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Ar JAV-bes keičia 
Pabaltijo politiką?

JAV konsulo oficialus apsilankymas Lietuvoje ir jo 

priėmimo pobūdis sukėlė mūsų veiksnių susirūpinimą. Tas 

įvykis aiškintas Vais’yLč* departamente. Lsą. — dėl tf 

jokių politikos pasikeitimų nebūsią...

• narys sporto reikalams R. Ottas, narys koncertą reikalams 
Br. Nedvaras ir narys parodos reikalams G.\ aza linskas.

J. Piečaiiis, narvs baliaus reikalams

Kaip jau anksčiau esame Washingtone areli. A; ydas 
rašę, š. m. rugpiūčio 22-24 Barzdukas. Jie turėjo ilgą
dienomis Lietuvoje lankėsi pokalbi su Pabaltijo. Bulga- 
JAV konsulas Leningrade rijos ir Čekoslovakijos sky-
Culver Gleysteen, kuris Vii- rių viršininku Edvvard Hur- 
niuje buvo iškilmingai pri- vvitz. per kurį buvo Įteik- 
imtas miesto vykdomojo tas JAV LB Centro valdy- ____________
komiteto pirmininko pava-į bos memoianduma> \ al>t\-į yym ^ana(j0> Lietuviu Dienai rengti komite ias. >ėdi iš kairės: pirm. A. Kiiėius. S. Piečaitl- 
duotojo A. Vileikio. bei ta- bės sekretoriui \Villiam P. j nė, narys informacijos reikalams Hr. Rudzinska." Stovi: sekr. Br. Staškevičius, ižd. J. šiaučiulis, 
ręsis su vadinamuoju LTSR Rogers.

ministerio ■I
Zenkevi-l

užsienio reikalų 
pavaduotoju V.
čium. ministerijos pirmuoju; 
sekretorium G. Cifculskiu ir tenkinimas 
kitais pareigūnais. į Gleysteen

; žiant, kad konsulo viešnagė

Pokalbyje ir memorandu-1
1 me buvo pareikštas n e pasi’į

tokiu konsulo Javų eksporteriams 
elgesiu, pabrė-

ė sumažins mokesčius
Į&ffiSŠuU pykdyta kaip tik’tuo metu.j- Kaip žinome. Sovietų Sę. 

kada

Teismai pataikauja Tikrai bus saugumo Arabų 11 Jiems slmPatl

Teroro klausimas 
teroro atmosferoje

Tą klausimą svarsto Jungtinės Tautos, apsitverusios 

policijos apsauga ir pačios bijodamos tereristų.

šiuo metu Nevv Yorke su-' zuojantieji kraštai pradžio-
• sirinkusioje Jungtinių Tau- je teroro klausimą norėjo iš- 
Į ty27-joje sesijoje vienas pa* stumti iš darbotvarkės, bet 
, cių aktualiausių klausimų pagaliau jis vistiek liko ne
yra tarptautiniu mastuiski-
Iv.si terorizmo problema. į išbrauktas, kaip vienas ak- 

Reikia pažymėti, kad aktualiausiųjų.
ši Jungtinių Tautų sesija j
vyksta teroro baimės atmos- §ja problema kalbėti už- 
feroje. Jungtinių tautų rū\ sirašė net 125 atstovai iš 135 
mai yra taip policijos sau- jj Qariu. Tai rodo jos ne- 
gojami, kaip dar niekad ne- ,paprastą aktualumą, 
buvo. Visi lankytojai yra i
griežčiausiai tikrinami. Tik-į Debatuose dauginusia kal- 
rinamas ir J. Tautų admb bės valstybių užsienio reika- 
nistracijon ateinantis pas-i lų ministrai.

f ias, kad teroristai neatsiųs
tų bombų. Terorą pakenčiančios ar

jį palaikančios valstybės no-

r

1

jungoje reziduojančio
diplomatinės tarnybos at- kietai 
stovo vizitas Lietuvoje, ku
rios prievartinio Įjungimo Į 
Sovietų S-gą Amerika nepri
pažįstanti, sukėlė pagrįstą 
mūsų visuomenės ir atitin
kamų veiksnių susirūpinimą.

Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas, Dirvos bend
radarbės E. Čekienės pa
klaustas, kas šiam Įvykiui iš-* 
siaiškinti daroma, pareiškė:

”Vlikas yra tuo labai su
sirūpinęs ir per paskutini
pasikalbėjimą su Altos pir
mininku dr. K. Bobeliu šio
mėnesio 9 d. aš jo prašiau, 
kad jis. susitaręs su
atstovu Washingtone. išsi’ 
aiškintų tos kelionės prie
žastis ir tikslus. Kai JAV

kriminalistams j konferencija , \» demokratai aukoja
Nevv Yorko valstijos ir at- Sovietų Sąjunga jau nuo’ NlXOnui 

Lietuvos gyventojai; junga perka didelius kiekius j stovų rūmų bendras komite*! 1966 m. siūlo sušaukti Eu*, _ . .
i kovoja už laisvę, lais-’ JAV kviečių ir kitu javų,! tas ištyrė 1.762 svarbesnes ropos saugumo konferenci-; ™o • jnkimų vajui dau- 

“ ‘ “ “ apie’ kriminalines bylas, kurios ją, kurioje ji tikisi gauti da-! £iau>ia auk_°:ia turtingieji.
dali! buvo sprendžiamos 1960-69. baltinių savo sienų pripaži*. Pav., rugpiučio menesi 12 

• ' nimą. asmenų suaukojo daugiau
' nei milioną dolerių. Jų tai- 

JAV tam siūlymui nebu-Į pe buvo ir Drncan iš Texa- 
vo palankios. Jos siūlė pir-: so, kuris paaukojo $257,000. 
ma sušaukti konferenciją, i Seniau tas pats Duncan rė’

Nevv Yorko mieste 44.7%* kuri turėtų aptarti, kaip su*J demokratus ir kandida- 
organizuotų kriminalistų,' mažinti NATO ir Varšuvosi tui Humphiev aukojo $300, 
patekusių i teismą, buvo iš-į bloko karo pajėgas Europos’ 900.

M teisinta, o tuo tarpu kitų rū-! centre. Manoma, kad Nixono per

vo apsisprendimo teisę ir mokėdama už bušeli 
SI.63. Eksportininkaivalstybinę nepriklausomybę., ty javy ,iepos ingnesj metų laikotarpy. ir

Memorandume Valstybės^0 P? *1-25-51.35 už bušeli, kad didžiųjų banditų ištei-;
patyrė.' nimą.

departamentui priminta lie-i^e.^^a man>ti. kad už tokią 
Į kainą yra supirktas didelis 

tuvių susideginimai, protes’j kiekis/nes sakoma, kad kai’ 
to demonstracijos, jų krūvi- kurie pirkliai iš anksto su- 
nas malšinimas, studentų ir: uode apie galimą javų par* 
darbininkų kalinimai ir visai (5av^m? sovietams, todėl 

tengėsi kuo daugiau jų su

sinta 5 kartus daugiau, negu 
kitų kaltinamųjų

j šių nusikaltėlių—tik 11.5'Ž. j rinkimo komitetas išleis $47 
Gegužės mėnesi JAV nu-‘ milionus.

J tini ar vadinamąjį „išsilais’ 
vinimo kovos“ terorą nuo
grynai kriminalinio. Tokių 
teroi-ų skyrimas ir kiekvienu
atveju jų kategorijos nusta
tymas suparalyžuotų visą
kovos prieš teroristus veiks-* 
mingumą.

Sesijoje kalbėjęs JAV 
užsienio reikalu sekretorius
Rogers reikalauja, kad būtų 
pasirašyta tarptautinė kon
vencija aplamai kovai su te
roru, jo neskirstant Į jokias
lūšis. Siūloma imtis griežtų 
priemonių ne tik prieš tero
ristus. bet ir prieš tas valsty
bes. kurios teroristus globo
ja. Kol kas šią JAV nuomo* 

j nę palaiko apie 50 valsty
bių. bet debatai tuo reikalu 
dar gali tęstis apie tris sa
vaites, kol visi užsirašę kal
bėtojai pasisakys.

priešingas lietuvių tautos: pirkti
nuotaikom JAV konsulo pa-. Dabar tie eKsportenai; q .f nuteis^erns 193 hv. Įsileido ir sutiko dalyvauti! McGovern rinkimų pa
darytas veiksmas. Memoran-Į prašo vyriausybę, kad ji atj j0Se ^uvo pritaikytos leng’i Europos saugumo konferen-! skelbtos liepos - rugpiūčio
dūme tarp kitko sakoma: j leistų juos nuo mokesčio už vjnan^jos |)ausmės_ lvgti- cD°Je» jeigu kartu bus su’pajamos rodo kad jam au-

•pusę gauto pelno. Ar jų pra- ; naj mažiausia bausmė.; šaukta ir konferencija karo i kojama mažesnėmis sumo* 
symas bus patenkintas, dar. g j pavvzdvs iš valstijos pajėgoms Europoj sumažin-’ mis ir kad balandžio mėne-
nezima, bet kalbama, kad! , 1 i <?; rinkimams huvo išlota’ * aukštesniojo teismo teisėjo,u 0 ksieibia

s esąs i Rinaldi praktikos. , T) c c $2.5 mil mažiau, negu Nix’
i Pagaliau Sovietų S-ga SU’ ono perrinkimui.

! 1967 m. i teismą pakliu-1 tiko su JAV siūlymu, ir Nix-
!vo už policininko papilki’; ono patarėjas Kissingens, ginkluoja
• mą Mafijos kapitonas Paul paskutinį Kartą lankydama’, i Vario. Seniau jis jau buvo'sis Maskvoje, susitaręs, kad 

Paskutiniu metu teroris- ' baustas už moters išprievar- minėtos konferencijos ivyksį 
*itai pradėjo suintinėti bom’itavimą. Rinaldi ji nubaudė kltais metais

„Užtat kyla bauginantis ba> Pa>tu Laiiių ralių Iziae-■ tik S250.
lio diplomatams. Londone;
jau žuvo vienas Izraelio am- ke į,. daug kur didieji norės, kad būtų pripažintos Į mųjų Rytų arabų valstybėse.

kriminalistai naudojasi tei’ visos jų užgrobtos teritori-! šiuo' tarpu jie stengiasi 
sėjų „mieiaširdingumu“, jį jos
kartais ir nusipirkdami

„Draugiški posėdžiai, ofi’ 
cialūs priėmimai bei konfe
rencijos su tokiais sovietų finansų departamenta 
pareigūnais Vilniuje negali, linkęs tai padaryti.

musų neiškelti abejonių Hetuviuo-; 
se, kieno pusėje yra JAVį;
vyriausybė, ypač šiuo metu.j paštu 
kada kova už laisvę Lietu-

paskyrė savo konsulą Lenin- voje intensyvėja ir tvirtėja
grade. Į jo geografinę sritį 
buvo Įtraukti ir Pabaltijo
kraštai, tačiau mes buvome 
užtikrinti Valstybės depar’

I
i/ą

Nors Egiptas sovietų ka’ 
'patarėjus“ iš

Londone
klausimas, ar ši viešnagė ne
rodo JAV užimtos linijos į basados tarnautojas, kai jis

tamento, jog tas jokiu būdu 
nekeičia JAV nusistatymo
Pabaltijo kraštų aneksijos 
nepripažinti. Tačiau mes
esame tų Įvykių sukrėsti ir 
iš savo pusės turime daryti
tai. kas Įmanoma, kad tokie 
lankymaisi Amerikos kon-!
šulo prieš tai Latvijoje, o 
dabar ir mūsų tėvynėje nei
mažiausiai nepakenktų mū
sų interesams“.

mėgino atidaryti iš Amster
damo gautą siuntinėli.

Kitur aukų nebuvo, nes 
dabar visi siuntiniai specia-į

ra labai gerai susipažinęspatikrinami. Bet tokių
!sprogstančiu siuntiniu jau; » .•

su Pabaltijo klausimu, pa-! ra5ta daug ‘ne tik Europos, |: 
reiškė, kad sovietų propa^ 0 ir Amerikos. Kanados ir
ganda tą konsulo apsilanky- net Australijos paštuose.

Neabejojama, kad tai ara
bų teroristų darbas.

Pabaltijo valstybių atžvil
giu pakeitimo.“

Edward Huivvitz. kuris y-

mą kreivai išpūtė ir nušvie
tė sau naudinga prasme, jog 
LTSR aukštų pareigūnų da
lyvavimas buvęs tik sovietu turėtų būti interpretuoja-

Tuo pačiu opiu 
JAV LB Centro

Į rinius
Jose gali iškilti ir Pabai-; krašto išprašė, bet jie dabar| Aišku, šioje J. Tautų sesi* 

Taip yra ne tik New V or- tijo klausimas, nes sovietai | bando stiprintis kitose Arti- joje bus sprendžiama ir
daugiau svarbiu klausimų, pu jie stengiasi pa- & 

remti ginklais Siriją ir joje 
ta proga susisukti sau lizdą.

Pakels so?. draudimo
Filipinuose įvestas 
karo stovis

savo

I Pastebėta, kad pastaruo- 
| ju metu Sovietų Sąjunga ga- 
bena i Siriją ginklus lėktu-

Iš jų paminėtini Bangladesh 
valstybės priėmimas i JT.
sovietų siūlomas atominis
nusiginklavimas. J. Tautų 
kariuomenės atšaukimas iš

Filipinų prezidentas Mar-- Yais* Be kJtų dalykų, ten yra pietŲ Korėjos, Artimųjų Ry-
QJ cos visoje valstybėle paskel-'Jau atxezta 11 P? les^ktuvr t kivirčai, pačios organiza- 

‘ mų raketų. Tą Sirijos gink-Kadangi į akeliamos pen- vos visoje valstybėje pa 
sijos ir kiti socialinio drau- bė karo stovi. Kurį laiką bu-! 

, dimo mokėjimai, tai senato vo nutrauktas betkoks susi-' 
finansų komitetas nutarė pa-! siekimas su užsieniu, sustab-

atitiirkamai sui ežisuotas ma-, mas kaip šio nusistatymo 
nevras.. Iš tiesų čia nesą jo- silpnėjimas. Nemanąs, kadi

lavimą savo kalboje pažy- 
ir JAV krašto apsau-

cijos biudžeto apribojimas 
ir kiti dalykai.

Nora dar nežinia, kaip J. 
Tautos galutinai dėl teroro
pasisakys ir ką nuspręs, bet 
jau dabar daugelis valsty
bių kovą su teroristai ėmė 
sutartinai organizuoti. Tam 
reikalui sudarytas tarptauti- 

ir akcijai prieš
teroristus vadovaus išgarsė- 

Anglijos Scotland Yard, 
turįs savo būstinę Londone.

c'i V 1 i i 1 cio c* u uz/eiviliu, MlMdU- 1 1 • T • 1, , , .-i 1 % i gos sekretorius Lairu.dyta spauda, nutildytas ra-lkelti ir socialinio draudimo 
mokestį ir tuo būdu per me
tu
negu

Jeigu tas nutarimas

d i jas ir televizija. Nuodingi dumbliai
s surinkti S6 bil. daugiau, Tuo metu buvo suimta a-' - *,» , f..
;gu dabar. pie 500 Įvairių opozicionie-' AliaMO pOKi uSiy

, rių. Mat, pajusta, kad Mao f 
us Tse-tungo krypties komunis-; 

tai jau rengėsi Įvykdyti per-!
,, x- iki- versmą. Jie buvo surengę

Ji, en, nuomonės, kad čiai, ar kitai, lai,vojo pa- h»»tienHlarbrlaviams po i . ■ 5 k,.^to
«'-• T^“d'rbantls '-angos ministetį.

reikalu,! kio JAV-bių Pabaltijo poli-'Pavcr«t^1.lie*uvių >ntere»a» 
valdybos! tikos pakeitimo , " * * * L \

kio kontakto su amerikie
būtu izoliuotis nuo bet ko- patvirtintas tai nuo sausio

pavedimu, Valstybės depar
tamente lankėsi Centro vai-Į
dybos ryšininkas su V. de-i 
partamentu
Gureckas ir ios koordinato- mu tebėra tvirtas. Konsulą- lūs Valstybės 
rius etniniams reikalams į rinių atstovu lankymasis ne- atsakymas.

JAV nusistatymas Pabalti- šaulio atstovais.

mėnesio tek'ų mokėti dir-

I JAV LB memorandumą1 metus >]o.>0o turės sumo-J™..j:___ _oficia*; kėti socialirio draudimo mo’ s,uo metu prez. Marcos

I Massachusetts ir Maine 
valstijų pajūri yra bangų at
nešti nuodingi dumbliai. Jie 
užkrėtė sraiges, „klemsus.“;
Valdžia Įsakę jų nerankioti I nis komitetas 
ir nepardavinėti.

Giliųjų vandenų žuvys eAlgimantas Pri įos valstybių laisvės klausi- dar būsiąs suteiktas oiiuia’,..... .. ............. .........r’t r , ,, . . ; — -1 - , i ieslJ ‘ denartamento' kesčio 36U (pagal dabarti- paskelbę ir plačią žemes re- sancios neuzkrestos ir vai* 17
j ni Įstatymą moka $594J. ' formą. gyti nepavojingos.
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Laisva valia... Laisvu noru.••

ti su Voldemaru. Taip M.
• Krupavičius su A. Stulginp- 
I kiu atvykę su savo valdžios 
i numatytu - paruoštu projek-' 

įminėjau Čilės rinkimus, kur; tu pas Smetoną, darė jam f 
'Allende ėjo su darbininkais! siūlymą užimti būsimo per-i

Atviras laiškas
Visi nenorime nei politinio režimo, nei kitokios prie- Gerb. Redaktoriau 

vartos, tad skelbiame Žmogaus teisių deklaracijas, kovo
jame dėl spaudos, minties ir žodžio laisvės. Ir, žinoma, • 
džiaugiamės, jeigu prie to laisvės idealo priartėjame, nes • 
tai yra kultūringos tautos nuopelnas ir valstybės garbė.

