas 
parama net ir kovoje dėl tiesos ir laisvės žodis smei- 
laisvės bei teisingumo nede- gėsi pro geležinę uždangą, 
ra perdaug pasitikėti, nes ji
teikiama ne idealistiniais, o Senatoriaus Fulbrighto ei’ 
savanaudiškais sumetimais, nišku išsireiškimu, "ir šitiem 

radijam turi būti surasta vie-
Jau esame skelbę, kad nuo tos šaltojo karo kapuose, kur 

guli ir kitos jo liekanos“...
Šitaip šiandien laisvė ir

• tiesa parduodama už vadi-
• namaja "taika“ — laikinaPagavo sovietų

Dail. V. Vizgirdai ’ Audra daug ką išvarė1
paskirta premija . iš namų

mipą saugumą ir pagerėjusį biznį.

žinių agentūra apie Nixonoi labai priklausoma nuo JĄVį\ol*ko apygarda Kultūros; tokia audra,, kad 
numatyta atsilankvma buvo gvnvbinio lietsargio. Gi a-'židiny surengė Didžiąją dai-i pakrašty daugiau i

siautė
Atlanto

JAV-bių policija sugavo Jei kongresas minetiem 
Jungtinių Tautų tarnautoją radijam nepaskirs lėšų, tai 
rusą Valerijų Markelovą su jie bus nutildyti, kaip to so’ 
slaptais naujai projektuoja’ vietai jau seniai reikalauja, 
mo laivyno lėktuvo F--14A ^us atleista ir apie 2,600 jų

gvnvbinio giau nei Suks- njonn;ą

reikalų ministras Chi Peng- 
fei ir keletas žemesnių pa
reigūnų. Stovėjo išsirikiavu’ 
si 360 karių garbės sargyba,
kurią sudarė lygiomis dali
mis
eijos atstovai. Nebuvo jokio 
pašalinės publikos, jokių mi
nios sveikinimo šūkių, kaip 
kitais atvejais, kai atvyksta 
Kinijai draugiškos šalies 
galva. Sakoma, toks šaltai 
mandagus Nixono sutiki
mas buvęs dėl to, kad JAV 
su komunistine Kinija netu.

Elena Kepalaite ir Kazimie’ • Ypač nukentėjo Revere, Sci- 
Į Nixono ir Kinijos komU’i ras Žoromskis, pirmąją pre-! tuate, Hull ir Nahant vieto- 

Į nistų vadų susitikimą ganajniiją paskyrė bostoniškiui Vės. Sakoma, kad tokios 
Nors sutikimas buvo ir! optimistiškai žiūri popie-'dailininkui iktorui Vizgir-; audros nėra čia buvę per ke- 

šaltokas. bet vėlesni įvykiai, žius, kuris čia nori matyti Į dai. j ijas dešimtis metu. Padaryta

ir daugiau užsieniui nei sa 
viems skirtose žiniose.

rodo, kad abi šalys stengiasi; žingsnį į pasaulio taiką ir tei" į Sveikiname
nis ai mijos. lai vyno ir avia- ^uo daugiau laiko skirti pa_Jsinguma.
įjos atstovai. Nebuvo jokios gitariniams ir savo pažiūrų i " i Paroda bus atidara iki va..

bei nuomonių išklostymui.• Deja, kol kas dar negalė-' sario 27 dienos. Į
Tik pirmąją svečiavimosi tume reikšti tokio praskydu-
dieną prezidentas jau turėjo 
kelis pasitarimus su Chou

! apie 10 milionų dolerių nuo- 
! stoliu.

'* Neseniai miręs Sovietu 
jungos maršalas Matvejus

Endai ir po penkių valandų tikierių ir sensacijas gaišena skola 
buvo priimtas paties Maoidančių žurnalistų.
Tse-tungo. Pirmąją dieną,
buvo suruošta ir puota. ku-\Vliko pirmininkas 
rioje kelti tostai už būsimą! 
geresnį susipratimą. \EuropOje

Prez. Nixonas savo kalboj . Vyriausio Lietuvos Išlais- 
je brėžė abiejų vta«tų-gėi^eš*!Ainimo komiteto pirminin- 
nio sugyvenimo reikšmę jųikas (*r‘ J- k. Valiūnas vasa- 

labui ir pasaulio tai-.1*0 d. išvyko į Europą.pačių
kai. Esą, nė viena tų tautų 
neišsižada ir neišsižadės sa. 
vo pagrindinių principų, bet 
jos abi, nors ir skirtingais 
keliais, galinčios eiti į tą pa’
tį tikslą — žmonijos gerovę r> •/

, ir taiką. Taigi, tegyvuojąs * • eCVUieiKa 

Į Mao Tse-tungas, Chou ir vi. 
sa kiniečių tauta!

Jam nesant. Vliko pirminin’ 
ko pareigas eina vicepimi- 
ninkas J. Audėnas.
Mirė dailininkas

' Anglijoje susitarta
su angliakasiais

Didž. Britanijos 280.000
JAV-bės Sovietu Sąjungaiangliakasių vadai susitarė su

Antrojo pasaulinio karome-l aidžia ir paragino anglia- Tautose
tu davė milžinišką pašalpą ir kasius grįžti į darbą. Jie pra- Jungtine, e įauto^e.

,! darbuotojų, gaminusių kas- 
į dienine programą ar tvar

tuos doku- kiusiuju techniškąją trans- 
bendrovės liacijų dali.

šis tai pada- ’
re su FBI žinia. Mat. kai Šių radijų tarnybai iki šiol 
Markelovas į jį kreipėsi, tų buvo skiriama apie 36 mil. 
dokumentų prašydamas, in’ doleriu per metus. Bet dabar 
žinierius tai tuoj pranešė tų fondu belikę vienai ar po- 
FBI. rai savaičių, jeigu jie nebus

! atnaujinti. Bet visais atve- 
Įdomu, kad Markelovas jais nesitikima, kad tie radi- 

tam inžinieriui parūpino net jai. ‘jei dabar ir nenutiltų, 
nedidelį kopijavimo apara- galės kalbėti ilgiau negu vie
tą ir foto kamerą. i nerius metus. O tada už ge-

i" oin/innn - 4. * m ' ležinės uždangos tebus gir- L z $100.000 uzstata Mar- ,. ®., , , . . dima tik viena — pavergejokelovas paleistas iki teismo. t
Jam gresia 10 metų kalėji’ ek">)e- 
mo. Tai jau kelintas sugau- šių metų sausio mėn. JAV 
tas sovietų šnipas, tarnavęs;

dar paskolą. Be tos paramos 
vokiečiai būtų sovietus visiš’į 
kai sutrVne.

Bet skola iki šiol negrą
žinta. Derybos dėl grąžini
mo nutrūko prieš 12 metų, ir 
tik dabar Sovietų S’ga pa
reiškė norą derybas tęsti. Ji i 
siūlo grąžinti tik $300 mil.. 
nors JAV-bės paskolino net 

i $12.6 bil. ir reikalauja su- 
I grąžinti tik $800 mil.

Vasario 13 d. Montrealy 
mirė dailininkas VytautasI • **, .(Remeika. Jis buvo gimęs

, . . i ii,-- • t^1' 1930 m. Radviliškyje. Jauj mandagiai nukalbėjo ir K.-,eiI v p ,
! nijos vadai. į____

Atitinkamai taikiai

| vavo lietuvių ir kanadiečių; uostų 15,001

Baigėsi Pacifico
uosiu streikas

Pacifiko pakrantės 24

dėjo streikuoti sausio 9 d.. . v
Ši trečiadieni angliakasiai Kumunai SUSOUde*■ C . I
balsuos, ar sutartį priimti.

j sovietų šnipą
šeštadienį pirmą kartą po1 

6 savaičių namų savininkai 
gavo anglių.bet dar užtruks, 
gal ir mėnesį, kol jų bus ga
lima gauti pakankamai.

Pagal sutartį, angliakasiai 
gaus 20'7 atlyginimo pakė’ 
Įima.

Kaip žinoma, Anglijoje 
anglies kasyklos priklauso 
valdžiai.

} krovėjų, strei-! Sovietų S-gos žemės

-r- »—' s-",

Sausio mėnesį Rumunijos 
teismas nuteisė karinės įgu-! 
los viršininką ir parlamento 
narį generolą Ioną Serbą SU’ 
šaudyti už šnipinėjimą So
vietų Sąjungai.

Rumunijoje ir sovietų di
plomatai teturi tik tokias' 
pat teises, kaip ir Vakarų į 
valstybių. Sovietų bloko ka’! 
riniai atstovai neįleidžiami į Nepalio karalius Mahendra, 51 
rumunų karines įstaigas, to- metu amžiaus, mirė sausio 31 d. 
dėl sovietams tenka ir tenai Jis karaliavo 15 metu. Nepal 
ieškoti šnipų.

. Kas buvo kalbėta pasitari.; P^odose ir buvo gerokai išri kavusių 135 dienas, sugijžo , . , . i muose, neskelbia nei Kini-* klISs; Jls vra surengęs ir sa-l į darbą. Jie laimėjo $1.12 H/v/O krize
i jos. nei JAV vyriausybės at’; 
Į stovai. Žinoma tik tiek, kad* 
1 Chou pasiūlęs Nixonui tie- • 
Į šiai ir atvirai kalbėtis visais)

vo vieno kūrinių parodų

Šiuo metu Izraelis vykdo:

valandinį priedą ir garam
! tuotą minimalų savaitini už- 
| darbi.

į-ūpimais klausimais. Jie ga- didelio masto karinius ma
li liesti Vietnamą ir Indoki- nevrus is arabų atimtose te- Šen. Ted Kennedy pasta- 
nijos erdvę aplamai. Korėją, ritorijose. Dalyvauja sunkie- rosiomis dienomis lankėsi

I Maskvą buvo sušaukti) 
visų 15 respublikų partijos; 
ir vyriausybių atstovai pasi 
tarti sunkios žemės ūkio pa 
rieties reikalu.

Žinovai sako, kad žiemi-

! karalystė yra Himalajų kalnuo- 
I se tarp Indijos ir Tibeto. Jos ri

bose yra aukščiausias mūsų že- 
) mė je Everesto kalnas. 29.000 pė

dų aukš«ittg3MįA Y aukščiausias
. ALF-CIO vykdomoji ta- ’ ka,nas Aliaskoj tėra
rvba. posėdžiavusi Miami ūk 20.000 pėdų). Nepalio vabti- 
Beach, Fla., pareiškė, kad »a ,uri ” m«l. gyventojų, nors 
dabartinės administracijos, •’os (eritoriia vos porą kartų di- 

! ūkio politikos metai bus ge’ už Lietuvos. Mahendrai
ri tik turtuoliams, bet ne pa- karaliaujant, Nepal tapo kons

titucine monarchija 1959 m..

! Unijos prieš Nixono* .likio politiką
i

Taiwaną. Pakistaną ar di- ji pabūklai, tankai ir aviaci. Bengalijoje, ten buvo labai nių kviečių pernai teprikul’! prastiems žmonėms.

Są- 
Za-

charovas, 73 m. amžiaus, ilgą 
laiką buvęs generalinio štabo
virsinmkas. I rna su jo pelenais pjornatinių santykių užmez- ja. Tai lyg ir atsakymas į E- iškilmingai sutiktas ir pa- ta tik 40G numatyto kiekio.! Taryba smerkia preziden- bet Mahendra netrukus p?.leido 
įmūryta Kremliaus sienoje. To- gjmo reikalą. Tų pasitarimų gipto grasinimų pradėti ka- reiškė, kad grįžęs rūpintis. Šių metu sausio mėn. šalčiai tą ir kongresą už mokesčiu parlamentą, uždraudė partiias 
kia garbė suteikiama tik labai rezultatai paaiškėsią tik ŽV- rą okupuotoms teritorijoms kad JAV-bės
pasižymėjusiems asmenims. į mjaj vėliau. ‘ atsiimti. Bengaliją.

pripažintų sunaikinę apie 30'; žiemi
niu javų pasėlių.

sumažinimą turtuoliams ir ir ankščiausia valdžią 
biznio bendrovėms. • savo rankose.

pasiliko
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Ar nereikėtų kiek panaujinti!
kur vasario mėn. vidutinė

Vasari
Vasario 16-sios sukakties minėjimai jau kone visur 

pasibaigė. Dabar plaukia korespondentų aprašinėj’mai, 
kur ir kaip ta šventė buvo atšvęsta. Bet ir be tų žinių, mes 
galėtume pateikti beveik tikslų tų minėjimų programos 
vaizdą, nes jis mažai kuo skiriasi nuo pernykščio, užper
nykščio ir dar ankstyvesnio. O jo rėmai beveik visada yra 
tie patys: pamaldos, iškilmingas susirinkimas, sveikini
mai, pagrindinis kalbėtojas ir pabaigai — dar keletas tru
pinių meninės programos.

Pagrindinis kalbėtojas dažnu atveju nupasakoja tik 
jau daug kartų girdėtus ir kiekvienam žinomus istorinius 
faktus: kad Lietuva buvo pavergta caro Rusijos, kad 
1918 m. vasario 16 d. paskelbė savo nepriklausomybės at
statymą. kad vėliau buvo pavergta bolševikų, dar vėliau 
pavergta nacių vokiečių ir dabar pavergta.

Kas toki programos modeli nustatė ir ji užšaldė, ne
žinome. bet jis yra tarytum visiems privalomas. Minėjimų 
rengėjai nė nepagalvoja, kad tokia metine proga reikėtų 
surengti vis ką nors naujo turinio ir fonuos atžvilgiu. Juk 
galėtų būti ir didingesnis koncertas, ir vaidinimas ar lite
ratūrinis montažas, ir svaresnės minties kalbėtojas, ir dar 
daug kas kita. kas patrauktų daugiau minėjimo dalyvių.

Bet tam reikia ruoštis kelis mėnesius iš anksto, o da.

F. šilumos, kur šąla 8 mėne
sius, kur didelėje upėje ledo; 
storis siekia 8 pėdų. kur nak.l 
tis tęsiasi 2 mėnesius. Į

Ji
t

H. Tautvaišienė, kuri ko
munistų taip pat buvo nu
tremta i Trofimovską, kur 
net žiaurieji carai netrėmė 
vyrų, o ką jau bekalbėti apie 
moteris ir vaikus, savo kan
čių aprašyme „Tautų kapi
nynas Sibiro tundroje“ (tą 
knygą išleido Amerikos Lie. 
tuvių Socialdemokratų S-gos 
Literatūros Fondas, 2,000 
egz., jau išparduota) mini ir 
V. Vilkaičio bei jo šeimos li
kimą. Ji rašo:

Net komunistai nebegali 
pakęsti komunistų

. L > / <

Tam vyksmui spartinti ne tik Latvijoje, bęt ir kitjpse 
respublikose šalia kom. partijų C K-tų buvo sudaryti vadi
namieji organizaciniai biurai (Orgbiuro). Jie turėjo'iaz- 

• davinį — ne tik prižiūrėti CK veiklą, bet ir aplamai vyk. 
į dyti politiką respublikose.

Tie maskviniai „oberkomisarai“ žiūrėjo, kad visos 
vadovaujančios, raktinės vietos partijoje bei valdžioje 

a teikiamosJau buvo rašyta, kad Latvių socialdemokratų Švedi- i atitektų atvykėliam-rusam. Jiem buv;o įę tebėn 
leidžiamas laikraštis „Briviba“ paskelbė Latvijos 17 įvairios lengvatos (pvz., paskiriant butus?.Jbje

komunistų partijos narių pagalbos prašantį raštą, skirtą 
Rumunijos, Jugoslavijos, Prancūzijos, Austrijos. Ispanijos 
ir kitų kraštų partijoms, o taip pat žymiems komunistams 
Aragonui ir Garody. Jis pateko į švedų. V. Vokietijos ir 
kitų kraštų spaudą.

Kodėl jie kreipėsi į Vakarus?

Jie atsako, kad dėl to, — „jog nerandame kito kelio 
atkreipti dėmesį į veiklą bei įvykius, teikiančius didelę 
žalą komunistiniam judėjimui, marksizmui - leninizmui, 
mūsų ir kitoms mažoms tautoms“.

Rašte paliestais klausimais visa eilė latvių komunis-

Toliau pasakojama, kaip Latvijos ūkis šliejamas prie 
Maskvos ūkio, steigiamos sąjunginės reikšmės įmonės, ga
benami specialistai, pati gi gamyba gabenama į Rusiją...

J kasmet atvyksta ir pastoviai joje įsikuria po 
25-35,000 naujų kolonistų. Kai visų gyventojų Latvijoje 
skaičius pakilo daugiau kaip dvigubai, tai pačių latvių 
krašte 1959 m. buvo 62%, o 1970 m. — jau tik 57G .

Latvijos laukia Karelijos, Kazachstano likimas?
Latvijos senieji komunistai nurodo, kad tokios rusų 

vedamos politikos galutinės išvados pavyzdžiu gali būti 
buvusioji Karelijos sąjunginė respublika, kurios jau... ne-.

Ūkio„Dotnuvos Žemės 
Aka dėmi ios rektorius prof. 
V. Vilkaitis dirbo tundroje 
prie samanų rinkimo. Prieš 
ooliarinėms naktims prasi
dedant. jis ir jo šeima, žmo
na (pedagogė), 12 m. am
žiaus sūnus ir 8 m. duktė, 
buvo pasiųsti saugoti sūdytų 
žuvų statinių. Sandėlis buvo

tų buvo kreipęsi į vietos partines organizacijas, net ir į i bėra. Ji panaikinta dėl to, kad vietos gyventojai nesudarė

bar šventės organizatoriai pradeda rengtis tik prieš porą’ už kilometro nuo naujai pa 
savaičių ar net prieš savaitę. Dėl to ir ta didžioji šventė 
darosi lyg kažkokia „valdiška pareiga“, nors ji turėtų il
gam laikui atšildvu žmonių širdis.

