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Vilniuje nuteisti aštuoni 
demonstracijų dalyviai
Režimas iškreipė demonstracijų priežastis, ir sovie

tinė žinių agentūra buvusius tikrus įvykius nutylėjo.

Kaip New York Times ko
respondento iš Maskvos
pranešimu spalio 3 d. Lietu
vos aukščiausias teismas nu
baudė 7 Kauno demonstra
cijose gegužės 18 d. dalyva
vusius jaunuolius nuo 18 mė
nesių iki 3 metų kalėjimo.
Aštuntoji kaltinamoji 18 m. 
amžiaus darbininkė Virgi
nija Urbonavičiūtė nubaus
ta metams į „pataisomojo
darbo“ stovyklą, neatimant 
visiškai laisvės, bet mokant
jai tik dali priklausomo už
darbio. Atseit, ištremta į so
vietinę baudžiavą.

Tasso agentūra pranešė, 
kad Lietuvos teismas minė-t
tus jaunuolius pripažino kal
tais, kad jie „buvę organiza-
toriai ir patys aktyviai daly
vavę gegužės 18 d. gatvės
riaušėse, kurių padariny bu
vusi suardyta viešoji tvarka 
ir nutrauktas judėjimas“

Kaltinamasis Vytautas 
Kaladė, 25 m. amžiaus Kau-
no teatro scenos darbinin
kas. esą „norėjęs atsiskaity
ti su policija“ už ankstesnius 
areštus ir dėl to pasitelkęs
dar septynis draugus ir va- 
dovavęs jiems bei dar „ke
liems tuzinams“ jaunuolių 
žygyje į policijos būstinę.
Daugeli; 
blaivūs

ir aukų skaičių. Bet Nevv į 
York Times visa tai savoj 
skaitytojams vėl primena, I 
išaiškindamas tikrąsias ne-i 
ramumų priežastis. I

I Ramios Kuršių marios ties Juodkrante

Iš Lie tavos pabėgo 
penkių asmenų šeima
Vyras, žmona ir trys vaikai per Lenkiją pabėgo į

Gromiko svečiavosi ,
i pas Nixoną

Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalu ministras Andrejus

t
Gromiko buvo pakviestas į

• Washingtoną ir į Camp Da-i
! vid, kur 1959 m. viešėjo Ni- j Švediją, o ii ten jau pasiekė ir JAV'bes. 
i kita Chruščiovas ir tai ėsi su į
• prez. Eisenhovveriu. Į------------------ —----- —”

Ta pioga Gromiko su i Danija pasisakė už 
prez. Nixonu aptarė daug* . ... ,, v. , I Bendrąją rinkąsvarbių klausimų — \ įetna-,
mo. Europos saugumo kon-i Danijos piliečių dauguma

i

Kaip pabėgo sovietų 
žvejai : Chicagoje pagerbė

Specialus laikraščio New \ .
York Times korespondentas Vytautą Alantą
kiek plačiau aprašo, kaip į Uetuvių žumalistų S-gos 
Graikijos uostą pabėgo so- t vaj jvį)a spalio 1 d. Jaunimo 
vietų žvejų laivas, kuriame ' CenUe Chicagoje surengė
buvo ukiainieciai n vienas ra§ytojo jr žurnalisto Vvtau- 
lietuvis. | ‘ • . ...

• to Alanto 70 metų sukakties nėse provincijose jie buvo 
Ten sakoma, jog pabėgti minėjimą. Dalyvių buvo pil- sulaikyti ir atstumti., bet į įvpjkįi

žvejams pasisekę dėl to. kad į na salė. : šiuo metu jie bando veržtis' _
Egiptas'jau prieš mėnesį bu-1 Minėjimą pradėjo LŽS Kambodijos pusės prie: rūkorių 
vo iškraustęs is savo terito- vai(jy|)OS pirm. Juozas Vaiš- P. Vietnamo sostinės Sai<™-'
rijos bazių sovietų 
nius lėktuvus TU naijo ui viijo liana, > li uciii pi upagaiiLiiiiiu lai-Įj”. *»«'• « .

bet dai

Stiprėja Vietnamo 
bombardavimai

Jau anksčiau buvo paskli
dusios žinios, kad šią vasarą
iš Lietuvos pabėgo jaunas 
teisininkas su visa savo šei-

■ ma. Dabar paaiškėjo, kad 
, visa šita šeimynėlė spalio 1

ferencijos, žvdu ir kt. BuvoI pasisakė už įstojimą į Euro-* . . . _ .
I paMi ašy.a ir strateginių ato-,pOs ūkio sąjungą - Bendrą- (.agą ir čia rengiįsi jsikurtį. 
miniu ginklu apribojimo su-• ją nnką. Balsavo 89b tu-,

rinčių teisę-balsuoti, išju 63į Atvykusieji yra: teisinin- 
', pasisakė už įstojimą. i kas Zigmas Antanas Butkus, 

Didelis įstojimo šalinin-' jo žmona daktarė Danutė

I tartis. Pasirašymo ceremo-
: nijos buvo ypač iškilmingos.

~ x . i Tuo norėta pabrėžti tos su-Fastaruoju metu Siaurės >
Vietnamo komunistai vėl la.i tarties reikšmė. Bet jos tik-:
, . ,. . , • rają vertę parodys tik ateibai sustiprino savo ofensyvą;
Pietų Vietname. Nors šiauri-' tis kiek sovietai to

rimo laikysis.

’ kas buvo ministras pirminin- Kareckaitė - Butkienė. 11 
i kas socialdemokratas Jens metU amžiaus duktė Loreta, 

Krag. Jis, laimėjęs ko norė-į 10 metu amžiaus duktė Rai-
susita- ' j0 dėi asmeninių priežasčių monda ir 3 metų amžiaus sū

atsisakė toliau 
•' vadovauti.

vyriausybei nus Rimvydas..

valdybos pirm. Juozas Vaiš- P. Vietnamo sostinės Saigo-' 
i žvalgyta- nvs jg Paskaitą skaitė LŽS no’ noi’ėdami pasiek-! gana intensyvi, bet paaiškė- ,
-16. kūne gar5ės narys Bronys Raila,i ti bent propagandinių lai-', jo. kad rūkančiųjų skaičiusi Kaip ii

Nors kova su rūkimu yra

Paskutinėm žiniom Dani- 
į jos valdžią sudarė Henrikas 

Jorgensen, unijų pirminin-

galėjo apžvalgyti plačią Vi-' kurioje iis apibūdino V A-' mėJimU Prieš JAV preziden. duržemio jūros sritį ir, bū- lant^kaį “kų d>t to rinkimus, 
darni ginkluoti raketomis.' . _
labai stiprino sovietų Vidur, maturgą ir beletristą, pa
žemio jūros laivyną. • brėždamas, kad sukaktuvi

; ninkas ir sunkiais lietuvių
n^P.aste'5. išsiblaškymo metais neišlei-

Vįsera
, ,. džia plunksnos ir rankos ir

iš Juodųjų jurų Dardanelių fiau<r kuria 
sąsiauriu praslinko į Vidur

Sovietų lėktuvų 
betas, žvejų laivas

žemio jurą ir, išvengęs so
vietų karo laivu akiu, lai-
mingai pasiekė Graikijos 
uostą Piraeus esantį neto
li Atėnų.

Laive buvo 8 asmenys, ku-

Programai vadovavusi E- 
milija Pakštaitė paskaitė
gautus sveikinimus, Dalia 
Kučėnienė paskaitė ištrauką
iš romano „Amžinasis lietu- 

aktoriai Vida Janule-vis“

Kaip jau rašėme, Norve- 
i gija nubalsavo į tą sąjungą 
I nestoti. Tuo labai patenkin-

O1 ... . . . .. : ta Maskva. įstojimą rėmusi
Komunistų veiksmam pa-! Svečiuojame, kad šiemet vvriausybė atsistatydino. Ją

gyvėjus. amerikiečių bombo-:/U.^ą surūkyta apie mėgins sudaryti Bendrosios
.... • • i bilionų cigarečių. Tai zvmiainėšiai taip pat sustiprino; daugiau negu buvo su’lūkv. nnkos pnešinmkų pabijos, 

savo veiklą. B-52 didieji lėk-* ta per bet kuriuos iš pasku-!ftnil-fi 
tuvai bombardavo komu-.Bnių ketverių metų. Dabar. 1 P -
nistų dalinius, jau prislinku- kiekvieno gyventojo galvai Vietname
sius iki 15 mylių nuo Saigo-Įteks 204 cigarečių pokeliai. . .. , v. .
no ir net atkirtusius kaiku-f Prieš ketverius metus buvo savaitgalį plačiai
riuos kelius, vedančius iš • 50 milionų rūkorių, o šiemet pasklido gandai, kad taika 
sostinės i šiaurę. į ju yra 70 milionų. t Vietname jau esanti beveik)

' ' uz kampo, kad P. Vietnamo
prez. Thieu atsistatydinsiąs, 
kad būsiančios paskelbtos 
karo paliaubos, ir t.t.

ne tik nesumažėjo, 
padidėjo.

Jie buvo gavę teisę pra- 
i leisti atostogas Lenkijoje,
Į bet rado būdų iš ten lenkų 
Į laivu pasiekti Švediją, o vė
liau ir JAV-bes.

Zigmas Butkus yra gimęs 
Eržvilke, bet ilgiau gyveno
Jurbarke, o jo žmona Danu
tė yra baigusi Kauno univer
siteto medicinos fakultetą ir 
kelerius metus dirbusi Kau
no ligoninėje.

Šiuo metu iie apsigyveno 
j Chicagoje pas gimines, ir
yra pasiryžę pradėti naują 
gyvenimą laisvajame pasau
lyje.

Tuo pat metu sustiprintas > Brandtas prašo 
ir Šiaurės Vietnamo bom- j 

į bardavimas. Ten daužomos; sovietų pagalbos
- in P-a hirvo na i rių 7 buvo susitarę pabėgti.' vičiūtė. Dalia Juknevičiūtė, rakety bazės, karo medžią-1 . 1S jų esą buvę ne- * s , Egle Vrlutienė, Andrius ir gos įdėliai. transportas,' ?'

noisiesb^nltoVioV; " JLeonas Barauskai’ vykstąs Cho Chi Minh keliu I
Tokiu būdu ir teismas, ir 

žinių agentui a politinio po
būdžio demonstracijas sten
giasi paversti jau anksčiau• »
tituluotu „chuliganizmu“, 
kad tik neiškiltų jų politinis
pagrindas — protestas prieš 
rusų okupacinį režimą.

noi ė jęs bėgti, plaukiant per t? k i Maskvoje Jo tikslas — pra- r_ ... j Kelečius ir Juozas Valenti- 1S Laoso. Smarkiai bombai-. . * jn
ai anelius, iššokęs iš laivo suvaidino pora veiksmu duotos sritys ir visiškai prie 1 syti Sovietu Sąjungai paveik-

Vokietijos valstijos; Washingtonas apie tai' 
etorius Bahr lankėsi nieko nesako, nors Kissinge- Į,ai

Karšta darbiečių
konferencija

Britanijos darbo partijos
buvo

į jūrą ir buvo turkų iš van
dens išžvejotas. Jis buvo 
grąžintas sovietams, nes 
patsai tenai norėjo grižti.

iš Alanto komedijos „Bu- Hanojaus, 
halterijos klaida“.

Sukaktuvininkas savo kal
boje visiems nuoširdžiai dė
kojo ir džiaugėsi labai gerai 

1S-

Meksikoje žuvo 208 
traukinio keleiviai

susirinkę
is Paryžiuje derasi su ko-l Blackpooly ii karstai svars- 

■ tė Airijos, aplinkos teršimo 
ir kitus klausimus. Karščiau- 
siginčai buvo dėl Britanijos 
įstojimo į Europos ūkio są-

munistais.
i Rytų Vokiet.ją kad ji ne-, gai Thjeu sav0

trukdytų susitarti dėl pas,ra- ka|boje ra(iij _ -------
Į sytos sutarties vykdymo.. j ka(j jis neman^- atsistaty, j jungą. Mat. partijoje yra ne- 

Bahr stengėsi sovietus j,! dinti nesutiksiąs priimti ko. maža, isto.umo pnešinmkų.

- j Kaip jau buvo skelbta, vi- 
l siems pabėgėliams Graikija' suvaidinta komedijos 
| suteikė politinę globą. Taigi'trauka'

Neįmanoma patikėti, kad • Porinio pabėgėlio teises ga- Į ya proga žurnalistų są- 
po milžiniškų dvi dienas tru.: vo jų tarpe buvęs lietuvis, su į jungos vadovybė įteikė jau- 
kusiu demonstracijų, po kuri kuriuo atitinkami mūsų išei-į nųjų žurnalistų konkurso 
riu buvo keli šimtai suimtų! vijos organai jau yra susi-1 laimėtojams premijas: Ju- 

J siekę. ! ratel Jasaityiei SoO, Rimai
ir sumuštų, būtų buvę rasti j j Janulevičiūtei. Robertui Se-
tik 8 kaltininkai. Kaip iš ki-Į Laivas į Graikiją atplau-j leniui. Emilijai Pakštaitei—j žmogžudystę.

kė rugpiūčio 14 d. į po $40, Rimui Gečiui ir K. J
, Veseikaitei — po $20. Pre-j Mokesčiai nebus 

paskyrė Petro Dauž-

tų šaltinių gaunamos žinios
tvirtina, nukentėjusių skai- .... , ,

Pentagonas tun žinių, kad 
čius yra žymiai didesnis, bet į pQ to jvykio sovietai į Vidur-
apie jų teismus mes gal ir j 2emio jūrą pasiuntė daugiau; 
negirdėsime. Jie yra suimti i savo karo laivų. ,
ir nubausti be viešo teismo J
nes sovietams propagan di- SuduZO SOl ietų 
niu atžvilgiu nenaudinga., 
kad vra šimtai demonstraci-;

I

mijas
vardžio vardo fondas.

Brežnevas pavasarį 
atvyks į JAV-bes

Prez. Nixonas ir pas jį vie- 
į sėjęs sovietų užsienio reika- 

jų kaltininkų. i Netoli Soči vasarvietės lų ministras Gromiko susi-
■ prie Puodosios 'jūros sudužo tarė dėl Sovietų S-gos ko- 

Tassas šį kartą nutylėjo ir, sovietų keleivinis lėktuvas, nančių metų pavasarį. 
Kalantos susideginimą, ir kuriame* buvo apie 100
minios muštynes su policija, leivių. Visi žuvo.

munistų į koalicinę vyriau
sybę, kad P. Vietnamo ka’ 
riuomenė laiminti mūšius ir 
Pietų Vietnamas nepateks į

tikinti, kad geriau susitarti 
Praeitą sekmadienį ištiko! su V. Vokietija iki rinkimų, 

nelaimė Meksikos traukinį.’nes vėliau. Brandtui pralai-
kuriuo važiavo apie 2.000 (mėjus ir atėjus krikščionių , Retištie
keleiviu i atlaidus Jau ži-1 demokratų valdžiai, gali bū- komunistų l ankas. Bet is tie- neieivių į durtiuus. t, .sukomumstųpozicijosarte-
noma, kad žuvo 208 žmones, i ti sunKiau susitarti. ’- - - -

bet partijos vadui Wilsonui 
pavyko abu sparnus nura
minti. Jis ir toliau pasiliko 
neabejotinas partijos vadas 
ir. jei darbiečiai laimėtų 
būsimus parlamento rinki
mus, — ministrų pirminin
kas. /

I ja prie Saigono.
I
Prancūzija - Lcikija 
pasirašė sutartį

... T , i Lenkijos komunistų vaitų egzilio Ispanijoje buvęs , , - -n - 1 ~ ... , , .' Argentinos diktatorius Pe-i d?.s .Gellk(as 'ankesi hancu- j prez. \1Xonas pareiškė, kad 
1 i-onas šiemet numato sugiiž-j zlJ0Je’ lr„tuo mMU b"vo.1>a-. bu'/ P^identas Johnsonas 
! ti i Argentina. ' *rasy'a padarė kiautą, sustabdyda-

6 * kijos draugingumo 10 metų mas Siaurės Vietnamo bom-
datai daug žada. Prez. NixoJ . Argentinoje jis dar vis tu- sutartls- I bardavimą prieš rinkimus,
nas sako. kad jis stengsis ne-1 C nemaza savo ša įninku, ir' (domu pažymėti, kad jau. i Jis tos klaidos nepadaiysiąs. 
kelti mokesčiu. ' ‘J° sukelti kraš-J nystėje Gėrikas dirbo Pran- lr bombardavimas dei nnki-

i te nemažą politinę įtampą. , cūzijoje anglių kasyklose ir, mV nebūsiąs sustabdytas.

Nelaimė įvykusi dėl girtų' Argentinon grįšiąs 
7 traukinio palydovų, kurie! 
dabar traukiami teisman už PerOUŪS

Skelbiama, kad po 12 me

Rinkimai netrukdys 
: bombardavimu

keliami
Prieš linkimus visi kandi

McGovern dabartinę ad
ministraciją vadina suk
čiausia, kokia kada yra bu
vusi, ir, ž’noma žada. kad 

ke- munistų vado Brežnevu atsi- .1° vadovaujama būsianti to- 
įlankymo Wa<bingtone atei-! btaiausia...