Rugsėjo 12 d. Keleivio įkj rinkimų, o išrinktas eina 
Nr. 35. skyrelyje ”Ką kiti su komunistais. Paminėjau

versmo ir nuversto preziden 
to postą.“

Lietuva kultūros srity dar 
atsilieka

I

Suprantama, kad tarybinės santvarkos puoselėtojai 
savąja laisve ir savo piliečių "laisva valia“ taip pat netgi 
pabrėžtinai didžiuojasi. Pavyzdžiui. Sovietų Sąjungos 
žmonės dėl busimojo komunizmo statybos savanoriškai
pakelia kaikuriuos dabartinius materialinius trūkumus, 
laisva valia išrenka partijos pasiūlytus valdžios pareigū
nus, laisvai reiškia savo nuomonę apie Vakarų buržuazi
jos imperializmą, jos moralini bankrotą.

Prie tų visų gausių laisvių pridėkime dar ir tai, kad 
lietuvių tauta "laisvu apsisprendimu“ išsižadėjo savo vals
tybės nepriklausomybės ir laisva valia paprašė Staliną, 
kad ją valdytų rusai...

Aišku, visa tai regint ir girdint, kaifkam iš mūsų gali 
atrodyti, kad jau tos "laisvosios valios“ kartais tenai yra 
gal ir perdaug. Mes-galime net aplamai suabejoti visa ta 
gerove ir tarybinio piliečio norų laisvumu. Dėl to tarybi
niai vairuotojai mus kartais bando Įtikinti visai konkre
čiais pavyzdžiais ir mums pažįstamų žmonių liudijimais.

Sakysime, buvęs evangelikų kunigas šernas taip su
sižavėjo taiybine santvarka, kad. sulaukęs daugiau nei 80 
metų, Lietuvos tarybinėje spaudoje laisvu noru išsižadė-

pasisakėte dėl mano jr Kubos Fidel Castro, kad 
straipsnio: "Kur vestų Mc- jis amerikiečių buvo net va- 
Govern laimėjimas“, kuris dinamas Kubos Jurgiu Wa- 
buvo išspausdintas Laisvo- shingtonu, o matom, kur jis 
joje Lietuvoje rugpiūčio 30 nuėjo.
d. Nr. 17.

Dėl prel. M. Kmpavičiaus 
Pirmiausia, noriu nuošir- kurio pasakymu remiatės, 

džiai padėkoti už tokį gerą Senatvėje Krupavičius išsi

rašo.

Savo kandidatūrą atsii- 
1 mu. Tikiu, kad rasite tinka 

__ "Į mą prezidentą iš savo krikš 
/ertinimą manęs, kaip spau- gynė darbų ir Įvykių, ku-{ čioniško bloko žmonių, kaip 
los bendradarbio. iriuose aktyviai dalyvavo ir e^e iadę mmisteų pnmi-

{ veikė. Savo atsiminimuose
Antra, noriu nesutikti su jis rašo apie 1926 metų per- 

Tamstos išvedžiojimais, kad j versmą, lyg nieko apie jo 
1926 metais Lietuvoje ko-, rengimą nebūtų žinojęs: 
nunistinio pavojaus nebuvo.; "Išėjau iš seimo koridoriaus 
Tam pasisakymui sustiprin- vis nežinios sloginamas. Pil- 
ti minite prel. M. Krupari- ko,.idorius žmonių> pa.
eiaus pasisakymą laikrašty' . įsiveržėliu be iokiuf -r----------- "Y?iT o{vP įas? m kovo 18 d nasnJ jsiverzenų, oe jo^U| reiškia, jie perversme ne tik ,

’ • a " - v ’ karišku ženklu, bet mūsų» dalyvavo bet ir vadovavo! -anA< m-;rnonumeryje. Savo pasisakyme kari įalvos ir'kil.pimo dra. <la|yvav0- ^t ir vadovai o
Tamsta sustojate su šiuo.bužiais ir auliniais batais, 
mano sakiniu: "Tik patriotų Nei vieno pažįstamo veido.

Vyt. Jakelaitis "Kultūros, Vis dėlto Lietuvoje trūks*- 
Baruose“ (nr. 3, 1972) pa-j ta koncertų salių, todėl ir 

Toliau Vaitkus aprašo isį tejkė statistinių duomenų? šiuo atveju Lietuva atsilieja 
Krupavičiaus ir Stulginskio, k,;rje pavaizduoja dabarti- nuo savo kaimynų. Lietuvo- 
pasakojimo visą derybų ei-!n,-s Lietuvos padėtį — kul-1 je iš 1000 gyventojų į kon- 
gą su'Smetona. atžvilgiu palyginus su' certus ateina per metus Xįk- •

vidutiniais Sovietų Sąjungos j 250 žmonių, o Latvijoje —
, .T ... r, ,. i 560 ir Estijoje—460, gi Ru- rodikliais bei Latvijos, Esti- .. c- j r -• , ’n e • o. 4- e-i i sijos FederaLneje respubli- jos rezultatais. Statistikos! ?90J

duomenys liečia padėtį 1971 j
m. sausio 1 <1. šiuo metu. at-Į v jakelaitis toliau nusi
bodo, ji nebus žymiai pasi-, fkundžia> kad vadinam»iijninką. Taip gal bus daug 

geriau?

Kadangi Krupavičius ir; 
Stulginskis turėjo savo mi-i 
nisterių kabinetą numatę ii, 
siūlė po perversmo Smetonai! 
užimti prezidento vieta.

i f
<e:tusi. Į klubinių įstaigų srity (kultū- 

! ros namai, rateliai) Lietuva 
j ir vėl atsilieka nuo Latvijos 
Į ir Estijos. Lietuvoje 1971 m. 
Į sausio 1 d. buvo 1462 visų 
i žinybų kultūros namai bei

Teatrų, koncertų srityje,' klubai (miestuose — 116). 
atžvilgiu, Lie-

Ką tie skaičiai liudija?

Teatrai, koncertai

Bibliotekos, skaitytojai, 

knygos
tuva atsilieka. Iš viso Sovie
tų Sąjungoje veikia 538 te
atrai. iš jų 40 operos ir bale
to. Okup. Lietuvoje teatrų 
1971 m. sausio 1 d. buvo 11. į 
Latvijoje ir Estijoje po 9.

jam. Ir dar 1926 m. gruo
džio mėn. 20 d. krikščionių- 
demokratų partijos organas 
"Rytas“ vedamajame rašė:
"Didysis istoriškas Lietuvos 
seimo posėdis“.

"Seimo posėdis, sušauk-

/ J
Anot V. Jakelaičio "Kult. 

Baruose“, ir ši sritis kelia 
‘ susirūpinimą. Tiesa. įsteigta 
! 7,000 visų žinybų bibliotekų, 

Estija pirmauja, nes 100' valstybinėse bibliotekose 
i gyventojų teatruose teko skaito 41 proc. visų gyven- 
| žiūrovų apsilankymų 945., tojų (Sovietų Sąjungos mas-

lietuvių perversmas išgelbė-, Pradedu linkti į tą pusę. kū
jo nuo tos katastrofos“. Ma-' rie mano juos esant bolševi- 
no straipsnio sekantis saki- kais. Nerimas ir baimė pali- 
nys: "Nuverstieji to nenori lo.“
pripažinti ir smerkia per
versmininkus. Jie sako, kad O štai ką tuo pačiu reika-i 

rašo
jo religijos ir net Dievo... Neabejotinai, tas įvykis turėjo) t . saKo, Raa c------r--------------------- ■ nauiam nrezidentui i
— „AritaH iv ititinK. ! ’<>klH Pavojaus nebu»o. Lie- lu savo atsiminimuose rašo, _

tuvoip komunistu laidžia- poetas, rasvtojas kanaunm-:n. L p aslcle-1°1 -eRmanie-c m joje << < n uetuvo- tu Lietuvai,, po lj 
tmwJe Komunistų leidžia Mykolas Vaitkus- nb gruodžio 19 d. 13 vai. 30 je — tik 402. • tenka antroji vieta),mas "Gimtasis Kraštas“ ap- |kas Mykolas Vaitkus. pog_d. ,
rašydamas prof. ą Volde-i ”Besirtiošiant 1926 metų pirmininkas dr. J. Staugai-; Estija pirmavo ir žiūrovui Valstybinių bibliotekų, 
maro bylą, tarp kitko rasoj ^-en? pervers= tis. Atidaręs posėdį, dr. J., vietų skaičiumi: 1000 gy-: viršijančių 25,0.00 tomų fon-
kad komunistai jau turėjo: j krikščionis-demo- Staugaitis perskaitė buvusio ventoju jos teatruose žiūro-' dą, esame tik 72, o Latvijo-

. , -rl - . , - v , | Plan3 Paimtl valdžią Lietu-, k t’ apsistojo visu rimtu- respublikos prezidento atsi- vų vietų teko 4.4. Latvijoje ! je — 95.
spiauae Vakaruose pasilikusius tintos atplaišas, pakarto-, voje į savo rankas ir tam jau k, • / /-j? . . r- • - I__9 6 ir T iefnvnip — 1 b i
tinai ir primygtinai vis pabrėždamas, kad tai darąs laisvu buvo veik pasiruošę.“ mu ’ ausimas ( e an ± a o statydinimo i astą po to pa- j Atsilieka ir knygų leidv-
noru ir tik savo paties iniciatyva. Gerai. Mes patikėjome.: * - . L- • • V - i Lietuva atsilieka ir Sovie-: ba. Lyginant su Estija, knv-
nes Mikucki iš seniau pažįstame. j 19-6 metais pradėjau gy-. ilgy galvojimų ir ieškojimų? 3 ą. 1 ini aau- Sąjungoje buvusio teatru1 gu leidyba Lietuvoje atsŲig-

' v....... -.Buvau tik vai-, apsistota prie buvusio pir-; m?jeimuL Po to renkamas ]ankomumo atžviIgiu _ jol ka maždaug 6-7 mil. bendro '

mus labai sukrėsti ir įtikinti

Poetas .Juozas Mikucms. buvęs komendantas, kalėji
mo viršininkas, kadaise plakęs bizūnu komunistus, grįžęs 
į Lietuvą, laisvu noru su dideliu polėkiu išgyrė tarybinę 
santvarką, išryškino tenykščių mūsų tautiečių laimę, ap-'

po Ukrainos,

Bet to, matyti, dar maža. Taigi, kad būtume jau visiš-• kas ir apie jokį peiversmą
ar jo ruošimą nieko nežino-kai pritrenkti ir galutinai Įtikinti, pastaruoju laiku į mus ,au Kag man g to ,ajko 

iš Lietuvos laisvu noru plačiai prašneko žinomasis kultu- strjg0 ;r pasjnko atmintyje, 
rininkas Juozas Keliuotis, — buv. "Naujosios Romuvos“ Mačiau komunistų būrelį, 
redaktorius, nuoširdus žmogus, tvirtas lietuvis, geras žygiuojantį Laisvės Alėja 
krikščionis ir katalikas, o prie to — dar ilgus metus sovie- su raudona vėliava. Brune
tų kalintas Sibire, o grįžęs taip pat ilgus metus buvęs re- tai garbanotais įplaukais. ta- 
žimui "nekošernas“ ir tėvynėje kone badavęs. me būrely eidami šalia šali

gatvio. reikalavo iš stovin- 
Tiesa, kultūringasis J. Keliuotis savo išgarsėjusiame čių nusiimti kepures. Jų žy- 

straipsnyje nieko nenukeikia. Jis kalba apie tarybinės S™1 niekas jiems netrukdė. 
Lietuvos kultūrinius laimėjimus, apie kultūrinį bendra- 1 as 1S- etuviai stu- 
darbiavimą, apie išeiviškojo gyvenimo beprasmiškumą, dentai rinkosi Karo Muzie- 
apie tėvynės žmogaus laimę ir viltis. Ką ten pasakęs, jis JaVs sodely ir norėjo padėti 
dar patvirtina Petrui Keidošiui duotame interviu, tilpusią- 'ainik3 Pl le Žuvusiems už 
me komunistinės Vilnies š. m. rugsėjo 2 d. laidoje. •L,etuvos la,sv« Paminklo.

į Policijos rezeivas (raitoji 
Ir čia J. Keliuotis džiaugiasi dabartinės Lietuvos pro- i policija) ten mušė studentus 

zininkais. poetais, dailininkais, kompozitoriais ir kitų kū- b- trypė arkliais.. Kraujuoti 
rėjų laimėjimais. Na, tuo mes irgi džiaugiamės; Bet kad ; studentai išbegiojęfc^aš rel
ines vėl nesuabejotume, pabrėžia: "Aš jau sakiau, kad ir j kalas atsii ado Lietuvos sei- 

. me. Buvo kaltinama vynau- straipsms ir interviu mano ilgų svyravimų, svarstymų ir, . M sieževi-
Gerai. Tikime. Be to, dabar jis

ažo knvgu oer metus. Bib
liotekos Lietuvoje aprūpina- 

, mos blogai.
nenorėjo prof. Voldemaro į r -j.-- • ;.' • ' Lietuvos reikalai geresni,
ministerius pirmininkus. i . 0 iau, I)o>ef.ziui PJ ^1? pažvelgus i žiūrovų skaičius'

, ! mnkaujant naujam pirmi- ^kari Juoįe ^akliuose.
"Tos intencijos vedini, su u!’ v\xa s > Taigi operos - baleto teatro

atsirubežiavimu nuo Volde-. z1 en ° nnKlinai- o>eovje ypnju'je saĮs vidutiniškai
maro, nutarė padaryti Sme-, c 0 a s f)val* \e?“ buvo pripildyta 74.1 proc., | ninkn na ’ „ cntonai pasiūlymą, kad po peiJ Išlikos prezidentu išrenka-, muzikinio teatrPQ _? ninkų paruosimas su specia-

mas absoliučia ba sų dau-, G0 .oc (lramog _ Nukelta l 3 pusL
, guma Antanas Smetona, pir- <
• masis Lietuvos valstybės LL3 proc. Tačiau Latvijoje — -
' prezidentas. i dramos teatrai lankomi ge- Paragink savo pažįstamu*

Į *iau (£4 P1(>c-)’Vis dėlto, J. išsirašyti Keleivi. Jo kaina 
Išrinkimas 1 ydimas to-į ^Litinio vadovaujamo Pane-- metams $7.00.

versmo jis užimtų valstybės 
prezidento vietą...“

"Pasiūlymas ir visas rei
kalingas įtikinimas buvo pa-į 
vestas kun. M. Krupavičiui, kjafgJ
jr!?'v?ifftn”'U.’-JUOSpaIy'iasti»kais”valio“ kokiu sei-’i™° seniau pripildoma 98.5
VaitM ” 1F man ~ mas dar”ė ™no ka'^’ "<? pr0C-

girdėjo. (Seime tautininkaiį _ . .
“Toi’-r. j • i ' turėjo tik 3 atstovus. Reiš-i metais visuose Lie

Tarp. kad dar gera. anka- kj3;Jkad viska tvarkž kl,kš_ tuvos teat.-

griausmmgais entuzi- vėžio dramos teatro sale jau

Kultūros specialistu

ruošimas

Esąs pagerėjęs bibliotėki-

tokai prieš perversmą, visi h 
keturi ėjom pas Smetoną da
ryti jam siūlymą — po per
versmo užimti prezidento 
vietą. Einant buvo tvirtai

cionių
P.Ž.).

demokratu blokas : 1.38 mil.
u.ose pabuvojo 

žiūrovu.
i

aplinkybių rezultata
net manąs, kad jo redaguotos "Naujosios Romuvos“ 
bendradarbiai — "savo kūryba ir veikla padėjo vystytis 
ir klestėti Tarybų Lietuvos socialistinei kultūrai“. Gali bū
ti ir tai. O kad jau visiškai jo laisva valia patikėtume, jis 
savo draugams, gyvenantiems užsienyje, dar prideda:

"Noriu jiems taip pat pasakyti, kad viską, ką aš da
rau ir rašau, ką kalbu ir galvoju, pagimdyti gilaus įsitiki
nimo dėl gimtosios Lietuvos kelio teisingumo...“

Ačiū. Dabar, visiškai neabejodami jo "laisva valia“, 
nuoširdžiai sveikiname laimingai sulaukusį 70metų!

Bet mums čia pat ima atmintyje vaidentis ir kiti mū
sų tautiečių laisvos valios pavyzdžiai.

Mušimo ir saugumiečių agitacijos nepalaužtas drąsu
sis jūrininkas Simas Kudirka, rizikuodamas susilaukti 
mirties sprendimo, laisva valia sovietiniame teisme reika
lavo Lietuvai nepriklauso? bes ir nužengė į katorgą.