Dėl to ir jaunimo minėjimuose būna tik tiek, kiek jo 
dalyvauja programoje, po kurios jis skubiai išnyksta iš 
salės ir visiškai neklauso jokio „pagrindinio kalbėtojo“.

dyti Vasario 16-ją paversti kiek galima daugiau jaunimo 
švente, kur jaunimas ne tik programoje, bet ir viso įvykio 
organizavime daugiausia dalyvautų? Pagaliau ir pats ta
sai pagrindinis kalbėtojas turėtų būt jaunosios kartos inte. 
lektualas, šviesios ir naujos minties nešėjas, o ne jau gir
dėtų atsiminimų pasakotojas.

Tai tik kelios užuominos. Bet mes siūlytume 
bar bent pasvarstyti, ką darysime kitų metų Vasario 16-ją

Sovietų Sąjungos Centro Komitetą, bet, užuot gavę prita
rimo. susidūrę su represijomis.

„Mes ne oportunistai, mes kentėjome kalėjimuose.;/

Rašto autoriai pasisakė esą ne oportunistai, nei „kai
rieji“ ar „dešinieji“. Jie esą komunistais 25-35 metus ir il
giau. Jie pažymėjo: „Mes tenorime gero socializmui, 5 dėl mes apie tai Jums rašėme ir ko iš Jūsų prašome'?1' -'j'jj 
marksizmui - leninizmui. visai žmonijai“. j Jie vėl primena, kad komunistų veiksmai neatitinka

Visi jie gimę Latvijoje, dauguma jų, kaip jie teigia,' žodžiams, praktika skiriasi nuo gražios teorijos.
„kentėję buržuazinėje Latvijoje“, buvę kalėjimuose ar bu-, Jie įsitikinę, kad komunistai faktus pateikia tenden- 
vę ištremti. Visi jie kovoję už komunistinę santvarką Lat- j cingai, melagingai, kad visos partinės konferencijos, su- 
vijoje ir, jai atsiradus, jie aktyviai veikę tos santvarkos' važiavimai ar mitingai — tai iš anksto paruošti spektak- 
r.audai. į liai ir jų tikslas — vaidinti „demokratiją“. O jei kas prieš.

"Leninizmą. - didžiarusiško šovinizmo priedanga“ j tarauja partijai, tai toks drąsuolis metamas iš tarnybos.
' suimamas, persekiojamas, jis patenka į kalėjimus, stovyk- 

„Direktorius buvo žadėjęs- Tie komunistai laitviai. komunistinę santvarką Lat- las ir kartais išnyksta be jokios žinios.
ateityje įrengti prof. Vilkai- vijoje įvedus, palaipsniui nusivylę, nes, jų žodžiais, „lėni. Aišku, jie pažymi, kad tokiose sąlygose partiniuose 
čio vadovaujamą šiltnamį nizmas pas mus virto didžiarusiškojo šovinizmo priedan- susirinkimuose negali būti jokių diskusijų.

Jūs dar ne apie viską, kas vyksta pas mus, 
todėl Jums pateikėme faktus“.

didžiarusiškasis šovinizmas esąs „apgalvota Sovietij Są- „į^es žinome. — toliau teigiama, — kad Jums ne

pusės visos respublikos gyventojų. Dabar Karelija įeina 
į Rusijos Federacijos respublikos sudėtį. Esą, toks pat li
kimas laukia Kazachijos ir Latvijos respublikų.

•C- . *
„Nežinome, ac jūs paveiksite Kremlių...“ o..-'/

Rašto pabaigoje 17 Latvijos komunistų kiauši f Lo

kad nepakartotume. kas jau kelis kartus buvo.

statytos sodybos. Ten buvo 
vieniša iš lentų sukalta pa
šiūrė iki pusės smėlyje —j 

• samanų sargo buveinė. '

mirė jungos kompartijos kryptis, kad mažųjų tautų toj sąjungoj lengva paveikti sovietų kom. partijos vadus. Juk jie 
tengda- prievartinė asimiliacija laikoma venų iš svarbiausių uždą- Ria . • - atsižvelgdami, ir tik jėgą jie pripažįsta.“ A
iii rlusv. • 1__ _____ ________ U..—‘ ? N .

Profesorius taip pat 
bado mirtimi, besistengda
mas jam priklausančiu duo- vinių krašto vidaus valdyme
nos gabaliuku išlaikyti savo wT .. .. . . . ....

Naujieji kolonistai ir tautybių asimiliavimas
vaikų gyvybę. Jis mirė cin- . .

e iav fla- gM susuk,a“ ..nariais, utė- Pasak rasto autorius, antrajam pasauliniam karui paveikti Kremliaus vadus. Tačiau, jei .jie nesiliaus
io 16-ja “» 2uv< “ugod"ni’ pasibaigus, Sovietų Sąjungos kom partijos Centro Komi. nede,įiant stabdyti tokia jų veikl?, teks juos be ,;asį,ailė.

J- Vilkaičiai negalėjo jąja pa- teto vadai buvo pasiiyzę visiems laikams ^įtvirtinti Lat- jimodemaskuotnrboikotuoti,nesdabartinėtųvadi}noli-
sinaudoti savo ir savo šeimos vijoje, Lietuvoje ir Estijoje, ir dėl to jų vestoji kryptis pragaištinga pasaulio komunistiniam judėji.

vei- 
Aufo_

riai baigia šiais žodžiais:
Mes žinome, kad tenka skaitytis ir su užsienio , ko

munistų partijos nuomone... Mes nežinome, kaip būtų gą-.

gyvybei išlaikyti. (Mūsų pa. buvo: tas sritis prievartos būdu apgyvendinti rusais gu- 
braukta. Kel. red.). , dais jr ukrainiečiais. Tuo tarpu latviai, lietuviai ir estai,

e kaip ir kitos mažos tautos Sovietų Sąjungoje, pradėtos 
, Kankinio profesoriaus asimiliuoti neatsižvelgiant į tai, kad tokia politika aiškiai

s 30 metų sukakties proga) ; sąnariai buvo jau sustingę, prještarauja marksizmo - leninizmo dėsniams“.
i bet jis dar su viltimi kalbėjo . ... ... . . , . . . -

s Tedarbuojas. kas tik gali, i apie paskutine svajonę - Seka visa eile pavyzdžių, kaip komunistai pažeidžia

Naudai vargdienų.
Teapšviečia laimė šalį 
Vargo ir skausmų.

; Tegyvuoja idealai 
! Laisvės ir šviesos.

Tegul žino mūs spaudėjai 
: Kad šviesa užstos.

Nauji metai, nauji metai,
, Štai jau jie čionai!
; Sveikos, sesės ir broliai 

Ir visi draugai!

Sibire badu miręs profesorius
(Prof. V. Vilkaičio mi

Prof. dr. Vincas Vilkaitis

mui
(ELTA)

SLA RINKIMAI KOVO MĖNESI

SLA Pildomosios Tarybos

nių vietą ir paguldėme snie-į Sovietų KP CK. Prezidiumo i»M m. nutarimas blankas, kurios kartu su baf
ge prie kitu nukankintų ver-: Buvęs Latvijos KP pirmasis sekretorius bei Sovietų į lotais turi būti prisiųstos
gu. Tautiečiai išprašė iš di- Sąjungos KP CK narys Janis Kalnberzinš 1953 m. birže- ’

lio 22 d. priminė Sov. S-gos kom. partijos CK Prezidiumo 
tų metų birželio 12 d. nutarimą, kuriuo buvo pasisakyta 
prieš tautinės politikos iškraipymą tautinėse sovietų res
publikose. nurodyta, kad vadovaujančioms vietoms reikia 
paruošti vietos tautybės žmones bei atšaukti tuos. kurie 
nemoka vietos kalbos, kad susirašinėjimo respublikoje 
kalba privalanti būti gimtoji kalba.

Tas pats Kalnberzinš toliau pažymėjo, kad Latvijos 
Panašus likimas buvo ir kom. partijos CK ir Min. Taryba, Maskvos spaudžiami, iki 

šiol grubiai pažeidę „lenininį tautybių politikos dėsnį“.
Iškilo atėjūnai, šalinami vietos žmonės

Latvių komunistai savo rašte teigia, kad daugelis par
tinių bei valdžios vadovų, prisidengdami tariamu bud ra
mu. pareiškė nepasitikėjimą vietiniams kadrams ir į vado
vaujančias vietas parinko ne vietos žmones, bet tokius, 
kurie nemoka latvių kalbos bei nepažįsta vietos sąlygų.
Todėl Latvijos kom. partijos CK-te iš bendro darbininkų 
skaičiaus bėra vos 42% latvių. Panašiai ir įvairiuose par
tijos organuose. Rygos miesto komitete skyrių vedėją tar
pe nėra nei vieno latvio, o iš 31 instruktoriaus latvių tėra 
du. Rygos komunistų tarpe latvių beliko 18%. -

Sovietų CK Prezidiumo nutarimo nesilaikymą bei 
tautybių politikos pažeidimą priminė ir toks ištikimas 
Maskvai komunistas, kaip CK Prezidiumo Maskvoje na- 

priklausomybės paskelbimo! rys Arvids Pelšė.
sukaktį. Tada visiems dar j Kolonizacija vykdoma visu smarkumu

aukų tarpe buvo iri labiau turės išryškėti, kokia i >pie jy komunistų pripažino, kad tas 1953 m. nutari- 
\ >ncas Vilkaitis sul brang, vertybė yra laisvė ir mas dė| pažeidimų buvęs ^^1^ po Lenino mirties.

rektoriaus lentų 
riaus karstui...“

profeso-

n.i
h’.? „šešeriems metams

Velionis V. Vilkaitis gam.
tos mokslus pradėjo studi-j "Sesenems metams pra 
juoti Petrapiilo universitete! slinkus, pakrikusi nervais, 
ir tęsė Berlyno ūniv’ersitetė/ cifigos žaizdų nukankinta,1942 m. vasario 18 d. to

limoj Sibiro šiaurėj, netoli 
šiaurės ašigalio. Trofimows- 
kos vietovėje (Lenos žioty-

bądu mirė Pror- A incasį daktaras, augalų ligų tyrinę-1 
A įlkaitis. Keleivio ir Naujie- tojas< Kaip tos srities įžymius 
nų uolaus bendradarbio -jo- mokslininkas, jis yra net ir 
no Vilkaičio brolis. , j neseniai baigtą leisti b’etu-

1 viu sovietine enciklopediją
Ir velionis Vincas Vilkai-: Įtrauktas, 

tis nebuvo Keleiviui sveti-, '
mas. Jis jame bendradarbia- V. Vilkaitis profesoriavo 
vo anais senais, daugiau nei Dotnuvos Žemės Ūkio aka- 
prieš 60 metų. laikais, rasi- demijoje, eilę metų buvo jos 
nedarnas korespondencijas, rektorius. Jo pastangomis 
eilėraščius ir straipsnius, pa. ten užveistas šilkvabalių ū- 
sirašydamas tai A. Laurizos, kis, augmenijos apsaugos 
tai Suširdžio, tai kitais sla- stotis ir kt. Jis yra pai*ašes 
pyvardžiais. ; ?avo specialybės mokslinių

į straipsnių žurnaluose ir at- 
Pav.. 1909 metais Kelei- skilai išleistu veikalų, 

vio skaitytojus jis, tada dar
Marijampolės gimnazijos 6 Komunistu suruoštos žmo- 
klasės mokinys, sveikino Ši- niu medžioklės 1941 m. bir-

kur gavo daktaro laipsnį. Jis 
buvo pirmasis Lietuvoj bo
tanikos (augalų mokslo)

Jakutske mirė prof. Vilkai
cio žmona.

tūkstančių kitų lietuvių ir 
milionų kitų tautų žmonių, 
kuriuos komunistai ištrėmė 
į Sibiro vergų darbus.

Tokio likimo laukia dar 
ir šiandien daugybė mūsų 
tautiečių ir kitų Sovietijos 
žmonių, uždarytų vergų dar
bo stovyklose.

Jų tarpe ir Simas Kudir
ka.

Visa tai dera gerai prisi
minti ypač šiuo metu, kada 
laisvajame pasauly gyveną 
lietuviai mini Lietuvos ne

centrui ne vėliau kaip 1972 
m. balandžio 5 d.

želio mėnesi 
34,000 
prof.

daugiau neitokiu eilėraščiu:
Nauji metai, rauji lapai,
Štai jau jie čionai! 
šalin bėdos ir rūpai!
Skaisčiau saulė tesusviečia, metų vaikais.
Teišnyks tamsa.
Darban žmones tesukviečia Jie buvo pasiųsti, kaip jau

žmona ir dnem vos kelerių, Rokia neatperkamai baisi Ar to nutarimo laikytasi? Tik laikinai, nes paskui vi

SLA nariai renka: prezi
dentą, viceprezidentą, sek
retorių, iždininką, du iždo 
globėjus ir daktarą kvotėją.

Visi šiePildomosios Tary. 
bos nariai yra renkami kuo
pų susirinkimuose slaptu 
balsavimu. Kiekvienas Susi
vienijimo balsuojantis narys 
gauna susirinkime balsavi“ 
mo balotą su kandidatų var. 
dais ir pavardėmis. Balsuo
tojų užpildytus balotus su
renka kuopos susirinkime iš
rinkta balsavimo komisija, 
kuri, balsus suskaičiavusi, 
praneša duomenis susirinki, 
mui.

Kuopų sekretoriai yra įpa
reigoti deramai užpildyti 
balsavimo pasekmių raporto 
blanką, o kuopų valdybos y- 
ra įpareigojamos balsavimus 
prižiūrėti, kad jie būtų vyk
domi pagal SLA konstituci
ją.

Paduotieji balsai ne pagal! 
konstituciją ar prisiųsti SLA 
centran po 1972 m. balan
džio 5 d. nebus įskaitomi į 
balsavimo duomenis.

Visi SLA nariai yra pra

KANDIDATAI

rauskienė) sausio 24-26 die
nomis patikrino jų duome
nis. SLA organas Tėvynė pa
skelbė komisijos protokolą. 
Jis rodo. kad iš Š'3 kuopų 
balsavo 1.211 narių.

Gavo balsų: į pirmininkus 
kandidatuojąs P. Dargis— 
1,152, Į vicepirmininkus A. 
Čaplikas — 1,029. J. Kapo
čius — 79, J. Daugėla —32. 
į sekretorius A. Budreckis—
I, 128„ P. Jonuška — 49, Į 
iždininkus E. Mikužytė — 
991, J. Stukas — 130. į iždo 
globėjus S. Briedis — 833,
J. Milerytė — 791, A. Su- 
kauskas — 280, M. Bayoras 
— 231; Į daktarus kvotėjus 
dr .S. Biežis — 1.090, dr. V. 
Žiogas — 37.

Tų. kurie gavo po kelis ar 
kelioliką balsų, čia nemini
me. •b

Kaip matome, dauguma 
balsų paduota už dabarti
nius tarybos narius.

Tekanti aušra.

j skriauda tautai padaryta tų, su smarkumu pradėtas vykdyti krašto rusinimas. Pirmuo- §Omi šiuose rinkimuos da- 
' kurie ją atėmė. •—vj--- ? t .... z, ..- ..... f

minėta, į tolimiausią šiaurę,
ju uždaviniu buvo kuo daugiau į Latviją (bei kitas Balti- lyvauti.

Ž-ti» jos respublikas) perkelti rasų, gudų. ukrainiečių. ‘ SLA Pildomoji Taryba J

Lietuviai ir žemaičiai, ar 
galvijai esame? Argi tėviš
kos kalbos niekad nebmokė* 
sime?

D. Poška
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEVEIKIA.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE> < • ' » * i f v 110
VLlkČ SĄMATA TIK $54.000

ras minėjo savo veiklos 50. 
metų sukakti, J. Gaidys mi
nėjimo programų įrekc-rda-* 
vo. Susirinkime ji iš juostos 
buvo pademonstruota susi-! 
rinkusiems. i

Margučių parodėlę nutar. 
ta įuosti balandžio 8 d. Kru
čo svetainėje. 8646 Jamai
ca Avė.