«.
176 metų JAV moneta, 

kuri 1965 metais buvo pa
skraidyta Gemini-7 ervčlai- 
viu erdvėje verta $100.000.

už perdaug aktyvų dalvva- Į
vimą streikuose buvoištrem-1
tas iš Prancūzijos. 0 dabar Rytų Vokietija paleidžia 
jis buvo iškilmingai priim- tūkstančius politinių ir kri- 
tas paties prezidento Pom- minalinių kalinių 23 metų
’idou. I sukakties proga.
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Liežuviais patriotizmas
Anaiptol, tai nėra kokia nors visiškai nauja ar mūsų 

pačių išrasta patriotizmo rūšis, kurią čia norime parėkia- Į 
muoti. Liežuvinių patriotų visada buvo, net ir Lietuvos 
nepriklausomybės laikais.

Ar Lietuva buvo ant 
bedugnės krašto?

Žurnalistas Povilas Žičkus šaltu protu pažiūrėti. O kai 
Laisvosios Lietuvos rugpiū- taip į juos ‘pažiūrima, tai

' kad jis Šančiuose, Iliuzijos 
i kino salėje, darbininkų susi
rinkime ragino juos prie 
ginkluoto sukilimo. Darbi
ninkų Atstovo redaktorius 
buvo porą kartų nubausta' 
kalėti, uždarytos kaikurios 
profesinės sąjungos ir grieb-

Skerspiūvis per dabartinės 
Lietuvos politinę padėti

Liežuviniam patriotui pakanka turėti tik patriotini 
liežuvi. Tokiam nebūtina savo tėvynės labui dirbti kon
kretų kultūrini ar politini darbą, pačiam aukotis ar aukoti.
Jam tereikia tik garsiai patriotiškai kalbėti, o ypač —
plačia gerkle smerkti kitus dėl patriotizmo stokos. Svar- perversmas išgelbėjo 
biausia, — smerkti greitai ir be apeliacijos, neatsižvel- (tos katastrofos“, 
giant nei i praeiti, nei i ateiti, nesvarstant nei to nuteisi- į
mo padarinių.

L buv. Lietuvių Žurnalistų s-gos pirmininko. Lietuvos 
kariuomenės savanorio rašytojo Vytauto A 1 a n t o pra- 

suvažiavime
rugsėjo 16-17 dienomis Tabor Fannoje)

tąsi policinių priemonių
ČIO 30 d. laidoje isspausdin- ir nekalbama, kad tada Lie-. P-visuomenės x.a. i..į Kii Lietuvių spaudos ir radijo darbuotojų
tame straipsny tarp kitko tuva jau būtų stovėjusi ant’ sinimą. Lapkričio 1 dienpj -----
parašė, kad 1926 metais Lie- bedugnės krašto, kad jai Lietuvos Socialdemokratų

Partijos Centro Komitetas 
savo skyriams išleido ap
linkraštį nr. 416, kuriame 
ragino savo skyrius iš darbi
ninkų organizacijų ir profe
sinių sąjungų vyti lauk ko
munistus (psl. 318).

tuva „atsirado ant bedugnės grėsė komunistų pervers-
krašto. Tik patriotų lietuvių mas.

nuo’
į Štai, pažiūrėkime, ką a- 
j pie tai rašo mūsų žinomi is- 

Keleivis rugsėjo 12 d. lai- tofikai.

Lavrentis Beria atvirai y-; pajėgtume atskirti pelų nuo 
ra pasakęs, kad „priešų tau- grūdų. Kas nuskendo mas
tas" reikią „užkariauti jas: kolių raudoname katile. — 
protiškai pagydant“, mūsiš-j nuskendo. o kas liko pavil
kai kalbant, išplaunant joms! šiuje kovoti už savo tautos

. i lojo. atsiliepdamas į tą P.;
“ Be to, liežuviniš patriotizmas musų sąlygose labai Į žičkaus 

patogus „puoselėti“. Sakysime. Chicagoje minkštai gulė 
damas savo rezidencijoje, tuo pat metu patriotiniu liežu
viu gali nujoti ligi Los Angeles, juo kaip dalgiu gali čia į krikščionių demokra‘ų vado * "Naujai sudarytoji koali- 
pat už durų šmėkštelti kitam savo tautečiui po gerkle, į prel. M. Krupa vičiaus Pa_' cijoS pagrindais vyriausybė, 
kaip kuolu trenkti kiek skirtingai mąstančiam per galvą, j ciskirną:^ Netikėjau ir ne-; j kuiią Įėjo valstiečiai liau- 

l dininkai, socialdemokratai

Dr. Vanda Sruogienė sa-11 Žickaus rastą, pastebėjo, ...ii, lA - 4 i vo didžiulėje Lietuvos įsto-. :ad tosio pavojaus tada ne-......... ..  ,, . . x J .. i rujoje 916 psl. rašo:i- buvo, ir pacitavo ilgamečio, J ‘

tikiu. kad kalbamu laiku

„Jo (pervversmo, Kel r.) 
inspiratoriai ir ko^ispi r-ko
riai iš Seimo tribūnos iš
spaudoje nuolat skelbė Lie 
tuvai gresiantį komurrizmo 
pavojų. Tuo buvo siekiama 
visuomenėje ir kariuomenė-kaip mazgote tėkšti viešoje vietoje kukliam žmogeliu per t

veidą ir kaip yla nudurti net patriotišką brolį Lietuvoje.* (ip-6 /ūtU|ir tautinių mažumų (gudų, jje sudaryti perversmui pa-
Ir vis vardan patriotizmo, vardan lietuvybės skaistumo ir i ' lenkų, žydų ir vokiečių) at-J lankias nuotaikas... Pervers-
jos amžinumo.

~ . . , , , ,. ..... nas padarė sunkiai pataiso. O Tini nesvarbu, kad paties liezuvinio patrioto se.-: ^ostoHu ir
moję jau žentas malajus, marti portonkiete. o vaikaičiai į ‘ ....

n . v u- ' čiui. siekė atskirti bažnyčiąpusjuodžiai... I P. Žiekus tuo nebuvo^ jti-,nuo va)stybės (kaip j^V)

J k’°jus- Skaičiau Jr skaitau, i ^ovai, tuoj panaikino karo mo iniciatorių bei organiza- 
j <ad gruodžio 17 d. pervers-! j^vį ir eilę kitų suvaržymų,

leido veikti didesniam tauti
nių mažumų mokyklų skai
čiui

Į kintas. Jis parašė ilgą „At- i.. j. , . , i-ii • i. i - , ..i u , . - .. i ir pravesti eile kitu reformųšiandien palyginamai trumpo laiko arp.o perspekty- v.rą laišku, kuris ouvo is-j ^oįratiškuino dvasioje, 
voje mes iau turime ir visai akivaizdžiu liezuvinio patno-. spausdintas keleivio rugse-

smegenis 
valais.

raudonais chemi- idealus, tas mūsų draugas ir
Tą jo „mokslą“ talkininkas, nesvarbu, ko

kiomis plunksnomis jis besi- 
puoštų.

Kremliaus chirurgai siste
mingai taiko pavergtoms 
.automs, tik „gydymo“ ope
racijos toli gražu ne visada 
'lems pasiseka. Bėrio „moks-

Prie trečios kategorijos 
aš priskirčiau tuos lietuvius, 

Ias“ turėjo pasisekimo tuose kurie tik iš reikalo ar dėl
karjeros paraudo.

Tad mes darytume didelę
klaidą, jei visus lietuvius ko
munistus sumestume į vieną

toriu ta* pavoiu* buvo o-era- leidosi išplaunami smegenisI maišą. Pagaliau reikia pa-
kai oenledamat ■ -b- • -a a brėžti ir tą faktą, kad vieno-ai peineaama>, Skėmiam į ir sav0 ;ir(Jin įsileido raudo- i • O1. .N’
gresianti komunistu per-i <abu* Jie oasidarė 1 Kl° 31 kitokio atspalvio ko-
ver*ma to*l 340) ‘ n.uoflhb SLaD^.J?evpa^1(;aie munistų Lietuvoje tėraveismą (psi. Jsimtanuosimtimai Kremlaus

_ . . * | apmokami lekaįai. kuriems
Šitaip veltiną ano meto. Lietuva kaip tokia buvus ne

padėti tie, kūne ją >a.Ui bUVUg kuriems tik svarbu, 
nagrinėja. Jie v įsi sako. zac kad - išliktų raudonosios 

imperijos provincija ir ilgai
niui susilietų su „vyresniojoj 
brolio“ tauta. Ši lietuvių ko-i
niunkų kategorija mums y-j Tikrąjį tautos veidą mes 

mai: jų, pamatėme per gegužės mė- 
via su>iję> nebe sUj nesj0 jVykius Kaune, kada

~ .. ...°. >u raudonosiosi laisvės ilgesys prasiveržė
/lUsijos .įKimu. Gal būt. jie; ^Hjmi jr krauju. Despera- 
vra nar aršesni .aisvos Lie- tiškas šūkis:— Laisvės Lie-

lietuviuose komunistuose, 
kurie jo pacientais tapo sa
vanoriškai. kitaip sakant, 
lėl vienu ar kitų priežasčių

tik
plonas visuomenes sluoks
nelis, o didžioji tautos dalis, 
ta tylioji kenčianti daugu
ma, prieš komunizmą nusi
stačiusi pasyviai ir savo dva
sioje puoselėja Lietuvos iš
sivadavimo svajonę.

rugse-toje mes jau turime ir visai akivaizdžių liezuvinio p: 
tizmo atstovų veiklos gyvenimiškų pavyzdžių ir jos rezul
tatų. ! ..... . . . 'Čia jis dargiau rašo apie

Kiek atsimename, šie „patriotai“ pirmąjį iš Nevv Yor- ■ oerversmo _ rengėjus. . To 
ko Lietuvon giminiu aplankyti nuvykusi tautietį apšau- į klausimo Keleivis nelie.ė. ’ 
kė juodžiausiu šunsnukiu ir atstūmė nuo savo tautinio! aPie ne a "sime n sia- 
stalo, o dabar — patvs su žmonom ten važiuoja ir tyli,

spaui 
o 26 d. laidoje. „Neįėję į valdžią krikščio-1 buvo nepatekintų tuo ar ki

ts demokratai ir tautiniu- • tu demokratiškai išrinktosny
kai nerimo, reiškė nepasi-' vyriausybės veiksmu. Ilgiau 
tenkinimo nauju vyriausy-' pagyvenus karo stovyje, kai 
bės kursu; -vpač bažnytine kam atrodė,

........................... 1-------- --- --------- ~~ kitur

: pareikštą nuomonę P. Žič- 
, kus stengiasi paremti labai

T. , . . . ..... ... -.-i - i ! netikrais argumentais.Iš Lietuvos atvykusius dainininkus jie apkeikė enka- i 

vedistais, o jų koncertų klausytojus — laisvės kovos de-; jjg mjnj Allende,
zertyrais, o patys jų dainų iš plokštelių su pasigardžiavi-, Kubos Castro, Hitlerio pa
inu ir net ašara akyse namie klausosi... J vyzdžius, bet ką jie bendra

nes tai jau nėra tėvynės išdavimas...

Su iš Lietuvos atvykusiais tautiečiais susitikusius ir 
pasikalbėjusius jie tiesiog aukštielninkus įvertė į parsida-! konominė. 
vėlių kategoriją, o šiandien tie patys su komunistų parti- ■ line padėtis, 
jos nariais geria iš Lietuvos atvežtą šermukšninę po 100 j
gramų vienu gurkšniu... i ^1S rezervų tiki pi opa

kad pasaulis
politika (jau sulaikytos ku-j griūva, jei vienur ar 
nigams algos) ir kėlė bai- darbininkai sustreikavo, jei 
mės. esą vyriausybės libeia-į mitinguos smarkiau valdžią 
lizmas atgaivinsiąs vietos' papeikė, jei gatvėse pasiro-

ra dingusi 
likimą:
Lietuvos,

lenkus, Įeisiąs įsigalėti ko-; dė demonstracijos ir kt. Ai- tuvos priešai, kaip kad patys tuvafr nūaidėio nėr visa
mmizmui“ - sa tai jiems kele nenmo, bet ',iai f tuvai. —nuaidėjo pei visą

raudonąją imperiją ir larsvą-munizmui". į ***Lai Jiems
' tą nerimą daug

Buvęs Lietuvos karinome- kurstė valdžios netekusios 
, nės vadas gen. Stasys Rasti- ir jos trokštančios politinės 

turi su Lietuva; Juk ten bu- jjis savo atsiminimų I tomo grupės, kurioms, kaip A. 
vo ir yra visiškai kitokia e- 993 pSi_ rašo, kad buvo „ne- Merkelis rašo, komunistinis 

pasitenkinimas vyriausybe baubas tebuvo gera priemo- 
dėl neveiklumo, dėl pataika- nė perversmui palankioms 
vimo lenkų ir žydų mažu-j nuotaikoms sukelti.

, , moms. dėl netvarkos krašte'
; gandos tikslais komunistų i jr ypa^ ^ėl laisvės komunis-' KINIEČIAI KIŠA RANKĄ

politinė ir socia-

Betgi bene tragiškiausius liežuvinio patriotizmo pa-j ieĮ^žiamo Gimtojo Kiašto tams“, 
darinius pastanioju laiku ums pateikė Cicero .patno- - , va]_
tai . be jokios atodairos pasmerkdami Keturias jaunuo
les. kurios šiemet pirmą 
vojo kad ir netikusioje teny

daugiau
Į aniiąją kategoriją aš į-j Pasau^f- ' *

rikiuočiau tuos lietuvius ko-1 Tr ....
t ... ., _. 1 Kauno įvvkiai parode,munistus. kūne irgi, gal būt,: 1 , , ’...... , • • v 4.^4 Kad laisves troškimas tebe-isitiKinę komunistai, betgi - ..... ,; . g j . , - 4. • žaruoja lietuvio dvasioje,Kurie taudami komunistais , , . ,. , , J *, 1 kad lietuvis, tiek metu anes-savo sirdvje liko geri lietu-:.. - , „.... • , , tizuojamas jiagal Beno panai oatnotai. kurie .gal būt.! / . , t, \ „ , . ,T. gamintus receptus, teberakovoja uz komunistinę Lie-,'

ne už 
komunizmo

receptus,
, x ~. gvvas. kad jaunoji karta ne-tuvą. bet toli gražu ne uz K,, , , J J ,T . 7 45. . paklvdo Komunizmo klyst-I.ictuyą rusų kornumzmo jr -

glėbys. Nesvarbu, kaip mes pagrindas ]iko pa,
Kaip žinome, tiek Sovie- juos pavadinsime: lietuvis^ kankamai tvj;tas spirti.- rau-
O_.,---- ,------------------ ... v... Jugoslavijos! donajam antplūdžiui.

svarbu,:
bet kad „Kairioji vvriausv-Į arobilmoio‘kiro‘naštai "m--J v1' t^tos^N Taigi.’ Jei+ dabar Pravesi-
bė negalėjo būti da,' ^priai!^X  ̂ PU°

Į SOVIETU KIŠENE

Juozas Jakštas i

Jos — ateitininkės, 'jos aktyviai prisidėjo prie Jau-; Tuo tikėti P. Žičkui, aiš- 
nimo kongreso organizavimo, jos dalyvavo tautinių šokių j ku, niekas negali uždi austi, konservatyvinės ir Bažny- 
sambūry, jos lankė lituanistinę mokyklą. Ir jos panorėjo! bet, 'jeigu jis seka, ką komu- iŠ. Vietnamo uostus, sovie- duoti. Jų politinės

tos Lietuvos ir išeivijos tik-

savo akimis pamatyti Lietuvą... Na, o grįžusios net Tau
tos šventės minėjimo patalpose buvo viešai apšmeižtos.