Praradęs sveikatą, po 15 metų kalėjimo laisvės kovo
tojas ir Mordovijos lagerio kankinys Simutis savo laiške - - . . _ .
sovietu vyriausybei laisva valia nenusilenkė savo kalinto-: tūkstantinės demonstiantų minios. įeikalaudamos ie u- 
jams į vai laisvės ir apšlakstydamos savo krauju gimtosios žemes

čium. Prof. A. Voldemaras, .-i'- . . . 1laikomasi ir vienų antriem 
pagyrė M. Sleževičių, kad kalama, kad jokiu būdu ne- 
turėjo drąsos ateiti į seimo Voldemaro prie
posėdi. Tas yra aprašyta: į dovavimo kabinetui 
knygoje Mykolas Slezev.. . „ bažn Pri

ėjus prie Vytauto bažnyčios, 
pasakotojas su Vailokaičiu 

As savo straipsnyje apie pasiliko ant Nemuno kranto.' 
McGovern prisiminiau Hit-ltaip vadinamos cimbraus- 
lerio atėjimą į valdžią de-! kos, o kun. M. Krupavičius 
mokratiniu keliu, ir niekas', su Stulginskiu nuėjo pas 
tada turbūt netikėjo, kas vė- j Smetoną į butą. Mums išsi- 
liau vyko Vokietijoj ir jo skiriant, Vailokaitis juos pa- 
veikimo pasėkoj kitur. Pa- lydėjo su įspėjimu nesusiriš-

cius

prieš religinę priespaudą raštą sovietų vyriausybei ir J. 
Tautoms, rizikuodami susilaukti represijų.

Protestuodami prieš rusą okupantą laisva valia viešai 
susidegino Romas Kalanta. V. Stonis ir K. Andriuškevi
čius.

Taip pat visiškai laisva valia užliejo Kauno gatves

Naujai išrinktas preziden
tas daro priesaiką, kurią pri
ėmė Ekscel. Arkivysklpas 
Metropolitas Skvireckas.

Vilniuje pagausėjo Valst. 
filhai monijos simfoniniai' 
koncertai. 1971 m. jie turėjo 
34.2 tūkst. klausytojų. Tais' 
metais visoje Lietuvoje tų; 
koncertu buvo 3105.

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA/

GANA TO JUNGO

Prezidento priesaikos mo
mentas nepaprastas, iškil
mingas. jaudinantis ir giau-. 
dus, daugelio atstovų ir pub-j vos gerovei ir josios lais< 
likos akyse ašaros. Taip pati vei.“ 
nepaprastai jaudinantis bu
vo momentas, tuoj po naujo 
Respublikos Prezidento iš
rinkimo, kai ji pradėjo svei
kinti seimo, kariuomenės ir
visuomenės atstovai. Atsto
vui M. Krupavičiui sveiki
nant naujai išrinktąjį prezi
dentą ir linkint jam Dievo 
pagalbos, stiprybės, ištver
mės ir ištiesus jam ranką, 
Ministeris pirm. prof. A. 
Voldemaras jų dviejų drau
giškai suglaustas rankas su
spaudė savąja ranka, lyg
simboliškai jungdamas di
džiam tėvynės darbui jų as
menyse tautininkų ir krikš
čionių demokratų visuome-

Remiantis aukščiau pami
nėtu. aš labiau tikiu tuo pa
čiu Al. Krupavičium ir ki
tais, kurie rengė perversmą 
ir buvo įvykių eigoje, o ne 
tais jų pasisakymais, kada 
senatvėje nebenori atsimin
ti įvykių, o nori būti šventes-
niais už šventuosius. Taip 
pat. matydamas Hitlerio,
Castro. Allende ir kitų ke
lius, tikrai tikiu, kad Lietu
vai buvo pavojus. Todėl bi- mentuotas Kipro Bielinio atsi- 
jausi, kad ir Amerikos gyve-į 
nimas nepasisuktų ta kryp
timi. nepriklausomybės 1917-1920 m..,

Paskutinis — trečiasis — doku-

•- i

!

minimų tomas. Jis liečia mūšy

Reikšdamas
j akmenis.

Dėl laisvo apsisprendimo tardytojų išmėsinėti į kalė-! šiais atvejais nei mums, nei Lietuvoje gyvenantiems i nes, lyg suburdamas tas dvL
jimus nuėjo kunigai A. Šeškevičius, J. Zdebskis, P. Bub- tautiečiams nereikia jokių papildomų įtikinėjimų, kad čia. tautiškas jėgas viename j>a-j
nvs, prieš tai visi išdrįsę tarti savo laisvą žodi okupantui, suminėti mūsų žmonių žygiai yra tikrai atlikti ir laisva • sii\ žime, kad taip gūžiai j

valia, ir savo noru, ir dėl gimtosios Lietuvos kelio teisiu- jau vyko ir esam tiku truks
..i..,. -r i- ' iv toliau nniziMii'siMi T ipIih iiL(i<uiiu17,000 Lietuvos žmonių laisva valia pasirašė protesto gurno, tiktai gerokai kitokio, negu J. Keliuocio minimas

Red. pastaba:
mes sumišome

pagarbą.
P. Žičkus

Kitą kartą 
prie šiame

: kovas ir nepriklausomos Lietu-t
i vos gyvenimo pirmuosius metus.
i

Knyga gaunama Keleivy, Dar

bininke. Drauge ir pas kitus

reikalo. j knygų platintojus. Kaina $5.00.

f
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Maram Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIMO NEVHKIA, 

TO NIEKAS N1PKIK1A.

KANADOS NAUJIENOS

• Padėkos šventės savaitgalyje, spalio mėn. 7 ir 8 d.

XVUI’ji Kanados Lietuvių Diena

ATSI ŠAUKIMAS 

JAUNIMO PETICIJOS REIKALU

MONTREALYJE
ŠEŠTADIENJ: Krepšinio rungtynės 12

Antrojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso tlidie 
ji įvykiai jau praeityje. Iš keturių kontinentų, iš keturio*; ra$tų 6 tomai 
likos valstybių suvažiavę, pasisėmėm daug žinių ir užsian

i pedijos leidėjas J. Kapočius' 
Į ir A. Lileikis. Greta jų buvol 
loterijai dovanomis apkrau-i 
tas stalas, tarp jų ir J. Kapo-Į 
čiaus dovana — V. Krėvės

Aikštėje ir patalpose skar* 
deno garsintuvai, pranešėjai 
R. Jokubauskas ir A. G lodąs 
nuolat informavo publiką

SaIl<\Que Į Vienas pagrindinių Jaunimo Kongreso darbu dar! aPie amą ir 9}X)rto var-‘
t Vak‘ JameS yra neužbaigtas. Tai Jaunimo Kongreso komiteto paskelb-1 ž>bM eigą Jie buvo gen ir

toji JAUNIMO PETICIJA, kuriai dabar turime skirti t labai naudingi. Pranešėjų:

gažavom naujiems uždaviniams. Dabar, sugrįžę į gyvena-
, OA . T i mąsias vietas ir trumpai pailsėję, turime ryžtis užbaigti vai. ou min. Lu i . • v . . ... ..« ---- g-™—’—- - ——— v ma. mili. r-a • * *•

\ Šalie High School, 140 - 9th Avė., La ““^yvesnius užmojus ir ruožus naujiems.

Lyng High School, 5440 Notre Daine St 
Wost Montvcnl

SEKMADIENĮ: Iškilmingos pamaldos — katalikams 11
vai. Šv. Kazimiero bažnyčioje, 3426 Par- 
thenais Street ir Aušros Vartų bažnyčioje,
1465 De Seve St.. Montreal; evangelikam 
11 vai. 30 min. Lutheran Church, 3594 
Jeane Mance Street, Montreal.
Aktas ir koncertas 3 vai. Plateau salėje,
Lafontaine Park. Montreal.
Jaunimo pobūvis 3 vai. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

DALYVAUJA: Toronto, Hamiltono ir Montrealio spor
tininkai, Montrealio dailininkai, Aušros 
Vartų parapijos choras, Hamiltono mer
gaičių choras „Aidas“ ir jaunimo meni
niai vienetai: Montrealio "Gintaras“, To-j mi jungtis i ši darbą, 
ronto „Gintaras“, Delhi „Palanga“, Lon-' 
dono „Rasa“.

Išleidžiamas XVIII=sios Kanados Lietuvių Dienos 
leidinys ir Dienos programa.

savo dėmesį ir pastangas. Turime angažuotis ir kitus jung* stalą puošė 3 labai gražios;

Balvs Sruoga

ti į Jaunimo peticijos parašų rinkimo darbą. t statulėlės.— tai sporto var-!
' žybų laimėtojams dovanos.

Jaunimo peticija siekiame atkreipti pasaulio, o ypa- Taip pa* buvo dalinama Pir-
tingai Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus. Kurto mosios Lietuvių Dienos pro-
Waldheimo dėmesį į nesibaigiančias sovietų vykdomas giama, kurios viršelį puovė
represijas pavergtoje Lietuvoje. Mus skatina mūsų brolių Bostono Lietučių 1 autinių
ir seserų atviras pasipriešinimas, ju laisvės šauksmas, ku- ’V i'am 11,10 h'a‘»niųjij 

. • • • .1-5 • * - - - grupe.ris įpareigoja dėti visas pastangas jungtis kovon uz žino- 1
gaus ir tautos teises pavergtoje Lietuvoje! j Programa pasidėjo 1:30

vai. VI. židžiūnas pasveiki- 
Todėl, atsikvėpę nuo didžiųjų praeitos vasaros dar* no susirinkusius ir pakvietė 

bų. iš naujo pasiryždami skelbiame Jaunimo peticijos pa- apygardos pirmininką A. 1 knyga, kurioje apie 100 au- pats. atsilikęs nuo varomų 
rašų rinkimo vajų! Kreipiamės į visus laisvajame pašau*; Škudzinską atidaryti Pirmą*! toriu rašo apie poetą ir dra- kalinių kolonos, jau nebetu
lyje gyvenančius lietuvius, o ypatingai jaunimą, kviesda- ją Lietuvių Dieną.

h, Po atidarymo kalbos nau
joje gražiai įrengtoje aikšte-

IŠEIS KNYGA APIE BALI SRUOGĄ

Jau atiduota spaustuvei pasitraukti i Vakarus. Jis

maturga Rali Sruogą. Ta rejo jėgų i Vakarus pasi’ 
knyga Vus apie 500 puslapių.! traukti ii\ rusu kariuomenės

Informacija: Kanados Lietuvių Dienos Komitetas,! 
1465 De Seve St., Montreal 205. Que., telefonas 766-5827,' 
o atvykus į Montrealį. šeštadienį informacijos centras1 
veiks Aušros Vartų parapijos salėje, telefonas 768-0037.

Lietuvių Diena — solidarumo pareiškimas ir puiki

Parašus turime rinkti visur, vpač kitataučiu tame..... ..... , ..., , . x. , ,, . - A , u-- • leje prasidėjo krepšiniodarbovietese, mokyklose ir universitetuose, prie bažnyčių, ruJnęt ta,į lietuvių ir 
i ir parduotuvių, parengimuose, gatvėse ir kitur. j krepjinio k„mantių. i

Jos išleidimu rūpinasi 
Vanda Sruogienė.

d r. surastas. 
Vilnių.

buvo grąžintas į

Ret ramybės nerado ir čia. 
mirė '1° -šeima buvo pasitraukusi. .. ... . i Lietuviams vadovavo Algi*! 1947 nL snaIio 16 d. Taigi ? Vakarų Vokietiją. Lietuvo-

Jaunimo peticijos komisija, atlikdama parašų rinki*į manUs Skabeikis. o latviam' mjrė vos 51 metu amžiaus, V komunistinis režimas rei- 
mo koordinacinį darbą, palaiko ryšius su visais Jaunimo į Reinis Galins. Žaidimas bu-j turėjęs būti pačiame pajė- kalavo- ^ad kurtų pagal par- 
metų komitetais ir Jaunimo kongreso ryšininkais. Ragi- vo gyvas ir kietas, buvo iri gurne. į tijos liniją. Dėl to Balys

gražių ir jaudinančių mo-Į 1 Sruoga daug kentėjo, ir to-
Dėl ‘ ‘

Prof. Ralys Sruoga gimęs 
1896 m. vasario 2 d.

name kreiptis i vietinius JK-so talkininkus, kur bus teikia-
proga aplankyti roontrealiečius ir susitikti visos Kanados • ma informacija ir dalinami bei surenkami peticijos lapai. mentų, Pirmą puslaikį lai*; Dėl jo ankstyvos mirties kios moralinės sąlygos pa- 

j Arba kreiptis į Jaunimo peticijos komisiją adresu: mėjo lietuviai, antrą latviai, kalti rudieji ir raudonieji skubino ir jo mirtį, 
j 2100 S. 49 Court, Cicero, III. 60650. j i okupantai. Naciai ji 1943.

Iš 'u 12 973 810 an°-lu kil-! ' ir trečią, lemiantį,— laimė- m. pavasarį Įgrūdo į Stutt-' Didesnės JAV lietuvių ko
mės 5.793 650 prancūzu kil-1 Visi raginami jungtis į parašų rinkimo darbą. RyžkiJ j° lietuviai. Galutinis rezul- hofo koncentracijos stovyk- lonijos turėtų kiek pajėgda- 
mės ir 2.800.850 kitokios kil*' mės surinkti 500,000 parašų. Savo parašu ir parašų rinki* tatas 42:41 lietuvių naudai.( lą., Iš ten jis išsilaisvino, kai ■ mirties 25 metų sukaktį, 
mės (vokiečių — 561.085, mu protestuokime prieš Lietuvos pavergėją ir lietuvių tau-
italų — 538.360, ukrainiečių tos naikintoją!
— 309,855 ir kt.).

VALDŽIOS PARAMA 

LIETUVIŲ ISTORIJAI

Kanados vyriausybė lei
džia 20 leidinių seriją apie 
ten įsikūrusias tautines atei
vių grupes. Europos išeiviai 
daugiausia ir prisidėjo prie 
Amerikos žemyno sukultūri
nimo, jo gyvenimo lygio pa
kėlimo.

JAUNOJI KARTA IR SLA‘

S. Michelsonas, rašyda- • 
mas Keleivy apie paskutinį*; 
jį ŠLA seimą, paminėjo, kad; 
vienas iš seimo atstovų pa-- 
klausęs prezidentą, kas atsi*; 
tiks su SLA kapitalu, kai į 

visai sumažės nariui 
skaičius? Į

Prof. Romas Vaštokas,
Trentono universitetu antro* 
pologijos skyriaus vedėjas. | 
gavo iš federalinės Kana- b * 
dos vyriausybės $6,500 Ka
nados lietuvių istorijai- 
rašyti.. '

KANADOS GYVENTOJAI ims mūsų jaunoji karta.

Po rungtynių Brocktono vokiečių kariuomenė turėjo mos atžymėti BalioSruogos
’ parapijos choras, vadovau* r __ _______ _
! jamas komp. Juliaus Gaide-;!«• 1 • 1 1 x j •Jaunimo darbas ir širdis — lietuvių tautos ateitis! j lio, padainavo keletą daine- iatvajtės, ir pergalės vaini* LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

lių. Choras dainavo lauke 
Antanas Kizlauskas, i pakilioj vietoj prie tinklinio

Jaunimo peticijos komisijos pirmininkas ; aikštelės. Gal būt. pii mą

; kartą lietuviškos dainos ai* 
į dėjo Mairionio Parke ir jo 
Į apylinkėje. Po dainų į krep
šinio aikštę įžygiavo 50 marLietuvių diena gerai pasisekė

kas atiteko latvaitėms.
Turime Lietuvos žemėla

piu — už 50 centų, už $2.50 

ir už $3.50

(dieninis V

Krepšinio laimėtojam do
vaną (statulą) paaukojo 
Brocktono Amerikos Lietu-! (sulankstomas) 
vių Tautinė Sandara, tihkli 
nio vyrų laimėtojams dova
ną aukojo So. Bostono Lie-, 
tuvių Piliečių d-ja ir tinkli- J
nio moterų laimėtojoms —
LB Bostono apylinkė. Dova
nų įteikti buvo pakviesti tų 
organizacijų atstovai — P.

I
. • v 1 gaspalvių jaunuolių būrys.

Lietuvių B-nės Bostono a- jose H oreesteno) 10 vai. ry> Tai nenuilstančios veikėjos
j pygaros Pirmoji Lietuvių to buvo pamaldos uz zuvu-

Prezidenta? P. Dargis at- Diena rugsėjo 10 d. Mairo- sius kovose dėl Lietuvos Onos Ivaskienės tautinių šo*
sakęs, kad tą kapitalą per*! nio Parke Worcestery grą-į laisvės didvyrius ir mirusius, kių sambūris ir kartu Wor-

žiai praėjo. Ji buvo daug bendruomenininkus ir kle* ^s^yyje naujai Laimos -------- --------------
garsinta. Keleivyje parengi-į bonu dėka buvo pasakyti Eauhukonytės suorgamzuo* viščinis, S. Drevinskas ir A 

• pritaikyti ,a sokl« )-rn,I>e' Buvo maI°- Matjoška.

nu žiūrėti į gražiai tautiniais
1971 m. gyventojų sura’- Nežinau, ar tuo atsakymu; mų kalendoriuje daugiau nei 1 Lietuviu Dienai 

šymo duomenimis, Kanada S. Michelsonas buvo paten-jpusę metų kartota ir J. Son* pamokslai
turėjo 21,500,000 gyventojų, kintas. Man ir po to atsaky*; ’ * i rūbais pasipuošusį ir leng* Pinigais Lietuvių Dieną

mo klausimas palieka neaiš-į ^.os c e a nemaža s raipsne-. Lietuviu Dienos išvakarė- vai ir ritmingai šokanti lie- parėmė‘šie asmenys ir jiems 
kus. M”! Keleivyje_ isspausdinta. guvo aU(i,.jngas ir tuvišką jaunima. ’ , priklauso didelė‘padėka:

grasinantis, bet į rytą a psi*!(Atkelta is 2-tro pusi.)