Baigiantis posėdžiui, pri-į

Vyriausiojo Lietuvos Iš- Vliko pirmininkas dr. J. 
laisvinimo Komiteto Tary- K. Valiūnas. Kanados Lie’ 
bos posėdis įvyko š. m. vasa* tuvių Bendruomenės Vaidy_ 
rio 4 d. New Yorke. Svar- bos pakviestas, š. m. sausio 
blausias darbotvarkės klau- 23 d. dalyvavo gausiame (a- 
simas buvo 1972 m. sąmata, pie 500 asmenų) susirinki-’
Vliko Valdyba buvo paruo- me Toronto mieste. Jis nu-i 
susi sąmatos projektą ir ji švietė Vliko veiklą ir jo vyk’'
perdavusi Tarybos sąmatos domus konkrečius darbus,) siminta M. Vasilkos gimta 
komisijai, kurią sudaro pir-, derinamus prie besikeičian- dienis. sekretoriaus Šateikos 
mininkas J. Pažemėnas ir; čios tarptautinės politikos, j vardadienis ir P. Spūdžio 75 
bariai L. Virbickas ir P. Du’i , : metų gimtadienis. Jiem* su-
levičius. Projektas prieš ke-i Kalėdų ir Naujųjų Metų Į dainuota "Ilgiausiu metų“, 
lias dienas drauge su Vliko: švenčių proga New Yorke ir t '
Valdybos atstovais J. Audė-1 Pas Vliko pirmininką lankė-! Svarstant darbotvarkėje! 
nu ir J. Valaičiu buvo aptar-, Antrojo P. L. Jaunimo! Įrašytus reikalus, ypač akty* 
tas komisijos. į Kongreso kormtetėr'- pirmi-1 vw bu.voJE* Mikužytė, Ake-

Vliko Taryba priėmė są-i^^^iię^JPa^Sąka/jĮoIskis.; lienė, Mačys, Mačionis, Za- 
ata be sunkumu. Bendrnii Kelių.valandų pasitarime iš-) vadskas, Briedis Q

-rnoic Am .aikra.it'io t.-e
Vi Tvarauskiu Su m ... irti

Pirmojo Amerikos lietuviu laikraščio ”Lietuwiszka Gzieta 
dejas M. Tvarauskts su savo šeima 
ris išėjo 1879 m. rugpjūčio lfi d. New Yorke.

lėi

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Illinois. Indiana ir 

Michigan valstijos krauna 
Neseniai Chicagoj ir daiv vis didesnius mokesčius sa

vo gyventojams, kad aprū
pintu iš pietų atsikeliančius

Ruošiasi rudens rinkimams pasėkoje

’ gelis mūsų tautiečių gavo 
; laiškus iš centrinio respubli- 
1 konų akcijos komiteto Wa- juodžius, i shingtone. kuriuose prašo- 
■ma pinigine auka remti prez.
• Nixono ir viceprez. Agnevv 
i kandidatūras sekančiam jų 
I perrinkimui. Laiškai gerų 
| specialistų ir gerai sureda- 
; guoti, kur už šiandieninio 
j gyvenimo nesėkmes yra kaž- 
į kas kitas kaltas, tik ne da-
! baltinė administracija.. tomobilistams. Pagal ši Įsta.

Pakeitimai automobilių 
draudime

Illinojuje nuo šių metų 
pi adžius veikia naujas auto. 
mobilių draudimo Įstaty
mas, privalomas visoms ap
draudos bendrovėms ir au-

matą be .sunkumų. Bendroji Kelių, v 
išlaidų suma siekia $54,760į ryškintos pasaulio lietuviui

;pur.u

(1971 m. buvo išleista — 
$50,870). Sąmata padidėjo, 
svarbiausia, dėl dviejų prie’, 
žasčių: išlaidos numato
miems Vliko leidiniams nuo 
$2.283.14 padidėjo iki $6. 
600.00, be to, patalpų nuo
mai skirta $1,500 bei persi
kėlimo išlaidoms $300.

Vilkui devynerius metus 
nereikėjo samdyti atskiros 
patalpos, nes jis buvo Įsikū
ręs Lietuvos Laisvės Komi= 
teto, Free Europe remiamo, 
patalpose. ,

i
L. L. Komitetui teiktoji 

parima nuo I. m. sausio 1 d. 
nuttabkta. Todėl Vlikhi dar 
priei gegužės 1 d. teks persi, 
kelti į naujas patalpas......

jaunimo su 
darbiavimo
tualiai, jaunimo dalyvavi 
mas Vliko organizacijoje.

Vlikas padėkojo The Nevv į 
York Times dienraščiui už 
sausio 27 d. vedamajame; vaišės. 

: primintas Baltijos valstybes.1 
; Tarybos posėdžiui pirmi-J 
ninkavo T. Romelius BučV 
mys. OFM. Lietuvių Krikš-į

■' Vilku bend ra
ganės ir, even-

Pirmininkavo Bronė Spū- 
• dienė, sekretoriavo L. Šatei’ 
! kienė. nes sekretorius Šatei. 
Į ka sirgo ir i susirinkimą ne- 
galėjo ateiti.

Po susirinkimo buvo i

zaitė — apie Lietuvos bylą 
Jungtinėse Tautose ir kas 
daroma Katune, Povilas Jur
kus — kas vyko dailės pa
saulyje. Algirdas Kačanaus’ 
kas — išryškino svarbiau-i

J. Vlks

tymą, -v isi turės turėti vieno-• .Taip ar ne, nesiimu spręs.
Pij masis to laikraščio nume- tačiau Plieno dubininkų

! masė, kurioje ir as esu, tik’ 
; rai sekančiuose rinkimuose 
už šiuos kandidatus balso 

į neatiduos Priežastis — eko- 
j nominė buitis, kurioje dole- 
i rio infliacija nors ir pakel- 
; tus darbininkų uždarbius 
; pavertė riekais. Iškilusios 
prekių kainos ir visokie tie’ 
siopiniai ir netiesioginiai lo
kaliniai mokesčiai veda mū
sų ekonomiją i visiška suiru. 
tę. Abejojama, ar iki rinki’ 
mų sugebės respublikonai 
šia ekonominę ligą pagydyti., 
Priešingu atveju jiems grė-' 
šia pralaimėjimas.

LAWRENCE, MASS.

ŠĮ sekmadieni pas mus 

Neprikluasomybės šventė

dą atsakomybės draudimą.
bendrovės iki šiol 

vengdavo drausti "vilkus“, 
kurie dėl savo neatsargumo 
yra turėję dažnų nelaimingų 
atsitikimų. Dabar bendrovės
neturės teisės atsisakyti.

Bendrovės Įvairiai savo 
aplinkraščiuose aiškina nau
jo Įstatymo straipsnius, todėl 
būtų gera, jeigu kuris nors 
to reikalo žinovas spaudoje 
nešališkai naują draudimo 
tvarką išaiškintų.

Sausio 23 d. posėdžiavo 
J sius muzikos gyvenimo iyy-'Altos skyriaus atstovai. Be 

kius, o Pianas Naujokaitis vjsll draugijų atstovų, daly- 
hteratūros. vavo ir Lietuvių tautinės pa

rapijos klebonas kun. Julius 
Gaspariūnas.šventė buvo baigta litera

tūrine dalimi, kurioje Įvairių!
autorių kūrinius skaitė Ma-į Nutarta palikti ta pačia 

redakcija’,ytė Sandanavičiūtė, Vanda skyriaus valdvba: pirm. J.
i iau trečia karta atžvmi "nra-1 Galbuoeytė. duozas Bolevi’ a. Stundza. vicepirm. Marijau trecią kartą atžymi pi a Čius-Boley ir Vitalis Žukaus- įa Phillios’ienė ; ėjusiais metais kuo nors la-, > ~ ' tumios įenv

Vliko pirmininkas dr. J. biau pasižymėjusius asme’!
iK‘ ?T-al-vas?ri°5-6 d-d*' nis- j BROCKTON, MASS.
lankėsi Chicagoje. Čia ture-į

Šiemet tai buvo padaryta Vasario 16-sios minėjimas 
vasario 7 d.. Metų žmogumi
paskelbtas Prienų kunigas Vasario 16-sios vakarei Vfll n xv
J. Zdebskis, kuris komunis- 7-^ val- P°Piet šv- Pianai aus

čionių Darbininkų Sąjungos
atsovas, sekretorium buvo 
dr. Bronius Radzivanas, L. 
Fronto Bičiuliu atstovas.

Metų žmogus ir kiti 

atžymėtieji

’Darbirinko“
Visi Į vieną ir tą pačią vietą

Stonie. ižd. 
nė.

sekr. M. 
Uršulė Penkie-

jo eilę pasimatymų su Altos,
II P.L.J. Kongreso rengimo 
atstovais ir kt. Dalyvavo ir

Sąmata atskirais skyriais 1 engtoje spaudos kon’ .
_ 1 • ferencijoje. Vasario 5 d. da. tų nubaustas uz tai, kad vai-

lyvavo LŽS surengtame po- kus mokė katekizmo, 
būvyje, kur pakviestas trum-j
pai paaiškino kaikuriuos lie’ 
tuviams rūpi nus klausimus.

(ELTA)

yra tokia: bendrajai veiklai 
(čia Įeina ir patalpų nuoma) 
numatyta $7,760.00 (pernai 
išleista $5,164.74), leidi
niams su Eltos biuleteniu —
$24,300.00 (pernai $19,519.
79). radijams — transliaci-
joms Lietuvai bei Sibiro lie- K„ idomaus L Darbininku 
tuviams — Numatyta $9.700
(pernai išl. $9,815,90), Bra’ 
zinsku gelbėjimo fondui — 
$10,000 (pernai išl. $13,649. 
91). Tautos Fondui numaty. 
ta $3.000.00 (pernai išleista 
$2.720.00).

draugijos susirinkime

Lietuvių Darbininkų d’jos 
kuopos susirinkimas Įvyko, 
vasario 6 d. Jis turėjo Įvykti, 
anksčiau, bet dėl kaikurių 
valdybos narių susirgimo ir

Sąmatą priėmus, vicepir- pirmininkės rankos sužeidi- 
mininkas Juozas Audėnas mo buvo ati lėtas.
Tarybos atstovus painfor
mavo apie pastarojo pusant
ro mėnesio Vliko Valdybos 
veiklą.

Praėjusių metų gruodžio 
18 d. jis buvo Tarybą pain’ 
formavęs apie sovietų ren
giamą JAV kilnojamą meno 
ir amatų parodą. Buvo pa
skelbta. kad eksponatai nu
matyti iš visu 15 respublikų, 
atseit, ir iš Baltijos valsty
bių. Thrybai pritarus. VaL 
dvbh savo raštais atkreipė 
dėmėsi Lietuvos atstovo Wa_ 
shingtone .T. Kaiecko. Altos 
bei JAV LB centro valdybų.
JAV vvriausybei nepripažįs
tant Baltijos valstybių Įjun- Jancius

Nepriklausomybės paskel. 
bimo sukakti nutarta rengti 
sekmadieni, vasario 27 d. 2

Lietuviai Chicagoje su
rengia gausiai Įvairių eilinių 
ir neeilinių pobūvių. Daž’ 
niausiai i juos bilietai plati
nami gerokai iš anksto ir tik

Parduodamas gasolinas 
ir pienas

Chicagoje jau daugelis 
gasolipo stočių greta par
duodamo automobiliams ku. vienoje vietoje —- Marųuet-
ro turi atskirai pasistačiU’Jte Parke, Sinkevičiūtės pre- 
sios didelius, erdvius ir šva-, kyboje Marginiuose, 2511
rius šaldytuvus, kuriuose lai
komas bei pardavinėjamas. 
pienas bei kiti pieno gami
niai. Stočių operatoriai sa’ 
ko, kad pieną keleiviai no
riai perka ir labai patenkin
ti šiuo patarnavimu, nes jo 
nereikia ieškoti kitur kartu 
važiuojantiems vaikams at-

:05 vietos radijo stotis 
WBET-FM 1460 KC, 97.7 i 
M C davė 25 minučių specia
lią programą anglų kalba.

Vasario 20 d. 12:05 vai.

bažnyčios salėje (Bradford 
St.).”

Pamaldos bus laikomos 
, 10 vai. ryto Šv. Pranciškaus 

, panaši programa buvo kitoj bažnyčioje (kun. Alfonsas 
| radijo stotyje \VORW 1410 Jansonas) ir Lietuviu tauti- 

• nes parapijos bažnyčioje
_. . , i i- (kun. Julius Gaspariūnas).v asario 2/ d., sekmadie-

• naė nktvviai »-pi5kė<i viennip vai. ryto iškilmingos Pirmininkui pavesta pa-
, pat aktyviai i ei. ke.i vienoje pama]dos Šv. Kazimiero lie- kviesti i minėiimfl maiorn 
■ar kitom sritvie. Tie asme- L ... ____ Rviestl Į mineumą majoią

1970 metais 
žmogumi buvo
Simas Kudirka.

tokiu Metų 
paskelbtas

Dabar žvmeniai iteikti 
septyniems asmenims, kurie 
Nevv Yorke ir apylinkėj y-

W. 69th Street. Norint ku- 
rin parengiman nuvykti, 
daugeliui reikia kelias my* 
keliauti bilieto nusipirkti. 
Paskui reikia vėl kelias my
lias keliauti i ruošiamą po
būvi. Parengimų lankytojam 
patogiausia, kad tie bilietai 
iš pradžios būtų pardavinė-

Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad Baliui' aukų plaukia 
mažiau, heš jos renkamos 
Jaunimo kongresui. Be -to.. FTL- auką“ M^"i‘,lturos lemlmą
pranciškonai savo Kultūros 
židiniui.

ar kitoje srityje. Tie asme
nys vra šie:

Į
Apolonija Radzivanienė.

Ji atžvmėta už bendruome’ 
ninĮ aktyvumą, vadovavimą J
draugijom ir pasiaukojimą pjetų šv. Kazimiero bažny-! ir Emilija Stundzaitė 
Kultūros Židiniui. į čios salėje iškilmingas susi-1 Po minėjimo bus vakarie-

rinkimas. Jame pagrindinis1 nA kuria įūninasi U. Pen-

tu\ių parapijos bažnyčioje, j Ruklev, šen. Woll, guberna- 
visoms lietuvių organizaci-,toriaus patarėja Lare 

sujoms dalyvaujant 
vomis.

n a-
vėlia- biejų parapijų klebonus.

Menine programa rūnina-

sigerti. Pienas pravartu ir, . . T, . , , _ . _ .,
patiems vairuotojams bei ke’ Jami Bughton Paiko, Bnd-
leiviams troškuliui nuramin- į’eP°'.u)’15'{cei.? 11 kh°se 
ti. nes nereikia ieškoti alaus. ^le^uv kolonijose. Pagaliau 
koris dažnai būna ir nelai-į prieš kokias dvisavaites ne- 
miu kaltininkas, jeigu jo parduotieji bilietai būtų su-
daugiau išgeriama.

Tą pačią dieną 3 vai. po ri L. Penkienė. St. VAdūna* juotiįiai slenka Michigano> X. IT * * 1* IF ll C* v* z I M-* - 4-

Dr. Juozas Kazickas f kalbėtojas bus Povilas 
už nuopelnus Lietuvių Fon- ku?_ gveikinimo žodi
dui didinti bei už lietuviškos, majoras Wainwright.

ir AŽič-j^ienė. M. Deltuvienė 
tars* Dedilionienė.

M. Stonie

pilno i Sovietų Sąjunga, šių f?1?”b?‘ "eP3"^- 
neturėtų*tj lr kltų ~ pirm' Dar^°’

būti leidžiami sovietams ro‘! Milerytės ir kitu
tautu eksponatai 

‘idžiami so^ 
dyti jų parodose.

Prisiminti SLA vadovybės 
rinkimai ir jo seimas Miami 
Beach, Florodoj. Apie tai 
painformavo dabartinė iždi_
rinkė E. Mikužvtė. Ji ragino A .................
visus narius dalyvauti rinki- tarptautinėje opinijoje, 
muose ir balsuoti už tuos. I,r la,sves
kurie turi patyrimą tamedarbe. Pasikkvta balsuoti . •I>7,Vacl°T P’Procka^-
už savo narius, kandidatuos uz 3W;ą dalyvav.mą bend- 

i , ruomenimame gyvenime, uzį vadovybę — Miku-

Meninę dali atliks šv. Ka- 
Algirdas Kačanauskas —, zimiero parapijos choras, 

už muzikinę veiklą bei lietu- kuriam vadovauja komp. 
viškos dainos plėtimą. Julius Gaidelis, ir Brocktono!

ORIGINALUS

KONKURSAS

paežerėmis
I

Iš pietiniu Amerikos vals- 
ti' u daug žmonių plaukia Į 

. šiaurę ieškodami pragyve
nimo. Tos masės dauguma 

i sudaro juodžiai, kurie Chi- 
i cavoie užima vis naujus na- 
; mu kvartalus, iš ju išstumda-

Margučio radijas, minė’, P^I7n®snįusv. gyventojus 
lituanistinės mokyklos moki-' damas savo 40 metu sukak-į toliau i užmiesčius. Jie galu- 

Dr. Kęstutis J. Valiūnas— njaį vadovaujami E. Ribo^ti, skelbia mūsuose pirmas!tirai užgvveno ir vadinama-
už vadovavimą veiklai, kuri 
Lietuvos klausimą laikytų

iniciatyvą Lietuvių Gydyto
jų s-gai pasireikšti Lietuvos 

, vardui naudinga veikla.

kienės
Pertraukos metu bus ren

kamos aukos.

Visi Brocktono ir apylin
kės lietuviai prašomi šventė, 
je dalyvauti ir dosniai auko
ti.

P1’
lietuviu radijo programų1 11 Steel City Garv. Ind.. 
varžybas. Premijos (dail. j k.urian?e ’r. maJ°ru turi išsi- 
Petro Alekros specialiai ši-j rinkę juodi.
tam konkursui sukurtas gin-l

teikti Į vieną centrinę, minė
tą Marginių prekybą. Salėse 
sėdimų vietų planus reikėtų 
palikti bilietų platinimo sto. 
tyse ir reikiamai atžymėti 

! juose parduotus bilietus, 
į

Tačiau dauguma rengėjų 
sako. kad tai yra labai sun-

i kus ir keblus dalykas. Argi?
i

Jotijos Jonas

Mirė pasižymėjęs muzikas

Vasario 11 d. mirė 77 
metų amžiaus Jonas Byans- 
kas. Jis gimęs ir užaugęs 
Chicagoie. išėjo inžinieriaus 
mechaniko mokslus, bet

1
! Lietuvių Darbininkų

vnn. tr u v blL^veikios aprašymui v
Vilko Vaidyba P3n>^ejskirta .53.500. šiemet sueina 

pavyzdžius nutanmų ku-Į 4C mety kai draugija įs;eig.
n.als,^a 1 pasinaudoti Vasa-Į (a Numatyta, kad leidinys 
no 16 minėjimu rengėjai.
Tie pavyzdžiai išsiuntinėti Į
visus kraštus. ; Apgailestauta ir piktinta-

Vliko Valdyba padėkojo “ ®i <^1 Operetės choro likvi- 
prof. K. Račkauskui už jo davimo. Anot kaisunų na- 
prisiųstą Bražinskams gelbė-, rilL tai zenlaz,ūriu darbas.

ta
:ibus gausiai iliustimotas nu
arusių narių nuotraukomis.