Bet geriau paklausykime jų pačių — Rūtos Bartku
tės (17 m.). Ritos Bartkutės (16 m.), Audronės Gečaitės 
(17 m.) ir Reginos Balutytės (17 m.), — ką jos savo atvi
rame laiške „Draugui“ (rugsėjo 25 d.) tarp kitko rašo:

„Mes vykom Lietuvon, nes mums buvo pažadėta pa
radyti visą mūsų tėvų kraštą ir pabendrauti su lietuviš
kuoju jaunimu. Cicero lituanistinės mokyklos mokytojai 
mums dėstė Lietuvos geografiją, bet, Lietuvos nepama
čius. mes negalėjome susidaryti pilno jos vaizdo.“

„Nors nebuvo toj stovykloj kai kurių patogumų, prie 
kurių mes esam pripratusios Dainavos stovykloje, bet mes 
esam patenkintos, nes pamatėm ne tik miestus, kur Jan
kėm muziejus, savo iniciatyva pasimeldėm bažnyčiose, 
bet ir aplankėm Trakų pilį, Puntuką. Palangą, Nidą, ža
vingus Zarasų ežerus, Birštoną ir pavažinėjom laivu Ne
munu. Jokios propagandos stovykloje nebuvo. Tik išmo
kom prie laužo naujų lietuviškų dainų, pažinom lietuviš
ko jaunimo, kuris buvo labai draugiškas, ir susitikom su 
savo giminėmis.“

„Mūsų svajonė buvo pamatyti Lietuvą, apie kurią 
mums mūsų tėvai ir mokytojai tiek daug pasakojo. Lietu
vą ir pamatėme labai gražią ir mielą, jos jau niekados 
negalėsime pamirati.“

nistai rašo apie praeitį, tai 
turėtų žinoti, kad jie ne tik 
istorinius faktus iškraipo, 
bet ir nebūtų dalykų prirašo 
ir legendų sukuria savo 
veiklai ir atskira asmenų 
nuopelnams padidinti.

a,-«: ____ i ------------  ------ ---------  uuuu. -j u punune? pažiūros į rovių, tai turėsime padalyti
j    i tams lenKa 1 Vietnamą ga- mums nepatinka, bet tai dar; sekančias išvadas:

d besamus ginklus ii• karo me- nereiškia, kad ir juos mes į 1. Ten ir čia lietuvių tauta

^onkordato lenkiškų mo-» tuose ir toliau visa rai ga.įta? nekomunistas> bet jeiffU^nimo spaudimą: ‘ 
kvKlų, dėl stieikų, demonai bentl sausurna per Kinijos! ji5 geras lietuvis ir kovoja.
racijų rumsie ras nm į. į teritoriją. 1 už laisvą Lietuva, tai jo tai-i 2. Okupuoto krašto dide-

Gal ir P. žičkui bus dar i-1 Gauta žinių kad Kiniiaį negali būti paniekinta. lės lietuvių daugumos noras, 
domiau ka šiuo reikalu ra- T k--j -Ų’ k ° K.mja . j pastangos ir viltys sutampa
> - v ; . , - , Į rado būdą sia proga iš sa\o! Pagaliau atsimintina ir su mūsu. išeiviu, norais, pa
so zurnahsm?, rašytojas, bu-: komunistinio „draugo" ge-J tai. kad velnio vardo iš prie-! stangomis ir viltimis nusi- 

rietuvos paneu, tas taip pat i vęs oficiozo Lietuvos Aidas, rokai pasipeInyti: sovietų į ,2 iesmio neišmesi. Komuniz- \ kratyti maskolių jungu ir 
žino, kad komunistų jėgos: vyi iedaktonus. piez. Anta=Į jaivus atvežančius gmklusj mas. kaip politinė santvar-! gražinti Lietuvai laisvę, ki- 
buvo menkos. Kuo jie gale- no Smetonos asmenims sek-j j Kinijos uostus, ji apkrovė -ka ir . . s v

reto:uis Aleksandras Merke-’ mokesčiais, kaip ir kitus! 4a

O kas pažįsta ano meto

io remtis? Kariuomene, po
licija. šauliais? Juokinga lis. Jis savo stambioje kny-
būtų tai tvirtinti. Gal darbi- goję „Antanas Smetona“ 
ninkais? Bet juk ir ju tarpe plačiai paliečia ir 1926 m. 
komunistu demagogija ne- perversmą, štai kelios iš-
daug teturėjo pasisekimo. traukos:

Tai kokia gali būti kalba, „Kairiųjų koalicinė vy 
kad komunistai anuomet riausybė su komunistais ne 
būtų galėję įvykdyti per-! tik nėjo į bendra frontą 
versmą? Jei tas klausimas prieš reakcionierius, bet pra- 
anuomet kai kam nebuvo! dėjo tramdyti nieko gero 
aiškus, jeigu tada. jį palie-! Lietuvai nežadančią komu- 
tus, vyravo jausmai, tai da»! nistinę agi-esiją. 1926 m. 
bar, praėjus 45 metams, ga-, lugsėjo mėn. suėmė komu- 
Įima į tuos įvykius visiškai nistą Pijų Glovackį už tai.

tuvoje apsilankiusiųjų ar su iš Lietuvos atvykusiais gimi
nėmis bei kultūrininkais pasikalbėjusiu įstojo į komunistų 

Mums labai liūdna, kad mes esam pasmerktos... Argi pailija? Kiek jų dabar išeivijoje kovoja už rusų okupaci-
mes turime pasitraukti į kitas kolonijas ir ten dalyvauti 
lietuviškame gyvenime?“

jos Lietuvoje įamžinimą?

Mes tokių dar čia nepažįstame. Bet mes žinome, kad 
Mes neagituojame mūsų jaunuolių stoti i komjauni-I komunistų tėvų sūnus Romas Kalanta susidegino tenai dėl

mo organizaciją, bet kieno naudai yra šie liežuvinio patri-; religijos ir Lietuvos 1 
ctizmo padariniai? Gal tie žinuoniai pasakytų, kiek Lie-’ mūsų liežuviniai patr

... Pasaulėžiūra įsibrovė į i žodžiais, mes paduoda-
kaip ir kitus! daugelio milionų žmonių są-1 me per geležinę uždangą 

svetimų valstybių laivu*. Ibet į m°nę ir daugelio valstybių vieni kitiems rankas ir tvir- 
kiniečiai is^ so\ ietų ieikalau-l santvarką — geruoju ar per tai jas sugniaužę žygiuoja- 
ja ne lublių. o Šveicarijos* jėgą tai kitas reikalas — ir' yjie prie to paties tikslo — 
fiankų ii kitos t\irto> až>ie-| jo nebegali išbraukti nei iš'Lietuvos išlaisvinimo, 
nio valiutos, tinkamos tarp-j pasaulinės, nei atskira tau-Į
tautinėje rinkoje.

KARO IR EISMO AUKOS

Vietnamo kare iki šiol 
mūšių laukuose žuvo 4-V857 
amerikiečiai ir dėl kitokių 
priežasčių mirė 10.274. Su
žeistų, kurie buvo gydomi 
ligoninėse, buvo 153.161 ir 
150.226 pasveiko be ligini- 
nės. '1

Eismo nelaimėse vi; r. tik j' 
pernai žuvo 54.000 ir sužeis
ta 4,700.000. Taigi, nuo 
Vietnamo karo pradžios 
1961 m. iki šiol per 10 metų. 
net tuos skaičius mažinant 
ir apvalinant, eismo nelai
mėse JAV-se žuvo apie 500.

tų istorijos. Kaikurios kad iri Mūsų keliai nėra vienodi, 
nekomunistinės valstybės,! bet mūsų galutinis tikslas y- 
bet turi gausias komunistų ra tas pats.
partijas, kaip, pav., Italija-
ir Prancūzija. Tad. saky-1 
čiau. būtu savotiškai keisto- • 

jei komunizmas nebūtų;

■aoeeoooooeoeoeo

Geri žodynai
Ka.
įtraukęs i savo srovę ir kai; 
kurių mūsų tautiečių. Jei 
mes šiandien pripažįstame dynas, V. Baravyko. 590 psl. 
"akta. kad lietuvis gali būti apit 30.000 žodžių kaina $6. 
ocialistas, socialdemokra- 
ns. krikščionis demokratas, 

liberalas ar dar kitoks, tai
kodėl mes turėtume .nepri’ 27 fl00 -ndžjų 5n L> kai. 
pažinti, kad lietuvis gali bu., _ Q0 
ti komunistas patriotas iš į- !
sitikinimo. Tad aš manau. I Lietuviškai angliukas žo- 
kad neapykanta rusiškojo dynas. Viliaus Peteraičio. IT

Anglu - lietuvių kalbų žo-

I ietu vių-anglų kalbų žo
dynas. redagavo Karsavi
naitė ir šlapoberskis. apie

laisvės. Kokių priekaištų galėtų jam , 000 žmonių ir sužeista apie
musų Jiezuvimai patriotai primesti? .40,000,000.

i.<omunizmo neturėtų musų 
taip apakinti, kad mes nebe-

laida, daugiau Kaip 30,000 
rodžių, 586 psl., kaina S L 00.



\ .

Nr. 39, 1972 m. spaliu Iv ū V I*?, w. DUJ

KAB lOBMM Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

KO NIEKAS NBPK1K1A.

SLA reikalais besikalbant Reikia SLA pajauninti LAIŠKAS „KELEIVIUI“ i

OT . i . . .. . , n j , . e. i . T- SLA pajauninti ir nariais, ir vadovybe, ir naujoviškais ap-A sekretorius Algirdas Budreckis Sandaroje, ke- I draudimais. Prieš keletą metų Los Angelėj, iš San Fiam
leivyje ir Tėvynėje išspausdino raštą, pavadintą „Koks 
reikalas kabinėtis prie SLA?“.

Į tokj klausimą galima klausimu ir atsakyti: ” O kas 
yra SLA?“

Mano supratimu SLA sudaro visi nariai, o ne vien 
Pildomoji Taryba. Esu SLA narys, o ne koks pašalinis 
kibis. Radęs Keleivyje išspausdintą apie SLA klaidingą 
raštą, mačiau reikalą atsiliepti straipsneliu „Ne vien mir
tis mažina SLA“ (Keleivis, 1972 m. rugpiūčio 15 d.). Tas 
raštelis* kaip matyti, labai nepatiko sekretoriui.

Kultūringų žmonių įprasta, jog nuomonių pasikeiti’ 
mui prasidėjus, jis tęsiamas toje spaudoje, kurioje iškilo. 
SLA sekretorius nesilaiko tos, sakyčiau, tradicijos: jis 
savo rašinį išsiuntinėjo ir kitiems laikraščiams, kurių skai
tytojai gal neskaitė nei S. Michelsono straipsnio, nei ma
nojo. Pabijojo jis Sandaroje if Tėvynėje net Keleivio var
dą paminėti.

Negalėdamas nieko atsakyti į maro iškeltą klausimą 
SLA sekretorius įsileido į visai pašalines temas, kurių aš 
neliečiau. Be to, neteisingai cituodamas, išleisdamas jam Į

. Tokia unijų veikla aiškiai 
' rodo, kad į jų vadovybes su- 

Daug karių esame skaitę ir girdėję balsų, jog reikia lindę bolševikai daugiau rū- Gerbiamojo administracija, 
pinasi didesnės panikos su->, Siunčiu $10. Kas liks nuo 
kėlimu, negu darbininkų ge-j prenumeratos, skiriu Maikio

NEW YORK, N.Y.

Mirė Vincas Michelsonas

Spalio 3 d. staiga mirė 
Vincas Michelsonas, SO m., 
senas Keleivio skaitytojas.cisco skrisdama, buvo sustojusi Pild. Taiybos iždininkė E

jos nuvežtas 
ma sudeginti.

krematoriu*įybą, tai nors į kaikurias komisijas reikia įtraukti naujų,j ti ir nekastų sau duobės. Juk 
jaunų žmonių. Ji striukai, lyg su pašaipos tonu, atkirto: bolševiku užgrobtų kraštų 

darbininkų gyvenimas 
geriausias pavyzdys

dingai po šių metų seimo aprašo Laisvosios Lietuvos laik

„Išsirinkite!“
O kaip tos komisijos seimuose renkamos, labai vaiz.

Su linkėjimais
V. Dagilis

yra i Toronto, Onė.
________ i__ ___ _ e Ten '
darbininkais mokamas ei-i MONTREAL. QUE.

rašty’je (rugsėjo 14 d. numery) delegatas A. M. Augūnas. ‘getų atlyginimas, o streikuo- p .. „ ... , .
Ir jis nėra koks nors pašalinis kibis, sekretoriaus terminu jančius tankais sutraiškina.; rem,Ja • ai aus U1
sakant, besikabinėjąs prie SLA, bet senosios kaitos narys, 
besirūpinąs savąja organizacija. Papeikia jis nutarimą, 
kad Tėvynės redaktorių ne seimas rinks, bet Pildomoji 
Taryba paskirs, na. ir apie komisijų rinkimą šitaip sako: 
„...visas pastovias komisijas' parenka pirmininkas, tai 
Seimo delegatams nieko nelieka, kaip tik pakelti rankas

Montrealio lietuvių Aka
deminio Sambūrio skiriama 
509 dolerių vertės literatu’ 
ros premija šįmet pirmą 
kartą teko Kanadoje gyve
nančiam lietuviui rašytojui

Keistas lietuvis

Vienas šio miesto lietuvis, 
pokario ateivis, atitinkamai 
įstaigai padavė prašymą,Į
kad pakeistu jo gražia lietu- - i
viską pavarde i angliška. Jis i toionth»ki ai Juozui Mali’

' ........... - istorini :oma-
už rekomendaciją“. Toliau delegatas A. M. Augūnas rašo: . ...................

„ ...... _ KT - 1 „Kasbuvo juokingiausia SLA 57 Seime, tai tas, kad pasirinko nauja'ja —Arthur kau^n.uz.jo 1S
nepatmkmązodj, jis sudarkė mano rastą. Na. m mano pa-iSLA prezidentas paskyrė komisiją sudarymui pastovių James Scoth Matyt, šio ną tvilką“.
vardę ar inicialus išlinksniuoja Sandaroje net 9 kartus, 
pridėdamas titulų, kurių aš nevartoju. Jis pavadina mane 
„kūrybinės kritikos nariu“, kitą karią — patyrusiu SLA 
veikėju ir, ne į iškeltus klausimus, bet į asmeni taikyda-

komisijų sąstatą ir Seimui rekomendvot užtvirtinimui ta 
Komisiju’Komisija gavo nuo prezidento šąraša asmenų, 
kurie turi būti rekomenduoti. Bet juokingiausia, kad toji 
Komisijų Komisija, visi trys. patys save susidėjo į svar-

žmogelio galvoje prisiveisė 
skruzdėlių.

mas, vaikiškai bando iš manęs pasišaipyti, tardamas, jog. biausias komisijas jr Seimas juos užtvirtino. Tas ne tik
be abejo, aš mokąs ir skaičiuoti

Dėsto sekretorius, jog Pildomoji Taiyba įūpinasi
netaktiška, bet. rodos, priešinga parlamen.arinėm taisyk-

Sutraiškino berniuką

gauti naujų narių, skelbia vajus. Bet juk mano buvo keb _. 
tas reikalas susirūpinti esamais nariais, pastudijuoti, ko
dėl taip smarkiai nariai traukiasi iš SLA. Juk net buvusis

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

GANA TO JUNGO

ment uotas Kipro Bielinio atsi-

Vertinimo komisija, ku
rią sudaro pirm. Vincas Pie’ 

į čaitis ir nariai dr. Ilona 
■ Gražytė, V. A. Jonynas. Dai- 

E. Bartnikas. keturiolikos! naKerbelytė ir dr. Henrikas
metų berniukas, ėjo į krau- i Nagvs, sprendžiamajam po- 
tuvę. Jam einant šaligatviu, i sėdvje galop tesvarstė tik 
girias lengvos mašinos vai’ dvi knygas: J. Krąlikausko 

Pagarbos verti senieji išeivijos veikėjai, bet jei am-jruotojas užvažiavo taip pat „Vaišvilką“ ir K. Ostrausko 
> našta ir liga suspaudžia, kad jie nepajėgia net savęs ant šaligatvio ir berniuką „Kvartetą“. Komisijos na’ 

sutraiškino.. Jam sulaužyta! nu absoliuti dauguma pir-J 
koja ir ranka. " jmenybę suteikė J. Krali-j

i kausko romanui, kuriam' 
Vairuotojas spėjo pabėg- premija ir buvo paskirta. Į 

ti. bet pastabių praeivių dė-
į ka, kurie suskubo užsirašyti Vinco Krėvės premija bus',

lėm (Roberts rule). Žinoma, tas Seime be pastabos pra’
ėjo.

ziaus
Švietimo Komisijos narys A. Kalvaitis Naujienose 1971 aptamautt tei kaip jie begali dirbti organizacijai? Many-
m. nigs. 3 d. pranašavo liūdną galą-, sakydamas, kad drau-,.jau u onį reikia aprūpinti fraternabne šalpa, pa- 
dimo departamentai, matydami namu aktyvo nuosmuki, Į bet olganizacijor darbui relkia
bu. priversti skirti šiai organizacijai likvidatorių .celei-1 ,arinkti jaunesniu nariu. Kalbama apie SI.A atjauninimą, 
vyje rašydamas paminėjau, jog Pildomąją. Taryba, o į e] iamasi priešingai;
jai padėti turėtų būti pajėgi švietimo komisija) reikėtų tą Unmisii
narių bėgimo problemą pastudijuoti. Ir. žinoma, padaryti 
atitinkamus nutarimus.