LIETUVA KULTŪROS 

SRITY DAR ATSILIEKA
turime organizacijų, kurių

! narių skaičiui sumažėjus, 
’ likusieji nariai pinigų likutį 

liuoju viduriniu mokslu. To-' pasidalina.
kio išsilavinimo biblioteki’’
ninku turima 25.2 proc., ir SLA narių skaičius kas- 
čia Lietuva jau susilygino met mažėja, o jaunuolių ma- 
su Latvija ir Estija, bet dar žai teistoja. Galima prileis- 
atsilieka nuo Sovietų Sajun- kad po kurio laiko jame 
gos vidurkio (41.2 proc.). beliks du tr.vs šimtai narių ir 
Pasirodo^ net 15.8 proc. bib- keli milionai dolerių kapita- 
liotekininkų Lietuvoje netu- lo- Ar šaunuoliai turės 
ri net bendrojo vidurinio SLA likviduoti ir ta jo 
mokslo. Be to. ypač lėtai au* kapitalą pasidalinti? Ido* 
ga bibliotekų darbuotojų su mu< ka sako tuo reikalu įsta- 

tvmai? Ar jie nedraudžia

Drauge ir Darbininke P. 
Tai opus reikalas, vertas, žičkus gražių ir raginančių 

rimto dėmesio. Juk mes jau;žodžiu nepagailėjo, o P. Viš
činis ir St. Minkus radijo
bangomis per lietuviškas kfeiUntet(-, .ne(Kiu Sakas, j
valandėles Lietuvių Dienos vėliau it jis aprimo 
programą kartojo ir ragino nebebuvo įkyrus, 
visus gausiai dalyvauti.
Worcesterio bendruomeni- 
ninkai. apylinkės pirm. VI. Į

ramino, ir buvo graži ir sau-į Pertraukos metu vyko do- garbės rėmėjai — J. Bak-
lėta diena. Vėias po naktinio ,v.^n.4 ^aukimas- Kiekvienas šys, L, Baranauskienė, A.
siautėjimo iš ivto dar blaš*: tlkeJ.osl ^.nors 1?inĮe.tl’ M Barulis. R. Bielkevičius, H 

ne visus laime aplanke. į čepas, O. Ivaškienė. J. Ja*
., . nuškevičius. kun. A. Miciū- 

i Po pertraukos prasidėjo , Mika!auskas. r. Pa.| 
I vyrų tinknnio varžybos tarp ]iulis j Ras..s f. Stapulio.

Tau nrieš 19 valanda nraJ'’etUV'S ,r ' koma.n<!’J: menė, A. škudzinskas, P.
dėio riXi= .'',Xosdalv- ^’va-buvok,€ a lr smu?,aI Viščinis, J. Rentelis ir M. 
remnnk.t. . . am p,^ 0 pergale svyruojate Subatj

. . 7- ti- Lietuviams vadovavo Vy-'T PI »V1 LI n ■mo.'
. ! rėmėjai — K. Adomavi-tautas Eikmas. o latviams-

v’a1 ir svAo ai.

iri

žtdžiūno vadovaujami, Lie-;Pa,.ko a;kštė :.r;,ipildė ma-'
tuvių Dienų ne tik spaudoje! fi o kas vėliau atvyko .. , . .
ir a-sisaukimais garsino, bet! . T i ~ c,us’ A- Anonulionis, A.dar ją i Worcesterio miesto' ’au m'-unose vatvė. Laks Freunanis. Pirmą pus- An(iriušienė K Račanskas
250 metu sukakties ““ ir ^tn!> & ShoD ai^ėie- ’ h5T?°. . A. Baika. S. Baltušis. .1. Baš

ų ■ ■ J Maironio Parke niekad nėra! antrą latviai 15:7 ir trecią kauskas g. Eiva> v Endria
buvę tiek d aust svečių, paša*1 hetuviai 15:13, rezultatas-—

2*ju kamuolių persvara lie- nas, P. JancausKas, S. Kaz
mo programą įrikiavo, ir 
Lietuvių Diena amerikiečiųaukštuoju mokslu skaičius. fA1"?1- Ar .Pe . ,

(Lietuvoj jų esama 5.1 pro- "kvidacijos nariams suma*, spaudoje ir radijo bangomis 
cento, o Gruzijoj — 20 9 ,r ar nenumato apjun- J buvo garsinama. Brocktono
proc.). j#™.? kelhl panašių organi*i seselių piknike 500 lapelių! ĮUrįjį'^7 (jarbo

! zacijų? ' !- ---- r _ — I j fe
Lietuvoje, pasak Jakelai

čio, visai
ir šokių---------------------------- .
vadovų, pučiamųjų orkestrų PaaisK,ntų 
dirigentų, estrados atlikėjų LA .
ir orkestrų vadovų, muzeo- _ __ __ { Lietuvių Dieną buvo daug
logų, etnografų, archeolo*:
8U- } Už nosies ne tik jaučius parapijos bažnyčiose (So. i prie knygomi.* apkrautų sta-j laikį laimėjo latvaitės, ant-

kė pirm. K. Adomavičius.
Pirmą valandą prasidėjo 

į pietūs. Virtuvės darbininkės 
Mėsa.

tuvių naudai. lauskas, A. Keturakis, č.' 
. Kiliulis, B. Kriščiukaitienė.

VYRAI IR MOTERYS, 
KURIE KALBATE 

LIETUVIŠKAI!

NAI JA PROGA DIRBTI 

NEKILNOJAMO TURTO 

TARPININKAVIMO 

SRITYJE

Mūsu organizacijoje sėk
mingai dirba nevienas, mo
kantis kurią nors kitą kal
ba. Ju metinės pajamos yra 
$15.000__ $35.000.

Mūsų pardavimo opera
cijos yra tarptautinės,'turi
me daugiau nei 120 ofisu 
įvairiuose kraštuose. Būti
na žinoti pardavimo pa
grindus ir laisvai kalbėti 
(ietuviškai. Be to. jums rei
kės dažnai keliauti. Visa 
kita išmoksite, susipažinę 
sa mūsų darbo metodais.

Mes esame vieša bendro
vė. tarime 04 metu patyri
mą ir milionus investavę 
mūsų programai vykdyti. 
Mes galime pasiūlyti pui
kiu proeu rimtai galvojan- 
tiems vyrams ir moterims, 
kurie mėgsta dirbti ir suge
ba bendrauti su žmonėmis.

Ju yra mūsų centrinėje 
būsinėje Newtone, Cape 
Code ir New Hampshire. 
Informacijų rašykite ar te- 
lefonuokite:

LEONARD CORVIN, Vi- 

ce-President

\ & R ASSOCIATES. Ine.
Newton Corner, Mass.
0215S
Tel.: (617) 969-3200

Moterų tinklinio varžybo- J- Kuodis, B. Meižienė, E. 
tarp lietuviu ir latvių Pauliukonienė. P. Plikšnys.'

~ ‘ " Vasiliaus-
j kienė ir O. Vilėniškienė.

•j v • i P° kirčio kamuolys kažkaip a šį darbą į* nusjsuj{(iavo j priešingą pu

sę. Vėliau varžybos pagyvė* —— ---------------- ----- ----- 4-
Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $7.00.

išdalinta, ir 300 raginančių; su įpūstais ir kiti ^rgaičių pradžioje dažnai P- Vaičaitis. T.
dl? n^ama Bū‘>i ]abai kad' buV° išsiuntinėta Pa;i valgiai buvo greitai sudoro-
ūsai nenio^iama dainų §L^ * y -skinems asmenims, prašanti ti, ir reikėjo katilus su nau-j
kių haudies ansamblių . • * ,ąi Lietuvių Dieną paremti fi-i jomis gėrybėmis į darbą i*'

(E) į vedžioja.

nansais.
jomis gerv 
kinkyti.

Kieme buvo įruoštas kny-; jo. ir kamuolys daugiau 
melstasi. Keturiose lietuvių'gu pardavimo kioskas, ir į klausė žaidėjų. Pirmą pus-

_  - Bostono, Brocktono ir dvie-,lų sėdėjo Lietuvių Enciklo^rą lietuvaitės ir trečią vėl
•I b k t •( I 1 i'llli I
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Iš okupuotos Lietuvos
i

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Liaudies priešas-Stalinas
1879 m. gruodžio 21 d. — 1953 m. kovo 5 d.

(Tęsinys)

Iškilmingai sutiko

Dvidešimtojoje Olimpia
doje Bavarijos sostinėje 
Miunchene iš Lietuvos daly’
vavo 8 sportininkai. Rugsė-! Klaipėdoje, Nidoje ir Kre-

certus, kuriuose dalyvavo ir 
solistai dainininkai bei šo
kėjai.

Dalis tų koncertų buvo

jo 12 d. jie grįžo i Vilnių. 
Aerodrome juos pasitiko 
aukšti valdžios ir miesto pa
reigūnai, sveikino ir linkėjo 
„toliau siekti aukšto meisb

tmgoje.

Palangoje Gintaro muzie
jaus (buv. Tiškevičiaus rū
mų) terasoje klasikinės mu-

riškumo. sėkmingai ginti ta- zikos koncertų ciklą „Nak
rybinės Tėvynės garbę pa
čiose atsakingiausiose tarp
tautinėse varžybose“.

„Pirmą kartą Lietuvos 
sporto istorijoje net du Ne
muno krašto olimpiečiai iš

ties serenados“ atliko kame
rinis orkestras, kuriam diri
guoja Saulius Sondeckis.

Nelaimės dėl alkoholio

Lietuvoje 1971 metais, pa
kovojo aukso medalius. Tai į gal suvestą statistiką, eismo 
TSRS krepšinio rinktinės, nelaimėse žuvo 7&1 žmogus, 
kapitonas M. Paulauskas iri Iš viso buvo 4799 eismo ne- 
irkluotojas V. česiūnas. kar= Į laimingi Įvykiai ir 4428
tu su dušambiečiu J. Loba- 
novu nugalėjęs dviviečių ka
nojų plaukime. Sidabro me

žmonės buvo sužaloti. 

Nustatyta, kad 1640 ava
daliu apdovanota N. Sabai- i kaltininkai buvo vai

ruotojai. Be to, pasirodė.

Karui prasidėjus, kaip tvirtina Chruščiovas. Stalinas 
buvo Kaip beprotis, pasimetęs ir iKSiganuęs, tarsi Hitlerio 

‘ uznipnouzuotas tnusis. Kui į laiKą jis visai nesiKiso j Karo 
vedimą, tvirtindamas, Kad viskas esą praiasta, oet pama
žu, Anglijos ir AmenKos padrąsintas, vėl atgavo pusiu- 

. svyrą, jis galvojo, kad Anglija norės jam atkeršyti ir pa
liks jį vieną pnes Hitlerp nes jautėsi to uzsipemęs. Di
džiausiam nustebimui taip neatsitiko.

Stalinui daug padėjo ir Hitlerio pagrindinės klaidos. 
Napoleonas žygio į Rusiją metu nepaskeibe baudžiavos 
panaikinimo, civilinio karo metu Rusijos generolai nedrį
so skelbti žemes reformos ir laisvo tautų apsisprendimo 
šūkių, vis dar kovodami už vienintelę neuaiomą matušką 
Rusiją, o Hitleris, blogai Rozenbergo patartas, nepaskel
bė kolchozų panaikinimo, nes planavo juos atiduoti kaip 
dvarus užsitarnavusiems naciams. Nacių pasaulėžiūra ne
leido panaudoti demokratinių sūkių: religijos laisvės, tau
tų išsilaisvinimo ir savivaldos Rusijai. Tarp pat Hitleris 
laikė slavus menkaverčiais gyviais, marino uaou karo be
laisvius ir tuo privertė juos desperatiškai priešintis.

Tuo tarpu Stalinas atgaivina seną pansiavizmo idėją, 
suorganizuodamas „Pansiavizmo komitetą** su gen. Gon- 
čarovu ir sekretoriais Mochalevu bei Nazarova. Be to, 
Hitlerio žygis buvo paruoštas paskubomis, pykčio prie
puolyje. neaprūpinant kariuomenės šiltais rūbais, nepri
taikant žiemos sąlygom transporto, kas, pav., su „snovvmo-

Trumano knygoje „Years of Trial and Hope“, II tomo psl., 
399. taip rašoma apie kiniečius komunistus: „Gen. G. j 

i Marshailas prisiminė keletą susitikimų su Mao Tse-tungu 
j ir su Chou En-lai savo misijos Kinijoje metu. Jis pasakė,
’ kad vieną kartą Chou pietų metu pareiškė Marshallienei 
pabrėždamas, jog nėra jokios abejonės, kad jie esą mark
sistiniai komunistai ir kad jis nepatenkintas asmenimis, 
kurie juos vadina agrariniais reformistais“. Vadinasi, 
„diplomatas“ Hurley netiki, ką jam sako patys kiniečiai 
komunistai, o tiki Stalino-Molotovo apgaulingomis paša 
komis...

(Bus daugiau)

BELAISVIŲ TAUTŲ 

BALSAS

Pavergtųjų Europos Tau 
tų Seimo posėdis Įvyko Nevv

ATSILIEPIMAI APIE 

SPAUDOS DIENAS

Lietuvių žurnalistų s-go: 
valdyba rugsėjo 16-17 die-

Yorke rugsėjo 19 d. Tai yra,; nomis Adamkų Tabor Far-
tą pačią dieną, kaip ir Jung
tinių Tautų Generalinės An- 
samblėjos rudens sesijos pir
mas posėdis.

Vienas iš pagrindinių dar
botvarkėje Įrašytų klausimų 
buvo V. Sidzikausko. Lietu
vos Laisvės Komiteto pirmi
ninko, pranešimas: „Pasku-

moje surengė Lietuvių spau
dos ir radijo darbuotojų su
važiavimą. Keleivis dėl di
delio atstumo ir laiko stokos 
ten savo atstovo neturėjo, 
todėl savo akimis nematė ir 
ausimis negirdėjo, kas ir 
kaip ten vyko. Taigi tenka 
kitais pasikliauti.

ROMANAI

tė, pasiekusi 800 metrų bė
gime šalies rekordą“.— raišo 
Tiesa rugsėjo 13 d.

Paminklas tarybinei armijai

Krvžkalny (plentų Šiau
liai - Tauragė ir Kaunas - 
Klaipėda sankryžoje) pasta
tytas paminklas taiybinei 
armijai. Pasak Literatūra ir 
Menas žurnalą, „tai lietuvių 
tautos dėkingumo kariams 
išvaduotojams simbolis, mū
sų menininku sukurtas iš 
bronzos, granito ir stiklo“.

Paminklo kompleksas už
ima net kelis hektarus ploto. 
Skulptoriaus Broniaus Vyš
niausko sukurta jaunos mo
ters 8 metrų figūrinė skulp
tūra stovi ant aukšto pjedes
talo. Ji granitiniais laiptais 
jungiasi su žemiau esančia 
iškilmių aikštėje susimąsty
mo vieta. Čia granito sienoj 
iškalti keturi bareljefai — 
pėstininko, jūreivio, lakūno 
ir partizanės. Paminkle yra 
ir mauzoliejus su dail. Kazi
miero Morkūno vitražais.

kad net 1065 vairuotojai i - , ., u .. ... .
vvkdė sunkius eismo nusi-1 blIes KuslJ°s Zlema £'aleJ° paversti patogesne puolimui

kaip vasara, nors žygiui i Vakarus ir Lenkiją buvo ilgai ir 
rūpestingai rengtasi. Nestebėtina, kad gen. štabo viršinin
kas Franzas Haldens pasipriešino tam Hitlerio žygiui ir 

Kasmet 13-15 tūkstančių'buo o nušalintas, o vėliau pateko j koncentracijos stovyklą. • m. atkakliose kovose, su 
girtų vairuotojų patenka Į Į Antra vertus, Stalinas padarė svarbių laikinų nuolai- Raudonąja armija ir sovietų

kaitimu
kos.

dėl alkoholio ita-

tiniai Įvykiai okupuotoje Kol kas apie tą suvažiavi-j 
Lietuvoje“. .

Prelegentas priminė klau
sytojams, kad nuo pirmosios 
dienos, kai sovietai okupa
vo

limą teskaitėme Draugo 
Naujienų atsiliepimus.

Drauge rugsėjo 19 d. Ge
nas iš redaktorių rašo, kad

Pranas Naujokaitis, PA
SISĖJAU ŽALIĄ ROTĄ,
232 psl., kaina $4.00.

Jurgis Gliaudą, BRĖKŠ
MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00.

Vacys Kavaliūnas, AIDAI 
IR ŠEŠĖLIAI, premijuotas 
romanas, 234 psl.. kaina $5.

Birutė Kemėžaitė, SU
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
psl., kaina $4.50.

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

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

Alpis, romanas, autorius 
Kazys Karpius, 227 psl., kai
na $5.00.

Andrius Valuckas NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 

Į psl.. .kaina $3.00.
Andrius Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS. II tomas,
428 psl , kaina $4.00.