, . Birutė Umbrazaitė — uz
‘"u/*’’’?* bendradarbiavimą su kitais 
\ia pa pabaikiečiais bei kitom pa

vergtom tautom bendroj ko
voj dėl laisvės ir kultūros.

ti $2,000 auką.

Prieš žymenų Įteikimą bu
vo apžvelgtos praeitų metų 
Įvairių darbų sritys. Vytau
tas Vaitiekūnas apžvelgė po 
litinę veiklą, dr. J. Kazickas 
— pasiruošimus Jaun

Altos skyriaus atstovai 
; lankėsi pas majorą Wain- 
\vright, kuris pasirašė Vasa
rio 16-jai skirtą proklama- 

. ciją. * Sf: * f
Būtų gera. jei daugiau lie- 

į tuviu padėkotu radijo stotim 
1 už nemokamai skirtą laiką 
i mūsų tautinei šventei.
. ” P.J.

Kai 1969 m. minėtas cho_ kongresui, Nastutė

tarinis margutis) skiriamos1 Ju dideliu antplūdis yra ir: nąęjjg muzikai skatino ji kar- 
geriausiems įrašams 4 kate-- Michigan Citv, Ind., New, įų studijuoti Chicagos muzi* 
gorijose: 1) nasikaibėrmas.; Huffalo, Mich„ garsioie lie-, Los mokykloje. Jis jau nuo 
2) rpuortažas - minėjimas, i fljviu vasarvietėje I nion 1907 m. reiškėsi kaip pianis- 
nro<rinė vienos temos valau’! P)er- Pen ton Harbor. M^h., (Įas? akompaniatorius, 20 me
delė. 3) 60 sekundžių prekv.i dakar ’,rgi visai suiuodėjo. 1953 m.) vadovavo
binis skelbimas, 4) speciali j ir.^° mie^0 ma.joiu išrinktas j parutės chorui, bendradar-

taip pat juodis.

Spartus juodžių daugėji’
menine programa.

Kas norės. snfttTftėshhi ži-Į
niu oaus iš Margučio (2422 į , ,W. Marnuette Rd.. Chiea-o.i ™as Co'^ , _ ,
III. 60629). čia dar tik pažy-; H.a,ve.n' ”°”and: G,and ,Ra’

, , ... . mds ir kt. Michigano valsti-mesime. kad magnetinius 1- &

South

biaudamas su Miku Petraus’ 
ku. pastatė nevieną veikalą. 
Jis yra mėginęs ir pats kurti 
dainų.

Tai buvo malonus ir labai
rasos 
landžio 1

iv. " <1 ’l ma“ i‘V un i / • • _ » . —
reikia pasiųsti iki ba<-!°s miestuo?e ir miesteliuo- paaugus žmogus. Jis net 5

d. ir kad varžvbui se.. į dienas prieš mirti, dviem
vertintojų komisiją sudaro: Juodieji slenka šiaurėn lazdom pasiremdamas, atė- 
Algirdas T. Antanaitis, Da- todėl, kad čia jiems tuoj mo- jo prie pianino Vargoninin-



Puslapis ketvirtas x Nr. 8, 1972 m. vasario 22 d.

t

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

WORCESTER, MASS. Maskvą šį pavasarį, kuris 
ten fotografuosis su Brežne-

Čia šitaip buvo paminėta vu, Kosyginu ir kitais komu-
ristu vadais. Juk tie vadai,

Vasario 16-ji i ± • * i •. w Il taip patyla kriKstiję Nixo-;(
T. . ! ną įvairiais „imperialisto“.'1
Lietuvos neprikIausomy kuretvt h dai. ki

bes ats atymo paskelbimo uis keiksmįvar(lžiais.
—kzi-.i V\'nrppctonnp

Antanui Krutuliui 85 m. G. Žemkalnio sukaktis

Antanas Krutulys, Vil= 
niaus krašto senosios kartos 
veikėjas, minėjo 85-sias gi-’ sukaktis, 
mimo metines. Jo sukaktis1 
okup. Lietuvoje atžymėta š. 
m. sausio 29 d., nors LĖ ži
niomis, Krutulys yra gimęs 
vasario 5 d. Butrimiškių kai
me, Alytaus valse. Sukaktu^ 
vininkas mokėsi Veiverių 
mokytojų seminarijoje ir 
nuo 1906 m. mokytojavo.

Paminėta G. Landsbergio. 
Žemkalnio 120 metų gimimo 

Antanas Vengris 
Tiesoje sausio 21 d. nušvie
tė Žemkalnio, kaip teatro 
žmogaus, „Blindos“ ir

54-ji sukaktis Woreesteryje 
buvo paminėta vasario 13 d. 
Tą dieną 10 vai. ryto buvo 
pamaldos Vilniaus Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje, 
kur veteranai ir skautai da-
lyvavo su vėliavomis. Mišias 
laikė iš Vokietijos atvykęs 
vyskupas Antanas Deksnys. 
Jis pasakė ir gražų pamoks
lą. šeštadieninės mokyklos 
choras, kuriam vadovauja

„Blindos“ ir „Bi
rutės“ autoriaus, veiklą. Pri
minė, kaip 1909 m. rugpiū
čio mėn. Vilniuje buvo su- .
telktos stipriausios lietuvių vargonininkas Vincas Bur- 

dulis, sugiedojo, visiems pri.

A. Krutulys buvo vienas 
iš Lietuvių sanitarinės pa
galbos draugijos Minske 
steigėjų. 1918 m. tos drau
gijos ligoninę perkėlus į Vil
nių, Krutulys visą laiką bu
vo-jos ūkvedžiu. Nuo 1919 
m. jis dėstė muziką Vilniaus 
Vytauto Didž. gimnazijoje.

Toliau jo veiklą žymėjo 
darbas muzikos ir teatro 
srityse. Jis yra vadovavęs 
gimnazijos chorui, su tuo 
choru lankė dešimtis Vil
niaus krašto miestelių. 1927
m. suorganizavo teatro stu
diją, iš kurios išaugo skrajo-; 
jantis „Vaidilos“ teatras. A. 
Krutulys taip pat suorgani
zavo „Varpo“ chorą ir ilgus 
metus jam vadovavo. Vado. 
vavo ir aktyviai veikė „Kul-; 
tūros“ švietimo draugijoje,

vaidintojų, daininninkų jė
gos ir tuo metu buvo pasta
tyta Keturakio „Amerika 
Pirtyje“ ir G. Žemkalnio ir 
M. Petrausko „Birutės“ ope. 
ra.

Sukakties proga Vilniuje 
buvo surengta Žemkalnio 
raštų paroda, be to, išleidžia
ma jo pjesių ir teatrinės pub
licistikos knyga. Vyt. Mak- 
nio knveoje „Lietuvių teat

tariant, Amerikos ir Lietu
vos himnus.

2 vai. popiet buvo iškil
mingas susirinkimas Lietu
viu Piliečių klubo salėje, L . , _
kur jau minėtas choras ir ki-i ^ai l)a(_aie 
ti jauni šokėjai atliko meni

URUGVAJUS

Dar apie A. Gumbaragi

Neseniai miręs uolus spau
dos žmogus Albinas Gum
baragis drįso rašyti teisybę, 
todėl jis savo gyvenime yra Į 
nemažai nukentėjęs nuo pa-’ 
čių dešiniųjų ir kairiųjų.

Šiandien mes labai sielo
jamės ir piktinamės dėl ko
munistų žiauraus elgesio su 
Simu Kudirka. Aš čia noriu' 
nežinančius painformuoti, į 
kad ir A. Gumbaragis buvo 
išmestas iš Kultūros draugi
jos renginio ir sumuštas. Ir 

lietuvis fašistas 
su katalikiškos draugijos va

nę programą.

KJlbėjo kongresmanas

j dovybės žinia ir pritarimu.

Velionis A. Gumbaragis 
nekartą buvo ir Stalino pa-Į 
kalikų užpultas vien dėl to, j 
kad jis gynė demokratiją,*

LABAI SVARBU! 
AUTOMOBILIAI

J LIETUVĄ 
GERIAUSIA DOVANA

JŪSŲ GIMINĖMS
Tik trumpą laiką! 
Greitai gaunamu 

Pilna garantija. 
Ilgai lauktas 

visiškai naujas 
ZHIGULI VAZ 2101 

Kaina ---------- $3,273.00
Prabangus modelis

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

MOSKVITCH 408 IE
Kaina----------$3.009.30
ZAPOROZHETS Z AZ966 
Kaina----------$2,012.30
Kiekis labai ribotas, tad 

skubėkite! 
Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per
Intertara.de Express 

Corp.
123 E 23rd Stjeet 

Fifth Floar
New York, N.Y. 10010 

Tel. 982-1530
Mes turime šito biznio 23 
pietų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytoji!.

ROMANAI
Birutė Kemėžaitė, SU

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

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINTAI

MES VALDYSIM PA
SAULI, parašė L. Dovydė- 

Rezistencija, romanas. nas j tomas 268 psl., II to- 
parašė R. Spalis, 429 psl., ■ mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kietais viršeliais, kaina — į kaina $t00.
$6.00.

| LIETUVA BUDO, Stepo- 
Andrius Valuckas NE- . n° Kairio atsimi'mitai. 416

MUNO SŪNUS, romanas iš p*L karna...................$2.00
suvalkiečių ūkininkų sukili-1 TAU LIETUVA, Stepo- 
mo 3935 m., I tomas, 280'no Kairio 4So ?sL, kai- 
pst, kaina $3.00. | na ............................. $2.00

Andrius Valuckas, NE- j 
MUNO SŪNŪS. II tomas, Į 
428 os! , kaina $4.00.k * I

i Aloyzas Baronas, PAVA-i 

i SARIO LIETUS, 261 psL, 
kaina minkštais viršeliais 

‘ $2.59, kietais $3.75.
Jurgis Gliaudą, LIEPS

NOS IR APMAUDO ĄSO-i 
ČIAI, premijuotas romanas, TYS,

Harold Donahue, miesto ma- 
ro istorijos bruožai“ plačiai? j°™s.E.al'ly> yra vedęs
nagrinėjama Žemkalnio te-' Andriukony tę. Pagunc mis, Lietuva, nesivaržydamas pa-] 
atrinė veikla. | kalbėtojas buvo vysn. A.;sak ; ; komu_

, Deksnys Jis savo gražioje, nfeir .j darbuį J
Prie namu, kur Žemkalnis kalboje taip kitko tagmo,

gyveno (Tilto g-vėj nr. 23), skaityti lietuviškas knygas Į M. Krasinskas
prikalta memorialinė lenta. laikraščius, nestik spau-, </. d ačtac

, da tegali sujungti senus ir' VLIKO KASIAS ,
Prisiminė Dariaus-Girėno jaunus. Be savo spaudos lie- REICHSTAG ATSTOVAM 

į žygį : tuviai ištirptų svetimųjų jū- , !
. roję, kaip pavasario sniegas. Vlikas vasario 10 d. pa-' 

Dariaus ir Girėno žygis : siuntė raštą visiems 495 V.!
per Atlanta 1933 m. vėl nu- Seniai bebuvau girdėjęs Vokietijos reichstago na- 
skambėjo Vilniaus spaudos tokį puikų kalbėtoją, kaip
skiltyse, tik šį kartą persi- vysk. A. Deksnys.

riam, ryšium su ten svarsto-

Vilniaus mokytojų sąjungo- spausdinus ruso P. Baraševo 
je ir kitose draugijose. 1939 ; ir lietuvio A. Rudzinsko 
m. Lietuvai grąžinus Vilnių,’ straipsni iš maskvinės Prav- 
A. Krutulys trumpą laiką dos. Vilniaus Tiesa straipsnį 
buvo Vilniaus
Antrosios rusų okupacijos
metu dėstė Vilniaus muzi=> rai namo...“ ;
kos mokykloje. [

j Straipsnyje plačiai ir be-1 
Aldona Liobytė. drama- šališkai atpasakoti pasiruo-; 

turgė ir A. Krutulio mokinė,' Šimai skristi per Atlantą, • 
tokiais nuoširdžiais žodžiais pats skridimas ir nurodyta, į 
kreipėsi Į buvusį mokytoją kad “Lituanikos“ lėktuvas’ 
laiške, paskelbtame „Taryb. buvo susidūręs su trimis u- Vil - var H nrkij Mokytojo“ 8 n,, sausio 28, raganms ir ju paskutinis bu= ,nl'xZ
dleną: I v«s Vlrsum Eul°P°s- Dcl to nas vyksta j Kiniją, kad sul

juo vyksta 80 žurnalistų, fo-į 
tografu. Mao

Nauji kunigai

mu V. Vokietijos su Sovietų į
’ S-ga pasirašytos sutarties; 
i patvirtinimu.

Ką tik gavome
Vaišvilkas, romanas, pa

rašė Juozas Kralikauskas, 
234 psl., kaina $4.50.

Moters širdis, autorius — 
Guy de Maupassant, 267 
psl., kaina $2.60.

Lemtingos dienos,
1 ! Jaškausko aoysaka,

Šv. Kazimiero parapija Vlikas savo rašte, be kit-; §9.50.’ 
burmistru, paskelbė š. m. sausio 18 <L gavo du kunigus, marijonus ko, nurodo, kad tai sutarčiai'

Jo antraštė — „Skrido ika- iš Chicagos: kleboną Anta- įsigaliojus, tiek Vokietijos' Dailininko žmona, 
ną Miciūną ir jo padėjėją apjungimas, tiek laisvės bei1 nas parašė Juozas 

nepriklausomybės atstatyt kaina $5.00. 
mas Baltijos valstybėse būtų

Juozą Budzeiką.
J. Krasinskas

KAIP TAI TEISINTI 

ŽMONĖMS?

išvada, kad abu lakūnai žu- 
’Mes, Vilniaus senbuviai,1 Ve dėl audros.

DIENOJANT, Kipro Bie- 
ur.io, 464 psi., kaina....$2.00

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl.. kaina...... $2.

ATSIMINIMAI IR MIN- 
dr. Kazio Griniaus,

II tomas. 336 psl. kaina $5.
Birutė Pūkelevičiūtė, —1 LIETUVOS \ YČIO PĖD- 

RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS, j SAKAIS, Juozo Strolios įdo- 
premijuotas romanas, 237 s 1940-1945 n . aisimini- 
psl., kaina $5.00. į mai, 1*6 psl. kaina $2.00.

Kazys Plačenu, PULKIM PASKUTINIS POSĖDIS, 
ANT KELIU—, romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo.
I tomas 200 ps., kaina $2.00

• 304 pusi., kaina $4.00.

Juozo Audėno atsimirJnai.
227 psl., kaina.......... $4.00
KONTRŽVALGYBA LIE- 

II tomas 160 ps., kaina $2.00 i TU VOJE, Jono Budrio at- 
Anatolijus Kairys, IŠTI-i siminiir,aL 224 kaina

KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas, kaina $5.00.

i -tr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪEAS, 495 psl., kaina 
mirKŠtais viršeliais *53.15. 
kietais viršeliais $3,75,

; $2.50.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSLvilNiMAi, patašė Juo

zas Liūdžius, 24 o pusla
piai, kaina......... $3.00.
ATSIMINIMAI APIE

j Nemunas teka per Atlan- LiUDZiŲ, i etrone-
tą, Vytauto Alanto 5 nove- Liudžiuvienes, d8 psi.,

Jono lės. 263 psl., kaina minkštais ............*...............$L
kaina viršeliais $3.00, kietais $3.50' NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 

Rene Rasa, MEILĖ TRI-i fUV^ A ĮSTATAM i, Ra-
‘ KAMPY, 219 psl. kaina $3.- Pol° 440 puslapių,

roma- šeliais _ §3 75.
Tininis.

į Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI Pi. A ŪKI A, romanai- 

rO/iš knygnešio Run. M. Sida: neribotam laikui žymiai ap- i Namas geroj gatvėj, 
į sunkintas, o gal ir sukliudy.; manas, parašė Jurgis
tas. kus, kaina $4.00.

Jan- ravičiaus gyvenime, 
į Raina $2.50.

TORONTO, ONT. 

Tautybių kongresas

Vėjas lekia lyguma, roma.! 
nas, parašė Aloyzas Baro-

Vacys Kavaliūnas.

Raina ..............................$0.
NEPRIKLAUSOMA LIE

TUVA, R. Skipičio atsimi
nimų Ii tomas, 476 psl., Rai
na $7.00.

ANTANAS SMETONA 
IK JO VEIKLA. Parašė J. 

KAL Augustaitis, 154 psl., kai-

i.

i

nas, kaina $4.00.