Imkime faktus
naieste, savo pranešime štai ką sako

Kalbant apie komisijas, i eikia pa^aKvu, ac nan l;i j0 ma£jnos numeri, jis buvo1 iškilmingai įtei~ 
iš SLA centro gauną atlyginimą, neturėtų būti įenkami i į grejį-aj pagautas. Vairuoto’ minio Sambūrio

kia Akade’,’ Paskutinis — trečiasis — doka-
ruosiama-

Q.i a v f • i! komisijas. Pvz.. SLA narys dirba centro raštinėje, Yra j jas uždarytas į kalėjimą, o me vakare, kuris lapkričio!
i>L<A sekretorius oz-me seime, Miami rp-,TirriS£, „Vmiab narve ir Har Stovio, skundu ir aoelia-1 a j .■.•ubo Montrealio Aušros' m’n’mv tomas. Jis liečia mūsąTėvynės 

cijų komisijojt. .. x -i . . \ . X - • oo - • I cijų Komisijoj, uau atSlUAU p. ncni, N
Per lietuviškos seimos vajų. kurs tęsėsi 22 menesius, benorėdamas, toks komisijos naras >a!aik,

organizatoriai įrašė 364 naujus narius: 181 suaugusi ir Tarvba 0 ne narį> eliaciją ar sku, ;št

redakcijos narys ir dar Stovio, skundų ir apelia-1 berniukas nuvežtas į ligoni- 4 d. įvyks Mon 
isijoj. Gali atsitikti taip. kad, savo uždarbi išlai’! nę , Vartų parapij

183 vaikus. Per tą patį laiką mirė 486, taupomąsias ap
draudas atsiėmė 168, atšaukė draudimą ir atsiėmė pri’ 
klausančius pinigus 208 nariai ir 357 nariai suspenduoti 
dėl mokkesčių nemokėjimo. (Į suspenduotųjų grupę įeina 1 
aną kartą mano minėti nariai, kurie, net nepareikalauda
mi jiems priklausomų pinigų, tik ranka numoja ir iš SLA i 
pasitraukia).

Taigi, SLA nuo 1969 m. kovo 1 d. iki 1971 m. gruo- i 
džio 31 d. neteko 1,219 narių, kurių 733 pasitraukė savo į 
noru,. o ne mirties, dalgio pakirsti. Narių išstojimas tebe’ 
sitęsia. Ir štai Tėvynėje, kurioje išspausdintas minimas

likvs Pildo- 
iškėlusi.

K. Januta

(Pabaiga kitame numery).

KANADOS NAUJIENOS
Siaučia nedarbasTORONTO, ONT. 

Jau atėjo rudenėlis... Jau kelinti metai šio mies-j 
į to darbininkus, kurių tarpe] 

Ruduo į mūsų padangtę yra daug įjūrių, kanki- 
, na žiaurus nedarbas. O šiais

. .A . i • i — ------ -------- x . metais, net ir vasaros laiku,narių, u Kiek naujų Įstojo, apyskaitoje nesakoma. . tjk gelsta> 0 kitų jau krinta| be(]a|.biu eil{s prailgėio jki
Perskaičiau visą SLA 57-jo seimo knygą. Nei vienas ir pUvėsiaįs pavirsta. Bet

Pildomosios Tarybos narys, nei viena kuri komisija nėra liūdniausia, kad kartu su 
nė prasitarę, kas padarytina ar kas darytina, kad nariai krintančiais lapais į amži’ 
taip greitu tempu nebėgtų iš Susivienijimo. Pranešimuose nybę keliauja ir daug iietu. 
vis kalbama apie būtiną reikalą, kaip apie gyvybinį klau- yjų. q jų tarpe yra daug to- 
simą —gauti naujų narių. Jau beveik buvęs surasta.^ nau’ kjų kurje dar galėjo ilgai į

. 1 !•_ ____ J_ ___ 4- r* • •__ IX*_jas kelias: samdyti svetimtautį agentą specialistą, kad tas gyventi ir gyvenimu džiaug’ nekreipdamos dėmesio į ii-
l? x • • r ■'’o n n v'mi.-v Ino i 5 , • • .1

parapijos salėje. į nepriklausomybės 1917-1920 m.

i Vakaro meninę programą; kovas ir nepriklausomos Lietu* 
; atlikti Akademinis Sambū- vos gyvenimo pirmuosius metus. 

Dailininkė Tamošaitienė,' ris iš Bostono kviečia.satyri.į ma R
Veselkienė ir Šumskienė yra ką poetą An.aną Gustaiti ir' *

1 tikros seservs, bet gyvena aktorę Aleksandrą Gustai-! bininke. Drauge ir pas kitus 
! plačiai išsiskirsčiusios po , tienę. 
platųjį pasaulį. Tamošaitie-'
nei vieną seserį parsikvietus Į Gausios krikštynos 
iš tėvynės pasisvečiuoti, či’,
kagiškė sesuo taip pat atvy-: Dalios ir Alfredo Pusa-!< 
ko pasikalbėti. ; rauskų sūnaus Henriko’Va-

; kalio krikštynose buvo ypač 
į Išsikalbėjusios apie šei-'gausu viešnių ir svečių. Jo 
myninius reikalus, panorėjo i krikšto tėvais buvo Danutė

Sužeistos trys seserys

plačiai išsi’į Brazienė iš Toronto ir Hen-aplankyti ir
sklaidžiusius pažįstamus. į rikas Nagys. Vaišių metu 

rekordinio skaičiaus^BŠlai-įBe!. ™es‘° !)aš«nės plentu, paaiškėjo kad abu "naujo- 
hiu draudimo Mauros jau po važiuojant, sugedo jų masi- " -.a.,.
keletą kartu pritrūko šab nos st»b.d.ls- .tkurls PnveJe 
poms’ mokė‘‘i pinigu, kurių atsimušti , kitų masma To
teko skolintis iš kitų šaltinių, i pasėkoje visos trys buvo 

• taip skaudžiai sužeistos, kad 
Bet miesto *abrikų unijos,} teko paguldyti į ligoninę.

lietuvius į lietuvių organizaciją verbuotų. Tačiau nuo tos tis.
„aukso minties“ vykdymo kol kas susilaikyta, pirmiausia
būsią mėginama lietuvius nekilnojamojo turto pardavė- _ . .__________ _
’iu« SLA organizatoriais užverbuoti. j parvarė į pastoges. Pasi-! atlygini™ moka gerą ir dar

džiaugę vasaros malonu- bo ^iv^ duoda neblogas, 
palikę kvepiančius: Negalėdami dažnų ir per-

Ruduo visus ir iš visur

eras bedarbiu eiles, vis dar 
kursto darbininkus streikuo 
ti nors kaikurie fabrikai ir

SLA sekretorius pataria ir man užuot straipsnį rašius majg 
būti organizatorium ir reiškia nuomonę, gal nors -’ 
narį būčiau įrašęs
pasilaikytinas. nes manau, jeigu jk> u ateityje hkuvu^uvo . . . i nh, i«n i^-iVars rani-i •• • - x- i • i • i x bonku visi gerokai Daleng- nku jau uz>ioare, o kiti lenasmenines polemikas jis nepnrasys t.ek nanų, tek to- ^ėmi/lngį! giasi užsidaryti.
k.a.sjavo rastais išbaidys. Rašyt, tunu, paimk,mų, bet^rlžo į namus. Tik tautinių ir 
draudų pardavėjo gabumų nesijaučiu turis. Jei prekyboje į kultūriniu reikalu ik 
ir pamėginčiau reikštis, tai tikra, kad pirkėjams siūlyčiau , niekas neprisiminė; nors be
tik modemiškų laikų prekę, o ne pasikeitusio gyvenimo; vasarodami daug pinigų vė 
iš apyvartos stumiamus dalykus. ’ ' 1 * ’

SLA reikalais esu labai daug ir įvairiuose laikraš
čiuose rašęs, kėlęs Susivienijimo reikšmę senovėje ir šiais

Toks patarimas paties sekretorė:» « 

tanau, jeigu jis ir ateityje praktikuos ! 1

lais paleido.

Ruduo netrukus daugelį

Acme Scr?w and Sears 
bendrovės fabrikas, kuriame 
dirbo daug lietuvių, praei
tais metais visus unijos rei’ 
kalavimus patenkinęs, turė
jo apie tris milionus dolerių 
nuostolio. Bet šiais metais

knygų platintojus. Kaina $5.00.

VYRAI IR MOTERYS, 
KURIE KALBATE 
LIETUVIŠKAI!

liepia krištatėvio vardus: 
Vakaris yra vienas Henriko 
Nagio slapyvardžių, ko tė
vai, parinkdami sūnui var-, 
dus. nežinoję.

i D. ir A. Pusarauskai savo •
Našliai į dvasiškių luomą . atostogas Montrealv baidei

, ... , . I ’r rugsėjo 28 d. išvyko atgal jViena lietuvaite, pokari-lf Lon(Į B i
nė ateivė, jau senyvo am’j
žiaus našlė, įstojo į ameri-! BROCKTON MASS 
kiečių lietuvaičių vienuoly-; 
na. kuris savo skyrių turi ir; 
mūsų mieste. O netrukus jil 
buvo atsiųsta į mūsų mies

Pobūvis Balfo naudai
j

Brocktono Balfo 72 sky-, 
te esantį skyrių ir kuri laikai rius rengia rudens pobūvį; 
buvo net jo va šininkė. spalio 14 d., šeštadienį, 6:30 j

Kitas mūsu miesto lietu- * va^ vakare Sandaros saleje,

vis. taip pat pokarinis atei-; 
vis, žmonai mirus, įstojo į'

30 Intervale St., Brockton,; 
Mass. ‘

NAUJA PROGA DIRBTI 
NEKILNOJAMO TURTO 

TARPININKAVIMO 
SRITYJE

Mūsų organizacijoje sėk
mingai dirba nevienas, mo
kantis kurią nors kitą kal
ba. Ju metinės pajamos yra 
$15,000__ $35.000.

Mūsą pardavimo opera
cijos yra tarptautinės, turi
me daugiau nei 120 ofisu 
Įvairiuose kraštuose. Būti
na žinoti pardavimo pa
grindas ir laisvai kalbėti 
lietuviškai. Be to. jums rei
kės dažnai keliauti. Visa 
kita išmoksite, susipažinę 
su mūsų darbo metodais.

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

Ju yra mūsų centrinėje 
būsinėje Nevtone, Cape 
( ode ir New Hampshire. 
Informacijų rašy kite ar te- 
lefonuokite:

LEON VRD ( ORYIN. Vi- 
ce-Presidcnt
R & R ASSOCIATES. Ine.

Newton Corner, Mass.
021.'.S
Tel.: (017) 969-3200

kunigų semmarįįą kurią; poba je bus sUani val. 
ba.gęs buvo Įšventintas ; ku- gių vakarienž IU i}giriinais>

niekas nezi- 
buvo

i ra

laikais,
Povilą 
man
Los Angeles lietuvių veiklą, ypač mane maloniai nuteikė 
Tamstos širdingas atsiliepimas apie SLA, ypač apie kūri
mosi ir vargų periodą. Myliu Tamstos liberalinės ir lais* 
vos sielos išsireiškimus, nes jų taip mažai besama...

1 bus ir vertingų laimikių 
1S_; traukimas. Šokiams gros ge-

kapela.
svie- 
luo-,

darbo sąlygomis buvo be’j mą privilioti jaunimo, tenka 
lietuvišką knygą, užsisakyti i veik geidausiąs fš visų kitų; griebtis už senyvo amžiaus 
laikraštį arba apsimokėti į fabrikų. 0 bendrovė, nega-1 našlių, nes po vedybinių 

\Tu ot a i • , užvilkintą prenumeratos! lėdama visų unijos reikalą-1 malonumų jie ir viršininkam
F^sJKeite. ir avėjo SbA sekretorius, kuris mokestį vėl retai kui ie pri-i rimų panešti, fabriką uždą’ yra paklusnesni, ir dangaus 

panoro uzdaupU man burną^ nutildyti tuos mano „libera- simins. O mūsų spauda jau'rė ir apie devynis šimtus tarnybai patikimesni, 
linės ir laisvos sielos išsireiškimus“. . vos kvėpuoti pajėgia. darbininkų paleido į gatvę. • J. Rainis '

I •

Įėjimo auka 4 doleriai.

Maloniai kviečiame visus 
narius su giminėmis, drau
gais ir kaimynais, o taip pat 
mielai laukiami ir gretimų 
kolonijų lietuviai.

M. K.
t.» <ii



ft»Iapis ketvirtas Nr. 39. 1972 m. spalio 10 d.

Iš okupuotos Lietuvos i Liaudies priešas-Stalinas
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos! j

1879 m. gruodžio 21 d. — 1953 m. kovo 5 d.

(Tęsinys)
dv.

1949 m. balandžio 4 d. — NATO organizacija. Stalinas 
aiškiai nežinojo, kur sustoti.t

Pradžioje užimtose valstybėse buvo Įsigalėję vieti- 
j niai komunistai, kurie pasižymėjo kovose su vokiečiais 
i pogrindyje, bet vėliau juos pakeitė Sovietų Rusijoje iš
auklėti lenkai, rumunai, bulgarai, vengrai, čekoslovakai, 
vokiečiai komunistai.

Nežino, ką veikti 
laisvalaikiu

Kaip Lietuvos jaunieji 
specialistai leidžia laisvalai
kius, ar jiems rūpi kūryba, 
ar jie daug skaito? Tokie 
klausimai rūpėjo Plungės 
žurnalistui R. Žilevičiui. Jis 
apklausinėjo apie 200 jau
nųjų specialistų (baigusių 
aukštąją ar vidurinę mokyk
lą. neperkopusių 35 metų), 
ir štai kas pasirodė:

dauguma nežino, ką veik
ti laisvalaikiais Plungėje, ganizacijų vadinamieji ak- 
kurioje šiuo metu gyvena a- tyvistai.
pie 20,000 žmonių/ Pasitarime paaiškėjo visa

.i ii unn'eilė būdingų dalykų: praė- 
Bibhoteką lanką H00 i jusiais metais Vilniuje dau

žytojų. is jų vos 106 jau-, gJau Raip 4Q pfoc nusikalti,
m specialistai (30 vyrų n 76. Įvykdė neblaivūs, 
moterys). Retas tun asmenį- Sunkius nusikaltimu? be-

Gen. V. Karvelis yra ki
lęs iš Šiaulių. Jis karo metu 
vadovavo 16 jai lietuvių di
vizijai. kuri dalyvavo Šiau
lių užėmime.

Beveik pusę nusikaltimų 

įvykdė neblaivūs

Kova su girtavimu Lietu
voje tebekelia rimtą Įstaigų 
rūpestį. Dėl to š. m. vasario 
mėn. buvo sukviesta konfe
rencija — joje dalyvavo Vil
niaus Įmonių, Įstaigų ir or

Hitlerio nelaimė, kad jis nežinojo, kur sustoti. Stali
nas manė tai žinąs. Jis tai pareiškė ir Edenui. Bet jeigu jis 
būtų nuėjęs bendradabiavimo su Vakarais keliu, tai būtų

ROMANAI
Pranas Naujokaitis, PA

SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ,
232 psl., kaina $4.00.

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

Vacys Kavaliūnas, AIDAI 
IR ŠEŠĖLIAI, premijuotas;

nes bibliotekas. Rita M., pa
siraususi drabužių spintoje, 
rado tokias knygas: „Šalti 
ir šilti užkandžiai“, detekty
vinė knygelė, kelios senti-1 
mentalios meilės istorijos... 
Ji pasakojo: sistemingai ne
skaitau knygų. Esą, tai ne 
retas reiškinys — priduria 
Žilevičius.

1969 metais Kaune buvo 
apklausinėti apie inžinierių 
laisvalaiki 442 asmenys, bai
gę ar dar studijuoją Kauno 
Politechnikos institute. I an

veik be išimties Įvykdė gir- 
tuokiai. Vagys, kyšininkai,

Stalinas nori praryti ir suvirškinti Berlyną, išstufada- 
mas amerikiečius, anglus ir piancūzus iš Vakarų Berlyno.
1948 m. balandžio 1 d. jis uždaro susisiekįmą su Vakarų w 
Vokietija ir laiko uždarytą virš metų, iki 1949 m. gegužės j fomanas, 234 psl.. kaina $5,f

Birutė Kemėžaitė, SU
DIEV! AŠ IŠEINU.

galeięs atsiekti daug daugiau, nes JAV buvo pasiruosu- ........................ .. . ,% . , . . 12 d. Amerikiečių aviacija įstengia pilnai aprūpinti Pakasios visokeriopai padėti Rusiiai po karo, kaip ir kitoms D , . o, . . . .t . . , . ,, 1 V J „ rų Berlyną, ir Stalinas turi prisipažinti, kao jau per daug
Lruvn nna įntnmc colimc Pav UNRA cnroiko nu era hirc . _ . . A Akaro nualintoms šalims. Pav., UNRA suteikė pagalbos
Lenkijai 481 mil. dol., Čekoslovakijai — 270 mil. dol., bet 
Stalino politika užkirto kelią tokią pagalbą gauti sovie
tams.. Stalino bandymas pagrobti Graikiją aiškiai parodė, 
kad jis blogai apsiskaičiavo ir nežino, kur sustoti. Ji su
stabdė tik vienų amerikiečių tada turėta atominė bomba 
ir prezidento H. Trumano energinga veikla.

bandė apžioti.
(Bus daugiau)

Apie jaunimą ir SLA
VIII. Suvirškinti valstybes

Praėjus buvusiam šią va-
o. ,• .. ... • , v. . . sara SLA seimui, mūsų spau-Stalino armijos atnese naują daug žiauresnę nelaisvę - nasirodė ivairiu anie ii 

Rytų Europai, Pabaltijo valstybėms ir grasina Vakarų Eu. H . •./ . - ..L
rapai, tarsi nesulaikoma senovės maro banga. Pats Stali
nas užimtas jo mėgiamu naikinimo darbu, slaptosios po
licijos raportai yra pirmos eilės kiekvienos dienos klau
simas.