Jurgis Gliaudą, LIEPS-Lietuvą (1940.VI. 15), j suvažiavime dalyvavę apie 
prasidėjo pasyvusis ir akty- 100 asmenų iš Įvairių vieto-'NOS IR APMAUDO Ą3O- 
vusis lietuvių pasipriešini- vių, bet daugiausia iš Chica-. ČIAI, premijuotas romanas, 
mas okupantui. 1944-1952 gos. „Redaktorius atsiuntė, Į 304 pusk, kaina $4.00.

atrodo, mažas skaičius mū-; 
su laikraščiu. Kiti mūsų laik-j

Birutė Pūkelevičiūte, — 
RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS,

237eismo prižiūrėtoju rankas. • du. Jis pradėjo garbinti tautinius karo didvyrius, kelti saugumo ginkluotomis paj‘ė- rasčiai buvo korespondentų premjjuotas romanas,_ —' ■—' __ - ~ W v y-. < • I B f I i l f I I 1 —- _X , - X — -__ _ _ _ __ _ _ —— — _ — 1 — —. _ — — * _ —
Pernai žymiai padaugėjo au-' švento tautinio karo praeities pasiaukojimus, leido aticla- 
to nelaimių skaičius dėl gir- ryti cerkves, uždarė bedievių laikraštį '’Baebožnik“, o to 

laikraščio redaktorius ir bedievių organizacijos pirminin
kas Jaroslavskis perėjo dirbti karo propagandai, ėmė 
šaukti, kad naciai nori išnaikinti pravoslavų religiją... 
Pašnabždom čekistai paleido gandus, kad po karo bus pa

gomis žuvo per 50.000 Lie 
tuvos partizanų.

Pasipriešinimas tęsėsi ir 
vėliau visose gyvenimo sri
tyse, o ypač pasireiškė 1970- 
1972 metais: kun. Antano 
Šeškevičiaus, kun. Juozo

atstovaujami arba visiškai psi.? įaina $5 O0.
neprisiuntė savo atstovų“, ! D. - • oi tikim,,Tr ii-, • •- - • i Kazys rlacenio. PULKIMKalbėta apie išeiviu . įV-,

, T. ANT KELIL-... romanas iš
lietuviu apsilankvmus Lie- , yL ,. .* . . kun. Strazdelio gyvenimo,
tuvoje, apie i j tomas 200 ps., k&a ^.00
skaldymą ir vienybę, iškel- U tomas 160 ps, kaina $2.00 
tos musų jaunimo ir lietu-.

tų vairuotojų kaltės kolcho
zuose. Be to. padidėjo ne
laimės ir dėl traktorininkų 
kaltės. Paaiškėjo, kad be
veik 90 proc. traktorininkų , . „ , , . , __  ___ ____
buvo girti... . naikino kolchozai ir bus pravesta žemes reforma, taip pat zdebskio kun proS|,ero vybės išlaikymo problemos. Anatolijus Kairys, IŠTI-

i būsią laisvi linkimai— Bubnio veikla ir jų teismai. Pasakyta karčiu žodžiu va- KIMOJI ŽOLE, 254 psl. ro-
Tai padėtis, apie kurią 1 ' ' ‘ ‘

Vilniaus vidaus reikalų mi
nisterijos autoinspekcijos 
viršininkas V. Vaitašius kal
ba, jog su ja taikstytis ne
galima ir ji kelia rimtą ne
rimą. Tokiu nusiskundimu

Tiems 
tams. buv

centrinėms manas> kaina $5.00. 
organizacijoms, diskutuoti k <tr. Tarulis, VILNIAUS 

kaina
,___ v___  _ v pau- miRKstais viršeliais $3.15.

didėjo dvigubai. Pasižymėjusius kovose, ypačipolitrukus, Kudirkos, Vytauto ir Graži-'dos problemų, kaip tai jos kietais viršeliais $3.75, 
skubino apkarstyti medaliais, pakelti jiems laipsnius,' iš- nos Simokaičių ir kitų. __ 'tolimesnio išlaikymo gali- Nemunas teka per Atlan-

įs, kurie susiprato netikėti tiems lėkštiems me'‘17,054 pasirašytas memo-’ dovaujančioms 
o pasiūlyta kitokių malonių, ypač kariškiams bu- l andumas Kremliui ir Jung-. organizacijoms, 

vo palengvintois sąlygos stoti Į komunistų partiją, kas tinėms Tautoms, bėgimas iš II PLJK reikalai. Tačiau ak- RŪEAS, 495 psl., 
užtikrino jų ateities karjerą, ir partijos narių skaičius pa- sovietinės priespaudos Simo tualiu lietuviu išeiviu spau- minKŠtais viršeliais

buvo ir prieš kelerius metu< £arbinti Juos spaudoje, per radiją ir kinus. Priešingai, tie, i . Protesto ženklan suside-i mybės. o taip pat spaudos e- tą, Vytauto Alanto 5 nove-
skirtumas tik tas kad ju da-' kurie Padavė nelaisvėn, buvo palaikyti krašto išdavikais : ginimas Romo Kalantos, V.; tikos, moralės, objektyvumo lės, 263 psl.. kaina minkštais
bar jau žymiai daugiau j ir jiems pagrasinta po karo sunkiomis bausmėmis, o jų f Stonio ir K. Andriuškevi-į klausimai nebuvo paliesti, viršeliais $3.00, kietais $3.50

('E) į šeimos, ypač nelaisvėn patekusių generolų ir karininkų, • «aųs. d emonstmcijos Vii- • nors jie rengėjų programoje A . romanas, antra
• * * ' buvo tremiamos Sibiran. Į nlu,^ 11 Kaune su daWbe į ir buvo įrašyti“. , s j ,

’ Pirmomis karo dienomis Stalinas sušaudė kelis va-!aie' ^' ' „Tačiau reikia pasanyu pgj, kaina $5.00
karų fronto generolus — D. Pavlovą. V. Klimovski. N. į Visi reikalavo laisvės sau,! tiesą, kad spaudos dienų 
Kličiną, G. Oboriną, — o žuvę — v : religijai, Lietuvai.
čalovas. Kirilovas, Ponedelinas
vikais. ir visos jų šeimos ištremtos, nors tikrasis nepasi- j 
sekimų kaltininkas buvo pats Stalinas. I

Kaunietis kompozitorius 
Benjaminas Gorbulskis yra 
laikomas vienu produktin- 

Skulptūra, susimąstymo ginusių lengvosios muzikos 
kompozitorių šių dienų Lie
tuvoje. Tik pernai jis sukū-Į 
rė 37 dainas. Jau 15 metų 
jis bendrauja su poetu Vy
tautu Blože. Tai vadinama 
kūrybinė draugystė.

laida, parašė J. Gliaudą, 406

vieta su bareljefais, mauzo
liejus su vitražais, graniti
niai laiptai ir kiti paminklo 
elementai bei reljefas suda
ro Kryžkalnio monumento 
ansamblį, kurio architektū
rinio sprendimo autorius v- 
ra arch. Vytautas Gabriū- 
nas.

Tai dar viena lietuvių me
nininku talentu pastatyta 
svetimiems dievams šven
tykla...

Koncertai Palangos 

vasarvietėje

! Juozas Švaistas: ŽIOB

RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio Kun. M. Sida-

! rengėjai dėl kažkokių prie 
i Išklausęs prelegento pra- j žasčių nesuprato spaudos 
; nešimo PET Seimas nutarė:! konferencijos esmės ir pras

ti mes, neisigilino i jos ruošj. jynyičtaus gyvenimo, 2o3 psl., 
* * J - j kaina $2.50.1. Raginti Antrojo pašau-

Anglai ir amerikiečiai skubėjo gelbėti bėdon pate-Himo karo sąjungininkus, Į būdą. Buvo daug ginčy 
kusi „pasaulio genijų“. Harry Hopkins pats rašo. kad jis H a^aill valstvbes, kad vers- tasi ųamais ausimais, 

tu ---- ,L“ c,*‘------ —’■"*prižadėjo Stalinui lėktuvu, tanku, sunkvežimiu, ginklų, Ua Svietų Sąjungą gerbti
-v • i. 04. r i Lietuvos valstybes, vienos isrubu. maisto ir kt.. nes Stalino armija, anot Chruščiovo,'

pirmųjų karo aukų, suvere-

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 

SEIMAS

Malonūs tėvynainiai.
Mums didelė garbė nuo

širdžiai jus kviesti i Tėvy
nės Mylėtojų dr-jos seimą, 

( šaukiamą š. m. lapkričio 12 
d. 2 vai. popiet Sandaros sa- 

’ Įėję. 840 W. 33rd St., Chica-
Pastačius naują koncertų' 

salę, šią vasarą koncertų čia Į 
buvo pakankamai ir aukšto 
lygio. Juos pradėjo valsty
binės filharmonijos simfoni
nis orkestras, kuriam diri
gavo J. Domarkas. Tuose 
koncertuose dalyvavo ir so
listai Virgilijus Noreika. Va-! .. , . ... ,
CVS Daunoras ir keli iš kitur Paramos bažnyčioje kunoj 
atvykę. Tokių koncertų bu- klebonauja kun. J. Bucevv 
vo 9.

goje.
Tėvynės Mylėtojų 

D-jos Valdyba

KATALIKŲ PAMALDOS 
UŽ ŽYDUS

Nashua, N.H., lietuvių

buvo karui blogiau paruošta, kaip caro armija, nors dvi
dešimties m.<etų laikotarpyje bolševikai laikė visą kraštą 
ubagiškose sąlygose, kad tik galėtų apsiginkluoti prieš 
kapitalistus... Praktiškas Stalinas paklausė Hopkinsą: 
„Ko jūs noū-ite.už tai?“. Hopkinsas išdidžiai atsakė: „Nie
ko.“ Toks atsakymas Stalinui tik padidino Įtarimą, kad 
čia slepiasi kažkokia didelė apgavystė...

Amerikiečių santykiuose su Sovietų Sąjunga pagrin
dini vaid meni suvaidino JAV žvalgybos paruoštas memo
randumas apie pokarinę Europos santvarką, kuriame bu
vo nurclyta. kad Anglija bus perdaug nusilpusi, netekusi 
kolonijų ir jėgų. o Sovietų Sąjunga bus energinga, veržli, 
domimuos Europą, todėl reikės su Stalinu būti išimtinai 
draugiškiems ir stengtis visus kluasimus spręsti galimu 
kompromisu ar net nuolaidomis, ypač atsižvelgiant Į tai 
kad amerikiečių kariuomenė neturi intereso pasilikti Eu
ropoje. T’as memorandumas buvo vadovas aukštiems kari
ninkams ir politikams. Jis paaiškina daugeli Stebėtinai 
nesuprantamų Įvykių. Apie tai pasakoja gen. maj. Ken-

numą ir nepriklausomybę 
bei reikalautų, kad Sovietų 
Sąjunga atitrauktų savo 
ginkluotąsias pajėgas ir ad-į parašė net ilgą straipsnį — 
ministracini aparatą iš šios Tuščia spaudos konferenci-

O j Vacys Kavaliūnas. KAL* 
neišsiąiškinta tai, kas turėjo j NŲ GIESME, premijuotas 
būti išsiaiškinta.“ j romanas, 201 psl., kaina

Bet mišiose suvažiavimo į $2.50.
dalyviams „susirinkusieji j Aloyzas Baronas; VlENI-

gražiai giedojo“.
Naujienos rugsėjo 19 d.

valstybės teritorijos. < ja. Daug pylos duodama su-
2. Apeliuoti i Jungtiniu !vaziavlrno organizatoriams. 

Tautu Generalinę Ansamb-! Konferencija, .girdi, būtu 
lėją. kad ji pavestų Šios pa-;^alėiusi būti naudinga, jei- 
saulio organizacijos orga-j organizatoriai būtu tin- 
nams ištirti visus Sovietų, karnai tą konferencija suor- 
Są.jungos ir jos patikėtinių | ganiza,ve. Girdi, „konferen- 
nusikaltimus prieš JT char- ’ cijos organizatoriai nė nasi- 
tos ir Visuotinės deklaraci-1 mokvti nenorėjo, bet pamo- 
jos dėl Žmogaus teisių nuo-j kyti“.
status, kaip išvardinta ra-i__ ___________________
nori e.

neth Stroiig knygoje „Intelligence at The Top“. psl. 298,
,,,, - on' r\pasikalbėjime su gen. Bedell Smith.cius, rugsėjo 20 d. buvo at-? .
laikytos mišios už Olimpia-

(E)

STAMFORD. N.Y.

Geri žodynai

SI MEDŽIAI, 117 psl. Kai- 
1 na $ 1,50.

Vytautas Vclertas, UPĖ 
TEKA VINGIAS, romanai
332 psl., kaina $3.50.

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

Vytautas Volertas, GY

VENIMAS YRA DAILUS,

romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psi., kai
na $2.50

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

Aitvarai ir giria, Jurgio
; Anglų - lietuvių kalbų žo-

Knygų apie Lietuvą paroda dynas, V. Baravyko, 590^ psl j
apie 30.000 žodžių kaina $6.1 Gliaudos romanas . partiza- 

Miesto bibliotekoje birže’’ lietuvių-anglų kalbų žo-' nų ^veiklos, 254 psl., kaina
lio mėnesio dvi savaites bu-i dynai, redagavo Karsavi-; $4.50.

Kitas generolas, specialus prez. f'. 1). Roosevelto pa
siuntinys Kinijai, o kartais ir pas Stalin.ą gen. maj. Pat-
rick J. Hurley, anot Harrry Trumano, tvirtino, jog „Sta- . T. v- • u i • - t ai o oatza
liną-; laikn<rt Himtn žndžin“ ęituUn.. ,o 1 V ; + vo knvgu apie Lietuva ang- naite ir Šlapoberskis, apie j Aloyzas Baronas, P/aVA-

užpirko Raiph Du-' apšvietė, Kta jS —rtl J^STk^u s!S i 5U P9’- pS'-

, o Molotovas dar papilde, kad Kinijos komunistai tesą ag- niais j Lietuviškai angliškas žo- $2.50, kietais
Valstybinis pučiamųjų in-1 Lietuvių katalikų bažny- Jūriniai r-eformistai, ir iš to generolas padarė išvadą: Parodą surengė ir globo- dvnar, Vi’iaus Peteraičio, ii Vėjas lekia lyguma, romą.

strumentų orkestras surengė, čioje tai gal bus pirmosios —-kinieči ai komunistai faktiškai nėra komunistai, jie šie- jo J. Valiusaitime n A. V ji-' laida, daugiau Kaip 3C.OOG nas. parašė Aloyzas Baro-
7 pramoginės muzika kon ' mišios už žydų vėles kia demokratinių principų“ Tiesi*»g komiška, kada prez ružiene fodžin, 5S6 psl.,kaina $7.00. nas ki.in? $4.00,

Penki koncertai buvo
Maskvos simfoninio orkest-į inin us* 
ro, kuliam dirigavo K. j 
Kondrašinas.

doje žuvusius Izraelio spor-

Mišią? 
cette.

vūi i O.
viršeliais
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

M AI KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Lietuvoje rusų vykdomam buvo išsiuntinėta virš 50 
genocidui angliškai kalban- laiškų vietos lietuviams, pra- 

Iš L. Bendruomenės veiklo* čiai visuomenei priminti per šant paremti Lietuvių Dieną, 
i abi vietos radijo stotis buvo pasiskelbiant jos programo-* 

Vasarios metu organiza-' transliuojamos tai progai je.
I cine veikla paprastai sulėtė-i pritaikytos anglų kalba pro- * **
ija arba visai sustoja. Ši vay gramos, perpintos lietuvis- Spalio 28 d. Romuvos
sara buvo išimtis. Chicagoje j komis melodijomis. Progra- Parke Brocktono apylinkė

J Įvykęs II PLJ Kongresas ir „„u......... .....................rengia chrizantemų balių.
Tautiniu šokių 'šventė su-'

BROCKTON, MASS.

mos buvo paruoštos apylin. Bus vakal.įenė, veiks 
kės pirmininko, talkimnkau- ‘trauKe tuKstancius jaunuo- • . jaunuoliam^ Dovilei Ei- baia&> ūkiams gios>

liu ir žiūrovu iš visu konti’i - Y. - • . , 1- puikus orkestras. Be to. buslių n ziuiovu i> visų Konu į valtei ir Petrui Bizmkauskui
nentų. Abiejuose parengi- (sūnuj), 0 technikini darba valša^ ir kit<iki naivairi muose Brochtono jaunimas atHekant Lietuvių Radijo J^mai kitokį pajvan d
buvo gausiai atstovaujamas. Valandos Laisvės Varpo ve- 
Kongrese Brocktonui atsto- dėjui Petrui \ isciniui.

’vavo Jonas ir Dalia BielkeviU __ į
ičiai, Irena činčvtė. Dovilė, Rugpiūčio mėnesi Jauni-

. Eivaitė ir Kristina Jančaus-; mo kongreso vadovybei bm. Bilietai ($0 auka asine- 
kaitė, o Šokių šventėje akty-1 vo Papildomai dar pasiųstaj niui 1 bus gaunami Brockto- 
viai dalyvavo Asta Baškaus-' parašų po peticija Jung-j ne pas valdybos narius, Bos- 

tiniu Tautų generaliniam tono I ietuvių Pil. dr-jos klu- 
sekretoriui Kurtui Waldhei- be- Nonvoode pas Adomą 
mui ir $26 kongresui aukų, Tumą. Smulkesnė programa 
surinktų buvusio Talkos ko-, bus paskelbta vėliau, 
miteto nario Adomo Tumo-.
iš Nonvodo. Iš viso kongre-i KOVA SU NARKOTIKAIS 

ui pasiųsta $1.241 ir atsto-; SOVIETŲ RUSIJOJE

kaitė, Nida Beržinskaitė, Vi
da Čepkauskaitė ir Genė 

į Plonytė.
Iš LB apylinkės vasaros 

veiklos paminėtina: Tragiš
kųjų birželio Įvykių minėji-
mas — gegulingos pamaldos: vu kejioįej skirta $506. 
už žuvusius Sibire, kalėji-'
muose ir partizanus, kurių' hugsėjo 10 d.