. Birželio 2-4 dieno m Sky.i Alpis , romanas,
. , , . . Ts^"tuagul’* line viešbuty įvyks Ontarijo- Kazys Karpius,

me Jus su garbinga 85 me-j Pati straipsnio pabaiga, j te.lą toWatuotJs je gyvenančių tautų, neišskiT na $5.00. 
tu sukaktimi ir įduodame kaip ir reikėjo laukti, iškelia i ^ Ų impena ib ų bum
Jums i rankas su žiemos gė- rusu lakūnu pasiekimus, ku_! !?!s 2. aiP en ameii ieciut- 
lėmis pačius gražiausius lin= rie skraidą į visus žemynus.! lkl 8101 vadmo~ Vllmes re"

Tamstos mokiniai, sveikina.!

riant nei angių ir prancūzų, j! 
atstovų kongresas. Jame bus j

Tllm i Pagaliau pasakojama apie susįrtpinf. _
mūsų bendrus pnsimirŽZ ' -o klubus šią dienu Lietu- “ *^<>3 žmonėm 

1 voje. nurodomi dviejų kon=
meilękėjimus. mūsų 

mūsų bi 
kurie ir šiandien šildo mūsų struktoriu ir sklandvtojųširdis ir leidžia tikėti pašto-- . 
viomis žmogaus genimo j x m daT
vertybėmis... Dėkojame Jum ' a e 10 

vaikystės džiaugsmus.

Vilnis nėra Mao Tse-tun- 
go šalininkė, todėl be reika^ 
lo rūpinasi, kai}) jis tai pa
teisins ar paaiškins. Tai jo 

'-biznis.
Būkiu. Tamsta, brangusis 
Mokvfojau, visados su mu
mis, baltas, bet jaunos šir
dies. giedras ir protingas 
kai}) lig šiolei, su darbininko

Premija matematikui

lų aka
demijos prezidiumas vieną 
iš trijų A. Markovo premijų 
už geriausius metu darbus

į Vilnies redaktoriam turė
tų labiau rūpėti, kaip aiškins 
Brežnevas savo žmonėms to 
paties Nixono atvykimą į

na $1.56.
SIAURUOJU TAKELIU, 

K. B. Kriaučiūno, 118 psl.,
.. t kaina .................. ...........$2

_ autorius \lLNl ! NEPRIKLAUSOMYBES
227 psl., kai-j31 MEDŽIAI, 117 PSo Kai-į SAULĖJ Mykolo Vaitkaus 

. na * 1,50. . ; /ii,iQiui.n v

NŲ GIESMĖ,
romanas. 201

Į $2.50.

premijuotas 
psl.. kaina

Atlaidų pavėsyje,
svarstomos daugiakulturinio i nas, parašė Povilas Abelkis
gyvenimo problemos. 467 psl. kaina $4.00.

Premjeras Da-vis spaudos Dvidešimt viena Veronika, 
konferencijoje tarp kitko! romanas, autorius Kazimie- 
pasakė: „Mūsų dabartį su- ras Barėnas. 458 psl., kaina 
darė praeitis, o Heritage On-‘ minkštais viršeliais $4.50, 
tario kongresas padės suda-i kietais — $5.00. 
ryti ateiti“. į

Liepalotų medynuose, a-
Valdžia kongreso išlaidom; pybraižos, parašė Petronėlė

paskyrė $50.000. Orintaitė, 216 psl., 
minkštais viršeliais 
kietais — $3.50.

rankomis Jr menininko šie-; matematikos srityje paskyrė 
la;. Klykite knygas apie db Vilniuje dirbančiam profe- 

^avo meilę nwz^" Į šoriui Vytautui Statulevi-I X • •
| C1U1.

A. Krutulys tebegyvena! A. Markovas buvo rusų 
Vilniaus priemiestyje Jeru
zalėje. netoli Verkių. Jo pa
sveikinti buvo nuvykę jo bu-

goesoooooooce^eooooooeoeee
džiaja 
ka‘‘ ‘

664 žurnalistai Poezijos knygos
Lietuvos Žurnalistų S-ga

matematika, mite. 19” m 1971 m‘ Pabai«°je tur5-’° matematikas, mnes t.i— m.. g64 narius Ju tarpe 117 mo.
Kitas dvi premijas gavo) Televizijojc ir radiiuje 

rusai mokslininkai _ V.| d-^o 7g ,eidyklose _ 23 ir
Petrovas iš Leningrado ir V. Į 
Zolotariovas iš Maskvos.

vusieji mokiniai V. D. gim* 
nazijoje. Nemaža jų dalis 
gyvena ir Vakaruose, su dė-! 
kingumu prisimindami A.
Krutulį, kaip muzikos, dai
nos mokytoją.^mokyklų, te-!— tikimybių teorija ir mate-’ tąjį mokslą, jų tarpe 498
atro orgamzftii^ 
okupacijos sąlygose, 
lenkams valdant.

rkįi
ikiofce
rašta

(E)* * *

497 periodinėje spaudoje 
(159 miestų bei rajonų laik- 

Vyt. Statulevičius, 42 m.! raščių redakcijose), 
amžiaus, plačiai žinomas į
matematikų tarpe. Jo sritis: 595 nariai yra baigę aukš-

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.

matinė statistika. Jis yra pa-! žurnalistikos, 
tobulinęs kaikuriuos tikimy=>
bių metodus. Pastaruosius! Sąjungos rėmuose v 
penkeris metus Statulevičius 12 sekcijų. Nuo 1968 m. vei- 
vadovauja Fizikos ir mate- kia sričių žurnalistų susivie.

j ' ; atsiminimų (1918-1940) V
Vytautas Volertas, UPE ■ tomas, 295 psl., kietais vir- 

roma-ĮTEKA VINGIAIS, romana*! šeliais kaina $3.75.
GYVENIMO VINGIAIS, 

dr. P. Kaivaitytės-Karveiie- 
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1S50 metu atsiinini- 

parašė Juozas Kapa- 

$3.
PER GIEDRĄ IR AUD

RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1209-1918) IV to
mas, 272 psl., kaina kietais 
viršeliais .................. $3.75.

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

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi-

332 psl., kaina $3.50.
Alė Rūta, KELIAS / 

KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kanos 

' lietuvių gyvenimo, 248 psl. 
kaina $3.00-

kaina
$3.00,

Kad Ji būtų gyva, Emili
jos Čekienės straipsniu rin- 

! kinys, 216 psl.. kaina $5.00

Didieji dabarties klausi
mai, parašė Antanas Macei
na. 325 psl., kaina $6.00.

Kvartetas, 4 dramos. au_ 
torius Kostas Ostrauskas, 
170 psl.. kaina $5.00.

• tTau, sesute, Prano Lem- Didžiosios Lietuvos Kuni 
berto gyvenimas, kūryba, fgaikštijos 1529 m. Statutas, 
prisiminimai, 269 psl.. iiiust-f261 psl., kaina $10.00. 
luotą, kaina kietais virše- i
liais $4.00. [ Sudiev! Aš išeinu..., roma

nas. parašė Biiutė Kemėžai-
Broliai balti aitvarai,

elrėraščiai, 
iliustruoti.

Vilniaus senamiestyje jau | matikos institutui Vilniuje, nijimai: Kauno, Aukštaiti- Henriko Nagio 
keleri metai vyksta restau- Jis daug važinėja po užsie- j°s (centras Panevėžy). Že- Prano Gailiaus

Vytautas Volertas, G Y 
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuviu emigran
tų gyvenimo, 242 psi.. ka
na $2.50

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

Jeronimas Ignatonis, LŪ

mai,

i činskas, 273 pusi. kaina

ŽIAI, 301 psl.
MINDAUGO 
MAS. Juozo Kralikauskc 

premijuotas romanas. 24' 
psl.. kaina $3
Aitvarai ir giria, Jurgio 

Gliaudos romanas iš partiza
nų veiklos. 254 psl., kaina 
$4.50.

Aloyzas Baronas: L1£D 
TAI IR BEDUGNES, pre 
mijuotas romanas, 279 psl. 
<aina $3.00.

kaina $3.00 nimai (1920-1922 m.), 312 
NUŽUDY I)Ste kaina minkštais virše-

Vytautas Alantas:
tė, 294 psl.. kaina $4.50. ; DVIEJŲ GYVENIMŲ

•• - i- ...____ misi . kaina $4.50Ištikimoji žole* romanas.

TAR f
465

liais $2.50, kietais—$3.75.
VYSKUPO P. BŪČIO

ATSIMINIMAI, I tomas,
i 320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai,

Į parašė Juozą* Švaistas, 325 
j psl., kaina minkštais virše- 
; liais $2.5<i. kietais $3.75.
I KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
į (apie Salomėją Nėrį), Pet- 
. -onėlės Orintaitės, 234 psl.,
Į Kaina $8.00.

Nuo krivūlės iki raketos,
' Lietuvos paštininkų atsimi-

7rim0'‘da7ha’i5"pZstai:u'oru nį? dė^auja'‘pakuliniuose maitijos^Klaipėdai Daina- 72 didelio formato puslapiai.! parašė Anatolijus Kairys. Agonija., romanas, antra; nimai. redagavo Antanas 
netu jau restanmota dešimt matematiku kongresuose. vos (Alytus) ir Dubysos puošniai išleista knyga, kai-! 254 psl.. minkštais viršeliais laida, paraše J. Gliaudą.40oj Gintneris, 008 psl., kaina —

J kaina $5 0' psl., kaina $5.00, «$u.00. _

į
metu
namų (ELTA) (Šiauliai), na $5

Intertara.de
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Pasikalbčjimas 
Maikio sa Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

daromų kaitinimų ištirti ir' —Ne, tėve, jų priešai nu-j 
pasiimsiąs su savimi Šmitą, sivylė. Jie tikėjosi, kad. Šmi-1 
Ir išvažiavo, bet Šmitas liko tą sunaikinus, nūn monizmas Į 

į uždarytas kalėjime. Iš tik- žlugs. Bet Šmito vietoje at 
į rujų kalėjime buvo uždarys sistojo Brigham Young. 
į ti ir šmito draugai: brolis
Hyrum. Willard Riehards ir 
John Taylor. O aplink Kalė. 
iimą didėjo triukšminga.

— O kas jis buvo?

ginkluota fanatiku minia.
— Jis buvo apaštalų tary. 

bos vyresnysis, tėve. Matai,
Miesto aikštėje stovėjo gink- mormonai jau turėjo Dvyli- 
luota milicija. Tuo tarpu ka- kos Apaštalų tarybą, kuriai 
Įėjimo viduje suimtieji mor- vadovaujant, jų organizaci-
monai svarstė savo likimą ir 
rašė giminėms atsisveikini^ 
mo laiškus. Savo žmonai 
Šmitas parašė: „Perduok 
mano meilę vaikams ir vi
siems. kas apie mane teirau- 
sis. Telaimina visus jus Die
vas...“ Visus juos apėmė nu
siminimas, ir vienas jų su* 
dainavo liūdna daina. Josv. lt

žodžiams nutilus, Į kalėjimo <>aj' gyventi 
duris pasigirdo smarkus bei. 
dimas ir reikalavimas: „Pa- 
siduokit!“ Ir kartu supoškė
jo trys šūviai. Nieko nelauk
dama. idūkusi minia išlaužė

ja klestėjo toliau. Ir ji nuta
rė ieškoti mormonams nau
jos vietos, kur "velnias ne
galėtų ateiti ir jų išknisti“.
Nors 'jie labai džiaugėsi ir 
didžiavosi savo pastatytu 
Nauvoo miestu, bet jų pra
našas Šmitas, dar gyvas bū
damas. pranašavo, kad pik
tos jėgos neleis jiems čia il-

zmones
ir „šventieji 

būsią priversti pa
sitraukti i Uolakalnius (Ro- 
cky Mountains), kur dar 
niekas negyveno. Ir jis pra
našavo, kad mormonai turė-

kalėjimo duris ir pradėjo šią pakelti dar dideliu var- 
mirties darbą. Ji lipo laip= gu. Vieni jų nusivilsią ir pa. 
tais aukštyn, kur buvo uždą. sitrauksia, o kiti krisia kovo- 
ryti suimtieji mormonai, ir je 5U priešais. Dar kiti mir- 
lipdama šaudė. Šmito orolis nuo ^ado ir ligų. Bet li- 
Hyrum krito pirmutinis, po kusieji turėsią eiti pirmyn, 
jo John Taylor: pats Šmi-Į kurti naujus miestus, augti 
tas pribėgo prie lango, nore- ir stiprėti. Ir taip Vakarų 
damas šokti nuo trečio aukš- platumoj, tolimuose Uuola- 
to laukan. Bet vos tik spėjo kalniuose, išaugsianti galin 

l langa atidaryti, jis palūžo ir. "šventųjų“ tauta.
! pakibo ant palanges. Ji nu
kirto trys šūviai: viena kul-' — sakai, kad jų Šmi-j 
ka išėjo pro galvą, o dvi i-Į tas taip pranašavo? j
smigo krūtinėn. Mirdamas . j
jis nuo lango nukrito žemėn.! — Aš tik sakau, tėve, ką i

pė policijai sugriauti spaus-' ti, ir sekanti ryta abudu iš-' Dr. Riehards, ketvirtasis su- patys mormonai sako. Jie ti-j 
tuve. kuri spausdino ji šmei-i vvko i Kartaga. Nuėjo kar=' imtųjų, stebuklingu būdu iš- ki, kad jis buvo tikiasis pra-l 
žianti plakatą. Sakei, kad; tu ir keli kiti mormonai. Tai, gyvas ir sveikas. Sekant nasas. Ii kai jis buvo nuzu-j 
policija sudaužė mašinas ir j buvo 1844 metų birželio 24 čią dieną jų kūnai buvo nu- as- ,‘ne / 1U ‘.en-į
išbarstė po gatvę spaustuvės) dieną. Pasiekus Kartagą, gabenti i Nauvoo. kuri mor- Jle Jauau el o auvoo mies,

— Maiki, praeitą kartą tu; i Kartagą ir stoti prieš teis
man sakei, kad mormonų a-j mą. Jis dar sykį pakartojo: 
paštalūs Šmitas, būdamas \ „mudu būsime paskersti“, 
Nauvoo miesto majoru, lie-: bet vis dėlto nutarė rizikuo- 

1 ' ir

Galima sakyti, kad nuo čia 
jau prasideda nauja gadynė 
mormonizmo istorijoj. Ka
žin, ar tėvas norėtum jos' 
klausytis. Ji gana ilga, tėve.

— Jes, Maiki. aš norėčiau 
daugiau apie juos žinoti. Y-> 
pač man rūpi tas jų ežeras, 
kur žmogus negali nuskęsti.

— Gerai, tėve, pakalbėsi
me apie tai kitąkart.

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

B. Klovas, Chicago, Ilk, 
aukojo $18.00.

J. Petniūnas, Richmond 
Hill. N.Y., — $13.00.

Po $6.50: S. Jurša, Paw- 
katuck, Conn., ir T. Suba
čius, Montreal. Ganada.

R. Bričkus. Dorchester. 
Mass.. — $6.00.

S. Samulis. So. Boston, 
Mass., — $5.50.

Po $5.00: S. Skopus. Ang. 
lija, ir V. Pledas. Baltimore, 
Md.

B. Vizbarienė, So. Boston, 
Mass.. — $4.00.

Po $3.50: M. žemaitis, 
Lethbridge. Alb.. A. Urba
navičius. Deihi, Ont., O. Ci- 
bitienė, London, Ont.. V. 
Michelsonas. Forest Hill., 
N.Y., J. Bakanavičius, Bro
me. Que., H. Tautvaišienė. 
Švedija. L. Bernotas, Monb 
real, Que.. J. Karys, Bridge- 
pore, Conn.

Po $3.00: P. Breskin, Chi

cago, Ilk. A. Ubavičius, Lon_. 
don, Ont.. A. Safrončikas, i 
Worcester. Mass., A. M. 
Senkus. Easton, Pa.. S. Ra
dzevičius, Salem, Mass., P.! 
Pagojus, Detroit. Mich., J. 
Kuzen, E. Paterson, N.J., J. 
Kantautas, Levvistcn. Me.. 
J. Grigitis, Chicago. Ilk, A. į 
šukaitis, Hamilton, Ont., J.
Umaras. Detroit, Mich., O. 
Laugalienė. Hamilton, Ont.. 
A. Mickevich. Brooklyn, N. 
Y., J. Galskis. Chicago. Ilk, 
J. Kučinskas, Stoughton, 
Mass., A. Zamžickas, Mary- 
ville. Ohio. M. Švambaris, 
Gary. Ind., G. Makaitienė. 
Norvvood, Mass., A. Jasiū- 
nas. Sudbury, Ont.. E. She- 
relis, So. Boston, Mass., J. 
Ramonaitis, Warrior. Pa.. J. 
Kalinauskas. Phila., Pa.. A. 
Kasper, I.a Grange, Ilk, J. 
Karpa, Caleary, Alb., S. 
Kunkulis, Brooklyn, N.Y.. 
A. Blasky, Chicago, Ilk. A.

Shumskas, Nevv York Mills. 
N.Y., A. Urbanavičius, De- 
lhy, Cnt., A. Aleknievvich, 
Montreal, Que., M. L. Bal- 
chunas, Detroit, Mich., P. 
Styia, Toronto. Ont.. J. Kve
daras, Toronto, Ont., V. 
Maksvytis. Chicago, Ilk. J. 
Tamulis. Montreal, Que.. J. 
Daržinskas, Mt. Clement, 
Mich.

Visiems aukojusiems nuo_ 
širdžiausiai dėkojame.

Keleivio administracija

GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina 
galite įsigyti Įdomius prel. 
J. K. Končiaus atsiminimus 
>š Balfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista, daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo $6), minkštais $3 
(buvo $5).

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke
leivio įstaigoje. Kaina $2.00.