Karui prasidėjus, čekistams buvo Įsakyta likviduoti 
kalinius ir karo belaisvius, jeigu negalima jų deportuoti: turto grobstytojai — vis gir- Kannlus ir Karo Belaisvius, jeigu negalima jų cieportuou 

tuokliai. Daugiausia girtų Rusijos gilumon. Lietuvoje buvo išžudyti Telšių kalėjimo

pastabų. Sveikos ir naudin-

’VARSNŲ“ ADRESAS

Nevienas klausia Lenki-
gos pastabos visada pagei-Į jos lietuviu leidžiamo mėne- 
daujamos. Bet gaila, kad | sjnį0 žurnalo „Varsnos“ ad- 
prirašoma visai nebūtų da-; reso. Jis yra toks: 
lykų. Vieną tokių paskvilių!
jau dementavo „Keleivyje“ Warszawa

ir kituose laikraščiuose dr. 
Algirdas M. Budreckis. SLA 
Centro sekretorius.

Wiejska 16. m. 16. 
Poland

būna penktadieniais. Vilnių-; kaliniai, darbo stovyklos kaliniai Praveniškėse, dalis Kau- 
je gatvėse girtus kuo grei- Į no kalėjimo kalinių buvo išgabenti ir likviduoti Minske ai

pakeliui iš Minsko Į Smolenską 
dalis išsigelbėjo. Panašiai buvo

nuošė, pasuka į parduotuves gijoje buvo likviduoti , „ . .,
ir o-Piia io<p bp t n kiemno 'lr Estijos karininkai, kaip ir lenkų karininkai Katyno rašydamas apie paskutini i 
^vadinamuose "kampuo-1 miške. |SLA seimą, paminėjo, kad

dažnai•

čiau gabenama Į vadinamas 
blaivyklas. Žmonės, neras
dami tuščių vietų restora-

294
psl., kaina $4.50.

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašę 
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 2935 m., I tomas, 280 
psl., kaina $3.00.

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

Jurgis Gliaudą, LIEPS-Dabar išlindo kitas piktoj

’ vienas iš seimo atstovų pa-Į 
Stalinas nesigailėjo ir Rusijos kalinių Minske, Gardi- ! klausęs prezidentą, kas atsi-__ _ _ _ _ i , -i A i i 1 : I

se“. Nepilnamečiai _ -__
gena su suaugusiais. Vii- . ,
niaus kaikuriuose techniku-' ne> Smolenske, Kijeve. Charkove, Dmepropetrovske, Za- tiks su SLA kapitalu, kai!

ketą atsakė 144 vyrai ir 49 muose bei profesinėse mo- parožėje. Nalčike ir kt. Jis neužmiršo ir tų kalinių, kurte j SL4_ nai£į skalčl^s vįsa^su''
moterys. Apklaustųjų am-j kyklose direktoriaus Įsaky- buvo išlikę gyvi nu o garsiųjų Maskvos bylų, nes jie išda- j mažės. Prezidentas r. Dar- i

mų knygose mirga papeiki- vė kitus ir davė prieš juos melagingus parodymus, gauda- g15 kaa tą kapitalą
mai už girtavimą, ir dėl to mi mažesnes bausmes. Iš jų S. Bessonovas, Sokolnikovas P/11™* mus^ JaunoJ1 al_
netenkama stipendijų... = ū n. Osinskis buvo likviduoti 1941 m. Orio kalėjime. C.; ta"‘

* nirto h Rakovskis, Arnoldas, Struilovas — kituose kalėjimuose, o ”Tai opus neikaląfc, —sa
mų girtuokliavimui sustab- K i t, , , , krimin-dinio kalinio <?n pn ' ko LA,— vertas rimto de-dvti. Vilniaus miesto parei- Kai Jas Radekas 1942 m. buv o kiinunalimo kalinio su en- . , , . tnr:m
gūnas Rapšys mano. kad kavedistų palaiminimu peihu nudurtas Jakutsko kalėju ( o įz RuJ narfu
reikią daugiau aludžių, ka- me, nors jiems visiems, esantiems tada toli nuo fronto. ?Raičiui sumažėjus/likusie- 
vinių, jaukiai Įrengtų užei- nebuvo pavojaus patekti Į vokiečių nagus. Tai buvo per- ~ narjaj pinigų likuti pasi-k 
gų... Gamyklose trūksta kul-( dėtas Stalino atsargumas ir „dėkingumo“ pareiškimas. dalina“ ‘ " i
tūrinės aplinkos. Todėl, kai.
darbo metu gamyklose vvks- ■

am
žius: 21-30 metų—55 proc., 
31-40 metų — 33 proc.

Apklaustieji atsakė, kad 
savaitgaliais žiūri televiziją
— 59 vyrai, 61 moteris, skai
to literatūrą — 53 vyrai, 61 
moteris, namu ruošos darbus 
atlieka — 31 vyras, 59 mo
terys, restoraną šeštadie
niais lanko 14 vyrų, 16 mo
terų, kavines sekmadieniais
— 18 vyrų, 16 moterų, teat
rą sekmadieniais — 10 vy
rų ir 2 moterys, muziejus 
lanko šeštadieniais — 4 vy
rai ir 6 moterys, kūryba do
misi šeštadieniais — 6 vvrai

Lietuvon pasiųstas siaučia 1944-46 m. giltinės bro- 
ta išgertuvės, pasirodo, po j lis čekistas Michailas A. Suslovas, kurio elgesys su be-

i Birutė Pūkelevičiūtė, —
i Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 

1 psl., kaina $5,00.
i Kazys Plačenio. PULKIM 
ANT KELIU.... romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo,
I tomas 200 ps.. kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

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

Ktr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪEAS, 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75, •

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

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

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 

;iš knygnešio Kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL’
J NŲ GIESMĖ, premijuotas 
i romanas, 201 psl.. kaina 
į $2.50.
i Aloyzas Baronas: ViENI- 
j ai MEDŽIAI, 117 psi. K«u- 
! 'is $ 1,50.

Vytautas Voiertas, UPĖ 
TEKA VINGlAiS, romanas
)32psl, kaina $3.50.

Alė Rūta, KELIAS J 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
.ietuvių gyvenimo, 248 psl., 
<aina $3.00-

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

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

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza- 

J nu veiklos. 254 psl., kaina 
į $4.50.

Aloyzas Baronas, PAVA- 
! SARIO LIETUS, 261 psl.,
■ kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.

' Vejas lekia lyguma, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas. kaina $4.00.

SPECIALIAI

DOVANOS 
ŠVENTĖMS 
į LIETUVĄ

GAVĖJAS NIEKO 
NEPRIMOKA

—NETIKRI KAILIAI— 
KAINA TIK .. $108.00 
Užsakykite šituos pra
bangius ir šiltus pasakiš
kos vertės kailinius. Pa
sirinkite nuo minko (vie
nos spalvos ir dryžuo
tų). plačiauodegių kara
kulių ir avikailių 
10~SKARELIų7/ $54.90
5 vilnonės, didelių ar ma
žų gėlių ar turkiškų raš
tų. visokių spalvų, ir 5 
šilkinės, visokių spalvų. 
ORO PAŠTU .. $63.40

5 DIDELĖS VILNONĖS
SKAROS ........... $96.00
54x54 colių su kutais, 
gražiais gėlių raštais 
ORO PAŠTU .. $113.00

SPEC. KOMBINACIJA 
$169.00 

GERIAUSIOS 
MEDŽIAGOS 

VERTINGA DOVANA

3 jardai medžiagos vyrų 
žieminiam paltui, 10O/Ž 
vilnos, tiek pat tos me
džiagos moterų paltui. 
3!ž> jardo medžiagos vy
rų eilutei. 100% vilnos, 
3 jardai tokios pat me
džiagos moterų suknelei, 
2 paklodės (dvigubai lo
vai). 2 pagalvių užvalka
lai. 6 turkiški rankšluos
čiai

SPECIALUS I .. $62.00 
10 sv. taukų. 10 sv. kvie
tinių miltų, 10 sv. ryžių, 
10 sv. sukraus.

LA prileidžia, kad taip rt 
gali atsitikti ir su SLA. Jis

to i blaivyklas išgabenama; ginkliais civiliniais gyventojais yra neaprašomas. Šimtai tik abejoja, ar jajunuoliai; 
dešimtys darbininkų. Tokie j tūkstančių vėl tremiami, sodybos deginamos, žmonės uja-j turės teisę SLA milionais 
dalykai vyksta keliolikoje j kolchozus, lavonai išniekinami, grįžta nuolatinis te-' pasidalyti? Ar nedraus Įsta- 

o-omir „ poras, rusiška sauvalė. 'tymai? Taigi ‘jis galvoja
: apie SLA šermenis ne juo-, 

Griežtai atstatant kolchozus. Ukrainoje 1946-47 m. kais.
vėl pasikartoja badmetis, apie kurį Stalinas, anot Chruš- Į .........................
čiovo, nenori nieko girdėti. Jis slepia tą badą nuo viso’ P* ieš toki pesimizmą iei-;

Vilniaus gamyklų.
Kova su girtuokliavimu išir 6 moterys, ekskursuoja — ,., . ....

2 vyrai, 8 moterys. šokiuose ‘^rųjų sunk. kai net 'pa- 
šeštadieniais dalyvauja - auglių tęva, skatina išgeri- 

mus. Jaunimo tarpe įsivyra
vusi pažiūra, kad stikliukas 
— pirmasis vyriškumo po
žymis. Moksleiviai iš atosto
gų grįžta girti, su buteliais 
lagaminuose. Moksleiviai 
aiškina: „Tėvelis Įdėjo, sa 
ko. su draugais atšvęsi susi
tikimą.“ Jei tokie tėvai, tai 
kas belieka kalbėti apie auk 
lėtojus? Todėl konferenci
jos dalyviai Vilniuje, šalia 
kitų priemonių (jos vis kas
met siūlomos), siūlė stiprin
ti šeimos tradicijas, propa
guoti jas.

(E)

3 vyrai ir 2 moterys.
Būdingi atsakymai kaiku

rių inžinierių šeimose:
„Mes, kai grįžtame iš dar

bo, Įjungiame televizorių ir 
visą vakarą žiūrime.“

Šeimininkė dar pridūrė: 
žiūrime be pertraukos...

Jei tokie specialistai skai
to knygą, tai be sistemos, 
pirmą papuolusią, „kurios 
gražesnis viršelis“. Jei lan
kosi šokiuose ar eina i kon
certą. tai tada, kai draugas
paskambina ar kas pasiūlo i 
bilietą.

Teigiama: jaunieji speci-i 
alistai sunkiai pripranta prie1 
gyvenimo, apleidę studentų 
kolektyvus. Jie pasijunta

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Didysis jo nuotykis — 

prof. J. Eretas tarnybojevieniši, dažnai atrodo esą*
• pasimetę. Todėl, kaip pašte- . . x ,

L;™., n;__ t • ; ■ Lietuvai, spaudai paruošė J.bima. siu menu Lietuvoie D Aoo i i •• i • • Brazaitis, 288 psl., kaina —
dažnas prašosi skiriamas - o/- t-i -: i- t r *.. i • So.Ou. Išleido prof.-J. Ereto
tarnybon ar gyventi—dvie-,r • z* i i a- tase bičiuliai. (Adr.: kun. V. Da-

i bušis, 147 Montgomerv PI..
V. Karvelis — Šiaulių

garbės pilietis

Paterson. N.J. 07501). 
Dabarties kankiniai t Lie

tuvos vyskupų, kunigų ir ti- 
Kultūrinių įyšių su už-’ kinčiųjų kryžiaus kelias pir- 

sienio lietuviais komiteto1 moję ir antroje sovietų oku- į 
pirmininkui generolui VIa-, pacijoje), parašė Matas' 
dui Kalveliui jo amžiaus 70; Raišupis, 434 psi
metų sukakties proga suteik- 10.00. Tai „Krikščioni.4 
tas Šiaulių miesto garbes pi- venime“ knygų serfjos nr. 8 
Jiečio vardas. leidinys

-ii.................. 4. • • . kia protestuoti. Nors zmo-ipasaulio, nes nenori, kad užsienis sužinotu apie jo nepa-; . 1 . . , -•1 . i j i . 1U jrvvemme nieko amžino
sisekimus, o kad mirs keli miiionai žmonių, tai jam vis
tiek pat.

Bet kodėl Chruščiovas prakalbėjo apie tą badą? Tik 
todėl, kad tuo metu Ukrainos komunistų partijos sekre
torium buvo jo konkurentas L. I. Brežnevas.

nėra, miršta jie patys ir jų į 
organizacijos, tačiau sveiko 
proto žmonės, kol jie gyvi, 
duobiu sau nekasa. Jie stato į 
gyvenimą ne tik sau. bet ir 
savo vaikams ir savo tautai. 
Antraip, šiandien nebūtų 
nei miestų, nei civilizacijos.!

Toks pesimizmas, kaip 
LA skelbia, vra smerktinas 
ir dėl to, kad jis išvestas iš! 
gryno melo. Aš niekad ne
rašiau, kad SLA seime neži
nia kas klausęs prezidento 
Dargio, „kas atsitiks su SLA 
kapitalu, kai ši organizacija 
sumažės“, ir kad preziden
tas atsakęs: „kapitalą pasi-

Lenkijoj. Čekoslovakijoj. Rumunijoj. Vengrijoj pir
miausia buvo likviduoti visi tie, kurie bendradarbiavo su 
vokiečiais. Paskutinė Vengrijos provokiška vyriausybė bu
vo pabėgusi amerikiečių zonon Vokietijoje, bet jos nariai 
buvo išduoti ir likviduoti. Anglai išdavė Lietuvos gen.
Kubiliūną, daug buvo išduota jugoslavų, serbų, kroatų.

«
Pravestuose pokario rinkimuose komunistai niekur nega
vo daugumos, bet jie Įsitvirtino kariuomenėse ir polici
joje, kas jiems leido pamažu, anot vengrų Mathias Rakosi 
(Rozenkranz), "salami taktika“ likviduoti demokratines 
partijas, žinomi vadai buvo nuteisti ar pasalūniškai nu
žudvti. kiti spėjo pabėgti užsienin. Bulgarijoje nuteisti 1'm./ .įaun°.ii kartą . As pa

reiškiu kategoriškai, kad as
Nikola Petkovas, jo tėvas ir brolis. Rumunijoje nuteistas niekad taip nerašiau ir nie- 
J. Maniu ir kt. 1947 m. gegužės mėn. Vengrijos Franz kad negirdėjau, kad prezi 
Nagy pabėgo Šveicarijon. 1947 m. spalio mėn. pabaigoje dentas Dargis būtų nežinia 
iš Lenkijos pabėgo St. Mikolaičikas. 1948 m. kovo 10 d. kam davęs toki atsakymą, į
j_ . , , ~ kaip LA sako. Tai vra gry-lžūsta Čekoslovakijos Jan Masarykas o 1948 m. birželio 
6 d. atsistatydina prezidentas E. Benešąs. Tūkstančiai de
mokratinių partijų narių žūsta tuose kraštuose, su pasiau
kojimu kovodami už demokratinius principus.

nas melas!

SLA yra seniausia ir tur
tingiausia lietuvių organiza-j 

į cija išeivijoj. Kai laisvosios' 
Dėl tokių Stalino persekiojimų okupuotuose kraštuo-Į Lietuvos dabar neturim, tai' 

karna S Vakaruose kilo atitinkama reakcija. Jos išraiška: JAV j SLA vra šviesiausias lietu- 
o.vj skirtinga politika Vakani Vokietijoje, stipri parama Grai- vvbės židinys Amerikoj, 

kijai. 1947 m. kovo 12 d. paskelbta Trumano doktrina, Glauskimės prie jo visi.
1947 m. birželio 5 d - Marshallio ekonominis planas n S Michelsonas

DAUG KITOKIU
VERTINGŲ ŲOVANŲ

Prašykite veltui 
iliustruoto katalogo!

UžSAKLKITE TUOJAU
UŽSAKYKIT TIK PER 

INTERTRADE
ENPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

New York. N.Y. 10010 
Tel. 982-1330 

LABAI SVARBU 

DĖVĖTI DRABUŽIAI

Prašykite specialaus 
biuletenio!

Mes turime šito biznio 
23 metu patyrimą ir
tūkstančius

užsakytoju.
patenkintų
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
STASYS MICHELSONAS

Labai svarbu, kad visos 
tautybės čia stipriai pasiro
dytų. . i

Priėmimo komiteto pire
mininkas yra dr. Kazys Bo-Į TERORO IR VERGIJOS

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio

knygą

be lis.
ALT Informacija

i

— Sveikas, tėve ’

— Sei, ar tu skaitei, ką 
gazietos rašo apie čainiją?