Apranga — vakariniai rū
bai.

Maironio ’ 1 Skietų S-gos
respublikoj Sovietu Rusijojmetu šv. Kaz miero'pa a ,i' Parke Sh^ut? prie WorV ^™o,

ios klebonas kun. Pet as testerio įvyko Pirmoji Lie- paX?ia narttodku va,^' 
. . . . tiivn pnu air paieigoja natKotiKu& varto-

— Žinai, Malki, atėjau išvesti prezidentą iš narni
pas tave pasiginčyti apie po- nės politikos i pasaulinę are- 
litiką. . ną. d ogui jis pasirodo Peki-

i ne, Maskvoje, tegu paspau-
— O koks reikalas mud’ džia rankas su komunistų

viem, tėve, ginčytis apie po-‘vadais, tegul išgeria su jais
litiką. kai nei vienas iš mū- šampano ir pasitaria apie
sų nekandidatuoja i prezi-* . , .
dentus? i geresnius santykius, apie

'(pasaulinę taiką ir gerovę.
— Ale galim pasikalbėti Niekas netikėjo, kad Ameri-

apie tuos, Maiki, kurie runi- kos prezidentas galėtų tai 
‘ja Į Vašinktono viršūnes vi- padaryti, kad jis surastų ke- 
som keturiom. Man norisi lią Į prie ų stovyklas ir žmo- 
žinoti, katras jų tose lenktyn nisk’ai su jais pasitartų. Ste 
nėse suklups — McGovern. bejosi tuo Amerika, ir stebe- 
ar Niksonas? i josi pasaulis. Naminė politi

... „ . x i ka buvo pamiršta — pamirs-— Nixono sansai pasta- , , * ,x . . . 1 _. tos demonstracijos, pamirs-

, Šakalvs pasakė gražų tai ‘“7 Dlena’ su,™«ta ALB 
dienai pritaikytų pamokslą.! Bostono apy«ar,los.
giedojo komp. J. Gaidelio’ Brocktono apylinkės vai- nesigydvs, bus gydomi* mo
vėdamas parapijos choras, dyba prie Lietuvių Dienos verstinai narkomanu cent. 
uors jau ir buvo atostogose, prisidėjo užprašydama pa* mose
Keletas vietos organizacijų maldas vietos parapijos baž-
oamaldose dalyvavo su vė' nyčioje, pakviesdama šv.; j^oj kas Sovietų S-goje 
iavomis. tik vietos Taiyba Kazimiero parapijos chorą narkomanų dar nėra tiek 
kvietimą dalyvauti neatsi- atlikti dali meninės progra- daug, kiek alkoholikų, bet, 

-lePė- : niOs ir gaudama iš Sandaros matyti, ir šis oavojus didėja,
, klubo taurę krepšinio rung’ todėl išleistas ir toks griež- 
, tynių laimėtojams. Be to,' tas Įstatymas.

— O ką tu žinai, ką Mc
Govern darytų, jeigu būtų

jancius savanoriškai gydy-* 
tis, o tie, kurie savanoriškai 

s gydomi pri- 
omanu cent-

ruoju metu žymiai pagerėjo, 
tėve; bet jeigu jis bus išrink
tas. tai kreditas bus ne jam, 
o jo vyriausiam patarėjui 
Kissingeriui.

— Kodėl?

tas studentu šaudymas ir pa 
miršta, kad kalėiimuose te- 
bpcpdi oolitiniai kaliniai. A 
inie tai ian niekas ir neką! 
Ba Bof kalBarna anie didvy
ri Nixoną. Kalbama, kati. 

' ačiū jam, Amerika jau par-
— Todėl, tėve, kad dėl davė Rusijai kviečių už mi 

jo politikos Amerikos visuo- li(>nus doleriu ir būsianti pa- 
menė buvo prieš ji nepalan- dalyta prekybos sutartis ii 
kiai nusistačiusi. Tą aiškiai gjems metams. Rusija pirk 
parodė protesto demonstra- cjanti Amerikoje masinas, c 
cijos dėl Vietnamo karo pie- Amerika gaus iš Rusijos Į-
timo ir dėl žiauraus tų de* vairiu žaliavų savo pramo
monstracijų tramdymo, dėl nei Džiaugsis Amerikos fai

i

siniu areštu. Laimėti rinki-1
studentų šaudymo, dėl ma-i meriai kad Rusija perka j

, . . . . . kviečius; džiaugsis darbi-mus tokioj atmorferoj ponui, ninkaį> Rad tu,.& darbo> „ 
Nixonui nebuvo vilties. Net ka itaIistams bus ,inksma 
atzagareiviskas Darbo Fe-; kad turėg (| jau , To
deraciios vadas Meanv bu=' ,•: , .. i dėl visi kalba ir spauda ra
vo pasisakęs pnes ji. Bet da-: . , , . , .1 Y 1 įso, kad rinkimus Nixonas
bar jis persivertė ragožium < laimėsiąs švilpdamas, 
ir atsistojo už Nixoną. Be j
abejo, ji paseks ir kakiuriej---- Jeigu taip. Maiki, tai ii
unijistai. Ir aplamai, visuo-; aš balsuosiu už ji. Balsuok 
menės nusistatymas pasta-: ir tu už ji.
ruoju laiku palinko Nixono
pusėn. — Ne, tėve. aš balsuosi r 

už McGoverną.
— Šitokią permainą, tėve, 

sumanipuliavo vyriausias i — Kodėl? 
prezidento patarėjas, apsuk-1
rusis žydiškos kilmės Kis-. — Jis man geriau patin- 
singeris. į ka.

išrinktas prezidentu?

— Aš žinau, tėve, kad Mc
Govern karui priešingas, ir 
jis prižada, kad, išrinktas 
prezidentu, per 90 dienų iš
trauktų iš Indokinijos visas 
Ameiikos karines -pajėgas, 
nepaisant, ką sakytų Penta
gono militaristai. I

— Tai kodėl tu rokuoji, 
kad McGovern nebus išrink
tas? •

— Todėl, kad Nixonas 
laugiau išreklamuotas.

— Tai kodėl McGovern 
nesireklamuoja?

\
— Reklama brangiai kai

nuoja. tėve. o jis neturtingas 
vyras.

i
— Ar jo frentai jo nepa

rėmė?
I

— Ir ’jo šalininkai netur
tingi, tėve. O kapitalistai jo 
neremia, nes jis ne jų plau= 
ko žmogus. Va, ir šiandien 
^kaitau "Nevv York Times“ 
pranešimą, kad yra vienas 
lalvkas, kuris dabar Wa- 
-hingtone gerai atrodo, tai 
Nixono kampanijos fondas, 
i kuri milionai ritasi, kaip

pašmeruoti. Tas ir žudo Mc- 
Soverną. O kas tuos milio= 
nūs ritina Į milonieriaus 
Nixono fondą? Juk ne dar
bo žmonės ir ne tokie skur- 
džiai. kaip mudu’. Tuos mi- 
honus ritina milionieriai, 
\ixono draugai, kuris Vieb
name naikina komunistus, 
štai, tėve. kur šuo pakastas. 
Kapitalistai remia Nixoną.
nes jis gina jų interesus. O 

Nesuprantu. Maiki. kod — O kodėl nepatinka Nix-! kaip su McGoyernu? Kaip 
kiu būdu jis galėtu toki ste-! onas? Ar nosis p»-rilga? ! atrodo jo rinkimų fondas? 
bukla padaryti? ‘ ‘ i ' Jis Jau skSsta skolose, sako

As bijau, tė' e, kad. laR‘ tas pat laikraštis.
— Jis padarė tai savo ap-j rinkimus, Nixonas ga-: 

sukrumu. Matydamas, kad lėtų Įsivaizduoti, jog visuo-1 
prezidento prestižas namie; menė pritaria jo kalingai čia nieko nepadaiysim. Ziu- 
labai nusmuko, jis numatė,Į P°btikai. ii jis galėtų tęsti resime. ką linkimai paio^ 
kad reikia keisti gaires _ i Indokinijos karą dar toliau dvs

- Na, tai mudu, Maiki,

Paaiškinimas visuomenei apie

PODAROGIFTS, INC.
Mes esame VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri yra 

išskirtinai Įg.iliota VNEšPOSYLTORGo priimti ir sfąsti 
DOVANŲ užsakymus giminėms Lietuvoje ir S.S.S.R.

PODAKOGIETS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje, kuri siur-ėia DOVANŲ užsakymus Į VNEšPOSYLTAR- 
Gą be jokiu tarpininkų, bankų etc.

PODAROGIFTS, INC. yra VIEN INTELĖ firma Ameri
koje. kuri priirrta užsakymus PREFERENTIAL ROUBLE 
CERTIFICATES — SPECIALIOS PIRMENYBĖS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIM AMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai 
per VNEŠPOSYLTORGą, aukštos kokybės prekės gaunamos 
specialiose VNEŠPOSYLTORGo krautuvėse ir prekių sandė
liuose daugelyje didelių miestų Lietuvoje ir S.S.S.R.

■ PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje VNEšPOSYLTORGo autorizuotu priimti užsakymus 
BUTAMS.

PODAROGIFTS. INC. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje. kuri gaui a VNEšPOSYLTORGo paskyrimą AUTOMO
BILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

Šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamų 
tučtuojau. Tai yru šie modeliai:

ZHIGŪLI - VAZ 2101 — $321 1.00, MOSKVICH 112 IZH — 
$3155.00. MOSKVK H 408 IE — $3033.00, ZAPOROZHETS 
-ZAZ 968 — 82026.00, —jeigu jau nebus burę anksčiau par
duoti.

Kas 5 rruas ateina—tam pirmam paturnaujama!

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai 
prie mūsų prisijungusiai firmui:

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC.
723 AValnut Street. Philadelphia, Pa. 19106

PACAGE E XPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, Nevv York, N.Y. 10019

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
4>i8 Madison Avė., Floor 21 st,

ar i iesioginiai Į mūsų vyriausią ištaigą:

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

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

Būkite tikri, ka I padnodute savo užsakymus tikrai autorizuo
tai firmai.
PASKUBĖKITE MUMS DUOTI SAVO DOVANŲ 

UŽSAKYMlIS KALĖDOMS -DABAR!

f

JAU SPAUSDINAMAS

•KELEIVIO“ 1 9 7 3 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 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jj užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway

So. Boston, Mass. 02127

Jaunystes atsiminimai

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato. Seimo nario, mi* 
nistro Vlado Požėlos labai 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00. 
Tuoj Įsigykite tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutinė gera proga Įsigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl. t ; *

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 

Sovietų Rusija. 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo i nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinim t.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltieči į darbo stovyk
las ir kt.

Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.

“^ELEmO™
prenumerata-gera

dovana
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j . JUOZAS PAUKŠTELIS

ĄŽUOLAS
(Iš atsiminimų )

(Tęsinys)

— Nereikia manyti, — toliau kalbėjo, — kad Ameri
koje aukso upės teka: priėjai ir semkis jo rieškučiomis, 
kiek tik nori. Auksas perkamas ten kruvinu žmogaus pra
kaitu. sveikata, dažnai net gyvybe... Sunku ir liūdna buvo 
žinant, kad mūsų broliai, metais prakaitą lieję geležies 
fabrikuose, anglies kasyklose, skerdyklose, grįžta į tėvynę 
iščiulpti, be sveikatos, joje už sunkiai uždirbtus dolerius 
perkasi žemės, tikėdamiesi čia kiek lengviau pagyvensią, 
pailsėsią, o iš tikrųjų, užuot pagyvenę, pailsėję, neilgai 
trukus, sentėvių giesmėmis apgiedoti ir apraudoti, išva
žiuoja ilsėtis į kapus...

Nelengva svetimame krašte buvę ir jam Pradžioj, 
kol darbą gavęs, mokslą baigęs, o paskui nesibaigianti 
kova, net grumtynės už lietuvybę, už tiesą ir šviesą. Juk 
nekalbant apie draugijas, net lietuviškas parapijas su ku 
nigu Burba važinėjęs po Ameriką ir steigęs, nes gaila bu
vo žiūrėti, kaip lietuviai išeiviai, prigulėdami lenkiškoms 
parapijoms, klausydamiesi bažnyčiose lenkiškų pamoks
lų, patys ūmai lenkėję...

— Dabar Lietuva atgavo nepriklausomybę, likome 
patys savo krašte šeimininkai, todėl turėsime įrodyti, kat. 
esame verti tos nepriklausomybės. Darbas kalnais iš visi 
pusių griūva! — čia jis vėl pakėlė balsą. — Turime imtu 
stipriai, iš peties!..

— Esame visi vienos motinos sūnūs ir dukterys, ii 
visi su meile turime dirbti jos labui... Aš, nors amžiaus 
jau gerokai aplamdytas, sugrįžau į tėvų žemę tik tam. kad 
ir paskutines jėgas atiduočiau tik jai. Tad į darbą, broliai 
seserys!

Man ir pusbroliui jo kalba, labiausiai paskutinieji jc 
žodžiai, padarė didžiulį įspūdį. Štai kur tikras lietuvis!

Ilsėjus Į gatvę, mudu bepralenkianti Venclauskienė 
Ji taip pat buvo sutikime. Pasipuošusi, net su šydu ant 
veido, —grįžtelėjo i mus, pažino.

— Ką. berniukai,'— tarė, — juk gražiai gražiai kai 
bėjo daktaras Šliūpas?

— Gražiai, — sakome.

Nuėjome. Mes slinkome tylėdami. Aš galvojau: kaų 
toli nuo Šliūpo ir pats geriausias mokytojas, net direkto
rius!..

Pas Venclauskus, teisingiau — pas Danutę, užeida
vome dažnokai. Venclauskienę iabai gerbėme, visada ran 
ką jai bučiuodavome. Ne vien todėl, kad ji buvo gimnazi 
jos tėvų komiteto narė. garsi spektaklių rengėja, režisierė 
artistė, bet ir todėl, kad labai mylėjo jaunimą, visokerio
pai jį remdavo, globodavo. Visi žinojome,-jog Venclaus 
kienė vien augintinių našlaičių vargšų nuolat po penkioli 
ka išlaikydavo, juos auklėdavo, mokytis leisdama Vienu: 
pramokiusi. ”ant kojų pastačiusi“, < tuoj kitus jų vietor 
paimdavo. Su visais buvo labai paprasta^denfiokratiška 
nors jos vyras — Įžymus advokatas. Mąnau, kad Jr šian 
dien daugelis ją vien geru žodžiu atsimena. <

Petras Arminas 

Mirė 1885.9.16)

KELEIVIAI IR ŠUNES

(Pasakėčia)

Per kaimą sutemus keleiviai du ėjo 
Ir meiliai tarp savęs patyka kalbėjo.
Tik štai iš po vartų sulojo šunytis, 
Pamatė keleivius ir ėmė juos vytis.

Ir antras, ir trečias išbėgo ant kelio;
Ir taip susirinkę lojo ant žmogelių.
Jau akmeniu mesti keleivis viens taikė, 
Bet antras jo sėbras jam ranką sulaikė:

”Et, broli, palauki, ar gali tikėti,
Kad akmeniu šunį priversi tylėti? 
Keliaukiva mudu, nusibos jiems loti, 
Matys, jog nebijom, ir turės sustoti.“

Teisybę pasakė: vos varsną nuėjo,
Jau šunes mažumą nutilti pradėjo;
Kad prieteliai verstą kokį nukeliavo,
Jau šunes gulėjo visi namuos ssrAo.

Žmogeli! Jei tavo yr sąžinė gryna, 
Nepaisyk, kad šlovę tau plėšo kaimynai. 
Teisingu keliu eik — žinoki, jog paikas, 
Nors loja — nustoja, kai pareina laikas.

10-toji ir paskutinė 1912 metu 
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ!

1972 metais WALTER RASK-RASČIAUSKAS nuvežė 
net 9 ekskursijas į Lietuvą. Visos buvo pilnos. Kalėdų 
ir Naująją Metų laiku ruošiama dar viena kelionė. No
rintieji praleisti metą šventes su artimaisiais Lietuvoje, 
skubėkite registruotis — yra tik kelios laisvos vietos. 
Patogi data studentams, mokytojams, profesoriams.

IŠVYKSTA — GRUODŽIO MĖN. 21 DIENĄ, 
G R f ž T A — SAUSIO MĖN, 4 DIENĄ (14 dienu). 

11 DIENŲ PRALEIDŽIA LIETUVOJE.

KAINA: NUO NEW YORKO — $660.00 
NUO CHICAGOS — $760.00

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti i 
Ameriką. Dabar pats laikas pradėti rūpintis iškvietimu
1973 metų vasarai.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 South Westem Avenue
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas (312) 238-9787

* -Jf M

22-siais metais, rugsėjo pirmąją, atėjęs į gimnaziją 
sužinojau, kad lietuvių kalbos, literatifros ir pasaulio lite 
ratūros mokytoju bus mums daktaras J. Šliūpas. Aš džiau 
giausi. bet kartu ir stebėjaus, kad toks įžymus ir jau sena 
žmogus ne Kaune daug svarbesnę vietą, užima, bet atsikė 
lėį karo sugriautus, sudegintus šiauliūš'mokytųjų.— dirbi 
gana ankštose, tvankiose klasėse... Be to. man atrodė. ka( 
ir mokiniai dėl savo elgesio gal ne visi verjj. kad Šliūpą, 
juos mokytų. O kai sužinojau, kad jis ir Prekybos-pramo 
nės banko Šiaulių skyriaus direktorius, — visai ^uglumau 
Šliūpas banko direktorius?!.. Bankas man. anuomet ro
mantiškai nusiteikusiam, atrodė negarbinga įstaiga.r

Vieną rytą gimnazijos direktorius ir beatlydįs nau
jąjį lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją į mūsų klasę. 
Staigus rimties ir pagarbos jausmas it žaibas visus mus 
nužiebė, ir mes ūmai visi kaip vienas atsistojome.