Šiame numery yra šie įdomūs straipsniai:

Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis: 
Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par
tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter- 

; nacionalas ir Lietuva; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu
voje; J. Vlks.: Kiprą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka: 
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū
dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są
jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K. 
Barėnas: Sapr.ai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
I Užs. Delegatūra.

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

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

Cicero, 111.60650.

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

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

monai buvo savo rankomis leidosi i \ akarų dvku- 
i skerdykla“, pastatę, ir čia palaidoti. Taip mas- tikėdamiesi, kad Die-. 

Bet aš esu ra- mormonų bažnyčia neteko vas duosiąs jiems nurodymą, i 
savo pirmojo apaštalo ir jo kurioj vietoj sustoti ir kurti

i brolio patriarcho. , naują gyvenimą. Tai buvo.,
1 panaši emigracija, tėve, ų

mormonai kaip žydų bėgimas iš Egipto 
vergijos į pažadėtąją žemę.;'

Aš einuraides. Bet nepasakei, kuo i Šmitas pasakė : 
tas skandalas pasibaigė. j kaip ėriukas 
Taigi paaiškink dabar. ; Ir pridūrė: ’’

i mus. kaip vasaros rytas,“
— Dėl šitokio vandalizmo, j

tėve, spaustuvės savininkas į — Tai ką. ir papiovė jį? 
ėmėsi griežtos akcijos. Šmi-!
tas ir jo brolis Hyrum buvo’ — Kantrybės, tėve! Klau-
areštuoti. Teismas juodu iš-i sykis tik, ką aš kalbu, nešok 
teisino. Tačiau neapykanta i už akių.
prieš mormonus, kuri jau il
gai ruseno, dabar sprogo — Olrait. būsiu kvait. 
kaip bomba. Po vakarini II-
linojų pradėjo eiti visokie' — Kartagoje, tėve, visus 
gandai apie mormonus. Su- • juos areštavo, 
griautos spaustuvės sa vinim;
kas ir kiti Šmito priešai su-į — Už ką?
rinko tas išpūstas pasakas? . _
ir pristatė valstijos guber- ! Juos kaltino valstybes iš- j 
natoriui Fordui. Tas papra-j davimu. Tai yra sunkus kl i
šė, kad Šmitas su savo bro-j minalinis nusikaltimas.^ už 
liu pasimatytų su juo Karta-i kurį nusikaltėliai dažnai bu- 
gos (Carthage) mieste, kur: Ra baudžiami mirtimi. Bet 
neapvkanta prieš juos buvo i mormonai, tėve, nebuvo 
ypač'įkaitusi. į Prieš valstybę niekuo nusi-

! kaltę, ir jų suėmimas buvo
— Tai kam gubernatorius! aiškiai nelegalus, 

juos ten kvietė?
— Ir niekas neprotesta-

— Palauk, tėve, palauk.; vo?
Gubernatorius užtikrino a-j
biem Smitam pilną asmens: — Mormonai, tėve, pro- 
apsaugą. Bet apaštalas Šmi-į testavo. Buvo paduotas 
tas vistiek nujautė pavojų iri skundas gubernatoriui, kuris 
atsakė: „Nors jūsų ekscelen-, garantavo Smitui asmens 
cija užtikrina apsaugą, mu-i apsaugą Kartagoj. Bet da- 
du vistiek nedrįstam į Kar=’ bar jis atsakė, kad šis reika- 
tagą vykti. Juk ir jūs pats iš. i las neįeinąs i jo pareigų sfe. 
reiškėt baimę, kad įniršusios: rą. Ir. lyg Pilotas prieš mi- 
minios galit nesuvaldyti. Ne.i nią, jis nusiplovė rankas — 
mudu neisime tenai, nes į ne mano čia reikalas, dary- 
mudvieįu gyvybei matvti; kitę. ka norit.
aiškus pavojus, o mudu ne-i
sam niekuo nusikaltę“. i — Atrodo, Maiki, kad 

' Smitui gali būti blogai.
— Tai ką, nuėjo ar ne? i

: — Jis. tėve, pasiprašė,
— Pranašas, tėve, žinojo.'.kad jam leistų pasimatyti su 

kad gubernatorius jų neap- gubernatorium asmeniškai, 
saugos. Nors jis buvo areš-j
tuotas jau 37 kartus ir visa-; — Ar leido? 
da buvo išteisintas, tačiau 
paskutiniame jo dienyno ira. .: 
še buvo pasakyta: "Jeigu 
dar syki mudu su Hyrumu 
būsime suimti, tai jau t’krai. 
jie mudu paskers.“ Jis jau
galvojo bėgti į Vakarus, bet kad jis važiuosiąs i Nauvoo 
artimi draugai'patarė vykti miestą asmeniškai Smitui

— Leido.

— Na, tai kas iš to išėjo'

Gubernatorius pasakė,

— Ale visgi 
neišnyko. Maiki.

Ekskurskijos į Lietuvą 
1972 metais

VISOS GRUPĖS — 11 DIENŲ LIETUVOJE!

W a 1 t e r Kask -Rasčiausko vadovaujamas 
American Travel Service Biuras šiais metais organizuoja 
daug grupiniu kelionių Į LIETUVĄ. Ekskursijų išvyki
mo datos ir vietos yra sekančios:
t UK AGO - MOMKEAI___ GEGUŽĖS MĖN. 29 d. —
kelione 17 dienų, grįžtant sustojama Paryžiuje 
t HICAGO - NEW YORK — BIRŽELIO MĖN. 18 d. — 
kelionė 17 dienų, grįžtant sustojama Leningrade 
t HK AGO - NEVV YORK — BIRŽELIO MĖN. 29 d. — 
kelionė 21 diena, grįžtant sustojama Komoje
CHIC AGO - NEVV V ORK____ LIEPOS MĖN. 10 d. —
kelionė 21 diena, grįžtant sustojama Romoje
CHH AGO ----- ------------------------- LIEI*OS MĖN. 27 d. —
C HICAGO . NEVV YORK — RUGPIŪČIO MĖN. 21 d.— 
kelionė 17 dienų, grįžtant sustojama Paryžiuje 
( HICAGO - NEVV YORK — RUGSĖJO MĖN. 11 d. — 
kelionė 20 dienų, grįžtant sustoja Leningrade ir Helsinki
( HK AGO - NEVV YORK —__ SPALIO MĖN 2 d.—
kelionė 15 dienų be sustojimo Europoje 
CHICAGO - NEVV YORK — GRUODŽIO MĖN. 21 d— 
kelionė I 1 dienų — kalėdinė ekskursija

Dėl dolerio svyravimo pasaulinėje rinkoje kainos 
dar negali būti galutinai nustatytos, bet manoma, kad 
kelionė iš Chicagos atsieis apytikriai §1.000.00 asmeniui

Skubėkite registruotis, nes kaikurios grupės jau 
beveik užpildytos, o kitos labai sparčiai pildosi. Dalyvių 
skaičius grupėse ribotas, tad vėliau užsiregistravusiem 
gali pritrūkti vietų.

VValter Rask - Rasčiauskas. pirmas pradėjęs orga
nizuoti keliones į Lietuvą, tą darbą sėkmingai tęsia jau 
II metų. Jo ekskursijos tvarkingai suplanuotos ir visuo
met vyksta sklandžiai.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

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

Mūsų įstaiga taip pat paruošia kvietimu- giminėms 
atvykti į Ameriką, teikia informacijas kelionių reikalais 
i visus pasaulio kraštus, paruošia bilietus ir reikalingas 
vizas.

UŽSAKYKITE TUOJ! 
GERIAUSIA DOV ANA

1 LIETUVĄ! 
geresnė už pinigus ir 
kitus siuntinius.
SPECIALŪS RUBLIŲ

CERTIFIKATAI
INTERTRADE 

ENPRESS 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 8 
200. $300 ar net daugiau 
vertės.

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Intertrade Express 
Corp. jums greičiausiai 
patarnauja.
Certifikatai pristatom.' 
jūsų giminių namus 
mažduug per 3 savaites. 
Dėl JAV dolerio nuverti
nimo už specialų rublį 
imama $2.32.

Jokiu primokėjimų! 
Galite siųsti bet kokią 
sumą.
Prašykite mūsų naujo 

iliustruoto katalogo
užsakykite dabar 
UŽSAKYKIT TIK PER 

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

New York, N.Y. 10010
Tel. 982-1530

LABAI SVARBU!
AUTOMOBILIAI

Tik trumpą laiką
Greitai pristatoma. 

Ilgai lauktas visai naujus 
ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina --------- $3,275.00

Prabangos modelis 
MOSKVITCH 412 IE
Kaina ---------  $3,275.00
MOSKVITCH 408 IE
Kaina ------ — $3,009.50
.'APOROZHETSZAS966
Kaina -------- $2,012.50
Labai r i Imtas skaičius, 
todėl— n e I a ūkite, 
užsakykite tuojau.

BITAI
Prašykit mūsų speliaiių 
biuletenių.
Mes turime šito biznio 
23 metų patyrimą ir 
tūkstančius patenkintų
užsakytojų.

JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS 

IŠSIUNTINĖTAS

„K E L E I V I O“ 1 9 7 2 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
ri
Li



i

Puslapis šeštai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 8, 1972 m. vasario 22 d.

MOTERŲ SKYRIUS Teises patarimai
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KAZIMIERAS BARĖNAS

Saladūno mirtis

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko a tsa-; 
kvti į Keleivio skaitytoją klausinius teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro t 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at-Į 
sakymus spausdinsimo šiame skyriuje, i 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio', 
skaitytojas.
Klausimus prašome ąiųsti tiesios i,aH>' 

adresu:
», .»!<•> i.k-l-ou 11 tome v ai Ij»w.

Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Itostnn. Ma«s.

Užkasėm seni Saladūną ir paliksim svetimam smėly. 
Pajuokaudamas skirstosi būrelis palydėtojų, užbėrusių 
kas žiupsni, o kas ir kelis kastuvus žemės. Kažkas saują 
atgniaužė neprinešęs prie duobės, tai ir smėlis išbiro ant 
krašto, ir dabai dėl to yra juoko. O man širdis sunki, lyg 
akmuo. Ne dėl to. kad jo sūnus su šeima seniai jau išsikėlė 
i Kanadą, o duktė Amerikoj, taigi nė vienas artimas žmo
gus nepalydėjo. Ne dėl to net, kad SaladOnas ar ne pats 
verčiausias buvo visame Intrighame sugrįžti namo. o atsi
gulė ir sutrūnydins kaulus svetur.

O sunkumas man širdį spaudžia, kad tas žmogus gy
veno garbingai, bet mirti pasitiko, .tartum būtų buvęs iš 
tų pačių paskutiniųjų. Turėjo žmogus,vardą, o dabar kiek
vienas galės kalbėti apie jį, ką tik norės. Eina kalbos, kad 
senis girtas griuvo, prisitrenkė ir ligoninėje mirė.

Nebūtų taip sunku, jei nebūčiau Saladūno pažinojęs. 
Senis juk negėrė! Pasiūlytas paimti stikliuką, pastovėda
vo. pajuokaudavo, atsisakydavo ir nueidavo.

— Ką aš čia dabar, vyre, gersiu! — sakė ir jaunajam 
Drabišiui, kai tas anądien kvietė senį prie savo stalo. — 
Šilčiau nebus, o linksmintis man nėra ko. Jūs, vyrukai, pi
nigus taip pat mėtot lyg į balą. Sunaudotumėt kam nors 
geresniam. Jei neturit, kur padėti, tai duokit man, aš su 
rasiu, vyre, jiems vietą.

Drabišis tada pastovėjo, palaukė, kol senis nueis, ii 
atsisėdo, ir šitaip visi darydavo, kai tik Saladūnas kokiu 
nors reikalu ar pasiilgęs didesnio būrio tautiečių užsuk 
davo į Savišalpinę. Tą jo pasikalbėjimą su Drabišiu esu 
girdėjęs pats savo ausimis. Tas senio atsisakinėjimas bent 
paragauti buvo plačiai žinomas Intrighamo lietuviams 
Dar kol jis dirbo fabrike, tai dažniau sukiodavosi visur 
kur tik yra progos susitikti lietuvių, ir iš mažo savo atlygi 
nimo jis tvarkingai atseikėdavo savo duokię toms organi. 
zacijoms, kurioms priklausė, ir toms rinkliavoms, kurii 
metu būdavo į jį kreipiamasi.

Klausimas

Prieš kurį laiką mus išti- i 
ko skaudi nelaimė. Pieni-i 
ninkas, kuris pristato pieną: 
kaimynams, savo sunkveži-

— Te, vyre. gal greičiau važiuosiu namo, — pats taip 
pat girdėjau jį sakant, kai jam pakišo aukų lapą jau pen 
sininkui, nes Saladūnui kažkas atsitiko kojoms, dėl to ji: 
nebegalėjo dirbti. Bet ir toks namie jis nelabai pasėdėda 
vo. Lazdos padedamas, dažnai at vilkdavo kojas pas ma 
ne. Lazda jį. rodos, suartino su manim: abu luošiai, ab1 
savom kojom reikalingi pagalbos, tik man rodos, kad ji: 
lyg ir laimingesnis, nes turi dar abi kojas, nors ir sunkia 
pavaldomas.

Mačiau ne vieną kartą, kai jis, sėdėdamas mūsų vir 
tuvėje ir ką nors pasakodamas, žiūrėdavo į mano tas laz 
das ir į mano vieną tą koją ir net sumaišydavo žodžius i 
sakinius ir tada nutildavo. Kartą šitaip bekalbėdamas a 
pie krūmelius, iš kurių atšokavo kiškis į dobilus, sekė aki 
mis mano koją ir lazdų judesius ir nušnekėjo be jokio są 
ryšio. 4

i AZ --
— ...šiaudai tik čežu, čežu, vyre, žingsniai, atlervoja 

žiūriu — mina tiesiai į mane... — ir tada nutilo Saladūnas 
pamažu pakėlė galvą pažiūrėti į mano veidą, šyptelėjo 
aš taip pat šyptelėjau, ir tada jis tarė: — Tai neišėjo pa 
saka, — o paskui luktelėjęs: — Tai, vyre, žiūriu, kad i 
tau sunku su ta viena koja. Sakau, jei mūsų žmonės tau 
pesni būtų. o tai prageria milionus. tai, sakau, kai sugrį 
Šime, galėtume gražius namus pastatyti. Kas be ranko 
ar be kojos — tegu gyvena. Kai mes tiek daug prageriam 
tai užtektų visiems tokiems ir duonai ir apsivilkti būtų kuo

Tai buvo jo prasiveržimas, sukeltas mano lazdų i 
kojos, bet ne pirmas ir. tikėjaus, dar ne paskutinis. Ji 
nuolat savo galvoje statydavo smėlio pilis ir apie ja 
mėgdavo karštai kalbėti. Tiesa, šis dabar jau nusenęs mo 
kytojas dar pirmaisiais nepriklausomojo gyvenimo me 
tais pastatydino tikrą pradinę mokyklą. Toks tikras i- 
toks mielas buvo tas jo pastatas, kad jis ir dabar mėgdavt 
kalbėti, kaip kietai jis laikęsis prieš švietimo ministerijo: 
pareigūnus, kol plyta po plytos augo jo svajonė, ir kok; 
tiumpas buvo džiaugsmas, nes jį greit iš ten iškėlė į didės, 
nę vietą, kuri jau turėjo mokyklą.

Senis Saladūnas išėjo svetur toks. koks buvo namie, 
pilnas sumanymų, kuriems vykdyti jis. matyt, dėl senatvės 
jau nebeturėjo jėgos. Kalbėjo jis apie daugelį dalykų, bet 
viskas kalbom ir liko. Vyrai gėrė ir gers. dar gal ir šian
dien, sugrįžę is laidotuvių, o pinigy nebus nei tiems ligo
tiems, kurie galų nesuduria su galais, nei tiems tėvams,

12 knygų už$2
Antanas Rūkas

MANOJ 1 2EM £

Pavasariais žiedai pražysta, 
ir kvepia žemė taip svaiginančiai, 
apsisuka galva jaunyste, 
tokia gražia ir taip kankinančia.

Ateina vasara su auksu
laukuos ir šieno pradalgėmis, 
kvatoji ir šauki iš džiaugsmo, 
kiekvieną beržą rankomis apėmęs.

Paskui ruduo: ir obuoliai, ir grūšios, 
ir atdūsiai jaunos mergytės, 
ir rūpesčiai senos močiutės, 
ir ima lyti, lyti, lyti...

O žiemą! Sidabrai pusnynų 
ir tų žvaigždžių be skaičiaus!
Leki, kiek žirgas įkabina, 
pusnynais, lyg kalnais aukštaisiais.

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

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą patašė 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.,
kaina 25 centai.

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

Socializmas ir religija, E.
Vandervelde, 24 psL, kaina 
i 0 centu. • . p

• 'f < i ’
Demokratinio Socializmo 

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

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

tokią sistemą.
kas buvo ”kaL

tas‘
automobilio akcidentų .atye 
jais, — Tamstos dukrelės j 
atveju bus taikomas "sena-; 
sis*

• sistemą, t. y. 
kai nesvarbu

“ ir kas "buvo "nekaltas“

įstatymas dėl to, kad:
, , i-l) buvo "kaulo lūžimo“ ir nomis musų o metų dukrele, iilaid

slid.nejo, ir smarkia, uz- .j^. „.T.

mėliu užkliudė rogutes, ku-

Tai kaip man nemylėt to krašto, 
šitų auksinių plotų?!
Už juos ne tik tą margą raštą, 
bet širdį jauną atiduotum.