— Tėve. sakyk, ką rašo 
apie Kiniją, ne „Čainiją“.

— Olrait. tegul bus Kini
ja, ale pasakyk, ko ji taip 
pasiuto prieš Rusiją?

— Ji. tėve, jau seniai šiau
šiasi prieš Rusiją. Būdama 
didžiausia komunistinė vals’ 
tybė, ji norėtų vadovauti vi
so pasaulio komunizmui, bet 
Sovietų Rusija neužleidžia. 
Iš čia ir neapykanta. Dabar.' 
kai Rusija pradėjo taikytis 
su Amerika. Kinijos neapy
kanta Rusijai pasidarė dar 
didesnė. Pekinas pats norė’ 
tų su Washingtonu susibi-J 
čiuliuoti. Šiomis dienomis 
sukako 23 metai, kai buvo i- 
kurta Kinijos Liaudies Res- 
publika. Todėl, kalbėdamasi 
apie tą sukakti, Kinijos'
premjeras Čau En-lai ir pa
sakė: „Ne Amerika yra pa’ 
vojingiausias mūsų priešas, 
o Sovietų Rusija“. Šitą jo 
pareiškimą išspausdino visi
trys didieji Pekino laikraš-1• • ciai.

i
— Nu, o ką ant to pasakė 

Amerika?

— Man rodos. tėve. kad 
oficialiai Amerika nieko a-, 
pie tai nepasakė, nors toks 
Pekino „čap’sui“ gal ir pa-j 
tiko. «> * ii

— Kam, Amerikai pati-i 
ko?

su savo atominiais ginklais. 
Be to, Amerika turi Europoj 
nemaža savo kariuomenės. 
Tai vis prieš galimą sovietų 

1 ataką. Bet Amerikoj yra 
stipriu ir Įtakingų balsų, ku
rie reikalauja visas karines 
amerikiečių jėgas iš Europos 
ištraukti,, nes jų tenai buvi
mas labai bi angiai Ameri- 

i kai atsieina, o, be to, dar ii 
' pavojingas — karo atveju 
Amerika būtų Įvelta i trečią
jį pasaulini karą. gi Ameri
kos visuomenė daugiau ka
rų jau nebenori. Taigi gali 
būt, kad kongresas nutars 
visas karines Amerikos jė
gas iš Europos ištraukti. 
Tada, be abejo, ir NATO 
organizacija subyrėtų, kuri 
jau pradėjo trupėti.

— Ale man čia nelaba' 
aišku, Maiki.

— Kas neaišku?

— Nu. jeigu taip atsitik
tų. kaij) tu sakai, jeigu rus- 
kiai užpultų Europą, o Ame 
rika būtų jau pasitraukus 
tai kokia Europai būtų nau
da iš Amerikos ir Kinijos so- 
jūzo?

— Tėve, galėtų būti vi 
saip. Bet tūli politikai Euro
poje galvoja, kad Ameriko.- 
ir Kinijos sąjungos rusai bi 
jotų daugiau, negu dabartį 
nės NATO organizacijos, ii 
nedrįstų Europos pulti.

— Ale kas sakė, Maiki 
kad rusai puls Europą? Jei
gu Amerika išvežtų visus sa. 
vo raplanus ir bombas, ta 
gal ir rusai nusiginkluotų

— Suprantama.

— O kokia Amerikai gali 
būti nauda, kad Maskva su 
Pekinu plūstasi? i

— Ar tėvas nežinai mūsų- 
liaudies posakio: Kur du pe
šasi, trečias naudojasi?

t
— Tai tu rokuoji, kad A-> 

merika gali paimti i savo 
rankas Kinija?

i

— Gali. nrs Europa bijo-i 
si sovietų. Dabar Europai 
ginti yra sudaryta iš 15 vals. 
tybių NATO organizacija, 
kuriai vadovauja Amerika į

Juk Maskvos komisai ai ii 
dabar sako: nusiginkluokiir 
visi, tai visame sviete bui 
pakajus.

— Bet vra žmonių, tėve. *
kurie nenori rusams tikėti. 
Keista, kad ir Vakarų Vo
kietijos kancleris Brandt. 
socialdemokratas, taip pat 
nenori, kad Amerika iš
trauktų savo karines jėgas. 
Reiškia, ir jis nepasitiki so
vietais. Tačiau Amerikos 
politika šiuo kluasimu ne
aiški, nes. kaip sakiau, sios 
šalies visuomene yra nusi
stačiusi prieš jėgos politiką, 
kaip piktą dvasią, r tas ūpas

ŽYDUS IŠPIRKS, O KĄ I 

DARYS KITI?

Visiems žydams iš Mask
vos nelaisvės išpirkti, sako. 
reikėtų 500 milionų dolerių. 
Didelė suma jau surinkta.
Žydai turtingi, jie gal ir su-į, 
rinks tiek. kiek reikia.

Bet JAV spaudoje kelia
mas klausimas: o kaip padė
ti tiems, kurie pinigų netu
ri? Čia yra siūlomas ir su
manymas: tegul, esą, prezi
dentas Nixonas susitaria su 
Brežnevu mainyti žmogų Į j 
žmogų.

i
„Pavyzdžiui, mes leistu

me.“ ten rašoma, „Gus Hali 
ar Angelą Davis iškeisti i 
pinigo neturinčius lietuvius, 
latvius ar ukrainiečius, ku
rie komunizmo neapkenčia 
ir norėtų išvykti i laisvąją) 
Ameriką.“

CHICAGO, ILL.
I

Respublikonų pobūvis

Spalio 13 d. Centurv klu-S 
be respublikonų partijos 
tautybių grupė ruošia priė
mimą prezidento Nixono; 
perrinkimui paremti. Gerai; 
visuomenei žinomas W. Cle. 
ment Stone sutiko būti šio 
priėmimo globėjas. Garbės
pirmininkas yra lietuviams 
labai palankus kongresma^ 
nas Echvard J. Derwinskis. 
Tame priėmime žada daly
vauti iš Washingtono ir vie
tinių aukštų pareigūnų bei 
etninių grupių atstovų.

1
Šio priėmimo tikslas yra' 

parodyti etninių grupių so
lidarumą prezidento Nixo-' 
no perrinkimui.

i•IIv*****#*****#*******************#-

gali priversti valdžią iš’ 
traukti iš Vokietijos visas 
karines Amerikos jėgas. Eu
ropos valdininkai nelabai 
vieni su kitais susikalba, sa’ 
ko žymus Amerikos politi
kas. O Europos darbininkai 
visai nesirūpina tarptautine 
politika. Jiems rūpi tik tai’ 
ka ir geresni uždarbiai. Ki-
aip esą sovietuose. Maskvos 
tikslas esąs aiškus — užvaL 
dyti Vakaių Europą, tik ne 
ginkluotu užkariavimu, o 
švelnia diplomatija ir pa
trauklia politika. Gal dėl to 
Kinijos diplomatas ir paša’ 
kė. kad Sovietų Rusija 
vra pavojingiausias priešas.
"Pirmiausia ji nori legali

zuoti pokario Europos šie’ 
nas. Tas iš dalies jau pa
siekta. Toliau ji sieks Ame- 
•ikos militarizmo iš Europos 
pašalinimo. Amerikos jėgas 
pašalinus. Rusija turės lais’
. as rankas Europos konti
nentui valdyti. Maskva jau
turi parašytą ir Europos Tai
kos ČarterĮ (statutą), tik jis 
dar nėra paskelbtas“. Tuo 
tikslu esanti ruošiama Euro
pos valstybių konferencija, 
uuriai programa dabar esan
ti svarstoma Suomijoj. Kon
ferencijai susirinkus ir Eu
ropos Taikos ČarterĮ užgy- 
rus, būsianti paleista NATO 
organizacija ir uždarytas 
Varšuvos Paktas.

t
— Kažin Maiki. ar Mask

va turės tiek sylos, kad ga
lėtų suvaldyt' visą Europą?

— Europai suvaldyti ji 
turi jėgų. tėve, tik kažin, ar 
nepasipriešintų Amerika.

— Man rodos, Maiki. kad 
Amerikos atominė bomba 
didesnė

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla 

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

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyt* 
bolševikinio teroro sistema 
tos vergų stovyklos, kurios* 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės i» 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

JAU SPAUSDINAMAS

“KELEIVIO“ 1 9 7 3 METŲ

Kalendoriui
J j redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

„Keleivio“ kalendorius visuoipet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių. Įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway

So. Boston, Mass. 02127Lietuvių grupės kelionė Į Australiją
Į 40 JĮ TARPTAUTINĮ EUCHARISTINĮ KONGRESĄ

įvykstantį 1973 m. vasario men. 18-25 dienom Melbourne. 
PROGRAMOJE: Los Angeles, Hawaii, Australija. Naujoji Ze
landija.

EKSKURSIJA IŠVYKSTA 1973 m. vasario mėn. 12 d.. GRĮŽTA 
kovo mėn. 1 d. (21 diena).

KAINOS ASMENIUI: nuo Chicagos — $1,102.50. nuo New Yor- 
ko— $1.160.00, nuo Montrealio — $1.184.00. nuo Los Angeles — 
$943.00. Papildomas mokestis $91.00 asmeniui, norinčiam turėti 
atskirą kambarį.

| kainą asmeniui Įeina: lėktuvo bilietas, I-mos klasės viešbučiai 
(po du kambaryje) ir pusryčiai Aueklande. Sydnejuje ir Honolu. 
Iu; transportai, ekskursijos po miestus, priedai už patarnavimus. Į 
Melbourne ekskursantai bus apgyvendinti pas vietos lietuvius. 
Ekskursijos dalyviai galės Australijoje svečiuotis pas savo gimi
nes 13 dienu, Kalifornijoje iki 7 dienu svečiuotis prieš išvykstant 
i kelionę arba iš Australijos sugrįžus.

EKSKURSIJAI VADOVAUJA ir ją prižiūri Pasaulio Lietuvių 
Katalikų Bendrijos vykd. pirmininkas Kazys Kleiva.

EKSKURSIJĄ TVARKO:
VV a 1 t e r K a s k - Ra sčiauskas

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South VVestern Avenue
Chicago. Illinois 60643. Tel.: (312)—238-9787

Visais kelionės reikalais prašome nedelsiant kreiptis ir registruo
tis aukščiau nurodytu adresu —NE VĖLIAI' š. M. GRUODŽIO 
20 DIENOS.

<:
ĮMes padidinome savo tarnautojų skaičių, kad greičiau !; 

galėtume išsiųsti Jūsų siuntinius.

SKUBIAI siųskite savo SIUNTINIUS, 
o mes viską atliksime.

’ ► 
::

::

3

SIUNTINI AI-DOVANOS
Į LIETUVĄ IR USSR!

SENA PATIKIMA FIRMA

toliau aptarnauja nuolatos didėjanti klientų skaičių 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių musų patenkintų klientų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.
Jeigu ne. tai prašome pasinaudoti musų patarnavimu ir 
Jūs būsite dėkingi mums.

SIUNTINIAI, PASIEKI MI S PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausiu patvarkymų reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNt T STREET

PHILADELPHIA. PA. 19106. TEL. (215) 925-3455 

CENTRINĖS ĮSTAGOS NEW YORKE:

240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

ar Į bet kurj mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N.Marshall S. WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21221, 3206 Eastern Avė. DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadvvay AN 8-8764 
CHICAGO, lik 60022, 2242 \v. Chicago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th St. 486-1836 
DETROIT. Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7560 
ELIZABETH. N.J.. 07201. 956a Elizabeth Avė. 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau A. 365-6350 
11 ART FORD. Conn., 11 Charttr Oak Avė, 203—249-6255 
KANSAS CITY. Kan. 66102, 18 So. Bethany AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd. 382-1568 
MIAMI, Fla. 33138, 64-05 Biscayne Blvd. FR 9-8712
MINNEA! OL1S, Minn.55418, 2422 Central Av. NE, 788-2545 
NEVV BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow 224-0829 
OMAHA. Nebr. 68107. 5524 So. 32nd St. 731.8577
PARMA. Ohio 44134, 5432 State Road 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avė. GR 1-3712
ROCHESTER, N.Y. 14621, 683 Hudson Avė. BA 5-5923 
NEW YORK. N.Y. 10O03. 101 First Avė. OR 4-3930
SAN FRANCISCO, Cal. 94122. 1236_9th Avė. LO 4-7981 
SEATTLE. Wash. 98103, 1512 N. 39th St. ME 3.1853 
SOUTH RIYER, N.J. 08882. 168 \Yhitehead Avė. 257.2113 
VVORCESTER. Mass. 01604. 82 Harrison St. 798-3347 
TRENTON. N.J. 08611. 730 Libertv St. LY 9-9163
VINELAND. N.J. 08360. Parish Hali. W. Landis A. 691-8423

^99999999?f '^99999999999999999999999999999999999999999^999*9^9^

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 ta knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

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

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

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 Į nepriklausomos Lietuvos pamatu statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

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

Visa* ta* 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
Z
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MOTERŲ SKYRIUS
f!

JUOZAS PAUKŠTELIS

ĄŽUOLAS
(Iš atsiminimų )

(Tęsinys)

Atsimenu, kaip įsijautęs, patenkintas jis tai mums pa
sakojo, veidas šypsenos pilnas, žingsniai daug lengvesni 
vaikščiojant po klasę — tiesiog atjaunėjęs... Savo metodo 
Šliūpas laikėsi atkakliai — literatūrą, rašytojus vertino 
tik pagal tai, kiek nauja ir gera jie davė Lietuvai, kiek 
pažangūs.

Kristijonas Donelaitis savo nepaprasto gražumo epe 
„Metų laikai“ pirmas Lietuvoje atkreipęs dėmesį į dvaro 
nuskurdintų baudžiauninkų buitį. O juk tada buvęs pats 
dvarininkiškos priespaudos įsisiautėjimas. Kaip Daukša 
sielvartavęs dėl lenkų kalbos skverbimosi į Didžiąją Lie
tuvą, taip Donelaitis dėl vokiečių skverbimosi į Mažąją 
Lietuvą...

— Romantiškas žemaičių bajoras Poška savo neilgoj 
poemoj „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“ išreiškęs užuo
jautą dvaro užguitam bedaliui, pavadindamas 'jį: „Dalelė 
žmonių brangi, vienok paniekinta, iš kurio darbios rankos 
žemės vaisiai krinta“...

— Tai retenybė, kad bajoras atjaustų mužiką. Bajo
rai į mužiką žiūrėdavo kaip į vergą, tik šuns tevertą, ki
taip jo artyn neprisileisdavo kaip klūpančio, jam rankas 
laižančio...

Didelis lietuvis žemaitis buvęs Simonas Daukantas, 
savo istoriniuose veikaluose idealizavęs Lietuvos praeitį... 
lietuvių narsumą, drąsą, kovojant su vokiečių zokonin= 
kais, kurie, kryžiumi prisidengę, nešė Lietuvai vergovę.

V. Petraitis

MEDŽIOTOJAS

(Paged Krylovą)

\
Mūsų veikloj mes mėgstam patingėti.
„Dar suspėsiu, dar nedega”, mes sakom:

„Ko čia man skubėti?“
Ir nieko mes nedarom.

O aš, turėdams patyrimą,
Noriu įspėt mūsų jaunimą:

Nedelsk, neatidėliok, jei reikalą turi atlikti; 
Kitaip su nuostoliais, gali palikti.

Kaimietis, paėmęs šautuvą, išėjo pamedžioti. 
Jis vedės šunį žvėrių pėdomis jį vedžioti,
Bet šautuvo jis nebuvo namie užtaisęs 
Ir patarimo išeinant užtaisyti jį nepaisęs.

„Tai nesąmonė“, buvo jis pasakęs,
„Aš ilgai tuo keliu juk eit pripratęs;
Net žvirblio niekad aš nesu ten matęs.

Suspėsiu užtaisyti šautuvą dar šimtą kartų; 
Tai kam man daryti tą čia pat prie vartų?“ 
Bet štai, kai tik apleido jis namus,
Trys stirnos bėgo per laukus.

Jei šautuvą namie jis būt užtaisęs,
Stirnienos būt užtekę ir kaimynų vaišėms.

Kol šovinius iš, krepšio jis ištraukė,
Tos stirnos jau vos matėsi toli palaukėj. 
Veltui jis pusdienį po mišką slankinėjo,
Net žvirblio niekur neužėjo.

Pagaliau pavargęs jis atsidūrė savo kaime. 
Kaimynai klausinėjo,
Kodėl jis nieko nenudėjo,
Jis nekaltino savęs, bet keikė blogą laimę.

10-toji ir paskutinė 1972 metų 
EKSKURSIJA I LIETUVĄ!