— Mieli mokiniai, — kiek susijaudinęs tarė direkto
rius, — šiais mokslo metais jūs sulaukėte didelės laimės— 
lietuvių kalbą ir literatūrą jums dėstys didžiai gerbiamas

HOLLYWOOD, FLA.

Mirė J. Bukaveckienė

Rugsėjo 1 d. mirė ir rug
sėjo 4 d. palaidota Memo- 
ial Gardens kapinėse Jani- 
įa Bukaveckienė, gimusi 
1896 m. Anglijoje.

Daugiausia liūdi jos nete- 
į kę vyras, sūnus ir dvi dukte
rys. Jiems reiškiame gilią 
užuojautą.

INVALIDĖ LIETUVAITĖ

GAVO 3 MEDALIUS

Winnipege gyvena Regi
na Demereckaitė, kuri. šok-Velionė^u tėvais 1900 m., fj nuo ų.ampjyno į van, 

.tvyko , JAV, ca baigė fa.-, (]enj atsitrenkė7alva! į ba_
seino dugną, pažeidė nervų 
ristemą ir dėl to visam am
žiui paliko invalidė — tega’
i tik vežimėliu važinėti.. Bet 
sporte ji ir ligi šiol skina į 
laurus. Ji yra laimėjusi net Į 
aukso medalių, dalyvavo ir j 
invalidų sporto rungtynėse! 
Vokietijoje Heidelberge. I

nacijos mokslus, savo pro- 
’esijos darbą dirbo Michi-
rano. Massachusetts ir Ma- 
rylando valstijose, vėliau 
persikėlė į Floridą ir apsi- 
'■yveno Hollyvvoode.

1918 m. ji ištekėjo už Pra-’ 
io Gedvilo (Goodvvill), ku
ls mirė 1958 metais. 1962 
netais ištekėjo už Kazio 
Jukavecko.

Velionė buvo veikli įvai- 
ių Miami lietuvių organiza-

Į
Tose rungtynėse dalyva-; 

vo per 40 valstybių atstovai. 
Iš Kanados buvo 36. Jų tar
pe ir Demereckaitė. Ji lai-

•ijų narė. Ji kelerius metus mėjo 3 bronzos medalius:
už 25 metrų plaukimą ant 
nugaros, už stalo tenisą vai-’ 
žybose dviese ir to paties

uvo Miami Lietuvių klubo 
r Altos skyriaus sekretorė, 

:lgai ėjo Įvairias pareigas
‘Joterų socialinio klubo vaL; 
lyboje. Kelerius metus ji 
zadovavo Moterų R. K. są
'ungos 18-jai kuopai.

Lietuvių oi 
'ai pasiges Jan 
eckienės.

žaidimo keturiese.

Sunkiausias iš bet kurių j 
laikraščių vienas numeris:

ganizacijos la-j buvo Neyv York Times 1965Į 
Janinos Buka-1 m. spalio 17.dienos, nes jis 

svėre 7 švarus ir 14 uncijų

uūsų “Ausros“ kurstytojas, nenuilstantis kovotojas už 
viešą ir tiesą, už mūsų tautos laisvę — daktaras Šliūpas, 
^rašau jus nuoširdžiai jį gerbti ir mylėti.

* J ’•?>• f ;
Ištiesė jam ranką, paspaudė, linktelėjo ir išėjo. Mes 

stovėjome kaip įelektrinti. įO jam paprašnig sėstis. vis: 
imai atsisėdome. •

Pažiūrėsim, kaip čia įmins seksis. ■— šyptelėjęs ir im 
lamas iš lengvo vaikščioti tarė. — Nors jaunus mėgstu, 
iet mokykloje neteko dirbti.! Direktoriui paprašius, sakau 
lamėginsiu. Todėl, kad darbks banke man nelabai kvepia.
Nemėgstu tokiu įstaigų, kur vien pinigais barškinama.

•b. į į
Man net akyse šviesiau pasidarė: ji&,Jtaip pat ne

mėgsta banku! ,
V f.

— Jaunimo apšvieta, auklėjimas man visais laikais 
rūpėjo, — tęsė iš palengvo vaikščiodamas. —> Bet gyve
nant svetur, reikėjo dirbti toks darbas, kuris labiausiai 
prašėsi, kad greičiau jį dirbtum. Tokio darbo niekada ne
trūksta, ypač išeiviams, kai jiems dar stokoja apšvietos, 
organizuotumo. Bet apie tai gal kada vėliau pakalbėsime.

(Bus daugiau)

.1
v

PAVYZDYS MUSŲ 

JAUNUOLIAMS

Mokytojų studijų savaitė
je buvo diskutuojamas klau
simas, kaip mokyti lietuvių 
kalbos jos visai nemokam 

’ *1 (S,

P tsak Danutę Šaltmirienę 
(Tėv. Žiburiai rugsėjo 14 
d.), ”gyvas pavyzdys —ne
lietuvių kilmės jaunuolis R. 
Saxton. XII klasės mokinys. 
Jis susidomėjo ir pradėjo 
mokytis lietuviškai prieš

mefus laiko. Į susirinkusius 
prabilo gražia ir taisyklinga 
lietuvių kalba, beveik be ak’ 
<*ento. pasakydamas, kaip 
is tokių rezultatų pasiekė.

Priklausydamas lietuvių 
parapijai Clevelande, jis su
sidomėjo ir joje vartojama 
kalba. Pasiteiravęs gavo 
“Introduction to Modern Li’ 
thanian“ ir pats mokėsi. Su 
lietuviais draugais bendrau
damas kalbėjo tik lietuviš
kai, tuo būdu juos privers
damas irgi kalbėti lietuviš

kai (Mūsų pabr. K. red.). 
Galiausiai įstojo į Clevelan- 
do lituanistinę mokyklą, kur 
mokėsi VIII skyriuje. Ten 
padėjo mokyti vaikus, ne’ 
mokančius -lietuviškai.

Į klausimus, kodėl jis mo
kosi šios kalbos, jis turis tik 
vieną atsakymą — jam pa
tinka. Jeigu patinka ir yra 
noras, visko galima išmok
ti.“

ŠIMTAKOJAI

Kaip žinome, ne visi gy- 
iai turi vienodą kojų skai

čių. Mes priklausome dvi
kojų giminei. Dvikojai yra 
:r paukščiai, kurių kitos dvi’ 
galūnės išvirtusios sparnais.
jalimai sakyti, kad kengūra 
era taip pat dvikojė* nes jos 
kitos dvi kojos jau beveik 
pavirtusios “rankomis“. Pa
kistame daug įvairių ketur
kojų naminių ir laukinių gy
vulių

Bet vabalų tarpe jau yra 
minčių šešias ir daugiau 

kojų. Daugiakojų yra ir kir- 
minų. Patsai ilgiausias ir ko
jų turys gyvis buvo 1958 m. 
rastas Panamoje. Jis turėjo 
net 784 kojas! Tai jau be
veik tūkstantakojis.

Šia proga galima primin
ti, kad ilgiausias žemės slie’ 
kas buvo rastas Afrikoje. Jo 
ilgis net 21 pėda.

PATARIAMA ĮSIGYTI
K. Barėno

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

KANDIDATŲ TURTAS

Prezidentiniai kandidatai 
į viešai pskelbė, kiek jie turi 
| turto.

i Piezidento Nixono turtas 
vertinamas $765,118. vice
prezidento Agnew — $198, 
250. i

i

Demokratų kandidatas į 
prezidentus McGovern turįs 
turto $271,600 vertės. Sar- 
gent Shriver netuiąs dau
giau kaip $100,000, bet ne’

J žinia, kiek turi jo žmona, ku
ri prikluaso milionierių Ken‘ 
nedžių šeimai.

PQOQ09MQOO!»?09X>aOMO«'

Ar skaitytos?
LIETUVIŲ LITERATŪ

RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją. K. Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti
ką, J- Girnius meta žvilgs
nį į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, Č. Gricevi- 
sąrašą. Kaina $10.

Melagingas Mikasės laiš
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

Brėkšmės našta, romanas, 
parašė Jurgis Gliaudą, 384 
psl., kaina $6.00.

' Vaišvilkas, romanas, pa
rašė Juozas Kralikauskas 
234 psl., kaina $4.50.

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi- 
Ksrro laikų Europoje, 127 
nimai iš Antrojo pasaulinio 
psl., kaina $2.00.

Septintoji pradalgė, lite
ratūros metraštis, rašo 24 
autoriai. 464 psl., kaina kie
tais viršeliais $5.00, minkš
tais — $4.50.

Milfordo gatvės elegijos,
didelį susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių 
rinkinys. Kaina minkštais 
viršeliais $2.55, kietais vir
šeliais — S3.75.

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

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

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

Draugas don Camillo,
. įdomūs klebono ir vietinės 
1 komunistų partijos sekreto- 
i riaus pasikalbėjimai. 216
psl., kaina $3.

Mūsų mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104 

; psl. kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.00. 
ooseeooooeooeoeoeoeiooooooe

Ką tik gavome
Mykolo Krupavičiaus atsi

minimai, 364 psl., kaina — 
i $10.00.i
: Amžinas lietuvis, romanas,
į parašė Vytautas Alantas, 
412 psl., kaina minkštais vir
šeliais $4.50, kietais-<-$5.00.

Milžinų rungtynės, MykO’ 
lo Vaitkaus atsiminimų VIII 
tomas. 203 psl., kaina —

: minkštais viršeliais $3.00, 
į kietais $3.50.

Gana to jungo, Kipro Bie» 
linio atsiminimų III-sis to
mas, 492 psl., kaina $5.00.

Jaunystės atsiminimai, pa
rašė Vladas Požėla. 335 psl., 
Įrišta, kaina $4.00.

We will conųuer the world
by Liudas Dovydėnas, 219 
psl., kaina $5.00.

! Chicagos Istorija, parašė j 
Aleksas Ambrozė. 664 psl. j 
gausiai iliustruota, kai Į 
įa kietais viršeliais $10 
minkštais — $8.

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

f
Amerikos lietuvių istorija,

redagavo dr. A. Kučas, 639 
psi., kaina $10.00.

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

Elegiški Stepono Kolupai
loj niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

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

Aiivydo pasakos, parašė 
AAtanas Giedrius, 140 psl., 
kaina $3.00.

12 knygų už$2
Juodojo pasaulio sukili- » 

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

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

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

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

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

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

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

Tavo kelias į socializmą,
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.
. Socir'izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et.

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

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

Z 7 ;



Nr. 37 1972 m. rugsėjo 2b KELEIVIS, SO. BOSTON Pu lapis vptluUt

>««•»—W———W »»eeeeweecc—

i
Vietines žinios
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Visi lietuviai kviečiami gausiai atsilankyti

i
Prezidentui Nixonui perrinkti 

VAKARĄ
kuris įvyks š. m. rugsėjo 30 d. (šeštadienį) 6 vai. vakare 
So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos IU aukšto salėje. 

Šiame vakare dalyvaus:
• Gubernatoriaus pavaduotojas DONALD DWIGHT
• Perrinkimo K-to direktorius GREGORY GALLAGHER
• Mass. Respublikonų partijos pirm. OTTO WAHLRAB
• Heritage grupės pirmininkas ALBERT POLGAR
• Kandidatas į kongresą RON McDONALD

Svečiai bus pavaišinti vakariene, veiks baras, gros 
nuotaikinga lietuviška muzika.

Įranga — auka.
Bostono Lietuvių Respublikonų Klubas

Švietimo problemos 

Kultūros klube

Bus kur ir pavalgyti

So. Bostono Lietuvių Pi-

Laisvcės Varpo vakaras

Lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo tradicinis ru’ 
dens renginys bus spalio 8 
d. So. Bostono Lietuvių Pil. 
d-jos trečiojo aukšto salėje. 
Anksčiau tokie parengimai 
buvo vadinami ’’Šurum - bu- 
rum“. Šiemet to pavadinimo 
atsisakyta. Naujas parengi’ 
mo pavadinimas — lietuvių 
radijo vakaras. Taip pat jo 
pobūdis bus kitoks, negu 
ankstyvesnia;s laikais.

Meninę programą atliks 
sol. Birutė Dabškraė, sopra
nas, ir sol. Rimtautas Dab- 
šys, bosas. Tai vyras ir žmo
na iš Los Angeles, Kalifor
nijos. Jiems akompanuos 
komp. Julius Gaidelis.

Dainininkai pasirodys at
skirai, o taip pat trauks du
etus. Į jų programą įeina lie
tuvių dainos it' ištraukos iš 
operų. Abiejų solistų pasi’
• odymas Bostone bus nau
jiena. Dėl didelių kelionės 
išlaidų ligi šiol niekas jų ne
įstengė pasikviesti.

Abu dainininkai yra jau
ni, bet jau spėję stipriai pa’ 
sireikšti dainavimo mene.5 
Kalifornijos lietuvių tarpe! 
jie yra labai populiarūs, mė- •
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ONE WEEK SPECIAL TOURS
T O

HELSINKI and LENINCRAD
’T H E H E R M 1 T A G E“

Tour price including air fare

$ 4 7 8. 0 0
3 days in Helsinki
4 days in Leningrad by train from Helsinki 

Departure dates:
November 10, 24 
December 8 
January 5, 12. 19 
February 2, 16 
March 2, 23

Independent and group tours to Lithuania and other

Baltic States
For Information contact: 
F1NNAIR, 20 Proridence Street, 
Tel. (617) 482-4952.

Boston, Mass. 02116.

?#**<***«***+*
Žiemos ekskursija j Lietuvą

Kaina tik 619.00 dol,!
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pnde of seandinavia

.A v , .. liečiu draugija turi gražius
Praeitą šeštadieni buvo n j aukštų įr rūsio namus, bet 

Bostono kultūros klubo nau-i Re vįsj namaį išnaudoja- 
jo sezono atidarymas, šio mJ pirmajame aukšte yra 
pirmojo susirinkimo prele’ dvus baras< maža salikė įr 
gentas buvo Y ale universi-, kambarys biliardui. Antra-

J* I jame ir trečiajame— salės, j gjamj Kad jie yra aukšto
-ai5l^ki,k Metimo nrnX KetVlrt0j° dallS yra u^leista! lvgio dainininkai, rodo fak- 
sių laikų švietimo pioble- skautams, o antra dalis tuš’L* k d Amerikos Lietuviu 
mas aukštosiose mokyklose Nenaudojamas buvo ir,^nieriy ir Areįitektl, Ą

rusys- , gos suvažiavimo organizatO’.
Kol kas čia buvo galima, riai AVashingtone. D.S., pa- 

didė-1 tik troškulį įvairiais skysti-: kvietė juos atlikti meninę 
jantį* vadinamojo akademi- j mais numalšinti, bet nieko1 programą to suvažiavimo 
nio elito perteklių, kurio net ‘ nebuvo pateigiama užkąsti. ■ bankete.
auganti mūsų laikų techno=! Dabartine valdyba sumanė Vakare šokiam gros VVor-
paC’f susemti^1"8 “'iNarių susirinMm^Um ' gaterio lietuvių jaunimo or-
P Pavyzdžiu i s nurodė ir tarė, inž. E. Manomaitis pa- kestra^ populiariai žinomas 

ravyzoziu jis nuioae u varžvbu keliu R & M Trl° vardu- VelksYale universitetą, šiemet is- UOse planu^ varzyoų Keuu . lietuvišku valgių
leidusi benp 20 tiksliniu buvo atiduota juos vykdyti. | iaiP PdL. ueiuvisKų valgiųleiau&Į bene zo i s uių • 5t-j b • bufetas ir jvainų gėrimu ba’
mokslų daktarų, kurie jau,11 -tai c,a_bai jau vietoje pa ~ ‘ q.;; vra nedarbo
nebegavo savo išsilavinimui prasto rūsio turime gražią tas. Spalio 9 ji yia nectaioo 
atitinkamo darbo. Jų iš- salę, kurioje yra 90 sėdimų diena, tad vakaras vy^ dai- 
mokslinimas atsiėjęs apie vietų. Ji turi vėsinimo ir ge-; nos nucnai'Oj. 5 oj e
milioną dolerių, o toji inte’ ro vėdinimo įrengimus, mo- į ta. įsmiegosim. ‘ 
lektualinė energija likusi i domų apšvietimą. j Rengėjai kviečia skirti
nepanaudota. Pradžioje numatyta kepti spalio 8-taja lietuvių radijo

Toks mokslo daktaru per- picą. o vėliau gaminti ir lie- valandos Laisvės Varpo va- 
tuviškų valgių. į karui, kurio tikslas — išryš-

Užkandinės įrengimas ab kjpti ir sustiprinti lietuvių 
siejo apie $30.000. Kai drau-' radij0 tarnybą.
gija rengė keltuvą, tai iš na-:
rių buvo surinkta aukų apie ■ Kultūrinių subatvakarių 

iškylanti problema savaimėj $17,000. Kilo sumanymas ir•. ,
randa teigiamą sprendimą, j užkandinei parinkti aukų. ’ va y a

Tas aukštuosius mokslus Tam daugiausia padirbėjo i <5.,--™™™ Knitiirinhi «n, ~ ..baieusiuiu perteklius didė- E Ketvirtis ir S Griganavi-! > Š i • Kultui imu ...u Bet jis vistiek ilgisi Bostono, 
Daigusiųjų perieKiius aiae a. neonus n ... oiįganav‘ .batvakarių valdybą sudaro či Dabktu draugu o taip 
jas ir Vakarų Europoje, nors cius. Jau gauta iš apie 90 - - actvvūs praeitu metu ♦ P- . ų. . -cį1
V. Vokietija šiuo atžvilgiu asmenų apie $3,000. Auk°3i darbuotoiai’ pirm Romas pat rupin?sl “ Taut.me; .s;

niQin np maran nava,-.,rtai DuotOjal' p” ' ?T.; gos namais, prie kurių isigl’įusių ne maz.au $2o pavar-, Veitas nariai _ Ona Vilė- s ‘
rloc hnc? cnroctrTAO onooiūhm • . 7 _ _ _ . , .