CI

Tačiau, kaip seniau, taip 
ir dabar tokiais atvejais, ku
riais taikomas "senasis“

gavo. Jai sulaužė dešinės ko
los kaulą ir rankos nykštį.
Be to, ir veidukas bei galvu
tė nukentėjo. Ji buvo visa
subraižyta. Dukrelei teko iš-; statymas, draudimo kompa. 
būti ligoninėje ilgiau nei, nija nėra atsakinga, jei jos
dvi savaites, ii dabar yra na-j apdraustasis, atseit vairuo- saųomybįs> draudimo kom- tė šaulių moterų kursuose, 
mie su sugipsuota koja ir su. j tojas, nėra atsakingas. Be panįja nįra atsakinga nė stovyklose, skaitė paskaitas 
gipsuotu nykščiu.

panija nėra 
vieno cento.to, jei ir pasiseka įrodyti, 

i kad vairuotojas buvo neat-
Kai atsitiko nelaimė, pie-Į sargus (negligent), —drau- Patariu pasitarti su vietb Dar pažymėtina, kad ji su

nininkas mums pasakė subė-j dimo kompanija gali būti niu advokatu. Ištyręs visas savo broliu Vytautu padėjo 
šifruoti Nekrašų sode 

(Kaune) rastus slaptus peo- 
viakų (Lietuvoje ruošusių 
perversmą lenkų) dokumen-

akcidento pasėkų (contribu-* ~ ’ ! tus.
torily negligent). Į Beji. kartais, kai akciden-'

to "auka“ yra vaikas, kaiku- Ji nemaža rašė anuomet 
Tad advokatas, kuris at- rios draudimo kompanijos šaulių ir kitoje spaudoje. Y- 

stovauja sužeistam asme- sutinka apmokėti gydymo ra išvertusi ir knygą apiej 
niui, privalo ne tik įrodyti, išlaidas, nors ir nėra teisinės motiną ir vaiką, 
kad draudimo kompanijos atsakomybės. Tačiau tai d a- s
"apdraustasis“ vairuotojas romą vadinamojo good will Prieš kelerius metus ji nei 
buvo "neatsargus“, bet taip vardu, o ne todėl, kad jos teko savo vyro dr. Vinco
pat atremti draudimo kom- turi prievolę mokėti. . Tercijono. Abu broliąi žuvo* Atsitiktinio kareivio už-
panijos teigimą, kad pats Sibire. Į rasai, Jono Januškio atsimi-
sužeistasis asmuo savo elge- JVIIRE O. TERC1 JONIENĖ 1 karo laikų Europoje, 127
siu yra prisidėjęs prie nelai- i Iš jos šeimos gyvi yra ir į nimai iš Antrojo pasaulinio
mingo įvykio pasėkų. Pav., . _ liūdi dukterys Aldona Rege-: psl., kaina $2.00.
Tamstų atveju, ’jei Tamstų Vasario 5d. Nevv Jei sey ]jer£ jr Giedrė Kulpavičie- į
dukrelė beslidinėdama "už- Xa. mi.V® Yna_*upvlrs; nė ir sūnus Vincas, seseris • Chicagos Istorija, parašė
rirtn“ ymnmii ant Loiin tn- ^aite ' Tercijonienė, gimusi Sofija Mantautienė ir ĖmilU • Aleksas Ambrozė. 664 nsl.._
kiu būdu kad iis ir negreit J89?. m' sPall° 9 d. Lietuvos -a Putvinškaitė. Jiems reiš-! gausim iliustruota, kai- 
Kiu Duau, Kaa jis, ir negi eit šaulių sąjungos steigėjo 
važiuodamas, neturėjo pro- Vlado ir jo žmonos Emilijos 
gos laiku sustoti, — vairuo- putvinsku šeimoje. Velionė 
tojas galėtų būti "jury“ (pri- Berlyne 'baigė Pestalozzi- 
siekusiųjų) pripažintas ne- Frebelio vardo vaikų darže- 
atsakingu. Tuo pačiu, jeigu jjų auklėtojų kursus ir, gri- 
vairuotojas pripažintas neat- gusi į Lietuvą. įgytas žinias
SmpS'ijTyi-a nealsakto™ ™liai naudojo' praktikoje. “dlmVi -au ‘

Daug žmonių mano kad.į JĮ> ». ^na^ RytųNokieūjo;
įvykus akcidentui, draudimo organizavo saunų vaikų it w J
kompanija privalo apmokėti. darzehy vede,y_kursus m pa- Wochenpo

suvažiavimuose.

prie Tamstų atveju.būsią mums sumokėta ir už | gesiu yra "prisidėjęs“ 
mergaitės gydymą, ir kito- 
kios išlaidos. Dabar mes su- 
nsiekėme su pienininko 
darbdaviu, ir jie mums ra
miausiai pasakė, kad mes 
neturime jokių teisių iš jų 
eikalauti pinigų, nes mer
gaitė nukentėjo dėl jos pa
lios kaltės. Girdi, ji neturi 
eisės slidinėti gatvėje, kur 
automobiliai važiuoja.

Socir',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.

Ar skaitytos?

Prašėme, kad jie mums 
luotų savo draudimo Rom
ia nijos vardą. Jie atsisakė, 
'lako. ne jūsų reikalas, mes 
teturime draudimo kompa- 
lijos.

Mes patys turime Blue 
šross ir Blue Shield, ir dau
gumas sąskaitų bus apmo
kta, bet mums svarbus prin- 
ipo reikalas. Jeigu ta kom-’ 
‘arija turi draudimą, o juk 
ai yra pas mus privaloma, 
dtaip negalima automobilio 
egistruoti, tai kodėl jie at
isako mokėti? Vaiką sun- 
iai sužeidė, ir jie nori išsi- 
ukti iš viso šio reikalo vel- 
ui.

Jei mes pasiimsime čia 
lėtinį advokatą, ar mes ga-> 
ėsime juos priversti užmo- 
ėti ne tik už vaiko sužeidi
mą. bet ir už mūsų rūpesčius 
r išgąstį?

"akarinėj šias:

Atsakymas

Motina

valstijoj.

Nors Massachusetts vais
ioje įstatymai šioje srityje 
automobilių akcidentų sri-
v) yra visiškai pasikeitę ir
nes dabar turime "no fault“

kiame gilią užuojautą.

DOMISI VELNIU 

RINKINIU

na kietais 
minkštais -

viršeliais 
- §8.

$10,

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto, 55 psl. kaina $2.00.

A. Žmuidzinavičiaus vėl-į KREGŽDUTE, I dalis (va
dovėlis). parašė A. Rin
kimas. 119 pšl., kaina 
$2.75.

nuostolius. Tokiais atvejais, j vadovavo Aleksoto (Kau- Pie,surinktus medžio drožiniuskuriais taikomas senasis j. no piiemiescio) \aikų vasa , .o i, „n
statvmas reikia neuamiršti ros aikštelei. Ji buvo vieną Pasakojo. Raitytojams _i nn_ statymas, į eiKia nepair u ti Vaiko draugi ios kiniaW skyrė .visą puslapp
kad. jei nėra "teisines“ ab --Jrlel.mos vaiso aiaųgijos h«vflrliniwš<!-
sakomybės. draudimo kom-P‘g^» tps draustos Elnius“

•__i _= __ ! vaiku darzplio vpdpia do^tp n.uiib venuub .
** (E)panija ne 

mokėti. tos draugijos vaikų darželių 
vedėjų kursuose.

Kai žmogui pasakoma, 
kad jo atveju nėra teisinės 
atsakomybės, jis dažnai pa
sako: "bet aš žinau, kad jie 
vra apsidraudę“. Tokia gal
vosena yra visiškai neteisin
ga. Žmogus gali būti užmu
šamas eismo nelaimėje, arba
būti taip sužeistas, kad jis , 
užbaigs savo dienas invali
do kėdėje, be to. jis gali tu
rėti žmoną ir tuziną vaikų.— 
vistiek, jei nėra teisinės at-

Šaulių sąjungoje dirbo 
nuo pat jos įsteigimo, ypač 
'sijungusi į sanitarinį darbą, 
buvo Kauro šaulių būrio 
moterų skyriaus pirmoji va
dė, buvo išrinkta i šauliu 
moterų centro komitetą, dės_

26 SVARŲ KŪDIKIS

Irano sostinės laikraštis 
rašo. kad 32 metų iranietė 
pagimdė 26 su puse svaro 
berniuką. Tokio didelio svo. 
rio kūdikio dar nė viena mo
teris nebuvo pagimdžiusi.

ŽVILGSNIS Į PRAEITI, 
K- Žvko, 476 ps!., kai
na ................................. .. $5

KA LAUMĖS LĖMĖ 
Tai rašytojos Petronėlės

Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 224 pusi., kaina S3.

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

kurie nepajėgia vaikų daugiau pamokyti, nei statyti jau? 
ugrįžus tiems namams, kuriuose gyventų tokie vienkojai. 
<aip aš. nes ir pats Saladūnas numirė, tai nebebus net 
kam kalbėti apie tokius nepasiekiamus dalykus.

(Bus daugiau)

(Čia spausdinama novelė paimta iš Kazimiero Barė
no knygos "Atsitiktiniai susitikimai“, kuri gaunama ir 
Keleivio administracijoje. Kaina $2.50)

Mano motina KRISTINA A. MILAVSKAITĖ - 

POšKVVIENtš - MILIUVIENĖ. 84 m. amžiaus. Antana

vičių globota, mirė 1972 m. sausio 5 d. Druskininku li
goninėje, o sausio 7 d. katalikiškai palaidota II-joj Va
rėnoj. kur ji nuolat gyveno. Paliko Lietuvoje vyras Vin
cas MiliJŠ^Fl 'seserys: Liucija Norkūnienė ir Ona Nor- 
kūnienė su šeima, visi Krūminių kaime. Juzė žarkaus- 
kienė su sūnum ir Ieva Krasauskienė su šeima, visi Vil
niuje. ir JAV-se duktė Ona Adomonienė su šeima, sūnus 
John Poškus su šeima ir sesuo Antanina Valangevičienė. 
visi VVorcestery. Mass.. ir duktė Antanina Andriušienė. 
Easton. Pa.

Antanina Andriušienė

ps

Nardžio pulkas, Balės
Vaivorykštės, kaina $2.

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak- 

• tualials klausimais, parašė 
, Bronys Raila, 351 psl.. kai-
I-na

valdysim pasaulį,
L. Dovydėno atsiminimai, 
du tomai. I tomas 268 psl., 
II t. — 248 psl. Kiekvieno 
tomo kaina $4.00.

Nemarioji žemė, Lietuva
pasaulinės poezijos posmuo
se. sudarė Alfonsas TiruoiiS, 
176 psl., kaina $5.00.
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Vietines žinios
jojrrrrr*—

Kodėl uždarytas 
solariumas?

So. Bostone prie L gatvės 
paplūdimio dar majoro Cur- 
ley laikais buvo Įrengtas so. 
lariumas, kur galima buvo 
žiemą pasikaitinti saulėje ir 
nusimaudyti šaltame ar pa
šildytame jūros vandeny.

Labai daug lietuvių tą so 
lariumą lankydavo. Bet per

___ af.’iv*
KELEIVIS, SO. BOSTON

Nepriklausomybės švente Bostone Anglijos karalius Edvar
das I 1273 m. išleido istaty

Bostono lietuviai Lietuvos; mą Įeina vien inžinierių su- mą, draudžianti Nottingha-
nepriklausomybės atstatymo 

‘ paskelbimo 54-sios sukakties
*1 paminėti susirinko

dieni, vasarių^ d-
sekma-

vos nepriklausomybės pa-J
skelbimo sukakties minėji-Į , fc. -ir dosniai' naktl PradeJ° Kehai.

nesuskubta pravalyti, todėlme vasario 20 d. 
aukoti Lietuvos laisvinimo 
reikalui.

šeštadieni labai snigo, o

Puslapis septintai

»*+#*#*****#*#*+#*#*«#*#*#*###+#+#**#*##++*+*****##**#####*#***###«##*

< k
. mo sidabro kalviams teršti 5 
i orą akmens anglių dūmais. : 

Minėjimui pasikeisdami Nusikaltusiems grėsė mirties : 
vadovavo Algis La pšys ir. bausmė. Kažin ką sakytų tas': 
Birutė Adomavičiūtė. , karalius šiandien dėl oro ter. '

dėti $1,670.

I
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Vasario 26 d. 7:30 vai.
daug kas i minėjimą negalė’ 
jo atvykti. Tačiau nemaža5 . .

, , So. Bostono Lietuvių Pilie-ivak- Tarptautinio Instituto
. . , . . Taičiu d-jos salė buvo pilna. > Pa^a^P°®e’ ^87 (ommon-

pirmminkavo vicepirm. ne|)aWjojo atke. wealth Avė Bostono LB
’’ - >• • •--- Kultūros klubo rengiamas

Pirmininkui neatvyku: 
nkavo vi<

Švelnis

Iš skautų, bendros sueigos
laiuti net iš tolimesnių vieto
vių.

Bostono skautės ir skautai 
, . . . A A praėjusį sekmadienį turėjo

paskutiniuosius tiejus metus - bendrą sueigą, kurioje daly- 
jis buvo daugiau uždarytas. Į yavo ^gg Vyr skautininkas 1 . .
negu atidarytas, gi šiemet—I Petras Moljs ir LB Bostonol .Po vie os Altos 
dar nė karto so anumo ne-1 apylinkfe pirmininkas An- P1™' Aleksandro 

' kažko-,........  Enž aktv

„Vakaras su Birute Pukele- 
vieiūte“.

Minėjimas, kaip ir kitais, Kovo 5 d. Baltijos ir Žal- 
metais, pradėtas vėliavų Ine’ gino tuntų Kaziuko mugė

Šo. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos III-jo aukšto salėj, 

skyriaus Kovo 12 d. So. Bostono 
Čapliko! Lietuvių Piliečių d-jos salė- 

atidaromosios kalbos Birutė! je St. ir V. Minkų radijo

Šimu, himnais, invokocija.

sinio ! i |* * * *
Į %

Baikalo ežeras Sibire yra * 
vienintelis gėlo vandens e- * 
žeras. kuriame veisiasi gėlo- *
jo vandens ruoniai.

* * •
Turtingi žmonės, kurie, 

atlikdavo bausmę Bastilijos! 
kalėjime (Paryžiuje), iki jo 
panaikinimo 1789 m. liepos 
14 d. turėjo teisę laikyti tar. 
nus, ruošti balius savo drau
gams.

A *

Dviejų savaičių 

Ekskursijos į Lietuvą
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, NEW YORKO 
ir MONTREALIO.

3%11 I >

ii

<>
3
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3
3Grupėse dalyvių skaičius ribotas-NESI VĖLUOKITE! ;į 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į 3

atidarė. Ten vyksta Kazxo-ita Matioška unc 4n.1v-
kie remontai, tik nežiniaj v„,nt ‘ perskaitė ma- rengiama 38 m. sukaktuvinėVeSn^SC1? ,Sn^.W«,eWhite deklaracija, o talentų popietė ir ”Miss Li-kieno naudai: publikos ar vo pakelti į aukštesnius!
kosi traktorių? Jei tai būtų 
daroma publikos naudai, tai 
galėjo remontuoti vasarą, o' 
ne žiemą, kada kaip tik jis 
turi būti skirtas naudojimui, 
si.

Majoras White turi spe
cialų skundų skyrių. Jis Į- 
steigė savivaldybės skyrius 
atskirose miesto dalyse, ku
riuos pavadino ’Tittle City 
Hali“. Toks skyrius yra ir 
So. Bostone. 535 Broadway. 
telefonas 268-6466. Reikėtų 
paskambinti ten arba i pa
ties majoro skundų skyrių ir 
pa k Įausti: kada gi pagaliau 
solariumas bus atidarytas?

K-kas

Nieko ypatingo

Vasario 17 d. buvo So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos mėnesinis susirinki
mas. Jame pagerbti du mirę 
nariai — Alfonsas čečkaus- 
kas ir Vncas Anesta, priimti 
5 nauji nariai.

Fin. sekr. A. Druzdis pra
nešė. kad per sausio mėnesį 
pajamų buvo $10.654. bet iš
laidų buvo dar daugiau — 
mėnuo baigtas su $855 nuo
stoliu. Mat, buvo išmokėta 
per $2,000 valdybai už 1971 
metų posėdžius.

vu pdAnti X aun?uę?Ixx^L _ thuania of N.E.“ gražuolės
laipsnius, gi jaunesnieji, da_v . . ", .. k(il.ne te

U tik, šutai[. liaus Sargent proklamaciją. balius. ________ _vę įžodžius, tapo tikraisiais 
skautais. Į

Gražus jaunimo būreli
Latvių vardu sveikino 

Bostono Latvių ,s-gos pirm.

Kovo 25 d. 7:30 vai. vak. 
dr. Česlovo Masaičio paskai
ta ’’Poezija ir filosofija ma

Vasario pradžioje sukako 
62 metai nuo Amerikos skau
tų organizacijos įsikūrimo. 
Dabar'joje yra 4.5 mil. skau’ ■ 
tu.

Pirmas istatvmas, kuris 
tvarkė mažamečiu vaiku . 
darbą. Anglijoje buvo išleis-i * 
tas 1802 m. Tais laikais mo. i

meiea užbaigė savo tradici- inž‘ Juris RaudsePs’ ° ukrai-j tematikoje“ Tarptautinio In. kvkla buvo prabangos dalv- -ueigą uzoaige savo traaici niečiu _ Husak Konrad. ' Z. • , J- A. •- I
niu laužu ir vaidinimėliais 
Buvo malonu stebėti tokį di
delį organizuoto lietuvių 
jaunimo būrį. Tai tėvų ir 
skautų vadovų nuopelnas.