1972 metais WALTER RASK-RASČIAUSKAS nuvežė 
net 9 ekskursijas į (Lietuvą. Visos buvo pilnos. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų laiku ruošiama dar viena kelionė. No
rintieji praleisti metų šventes su artimaisiais Lietuvoje, 
skubėkite registruotis — yra tik kelios laisvos vietos. 
Patogi data studentams, mokytojams, profesoriams.
IŠVYKSTA — GRUODŽIO MĖN. 21 DIENA, 
G R J Ž T A — SAUSIO MĖN, 4 DIENA (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 vasami.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South We»tern Avenue

Chicago, Illinois 60643 
Telefonas (312) 238-9787

BROOKLYN, N.Y. 

Dėkoju už gėles

Gimtadienio proga mane

-p VYSKUPO P. BUČIO 
j , ATSIMINIMAI, I tomas,

320 psl., kaina $3.50, II to-
Į j mas 282 psl., kaina $3.50.
h
Į Dailininko žmona, roma-
\ * nas. parašė Juozas Tininis,
i < kaina $5.00. 
j:
ĮI Radvila Perkūnas, istori-
•; nė pjesė, parašė Balys Sruo- 
ji ga. 130 psl., kaina $4.00.

Dialogas su kraštu, Aki
• i mirksnių kronikos, antr? 
j • knyga, parašė Bronys Raila, 
j • 560 psl., įrišta, kaina $7.0u. 
ž!
į; Kvartetas, 4 dramos, au. 
į torius Kostas Ostrauskas,
/ 170 psl., kaina $5.00.•į !
( Draugas don Camillo,
• Įdomūs klebono ir vietinės

" ‘: komunistų partijos sekreto- 
• riaus pasikalbėjimai, 216 
į psl., kaina $3.Ar skaitytos?

LIETUVIŲ LITERATU. Mūsą mai°ii sesuo, Anta-
no Vaičiulaičio apysaka, 104 

RA SVETUR, 697 psl. Joje psl. kaina minkštais virše- 
rašo A. Vaičiulaitis apie po- Hais $2.50, kietais $3.00. 

metų. kai mirė mūsų oran-j eziją, K. Keblys apie roma-
gus vyras ir tėvas, o taip pat ' ną, R.Šilbajoris apie novelę, 00000O0®c0OC000000000,S0<,0e
ir uolus visuomenės veikėjas’ S:S\n,,v’r" a.pie dr?m1aS?'
Antanas Bireta. Viniems jis 
patarnavo, kitus pabardavo, 
reikalui esant ir sušelpdavo.

MANCHESTER, CONN.

Dešimt metų mirties 

sukaktis

Rugsėjo 24 d. suėjo 10

Ką tik gavome

Jis daugiausia dirbo SLA 
labui. Daugelį metų buvo į sąrašą. Kaina $10. 
207 kuopos organizatorius,
sekretorius, pirmininkas, 4’

giją, V. Kulbokas apie kriti- i 
ką, J. Girnius meta žvilgs-: 
nį į visą tą literatūrą apla- i Mykolo Krupavičiaus atsi- 
mai ir šio kūrybos laikotar-' minimai, 364 psl., kaina — 
pio problemas, Č. Gricevi-i $10.00,

sios apskrities organizato
rius, sekretorius ir korespon- !

Į Amžinas lietuvis, romanas, 
Melagingas Mikasės lais-Į parašė Vytautas Alantas, 

kas, parašė Jurgis Jašinskas, Į 412 psl., kaina minkštais vir-
69 psl., kaina $1.50. šeliais $4.50, kietais—$5.00. 

Milžinų rungtynės, Myko*i (lentas, rašęs Tėvynei, Keri Brėkšmės našta, romanas.
į leiviui ir kitiem laikraščiam.’ parašė Jurgis Gliaudą, 384 ]0 Vaitkaus atsiminimų VIII

Jis daly vavo visuose 4-sios i apskrities suvažiavimuose, 
tilienė. Sveikino duktė, žen-' SLA seimuose jis buvo ak

psl., kaina $6.00. į tomas. 203 psl., kaina —
; minkštais viršeliais $3.00, 

Vaišvilkas, romanas, pari kietais $3.50. 
rašė Juozas Kralikauskas 1
234 psl., kaina $4.50.tas ir sūnus šateikos. s ^vus dalyvis.

Esu dėkinga visiems, kad
manęs nepamiršote.

Natalija Stilsonienė į July t, aš gyvenu tarp dviejų karo laikų Europoje, 
šauliu: viena dausose, antra 
šeimoje“.

Viename Anglijos mieste
policija buvo priversta iš- Bet staiga jo laimė virto

Jis dirbo ir džiaugėsi gy 
venimu. Sakydavo: „Žinai,

Kitas žemaitis Motiejus Valančius taip pat daug ge-j 
ro Lietuvai padaręs, savo knygelėmis auklėdamas žmonių ?
dorovę, blaivumą. Bet jis buvo vyskupas, ir jo raštuose» sveikino LDD 7-tos kuopos
nemaža buvę religinio kvapo... i nariai- Bronė ir Pranas Spū-; DĖL KO MUSĖS SENELĖS

o _____ . , .. , .... . . džiai, M. Akelienė, M. Va
Su pasigėrėjimu ir pagarba jis kalbėjo apie kunigą 1 

Antaną Strazdą-Strazdelį. Tai buvęs tikras liaudies dai’ S1 a’ 
nius. Tarp prastų vargo žmonių gyvenęs, apie jų vargus
, . - ta . no S. Taurinskas. iš Kaiifor-! T"u’u y . .v
dainas dainavęs, pavasarėli jiems pranašavęs. Dv«(o ia- njjos k Bižiūtė iš Nevv Jer i antra ®4 metų. Jos musesi, 3 blogai išauklėti 15-17 me-
bai nemėgęs: „Svetimos tik procios laukia, bi tik žmogų* . ’ * negalėdamos kitaip išspręs’ tų jaunuoliai, kurių tarpe
prisitraukia, paskutinį kraują traukia, kada dvaran nusi’ I sey jaunystės draugė M. To= ti, kokį alų pirkti pietums.

Žaladonis. adv. S.
Briedis. Iš Kanados sveiki-’ skirti dvi besimušančias mo- tragedija. Vieną vakarą jį 
no S. Taurinskas. iš Kaiifor-! telĮs. Viena jų tavo 93, o grižtant j Jš darbo užpuolė

šaukia“.
, buvo ir vienas lietuvis, ir SU’ 
i mušė ligi sąmonės neteki- 

- ■„ į- į ’ mo_ p0 į0 į vykio jis jau ne
bebuvo darbingas ir po po’

už tautos laisvę, už jos kultūrą, šviesą ir tiesą yra prigimta ros metu mirė.
Ir pats už bažnytines paslaugas iš žmonių nieko ne

imdavęs. laikydamasis šventraščio žodžių: „Už dyką ga
vai, už dyką ir duok.“ Turėjęs savo ūkelį, pats jį dir’ J kiekvieno žmogaus priedermė. Aš laikyčiau išsigimėliais 
bęs, sakydamas: „Būdamas Adomo vaikas, savo prakaitu 
pelnysiuos duoną“... Ponai ir kunigai jo nemėgę, nes prie 
jų nesitaikęs. bažnytinių regulų nepaisęs, net celibato ne
silaikęs... Už tai buvo skundžiamas ir persekiojamas.

i tokius A * o
kurie neatlieka savo priedermės. Gal manyje kiek Minėdami šią sukaktį.I’ A v-' ***-*-* V i * V, A k CA k’CA ¥ |7I * Vz X ŽUVO, VJ C<-I llltll IJ J A ~ V t

ir daugiau buvo to karščio, negu pas kitus, nenuorama mes lenkiame galvas prie jo

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi- 
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Gana to jungo, Kipro Bie- 
linio atsiminimų III-sis to
mas, 492 psl., kaina $5.00.

Jaunystės atsiminimai, pa-
nimai iš Antrojo pasaulinio' rašė Vladas Požėla. 335 psl., 
psl., kaina $2.00. • Įrišta, kaina $4.00.

Baranauskas buvęs genialus... išreiškęs savo meilę 
Lietuvai, jos senovei, jos gamtai savo nepaprasto grožio 
kūriniuose — „Anykščių šilely“, dainose. Bet tik jaunys
tėj. Vėliau nuo Lietuvos ir nuo poezijos visai nusisukęs. 
Jis rašęs, kad „toji pati galybė, kur mišką sugraužė, širdį 
dūšią apgriuvo ir giesmę nulaužė“...

— Neteisybė! Katalikybės tvaikas jo širdį dūšią ap’ 
griuvo ir genijų sugraužė!..

Ėmęs kalbėti apie Konstantiną Sirvydą, jo gražią lie
tuvišką kalbą, balsą staiga suminkštino, sušvelnino....

Be lietuvių literatūros, J. Šliūpas dėstė dar ir anglų 
literatūrą, kurią, man rodėsi, 'jis žinojo kaip savo penkis 
pirštus. Ilgokai buvo užkliuvęs prie puritonizmo ir puri
tonų literatūros. Čia negailėjo pašaipos, nei kandaus žo
džio... , j .

Šliūpo pamokos mums buvo Įdomios, naujos — ne 
tokios kaip kitų. Su noru mes jų klausydavomės... Be to, 
visus mus buvo papirkęs jo paprastumas, demokratišku
mas, jo meilė Lietuvai.

Kaitą jis kalbėjo:

— Direktorius mane čia rekomendavo, kaip didelį 
kovotoją, daug nuopelnų turinti. Teisybė, per gyvenimą 
teko pakovoti ir žodžiu, ir raštu. Kariais vos ne už krūti
nių prisieidavo susiimti.
, Bet savo kovų aš nelaikau dideliu nuopelnu. Kovoti

buvau, bet didelių nuopelnų čia neprisiimu.

Man Šliūpas darydavo Įspūdį ne tik patriotinėmis 
mintimis, nuotaikomis, ne tik vidine, bet ir išorine stipry’ 
be. Būdavo, ateina toks pečiuitas, žilas, barzdotas, stipriu- 
vienodu žingsniu vaikščioja po klasę ten ir atgal, ir kalba, 
kalba. „Ąžuolas. — galvodavau į jį žiūrėdamas, — šak 
nys taip giliai ir šakos plačiai“.

kapo ir liūdime. Ilsėkis, mū
sų brangusis vyre ir tėve, ra= 
mybėje!

Liūdintys —
žmona Julija, sūnūs 

Algirdas ir Vytautas

su šeimomis

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

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

Amerikos lietuvių istorija,
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

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

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

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.

Vi -l-e/ 1 • ! Kun»sy celibatas, parašė
Elegiški Stepono Kolupai- j kun. pox, gg j kaina 25 

los niekintojai, paraše Ksa

REIKALAUJA GRĄŽINTI 

NAPOLEONO SKOLĄ

Vieną kartą, tai buvo pats viduržiemis, ateina lyg vi
sai nebe Šliūpas — visas sukritęs, išbalęs, rodos, net ir 
barzda, plaukai išbalę, žingsniai tokie silpni ir balsas silp- ' 
nesnis. drebantis... Mes sužiurome vieni Į kitus, ypač mer’ . 
gaitės. Visų akyse staigus suirūpinimas: jis serga!.. jis vos Gen. Bonapartas, vėliau
ejna ” ‘ 'garsusis Prancūzijos impe-

! ratorius Napoleonas, 1797
Vargšas... vargšas senelis! - tartum girdžiu visu ta me!ais taria^amas Italijo- 

je ir neturėdamas kuo mai-» 
tinti savo kariuomenę, gavo 
iš vieno Venecijos bankinin
ko paskola.

— Prašau tamstą sėstis... mes matome, kad tamsta 
sergi... prašom pailsėti... — Ir dar 'kažką, nebeatsimenu. Praėjus daugiau kaip 100 
pasakiau. Jis grįžtelėjo tokiu labiau raukšlėtu, net niuro- metų, to bankininko 300 įpė=> 
ku veidu. 1 dinių pareikalavo iš Prancū-

pačią minti... Jis sukosėjo kažkaip sunkiai... Aš ir nepaju. 
'au, kaip atsistojau.

centai.

Ar buvo visuotinis tvanas,
„ _ . ... j 64 psl., kaina 25 centai.
Versmes ir verpetai, aki-į

mirkų - straipsnių rinkinys- Žemaitės raštai karės me-
praeities ir artimų dienų ak-! tu, 126 psl., kaina 50 centų.
tualials klausimais, parašė; Juozas Stalinas, 32 psl.,
Bronys Raila, 351 psl.. kai- j kaina 25 centai.
na $5.00. i * .............................. ,į Žalgirio musis, paraše dr.

Aišvydo pasakos, parašė i Dau^rdaitV Sruogienė, 24 
Antanas Giedrius, 140 psl.,! Ps^> karna 50 centų.

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

kaina $3.00.

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

Septintoji pradalgė, lite
ratūros metraštis, rašo 24

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.,’ zijos vyriausybės skolą grą-

-— Nieko, — tarė. — Aš jau toks, kad turiu judėti, žinti. žinoma, su priaugu-j autoriai. 464 psl., kaina kie-Į kaina 25 centai.
lėti, visiškai susmukčiau... siais Procentais. Derybos ii- tais viršeliais $5.00, minkš-! __

į gai tęsėsi. tais — $4.50. ! .1T,Ifmo ,tcorPa» (M.
Į galą pamokos j,s v,s dėlto atstsedo. į p u J Socia[denlokr?lija ir

— Matau, plonai apsirengę esate — nepersišaldyki- sybė pasiūlė grąžinti 28 mil.' didelį susidomėjimą sukėlęs ri' ^ar'S'° ’̂
te. šaltis, drėgmė didžiausi sveikatos priešai... 'riT'- .a^e. pwto Jono Aiscm straipsnių P®'-- 2, rema,

Ret kita diena i klase atėio iau sv-ika. ' D • JIe vel kre‘Pesl 1 teis-1 rinkinys. Kama minkštais AtsKirai sudėjus, ju kainaB. t kitą dieną . klasę atėjo jau se.ikas. ,r p,.a-0 prit(?isti ,5 bi)j.| ^,iais _ $3 ?5 ■ g()

(Bus daugiau) ! onų frankų. viršeliais $2.55, kietais vir- duodamos už $2.

Nustojęs judėti,
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Vietines žinios

NAUJAS RADIJO ŽODIS 
"GARSO BANGOS“

Pagerbt prel. P. Jurą

1 Ateinanti sekmadieni, spa*
Kaip atsimename, dar ne- į’ Sheiaton Plaza

seniai W. P. Krukonio iniciri '-esbuty bus pagerbtas zy-
atyva per Bostono Universi-i ™» kultunn.nkas prelatas
teto globojamą radijo stotį Pranciškus Juras. Pagerbt-
WBUR - 90.9 F>1 buvo™. menlnJ Programą atliks
transliuotos dvi po valandą; s«h.stas Benediktas Povilą-
trukusios lietuviško turinio 1 ™lua- smuikininkas Izido-
prog. urnos anglų kalba. Tai į Vasyliūnas ir jaunas pr.
buvo pokalbiai apie lietuviu1 amstas Sauhus C*35'altom- 

r ponuos komp. Jeronimas
literatūrą, muziką ir kitus i Kačinskas.
Lietuvą ir lietuvius liečian-j
čius dalykus, perpinti lietu-! Padėkos žodis į 
vių kompozitorių muzikos;

PUIKI PROGA 
PACKAGE EXPRESS. Ine.

agentūra, 261 Athens St.. South 
Boston. Mass„ siunčia visu rū
šių ^siuntinius: žmonių pačių at
sineštus ir vietoje sudarytus; > 
taip pat galima pasiųsti savo, 
artintiesiems automobilius, šal
dytuvus, televiziją ir kt.

Įstaiga atidaryta kiekvie
nų dienų nuo 9 vai. ryto iki 
5 vai. vakaro, šešta die
niais nuo 9 vai. ryto iki 12 
vai. dienos. Tel. 268-5430.

Įstaigos vedėja —

P. J o z a i t i e n ė

looeeeooaooooeoeooeooaec'soscososocoo

SPECIAL TOURS
T O

HELSINKI and COPENHAGEN
7 nights, 8 days 

for only

$326.00
Includes air fare. botel with bath, 

breakfasts, sightseeing — more!

AU Friday evening departures.

8

Iii

♦####****

pavyzdžiais. Tos dvi trans
liacijos susilaukė didelio lie
tuvių kilmės ir kitų ameri’ 
kiečių dėmesio, ir kilo min
tis tokias programas duoti 
dažniau ir reguliariai.

Mūsų šokėjams labai sekėsi

Spalio 6-8 dienomis Hy- 
nes auditorijoje The Boston 
Globė dienraštis surengė

t****###****####*##*####*#####***#**##****#####*#*#*****#*#**

: DVIEJŲ SAVAIČIŲ

(žiemos ekskursija j Lietuvą
J IŠVYKSTA 1972 m. gruodžio 21 dieną .

jį GRĮŽTA 1973 m. sausio t dieną . .

* Lietuvoje ši grupė praleis 11 dienu,
i

Iš BOSTONO IR NEW YORKO

Kaina tik 619.00 dol,
Vykstantiems iš ('hicagos — $719.00 

ir iš Clevelando — $685.00

GRl PĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkbės į

Trans-Atiantic Travel Service
393 West Broadvvay 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų, 
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. dienos.