ALDR1CI1 OIL COMPANY

130 Safford Street 

Wollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

I
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JAV-se ir Europos kraštuo 
se

Prelegentas ypač pabrėžė 
įvairiuose kraštuose

teklius JAV-se augąs dėl to. 
kad čia nesą Dlanavimo toli
mesnei ateičiai, kad Ameri’ 
koje vyraujanti pažiūra, jog 
laisvoje sistemoje kiekviena

esanti bent 15 metų atsiliku-

Apšildymų Įrengimai ir aptarnavimas 

Y ilintuvai - Aliejaus degikliai - Vandens šildytuvai

Automatinis aliejaus pristatymas 

Ištisinis apšildymas pagal grindis—mūsų speciahbė 

25 metus aptarnauja

Dorcbesterį, South Bostoną, Pietų pajūrį

Jonas Kasmauskas rašo 

iš Floridos

Dorchesterio moterų 

susirinkimas

Išvyksta iš Bostono ir Ncw Yorko

1 9 7 2 iu. gruodžio 21 dieną

KĄ VEIKSITE LIETI VOJE ŽIEMĄ?

Praleisite Kalėdų šventes ir sutiksite Naujuosius 1973 Metus. 
Tuo laiku Lietuvoje veikia pilno sąstato opera, baletas, dra
mos teatras, vyksta koncertai..
Kas mėgsta gamtą — galima slidėmis ar rogutėmis pake
liauti po miškus, ir dar daug laiko lieka su savaisiais pabu
voti.

GRI PĖJE DALYVIŲ SKAIfll S RIBOTAS — 
NESIVĖLl'OKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į ;>

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broaduay

- South Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietą, 
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. dienos.

Savininkė*. Aldona Adomonienė

. PRAŠYMAS

“Keleivio'’ administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neuž

miršti parašyti ir senąjį.

Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — -ip cod^

TINKA DOVANOTI 

EVVAKENING 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.

a AV AITR AšT I S

Nepriklausoma
LIETUVA

Jonas Kasmauskas. išsikė- Dorchesterio Lietuvių Mo-į 
lęs pastoviai apsigyventi į terų klubo susirinkimas bus( 
Floridą, rašo Bostone pasili’ spalio 3 d. 7:30 val. vakare, 
kusiems bičiuliams, kad ten So. Bostono Lietuviu Pilie’ 
dabar gyvenąs pas savo čių d-ios patalpose.
dukterį Aleną Can, turįs 3 ; Visos narės kviečiamos

' gražius kambarius, arti jū- daivv-auti '
ros ir esąs labai patenkintas. ‘ ” Valdvba

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

Metinė prenumerata JĄV-se 

Adresas:
7722 George Street, I^aSalIe-Montreal. 690. Quebee. CANADA

Paieškomi Juozas ir Ro
bertas Diliai, iki 1936 metų

jimo jis lemiamai prisidėjo, i g)'ven§ Bostone. ;
i Jų tėvas Stasys, Jurgio susi nuo JAV. rašytos speciaUoji j^ie^ AldonaAndriušie.i

Dr. J \aisnys palygini-1 lentoj. _ • Inė, Leonas Lendraitis. Alek-Į Dabartinis J. Kasmausko; «us, Dilius yra kilę
mui paliete n dabartines} Rugsėjo u d. buvo su- san(b-as Griauzdė ir Tauti’! adresas: g Eucalvptus Circ-' vinty valsčiaus, Ba’joių kai-

• v • • • •• t - i *• * T • i .
ir dabartinės; Rugsėjo 17 d. buvo 

Lietuvos švietimo padėti, j kviesti aukotojai, kad jie 
kur akademinės inteligenti’l pirmieji pamatytų įrengtą 
jos prieauglis esąs planuo-; užkandinę ir paragautų pi
jamas ir jo perteklius nu- Cos. Prisirinko pilna salė. 
kreipiamas į kitas sritis. ! Pirmasis pasveikino susi

nių namu šeimininkas Juo
zas Bakšys.

Praeitame Kult. klubo su
sirinkime valdybos pirmi-

Prelegentas JAV ir Euro*’rinkusius draugijos direkto- njn^.as !r publikai kaistais 
t d o.-;!.... Dloumais padėkojo uz veik’pos bei Lietuvos daktarus i rius R. Bričkus. Valdybos 

palygino ir kokybės požiū- Į pirm. S. Drevinskas sveiki- 
riu. Pav., Lietuvos universi- no ir dėkojo aukotojams.

IS Sll*’.
SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVOJ
AMERIKOJE

le, Ormond Beacha Florida,! ™o, išvykęs iš Lietuvos 1910 
32074. ”' I metais.

! Jie patys arba kas apie: 
Linkime jam sveikatos ir' juos ką nors žinotų, malonė-' 

malonių dienų. j kitę pranešti Mary Kučaus-
i kas (Kučauskienei), —251

SLA—j'au 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 

lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikaUngiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.0OC.OC,

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją A pd re. ūdą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 

aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 

apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALff APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 

v klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta-
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithuanian AIHance of America
807 Weut 30th Street. Nck York. N.Y. 10001

plojimais padėkoj 
lą subatvakariuose Birutei 
Vaičjurgytei ir Laimai An
tanavičiūtei, kurios šiemet, 
turėdamos skirti daugiau 
laiko mokslui ir darbui, čia

Vandalai lietuvių draugijoje Rd., Rocky 

44116, arba
Buckingham 

River. Ohio

So. Bostono Lietuvių Pil. j Keleiviui, 
d-jos valdyba Įrengė užkan-Už bet kokias suteiktas a- 
dinę. Prie jos įėjimo buvo pie juos žinias iš anksto nuo- 
pakabinta iškaba lietuvių širdžiai dėkojame, 
kalba, bet kažkoks vandalas
ar lietuvių priešas ją nuplė

labai intensyviai 
aukštuosius moks’

Inž. E. Manomaitis paaiški
no tas sunkias problemas,

lūs baigusieji pripildomi i kurias reikėjo išspręsti pla’, ....
gausybe žinių, jiems patei- < ną vykdant. 0 jų būta nema- j nebegales da yvauti 
kiami gatavi sprendimai, o žų, nes reikėjo apleistą rūsį!
čia — tenurodoma kryptis paversti modernia, jaukia 
i problemos sprendimą, dau’j patalpa, 
giau pabrėžiamas pats rei-1 Pirm. S. Drevinskui per- 
kiamo sprendimo ieškojimo1 kirpus duryse į virtuvę kas- 
procesas. piną ir tuo oficialiai atida’

Ši kartą kultūros kluban rius užkandinę, gražios mer- 
atsilankė nemažas skaičius gaitės pradėjo nešti picą, o 
ir jaunesniosios kartos aka-1 baro tarnautojai malšinti 
demikų. ■ dailyvių troškulį.

! Pica labai gardi. Tokios, re!iO pažvminl ant 
Bostone niekur negausi. < ,iui«

Šį pažmoni uždarė Ro-! 
mas Bričkus. dėkodamas už!

tetuose,
dirbant,

i

IEŠKOMI

Ramus, .taikus, pagyvenęs 
našlys ieško ramios vietos prie 
našlės ar šiaip pagyvenusios 
moters, kur galėtų praleisti ru_ 
denėjanėias dienas.

Siūlymus siųsti Keleivio ad-j sūnaus, gimusio 1913
voko “Naš-! čiau gyvenusio Cicero, III.

| Ieško jo pusbrolis Jonas Zala-

šė. bet paliko iškabą anglų 
kalba.

e s ko

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietinių Radiįt 
Programa Naujoj Angliio* 
iš stoties WLYN. 1260 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie-

leikoma leno Joozėno, Junti. ■>'»»"“<> 1 > *1) vai. die
m anks- Peluodama: Vėliausiu

Mokys amerikiečius lietuvių 
šokių

Rita Ausiejūtė, mokytojau’

šokių.

atsilankvma ir kviesdamas

nsaaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
los ir Magdutės pasaka, 

genas, gyvenąs Lietuvoje. j Biznio reikalais krefūtis ’ 
Kas apie jį ką žino ar jis pats piorists gėlių ir dovn

i • • z v— » vy V — CA X U CA * A V- Ali • |
‘ j Kol kas ji bus atidaryta . dos vakaro.

prašomi rašyti:
M. Verbickienė, 31 Story St., 
So. Boston, Mass. 02127.

(35)

nų krautuvę. 502 E. Proad 
way. So. Bostone. Telefo

nas A N 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivii.
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L.D.D. susirinkimas

1972 m. spalio 1 d. 2 vai. 
po pietų So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos 2-ro aukšto 
patalpose Įvyks Lietuvių

Bilietai prel. Pr. Juro 

banketui

I)r. Vytenis M. Vasyliū’i Praeitą savaitę staigą SU’ 
nas, kurį dažnai matydavo-' sirgo dr. Stasys Jasaitis, 
me ir girdėdavome akom-'Carney ligoninėje jam pada- 
ponuojantį vienam ar kitam • ryta operacija, bet dar kurį 
dainininkui arba su tėvu laiką teks ligoninėje pagu- 
smuikininku atliekantį kon-g lėti.
certo programą, išvyko 
Bostono ir tesugrįš tik 
metų.

Gana i*

nereikalingai eikvoti kurui alyvąis • 'p0' Linkime greičiau pasveik-1 
I ti, nes laukia pagalbos gau-i 
! sūs pacientai.Bilietų spalio 15 d. Shera

ton Plaza viešbuty rengia’
narivinintu Vfr^ntriio^^ii’T! mam banketui prel. Praeis-J iinį darbą (yra fizikos dak-! JdraUglJ0S SUS1- kui Jurui pagerbti galimai taras) Lot Alamos mokslinė-' ...... ,

‘ i gauti Lietuvių Eiciklopedi-1 je laboratorijoje New Mexi-J o Tr.ans. ' A dantie Tiavel
Visi nariai kviečiami da-! joje, pas dr. A. Kapočių. F.!co o vėliau — Berklev uni-' Service ir Trans » Atlantic’

liauti. Grendalytę, H. Čepą. L. i versitete Kalifornijoje. Į Motor savininkas Jonas A-1
i švelnį. F. Zalecką, A. čap-! ■ domoms savo verslo reika-

Geologas Anlgis Antanu’’ lais išvyko į Suomiją. Ta 
vičius, plačiai reiškęsis jau-' pioga jis lankysis Laplandi- 
nimo veikloje, šiomis dieno-1 joje h' pasieks šiaurės ašiga’

Pradžioje jis dirbs moks-:
Adomonis šiaurės ašigaly

Trans

N. Januška,
sekretorius

Viešnia iš Kalifornijos

liką ir S. Griganavičių.

Šoks „Knygos šventėje'

Spalio pradžioje Bostone

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savybės:
Produkt ingumas 

Grožis 
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

i

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

10 metu garantija.

mis išvyksta į Edinburghą, į ho S1'hį
bus „Tarptautinė knygos Škotijoje, architektūros stU’į T • j- - t „_cll5_i
- i" - - • 1 diiuoti Griš no 4 mptii i Linkime jam ten nesusal—švente . Jos menineje prog-: U1JUOU- P° q metų.

‘rainoje dalyvauti pakviesta! . , .... ...
. f, ir Onos Ivaškienės vadovau. Antanavičiaus sesuo Lai-!
AneeleS! jamo šokiu sambūrio mažų. ga> taiP l’.at veiki, jaunimo,

.. . t , jų grupė. Jie šoks Hynes au- i tarPe’ apsigyveno Chicago- Į
jzymi e_-ditorijoje spalio 7 d. 5 val.pe\.

šitų jaunuolių tikrai labai i

Praeitos savaitės trečia’i 
dienį mūsų įstaigoje lankė 
si viešnia iš Los Angeles 
Dalila Mackialienė. Tai
rai gyvuojančio Los Angfcico, • - , • , - -
,. j tarno šokiu sambūrio mažų
lietuvių dramos teatro rezi’' - -- - - —
sierė ir aplamai

! ti ir laimingai grįžti namo.

Girdėsime D. Mongirdaitę

ir sekstetą

nykštės lietuvių kultūrinės' 
veiklos dalyvė ir judintoja, i 
Į Bostoną ji atvyko aplanky-1 
ti savo bičiulių.

I
D. Mackialienė prieš eilę 

metų yra gyvenusi Australe

Lietuvos kariuomenės at’ 
. kūrimo sukaktis šiemet bus 

Romualdas .. . . ' minima lapkričio 19 d. So.
. LlIn.klme J'.t"13 “kmes '.r Bostono Lietuviu Piliečių 

teniso čempionas . lauksime ginančių, apsi- d os salėje Jo; menin« 
Žurnalisto Povilo .žičkaus!g,nPav!1Si«./ar gausesnėm. raraą at|iks seniai be. 

sūnus Romualdas, dabar gT-;z,nlomir didesne patirtim. įgir(iėta solistė Daiva Mon- 
joje. Ją ir i mūsų įstaigą at- veriantis Nashua, N.H.. lai- ^~~*~~~*~~******~**^ .girdaitė ir komp. Juliaus 
lydėjo buvusi australietė4* mėjo Nashua miesto teniso ■ Nerasi medžio be šakos, o Gaidelio vadovaujamas vy’ 
Paulina Kalvaitienė. pirmenybes. • žmogaus — be ydos. rų sekstetas.

vakare.

Ji
CITGO

Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co. ™COILS
Alvva šildvmo specialistai

470 Adams Street, Quincy, Mass.
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną

\j

Skambinti — Boston: 430-1204, So. Shore: 773-4040

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

169 Miibury SU

WORCESTER, MASS.

Tel. SVV 8 2868

yra yientulele oficiali įstai
ga IVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš »V oi tes
terio j Lietuvą ir kitas Kusi- 
jot valdomas sritis. Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

TESTAMENTAI
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį „Kaip su

daromi testamentai“. Tai la- •
bai naudinga informacijų1
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

Tekfona?: A N 8-2805
Dr. Jos, ,1. bonovan 

[Dr, J, Pašakarnio
J P t D f N I S 

{ OPTOMETRISTAS 
> Valandos:
ęnuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nenriimama i 
447 BROADVVAY [ 

South Boston, Mass

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, ramon 
to ir projekta' imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų b 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki 8 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E, Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRIST® 
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiad.eniais—uždara 

445 BR0ADWAY I

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

The Apothecary
ooeosososooooooososoRososcc^oeg

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų rs 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

B82 a W. Broadvray, tarp E tr F gatvių, SO. BOSTON, 
Telefonas AN 8-6G20 

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL išskyrus šventadienius Ir sekas, 
p^osoooeeososoeoseeaoococccoscososososoooccoacco

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

! J3

□ Krosniesaptarnavimas 
Q Automatinis .įpilimas
□ Patogios mokėjimo’sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

’ A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd.
Newton Centre, Mass. 02159* 

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

r

< I
ii

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

SOUTH BOSTON, MASS.
♦###*♦#**♦#♦#♦♦♦/♦♦***#*<#♦*#♦##♦* <*#♦####*#********♦****♦****♦****#**♦****♦♦*♦*♦♦*#♦#*♦*♦#**♦♦♦********

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worceater, Masa. 01604 
Tet. 798-3347 

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

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
15 BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 VVest Broadway, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už visus kitus indėlius moka

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

Nuo įdė jimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikal bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
virš 210,000,000

Trans-Atlantie TraveI Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar i bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

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

Globė Parcel Service,Ine.
< >
::

Dažau ir Taisau, |
Namus iš lauko ir viduje. *
Lipdau popierius ir taisau? 

; viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, M
TeL CO 5-5854

Flood Square. 
Hardicare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA 
628 EAST BROADWAT 
SOl'TH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Baniamin Moore Pažai 
Peniem- Sienon,*

Stiklas La n r amt 
Visokis reikmenys narnami 

Reikmenys plnmbsriama 
Visokis yslėžiss daiktai

■ mm •dU^MUtlUlMV 
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresą:

BRONIS KONTRIM 
598 Broad way 

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

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticT radingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: Kasdien 9__  5

šeštadieniais 8—12

393 West Broad vvay 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis ~

.♦♦***♦**♦* '*****♦***•**♦**#♦***♦#*##*♦♦*♦*#*«  ##^e*###********»■Ii