Buvęs

Londono studenčių

stituto patalpose, 287 Com 
j monwealth Avė. Bostone. 

Laiškais pasveikino estai Rengia Bostono LB Kultūros
klubas.

Kovo 26 d. Jordan Hali; 
salėje Izidoriaus ir Vvtenioj

ir šen. Brook.

Čia pastebėtina, kad šie 
et nebuvo nei gubernat 

riaus, nei majoro atstovų.

kalbėtojas šį

kas. ją lankė tik turtingųjų
vaikai, o eiliniu žmonių vai-!*
kai mokėsi, sunkiai dirbda’, 
mi fabrikuose ilgas valau-į ja 
das.

Trans-Atiantic Travel Service
’ *J 2 Oi lio " J

*1 st /nd ylūd 3*1$ West Broadvvay

South Boston. Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

ifiiį
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Savininkė: Aldona Adomonienė 3

e*/*#*#####**##*###*

PRAŠYMAS 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.

met nebuvo nei gubernato-i Vasyliūnų smuiko ir fortepi
jono koncertas. j

Balandžio 9 d. So. Bosto’. 
no Lietuvių Piliečių d-jos’ 
trečiojo aukšto salėje Lietu.; 
vių radijo valandos Laisvės;

Pagrindinis
kvartetas atvyks į Bostoną met buvo buvęs Vliko narys, 

Pirmą kaitą Bostone gir- dabar SLA centro sekreto-
dėsime ir matysime Londo- rius Algirdas Budreckis. 
io, Ont., studenčių kvartetą
’Rasa“, kuris dalyvaus se= Jis išryškino istorines są- 

niausių lietuvių radijo- prog- lygas ir išorinius bei vidaus 
ramų N. Anglijoje 38-je su- veiksnius, kurie nulemia tau- 
kaktinėje talentų popietėje tos likimą. Ir mūsų tautos 
kovo 12 d. 4 vai. popiet So. kultūrinis lygis, tautinė są- 
Bostono Lietuvių Piliečių monė ir laisvės ilgesys nuve.
d-jos III aukšto salėje.

Talentus rinks Ona Ivaš= 
kienė, Alicė Plevokienė. Ele
na Valiukonienė. Juozas 
Rentelis ir Gintaras Karo
sas.

Ta pati komisija atrinks 
ir geriausius šokėjus tuoj po 
Talentų popietės būsiančia
me gražuolės ”Miss Lithua’

dė ją į nepriklausomybę, kai 
tuo tarpu nepalankios išori
nės aplinkybės vis stoja mū
sų laisvės pastangoms sker
sai kelio. Faktai rodo. kad,
pasitikint tik didžiųjų poli
tinių jėgų pagalba ar malo
ne, nedaug galima tikėtis 
pasiekti, nes šių elgesys visa
da yra savanaudiškas. Prele
gentas iškėlė ir užsienio lie
tuvių vaidmenį savo tautosnia of N.E.“ baliuje.

Visus kviečia į šį linksmą likimui.
Draugijos reikalų vedėjui !ren^n! į Reikia pažymėti, kad kai.

K betojas buvo rimtai pasiruo-
M inkai į šęs ir sklandžiu žodžiu ati=

: tinkamai nuteikė klausyto-

J. Šilaliui atsisakius, jo pa-l 
reigas laikinai eina S. Gri-j 
ganavičius. Ieškoma naujo į 
vedėjo.

Draugijos kasmet rengia’! 
mas šurum burum bus spa-Į 
lio 15 d., o narių veteranų' 
pagerbimas lapkričio 12 d.

Vasario 16 d. proga Ame-

aosooonooeooooooooaeooooe

Testamentai
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį "Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų

rikos Lietuvių Tarybai auko. :knygelė norintiems sudary- 
jama $200. tj testamentą. Ten yra ir tęs-

Į JUS.
i
j Priėmus rezoliuciją, surin. 
kus aukas, išnešus vėliavas, 
buvo pertraukėlė ir po jos 
meninė dalis, kurią atliko 
Juliaus Gaidelio vadovauja
mas sekstetas, padainavęs 6 
dainas, ir Onos Ivaškienės 
vadovaujamas tautinių šo=>

Sekr. A. Matjoška paragi-(tamentų pavyzdžių. Jos kai- kių sanlbūris. pašokęs 7 šo
no narius dalyvauti Lietu= na — $3.00. ! kius.

pavasarinis

Tokio Japonijos sostine 
tapo 1603 metais.

Surinko
A. Zamžickas

Keleivio7’ administr&ci- 

prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresu neuž

miršti parasvti ir senąjį.
Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — -ip codft

koncer-1Varpo 
tas.

Balandžio 15 d., šeštadie
nį. skaučių Židinio vakaro
nė su aktoriais J. Kelečium

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo-

f

Uoliam fondo rėmėjui

VINCUI ANESTAI

mirus, jo dukra* Mildai Anestaitei gilią

užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų S-gos 

Literatūros Fondo valdyba

Šia proga tenka pasigėrė, 
ti, kad sekstetas plečia ir sa-

Mielam bičiuliui

VINCUI ANESTAI

mirus, jo dukrai Mildai gilią užuojautą reiškia

W a I t e r Jonaitis

r L. Barausku iš Chicagos. Į 
Balandžio 22-23 dienomis, aP'e 30.000žodžiu kaina ,0

lail. Viktoro Vizgirdos kuri-1 
nių paroda Tautinės S-gos ... . .
namuose, 484 4th St.. SoJ^J Šlapoberskis. api. 
Bostone. Paroda globoja j27000 1 P*1- ka>
Bostono LB Kultūros kiu- na .
, t Lietuviškai arg!įskas zo

i 4vna*. Vib'aus Peteraičio, 11 
Į laida, daugiau Kaip 30.0()i 
* žodžiu. 586 psl.. kaina S7 Of

Šių metų žiemos olimpinės;1 -----— ■■ ' —
žaidynės buvo Japonijoje,! ieškau žmogaus, kuris galėti. 
Sappora vietovėje. Ten dar j mane apsigvventj ir padėtll 
prieš japonams apsigyve-! prižiūrė(i namus. 
nailt. gyveno šviesiaodžiai, Pageidautina, kad lurėtlI sa. 
apskritų akių amai, Sap-Į yo žiuo(. rktj
poro miesto vardas sudary- j . . . , .. .
tas iš tų amų kalbos sakinio;
”Sato poro petsu“. Tai reiš=> 
kia „Didelė išdžiūvusi upė'

apie
Lietuvių-anglų kalbų žo

dyn&s, redagavo karsavi

DABAR ŽINOSIME

Ontario provincijoj, Ka
nadoje. per metus medžiojo 
150,000 medžiotojų su leidi
mais, o kiek dar buvo brako. 
nierių. to niekas nesuskaičia
vo.

* * •
Pirmoji Amerikos mokslo j 

draugija buvo "American 
Philosophical Society“. Ji 
buvo įsteigta 1743 m. Phila’ 
delphijoje.

* « «

Newfoundland yra se- 
vo repertuarą ir kelia dai’ niausiai apgyventas Šiaurės
nos lygį, o nemažesnė pa
garba priklauso ir sambūrio 
vedėjai Onai Ivaškienei. su
būrusiai apie 60 abiejų lyčių 
lietuviškojo jaunimo.

Aukų surinkta $3,527 (o 
pernai buvo $3.152). Į tą su.

Amerikos kraštas. Tai Ka
nados provincija su St.
John’s sostine.

* • •
Kentucky valstija buvo 

pirmoji, kuri panaikino sko
lininkų baudimą kalėjimu. 
Tai buvo 1821 metais.

Mielam choro dalyviui

PETRUI NAVAZELSKIUI

skaudaus liūdesio valandose, netekus brangaus tėvelio.

reiškiame gilią užuojautą.

Choro vadovas J. Kačinskas 
ir choro dalyviai-ės

Duosiu pilną išlaikymą. 
Rašyti:

Mary Sarpalius 
611 No. Parkhill 
VVest Frankfort. III. 62*596

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij< 
Programa Naujoj Anglijo 
iš stoties WLYN, 1360 Iri 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.> veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki J :30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausn 
pasaulinių žinių san trauk; 
r komentarai, muzika, da^ 
jos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dovs 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo

nas AN 8-0489. Ten gaun> 
man ir Keleivic.

NENUSIMINKI! £!

Galima pagelbėti sergantiems 
reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-I.EEF RUB mostis dau- 

■ gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus. 

Siųskite $5. gausite vaistus
su nurodymais.

ROYAL PRODIrCIS

o AVAITRAšT I S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir at'irai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius be« kuk'ūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
”NFnRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamfšk-iCT mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų ben lradai !.-iu I,-ei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 

Adresas:
7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690. (hieher, CAN ADA

SLA SUS1VIEM.U.11AS
LIETUVIŲ
AMERIKOJELf.o

•'.snrbKlK^ ofr-'.'C « '
SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariarpa,

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizaci.it — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašaipą, kuri yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJiM 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 $10.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gers 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.

ŠIA—AKCIBBNTALS APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubą ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
Iės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street, Ncw York. N.Y. 10001North Sta., P.O. 

Newark, NJ.
Box 9112 
07105

organizaci.it


Kr. 8, 1972 m. vasario 22 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis aštuntas

Vietines žinios
BIRUTE PŪKELEVIČIŪTĖ no Augsburgo liet. dramos.

! teatre Vokietijoje ir Montre.. 
■ alio liet. dramos teatre Ka- 
: nadoje.

i Tarp daugelio vaidmenų 
B. Pūkelevičiūtė buvo Jurga 
K. Borutos „Baltaragio ma-

! lūne“ ir Sonka B. Sruogos 
! „Milžino palinksmėjo“. 1957 
m. ji režisavo eksperimenti- 

' ni dailiojo skaitymo spėk- 
, takli „Baltaragio malūną“, 
1958 m. pastatė istorinę kro. 
niką „Milžino paunksmę“.! 
Taip pat 1959 ii-1960 metais' 
paruošė ir režisavo pirmą-į 
sias lietuviškų vaidinimų! 
plokšteles „Baltaragio malū-

: ną“ ir „Milžino paunksmę“. 
Bostono LB Kultūros klu-į jj yra paruošusi ir pasakų 

, „u susirinkimas bus ateinan- j^joksteliu vaikams.
; tį šeštadienį, vasario 26 d. į

Bostono inžinieriai visada! 7:30 vai. vak.. Tarptautinio k- I ūkelevičiūtė eiles pia- 
susirenka prieš Vasario 16 Instituto patalpose. —287 dėjo spausdinti 1944 metais.

nepriklausomybės Commonvvealth Avė. i U52 m. išleido savo poezi
jos rinkinį „Metūgės“. 1956 

Astuoni la.

Lietuvos vėliava prie miesto 

valdybos rūmų

vakarą praleisti su Birute
Pūkelevičiūte.

Komp. Julius Gaidelis a-; 
komponuos Birutės Pūkele- 
v ičiūtės melodeklamacijai. !

I
Buvo susirgęs A. Neviera 'i1
Albinas Neviera buvo pri. 

verstas porą savaičių pagu- j 
lėti ligoninėje. Jis jau grižo 
namo ir jaučiasi gerai. i

Religinis koncertas iI1Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje kovo 12 d. 
bus religinis koncertas. Pla
čiau kitą kaitą.

PRANEŠIMAS

FORTŪNA FUEL CO,
470 ADAMS ST. OUINCY

(just fceyond the Hvlianj

KULTŪROS KLUBE

KAS DAR NEATLIKO SAVO PAREIGOS?

Jeigu kas svarbios priežasties buvo sutrukdytas da
lyvauti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo 
sukakties minėjime ir todėl neturėjo progos ten atiduoti 
savo aukos Lietuvos laisvinimo reikalams, tai gali pada
ryti dar ir dabar. Altos skyriaus prašomas Keleivis sutiko 
priimti aukas ir jas perduoti Altai.

L
CITGO

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

MIGHTY-MINI OIL BURNER
1/3 Regular Į 

kSpacel

»»•
up to 
1/2

iFuel Cost|

Inžinieriai minėjo 

Vasario 16-ją.
I

Vasario 16 d. 12 vai. Lie 
tuvos trispalvė buvo iškabin 
ta prie miesto savivaldybės j Lietuvos
rūmu. Vėliava kėlė majoro atstatvmo naskelbimo su- n _ • ”\r i,% . . -t euoiuiyinu pu&Aeioimu su Programoje — Vakaras
pa.aduotojas Sullivan. Jam kakties paminėti. Šiemet jie; su Birute pūkeIevičiūteu .„ .
pasiūlius, kenant buvo gie-l’tai padarė vasario 18 d. Ta_f . _ ____ ’ ; _. R,V^sej0
damas Lietuvos himnas. Vė- me susirinkime Eligijus Su-] Birutė Pūkelevičiūtė—ak-j šeštadienis laimėjo Drau- 
liavą pakėlus, Sullivan pa J žiedelis pasakė šiai progai Į tore, režisierė,, rašytoja — Įg% romano konkurso pre- 
sveikino gana dideli būrį su- pritaikytą kalbą, o Povilas! atvyksta iš Chicagos. { . m’J1 lėmėjo
sirinkusių. Altos skyriaus: Manomaitis padeklamavo ir; B- Pūkelevičiūtė lankė j *’ jaunimo (iiamos kon- 
pirm. A. Čaplikas perskaitė savo žodi papildė gražiais i dramos studiją, Kauno kon-: “ursą su eiliuota pasaka 
majoro White Vasario 16-jai gamtos vaizdais skaidrėse, j servatori'ją (fortepiono kia-j, ukso Z3S1S kun vėliau 

• sę) ir studijavo germanisti-
į Minėjimo susirinkime in-į ką ir žurnalistiką VDU filo-

Vėliavos pakėlimas buvo žirneliai sudeda ir savo au-‘sofijos fakultete Lietuvoje, 
nufilmuotas ir vakare paro-' kas. šiemet jie suaukojo net j Vaidinti pradėjo Kaune Jau- 
dytas TV 4-toje stotyje. $1,670. najame teatre. Vėliau vaidi-

m. jos romanas 
:“ ”• 1970

skirtą deklaraciją. - buvo paversta filmu.
Bostono LB Kultūros klu

bas kviečia Bostono ir apy
linkių lietuvius ateinančio 
šeštadienio (vasario 26 d.)

Pranešame, kad patarnau
jame atsiskaitant su mokės-! 
čių įstaiga (Income Tax! 
Service).

Mūsų Įstaiga A.B.U. Real- 
ty yra 507 E. Broadvvay, So. 
Bostone (prieš Minkų gėlių j 
parduotuvę). Ji atidaryta'^ 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

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

A.B.U. Realty
Telef onas: 269-6198

OUR CUSTOMERS Gn 24 HR. 
BURNER SERVICE

Golde# Platlor
baseboard systeins steam DaavA* A 8 I
and hot water tast iron wet ■011$ 11016(110111 
base boileri.

Plas
Over 40 years experience...Easy budget payment plans

CALL 773-4949 or 436-1204

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“.

COSMOS PARCELS

£XPRES5 CORP.

169 Miibury St

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

jra V lenui tele oficiali jsta«- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog is vVcrces- 
terio j Lietuvę ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkinga L

čia galima gauti į va iriau
siu. importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklieni

, Telefonas: AN 8-2805
br. Jos. J. bonovafl 
Dr. J. Pasakanti/)

i
■ į P £ D J N I S 

CFTOMETRISTAS
i Valandos:
ieno 9 vai rvto iki 5 vai. vak [ 
i Trečiadieniais nepriimama i

*47 BROADVVAY 
South Boston, Mass

Ketvirtis & Co.
—JEVYELERS— 

Lsikrodžiai-Desm antai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
kapsstinga; taisomu laikrodžiu* 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Td AN 8-4649

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

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

Telefonas: 698-8675

>♦******#**##*#*####*#*«####<#♦#**

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. 
?Newton Ue.itre, Mass. 02159;;

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje i 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės Įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaix%& $6.00.

Paštu nesiunčiame.

I

TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd\
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

.-e*#* **#♦.✓##■##•#####*##***#*#<*♦♦♦**#****##*<

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worceater, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam Įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje Įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že-

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kreditus
Pristatymas greitas ir 

gar a ntuot as 
Prekės parduodamos nuže-

momis kainomis. Be to, siunčia- • mintomis kainomis, 
me maistą, pinigus ir galite už-; Galima užsisakyti rublių

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

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

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

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

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

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

susitarimų telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų r« 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6G20

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v.. išskyrus šventadienius tr sekm.

r
i

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

I) A P, A Rf
51®už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

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

□ Krosnies’aptarnavimas
□ Automatinisiįpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662;
[flĮ. »U- OUlL-

už visus kitus indelius moka 54%

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, Įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patnrnauja

Globė Parcel Service,Ine.
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 susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

Dažau ir Taisau |
Namus iš lauko ir viduje. <
Lipdau popierius ir taisau 2 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JON4S STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

Flood Sųuare . 
Hardicare Co.

Savininką* N. J. ALEKNA 
628 EAST 8R0ADWAT 
8OLTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popierce Sienoms

Stiklas Langams 
Vievin* reikmenys namam 

Reikmenys plnmberiama 
raležiea daiktai

.H <:
— nuli .Ūlai’

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu;.

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay

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

1 <.

Dovanu pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais

9—

8—12 V

393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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