Savininkė; Aldona Adomonienė

4
PRAŠYMAS TINKA DOVANOTI

[ * l * 
!

š

pride of scandmavia

Nuoširdžiai dėkoju visiem, 
kurie mane prisiminė, lan
kė, apdovanojo, siuntė linų knygų šventę, kuri kiekvie’ 
kėjimus, meldėsi ir šv. Mi-i dieną, sutraukdavo di

džiulį žmonių skaičių. Pro= 
zininkai ir poetai čia skaitė 
savo kūrinius, literatūros 

Į kritikai nagrinėjo knygas.

šias užprašė mano sunkios ir 
:lgos ligos metu.'Buvo ir to
kių, kurie veik kasdieną su
rasdavo progą valandėlę su

organizuoti ir tęsti susidarė į manim telefonu pakalbėti ir ( Specialiai vaikams geri pa- 
specialus jaunų akademikų| raminančių žodelių pasaky- j šakoto jai sekė pasakas, bu= 
kolektyvas, į kuri įeina jau! ti. j vo rodomi filmai, šoko indo)
minėtas lietuvių kilmės fil-i .. . •— 11
mininkas Wayne Paulius*, Sunku išreikšti jausmus.
Krukonis ir mums gerai pa-j hunuos teikdavo> kiekvieno
žistami Romas V. Šležas. J atsilankiusio nuošndūs suia. atsivežė savo mažųjų grupę, i 
Skirmantė Kondratiene. Ra-j nimimo, yiltį ir gyvyvę gai^ kuri savo šokiais, gražiais' 
mūnas Kondratas, Birutė; vinantieji žodžiai, lik da- tautiniais drabužiais ir mu- c 
Vaičjurgytė. Povilas Mano-' b.ai 'gabu suprastiir įvertm-j z^a sukėlė žiūrovų ypatin-!
maitis ir Mvkolas Drunga. i mano geradarių, pašiau* dėmėsi. i

• gą. Dažnai pagalvoju, kažin ‘ :
stotie WBUR°Pin90 9 FM i", “Vv™“ Vie"a i Pažymėtina, kad buvo

p“nd?VaJai PlOgI'amal: bŪti ■ \ ** “■ ‘aa‘« poezijos kū
i Dar kartą dėkoju ir mel- ™jai: Y0^’ P01’

Transliacijos vyks kiek-i džiu visiems, kurie mane 11 net _a.1?enV*
vieną penktadienį 8:00 vai. į pnsinune ir užjautė. Dievo traukė ir mūsų rašytojų, nes,

Į aimos- . tur būt, mes neatkreipėme
į Jadvyga Škudzinskienė į laiku savo dėmesio į šį ren- 

’ginį.
Susirgo adv. Z. Šalnienė

Tokiai kultūrinei veiklai

vakaro. Pirmoji bus šį penk

tadienį, spalio 13 dieną.
į

Šis kolektyvas savo infor
maciniame rašte pasisako,! 
kad „Garso Bangom“, kaip 
ta valandėlė vadinasi

neziecių. lenkų, latvių ir lie
tuvių tautinių šokių grupės. > 

Ona Ivaškienė šeštadieni

Jasaičiai jau grįžo namo

ALDRICII OIL COMPANY

130 Safford Street 

Wollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

“Keleivio,> administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neuž

miršti parašyti ir senąjį.

Nepamirškite parašyti , 
pašto numerio — codefc

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.

Apšildymų įrengimai ir aptarnavin 

Vinntuvai - Aliejaus degikliai - Vandens šildyti
Automatinis aliejaus pristatymas 

Ištisinis apšildymas pagal grindis—mūsų specialybė

25 metus aptarnauja 

Dorchesterį, South Bostoną, rietu pajūrį

'imas
Luvai

Adv. Zuzana Šalnienė bu
vo staigiai susirgusi ir pa=, Daktarai Domas ir Stasys 

. . ,. , : n°ri; guldyta N. England Medical Jasaičiai praeitą savaitę jau
pasiekti antį os, trecios ir dar. £enį-er ligoninėje. Dabar ji apleido Carney ligoninę ir 
senesnių generacijų lietuvių jau sveiksta namie. , grįžo namo. ’
kilmes amerikiečius ar lietu= Linkime greičiau vėl su-, POEZIJOS PILNATIS
Vius. kurie lietuviškai jau stįprėti. į Laisvės Varpo koncertas Bernardo Brazdžionio poe-

Pab_iigoni.. i — —
c.onykste he.uv.ą visuome-^ . I Piliečių d-jos salė buvo leistų knygą kūriniai Puoš-
n u. J®.,. lrP°? I?’? . e~i Bostono ligoninės zada'pjjna p1-oerama truko apie nus leidinys, 592 psl., kal
niomis bei lietuvių kultūrine: dar pakelt, kainas 4^%.! Laland ,a;ko 0 ios Pko „» Ji0.00. 
veikla ir jos vertybėmis. į nors jau ir dabar už kamba-; kitos plįmoį)3.

didžiulės' '■ J?3 atS?e, j e^la į Kitą kartą parašysime pla= Broliai balti aitvarai,
mokėti $80-$9O. Tokio ne- £jau " į Henriko Nagio elrėraščiai,
žmoniško ligonių apiplėši-. ' i Prano Gailiaus iliustruoti,

pastangos vertos visų rimtos'“°uI^b°į.a“ekur kitUr pa ■ S“de^ Worce.terio klubo į 72 didelio formato puslapiai, 
ir stiprios paramos. Šia pro- p

Aišku, tai yra 
svarbos darbas, kurio be=, 
veik čia niekas nesiėmė. Jų

I vasarnamis
ga linkime iniciatoriams ge- i 
ro pasisekimo ir ištvermės.■

Neleido pakelti telefono 

tarifu

f

Tenka pažymėti, kad šis Į
kolektyvas yra užsibrėžęs! Telefono bendrovės norė- 
daug ką nuveikti ir kitose į J° Pakelti tarifus ir tuo bū

du gauti $61 mil. papildomų 
pajamų, bet valdžios kont= 

į rolės įstaiga bendrovės pra- 
| šymo nepatenkino.

Į Įsakė išmokėti sulaikytas 

sumas

Teismas įsakė švietimo 
tarybai išmokėti federalinės 

banketas." Ruoia Tėvu'ko- valdžios skirtus Bostono mo- 
mitetas - ’ tykioms $52 mil.. Jie buvo

• • • I sulaikyti, nes, minėtos tary=
Lapkričio 5 d. So. Bosto- nuomone,. Bostono mo

no Lietuvių Piliečių dr-jos; K'klų taiyba nepasirūpinusi 
II aukšto salėje Sandaros: mokyklose segregacijos pa- 
Moterų klubo našlių balius.; šalinimu. (

Teisėjas kritikavo ir mo’

ikultūros srityse.

KALENDORIUS 
PARENGIMŲ

Lapkričio 4 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d’jos III 
aukšto salėje Bostono litua
nistinei mokyklai paremti

* # *

Pontjosknygos

Į puošniai išleista knyga, kai- 
' na $5.

Spalio 5 d. chuliganai pa- į yau 
degė Worcesterio Lietuvių:.
Pil. klubo 2 aukštų vasarna
mį, vadinamą ”Bungaiow“, 
kuris visiškai sudegė.

sesute, Prano Lem- 
gvvenimas, kūryba, 

prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.

Ramus, .taikus, .pagyvenęs! 
našlys ieško ramios vietos prie! 
našlės ar šiaip pagyvenusios 
moters, kur galėtų praleisti ru 
denėjančias dienas. 1

Siūlymus siųsti Keleivio ad-Į 
resu. pažymint ant voko "Naš-i 
liui“.

(3(39) I

.SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja shaitytojus apit 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 mūsa iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir diroa už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $$.90 

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

NEW HAVEN, CONN.

Parapijos pietūs

Šv. Kazimiero lietuvių pa* 
rapijos tarybą sudaro senų
jų ateivių atstovai: Eleono
ra Gutauskienė. Ona Meš= 
kienė. Antanas Kordorskis, 
Vilius Račinskas. Jonas Pu- 
peika ir vėlesniųjų ateivių 
atstovai—Jonas Šaulys. Ze
nonas Merkavičius ir Albina 
Lipčienė.

Taiyba rugsėjo 25 d. po> 
sėdy svarstė klausimą, kaip 
sustiprinti parapiją. Be to,

Poilsis ant laiptų, Vytauto 
Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapiu, kaina 
$4.00.

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS.
Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ
SAI Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl. 
kaina $2.00.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M
Vaitkus, 86 psl., kaina
$1.50.

Ieško
Paieškomi Juozas ir Ro 

bertas Diliai, iki 1936 metu 
gyvenę Bostone. !

Jų tėvas Stasys. Jurgio sū-< 
nus, Dilius yra kilęs iš Šir’, 
vintų valsčiaus. Bajorų kai-į 
mo, išvykęs iš Lietuvos 1910 i 
metais. 1

Jie patys aroa kas apie 
juos ką nors žinotų, malonė
kite pranešti Mary Kučaus- 
kas (Kučauskienei), —251 
Buckingham Rd., Rocky 
River, Ohio 44116, arba 
Keleiviui.

Už bet kokias suteiktas a- 
pie juos žinias iš anksto nuo
širdžiai dėkojame.

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

Lapkričio 19 d. So. Boston kyklu taiybą ir įsakė jai sku- nutarė spalio 15 d., taigi, at- RUDENS SAPNAI, Kotry 
no Lietuvių Pil. d-jos salėje biai paruošti planą segrega-| einantį sekmadienį, 1 vai.; nos Grigaitytės eilėraščiai. 
Lipfnvns kuriimmpnps ntkii-l z>iio: rtanoi'L-inK pietų surengti paranijosĮLietuvos kariuomenės atkū-icijai panaikinti 
rimo sukakties minėjimas, • 
kuri rengia ramovėnai.

pietų

Nors tie milionai dabar 
« » « , atgauti, bet dėl to nekilnoja’

Giuodžio 10 d. 3 vai. po ™i<>.turto mokesčiai nebus 
So. Bostono Lietuviu ?umazln‘>- nes « Pad'dln>-

pietus. i premijuota knyga, 80 
‘i kaina $2.00.

PATARIAMA ĮSIGYTI . ..... T . 4
K. Barėno ' Nemarioji žeme, Lietuva

Atsitiktiniai .u.itikimai, pasaulinės poezijos posrnuo 
•_ se, sudarė Alfonsas Tiruous,Piliečiu d-j'os II aukšto salė- aas ira^^btas kaip ^ra^iąnsj. kaina minkštais vir- se, suaare Anonsas i n 

je istoriko dr. Zenono Ivins- bylos Wren-j _______ 176 psi., kaina S5.00.
minėjimas. - J

dimą...

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijt 

Vograma Naujoj Anglijo; 
š stoties WLYN. 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
uasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis * 
Baltic Florists geliu ir dovs 
nų krautuvę. 502 E. Broad 
way, So, Bostone. Telefo
nas’AN 8-0489. Ten gaun> 

*mas ir Keleivii.

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

SLA—didžiausia Uetuvių fraternalinė organizaciij; — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIM A S ueieško 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 gaufi įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.0€.

SLA—jaunimui duoda gwą Taupomąją Apdraudą — Eu. 
dowmenl 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. x

ŠIA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubą ir draugiją 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 naaiškins apie 
Susivienijimo darbus

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street. Nck York. N.Y. 10001
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Dorchesterio klubo 
susirinkimas

T J z~bi n\7l f’ Pil

Grįžo iš Bermudos 
i

Aldona ir Jonas Adomo* 
į dr. Juozo Girniaus sūnus, niai, Albina ir Leonas Ru- 
► vedė Vidą Bičiūnaitę. Su* džiunai ir Lilė ir Pranas 
[ tuoktuvės buvo Chicagoje. Šimkai grįžo is Bermudos, 

Jose dalyvavo ir keletas bos- ten praleidę savaitgalį, 
j toniečių Kęstučio draugų, i

„ . , ... . I. Nenortienės paroda
.. o. , T - i Abu jaunieji yra musų

PlMin"v7n.rantl'li™^inSp'naujosioS intelektuallJ kar- Inos Nenortienės kūrinių' 
Plain Vitu anų ligoninėje tos atstovai> kurie gyvai (la- Į ,)aro(|a bus s„alj0 28-29 die- 

Kultūros Židiny Nevv

Vedė Kęstutis Girnius

Kęstutis Girnius, Onos ir

Mirė A. Valeika

Gana it
nereikalingai eikvoti kurni alyvą

sviesios ateities.namuose (788 E. Broad-: 
way). Visi nariai kviečiami) 
dalyvauti.

Adv. A. Young,

sekretorius

.. augo* . 
Juozo ir Stelos į reis_min 

Baikaitės Valeikų
Palaidotas Svvandale

Kapočiai Skandinavijoje Į Darata

t nese Mendone. Mass. 
Velioni

n 
ir
šeimoje. .., . ...................... . i

p-.jpj i Naujas policijos virsinmkas

Bronė ir dantų 
Antanas Kaoočiai 
Europą. Jie lanky 
navijos kraštus — Daniją. 
Švediją ir Norvegiją. Į Bos
toną grįš spalio 12 d.

' Bostono majoras nauju 
,. . i zmpną policijos viršininku pakvietė

■ «. . ,S-'nU (įtartini St. Louis, Missouv
na Ii ko

Quincy statykla gavo didelį 

užsakymą

Jai užsakyta pastatyti 3 
didelius tanklaivius už $270 
milionų. Tai padės žymiai 
sumažinti bedarbių skaičių.

Seniau čia dirbo 7.000

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savybės:*
I’roduklingumas

Grožis
Ekonomija

&»•-
4 .r.

r,:**'

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

Stelai ir Napoleonui J o n u š k o m si,

ką. gyv. Bedforde.
Gili jiems užuojauta

P. Brazaitis

J. Tumavičienė buvo 

ligoninėje

Audicku sukaktis
jų sunui

Antanina ir Jonas Audic-j
kai spalio 1 d. minėjo savoj T.„i,n^. -, Jadvyga lumaviciene įs-vedvbinio gyvenimo oo me* L- • -- .„!->• »-tn Nukakti tką meneSJ ,s«uleJ° hgoni-,tų sukakti. . , nėje Ten jai buvQ padaryta

Sveikiname, linkėdami ir'operacija. Dabar ji yra dr. 
ateities tokių pat laimingų A. Krisiukėno gydoma na* 
dienu. mie.

ALBERTUI VALEIKAI

mirus, gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Pranas ir Marija Šveikauskai

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

10 metu garantija.

s

L '
CITGO

Paskutine modernaus alyva šildymo naujiena jqq CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co. HEAT“s
Alvva šildvmo specialistai

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

Skambinti — Boston: 436-1204, So. Sbore: 773-4949

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
169 Milbury St.

WORCESTER, MASS.
Tel. SVV 8*2668

yra yienmteie oficiali jsUu- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces
terio j Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Cia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienš

TESTAMENTAI
įsigykite teisininko P. Šulo

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

» i ■rn—sr
Telefonas: A N 8-2805

Dr. Jos. J. bonovan
iDr. J. Pašakarnio

Į P e D i N I s 
OPTOMETRISTAS

£ Valandos: 
nn^> 9 vai rvto iki 5 vai. vak [

Trečiadieniais nenriimama i
44? BROADVVAY 

South Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

The Apothecary
coosooscoccoooseo&osoososocecef.

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6C20

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius lr seka. 

PoaOOQOSOOQOOOOOOOOOOCOOOSOSOSOSOOSOOCOSCOSrJOSOS<

M & T OIL C0„ Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

ityrsJS

□ Krosnies aptarnavimas 
|~| Automatinis ipilimas
□ Patogios mokejimo”sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

K. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta' imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pairai Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vaaarn.

Telefonas: 698-8675

h A.J.NAMAKSY
< I
:! Real Estate & Insurance 

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

Tel. 332-2645f

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

TEL. AN 8-2124

lDr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTl 
Valandos:

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

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS-
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Sekmadieniais 11-12 vaL 

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

»

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604
Tet. 798-3347

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

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO { 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 vat ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

~##<#<##r«<e»****«#******«***«*************<**********************'

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadway, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

5?%
5i4%

Nuo įdėjimo dienos— Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius melus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai, rvto 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-Atlantic Travel Service
i

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti j Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į 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 Domcstic 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 Jnc.

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, Maaa.

TeL CO 5-5854

Elood Square
Hardivare C o.

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

Banjamin Moore Dažei 
Popierių Sienini*

Stiklas I-angan>i 
Visokii r-ik-neny* raminu 

Reikmenva plnmhanima 
Vtinfc-t® ealeflea daiktai

nu.. UUtti.lMM
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay

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-Atlantic T rading Co
(PODAROGIFTS INU. SKYRUS BOSTONE)

1
Darbo valandos: Kasdien 9__  5

šeštadieniais 8—12

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764 
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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