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68-TIEJI METAI

■
Willv Brandt

V. Vokietijoje vėl laimėjo 
socialdemokratai

W. Brandto vadovaujama koalicija, apytikriais davi

niais, gavusi 48 atstovų persvarų. Būsianti tęsiama Rytų ir 

Vakarų politinio atoslūgio politika, už kurios vykdymą 

Brandtas yra gavęs Nobelio taikos premiją. Bet vokiečio 

širdis nėra kupina džiaugsmo.

Dr. Juozui Girniui
■9 ■

įteikė premiją
ii Praeitą šeštadieni Cleve 

landė buvo įteika Ohio Lie-; 
tuvių Gydytojų d-jos premi-Į 

unija ($1,000) Bostone gy-j 
genančiam dr. Juozui Gir-!
1 niui. „Aidu“ ir buv. Lietuvių 
’ Enciklopedi jos redaktoriui,' 
eilės filosofiniu veikalu au-

I toriui. Premija buvo Įteikta oooooocouoooc- s 
1 atskirame gvdytojų susirin-:
I kime. o iškilmių tąsa buvo į'raŠO amnestijos 
’ sujungta su Clevelando Lie-I

Paskutiniai žingsniai 
į taiką Vietname

Atnaujintos slaptos derybos Paryžiuje. P. Vietnamo 

prez. Thieu vis dar nėra patenkintas, bet jau turi mažai 

galimybių paveikti VVashingtoną.

aplamai sumažėsianti įtam-Į ..... . . ,------ ----------------------------  i .... . , .
pa tarp Vakaių ir komunis-j b,mo Kud,rkus’ kurls 19‘° m- lapkričio 23 d. buv. pabėgęs i JAV Į tuvių Bendruomenės švente, ųo/fZf77/077? kalimam 
tinių valstybių grupės kas! Pakran^*M sargybos laivą.bet prievarta grąžintas sovietams, šei-! kurios meninę programą at-

Paryžiaus slaptoje vieto
vėje jau vėl susėdo tęsti 
slaptų taikos derybų dr. H.

Į Kissingeris ir Š. Vietnamo 
' komunistinio režimo atsto-

tinių valstybių grupės, kas! Pahrana’ ^rgv„„s .aną. ce, pr.ev ana grąžintas sov,eiams, se.-1 Kurios meninę programą at- . ...... , J vas Le Duc Tho, padedami
psa labai svarbu orieš numa-I ma- žmona Genovaitė, sūnus Evaldas ir duktė Lolita. S. Kudirka į liko Chicagos taut. sambūris' >o\ lėtų o-goje oi JZymus ,
tomą Europos saugumo kon-, tebėra sunkiųjų darbu stovykloje. Kudirkienė iki šiol yra be darbo į „Grandis“. j asmuc belk^valdžki^edcL | gelbhūnktĮ^Taf būti

Sveikinam bostoniškį pre- ja politinių kalinių amnes-1 jau paskutinis žingsnis į pa-ferenciją. Tą politinės itam-Į ir be savos pastogės, nes ji nesutiko pasmerkti savo vyro. kaip
pos atlyži teigiamai vertina' to reikalavo sovietų propagandos Įstaigos. Ji gyvena su dukra 
visi V. Vokietijos kaimynai ; geros širdies žmonių priglausta, o sūnus paimtas kitų globoti, 
ir JAV-bės, nes linkstamai

i tikėti, kad ateityje būsią ga-  -------- - —— --------- —— ------------- .—»------------ ——
Įima sumažinti ir NATO ko. i #

X“s”koaeStenX?-Į Peronas sugrįžo Argentinon
su komunistiniu bloku. f

mijos laimėtoją.

Sovietų žvalgyba 
Į lindo pas senatorių

itfjos reikalu. Tarp pasira-Į baubas ir taiką Vietname. 
Į šiušiųjų yra ir pasaulinio į Bent taip skelbia optimistiš- 
! garso mokslininkas ir kovo.; ki VakarųTaikraščių žurna- 
(tojas dėl laisvės profesorius; b»tai.
, Sacharovas. Peticiją pasira-!
1 šė 3 mokslo akademijos na. Bet pats Kissingeirs ši 

kartą nėra teks optimistas.

Vakarų Vokietija, netar-i Deja, pati Vokietija san-“ 
piškai susiliesdama su ko-' tykius su Sovietų S-ga ”nor.:
munistinio bloko valstybė-i malizuoja“ tik praktiškų-, - \ Lnrmn-n• • . -j a Jonrr' -i -i i • , . UUiLi CHLUZldZMill.mis ir turėdama dai daug reikalų ir nemalonios tikro-1 
pralaimėto karo paliktų po-j vės verčiama. Kokiam di- •
litinių problemų, visą laiką'dėsniam džiaugsmui vokie-'

| Šen. Alab C'ranston (dem. • riai. žymūs rašytojai ču-
į iš Calif.) lankėsi Maskvoje. ’ kovskaja. Kaverinas, Mak-į kaip buvo seniau. Jis pareis.

Retai istorijoje pasitaiko, galvos kėdę. Atrodo, kad; Kai jis išėjo iš viešbučio, ten! simovas, Nekrašo vas, garsu-] kė. kad Paryžiuje būsiąs tol,
kad nuverstas ar ištremtas karinis režimas jį susigrąži-j atėjo du vyrai, kurie labai į sis čelistas Rastropovičius, Į kol reikėsią tęsti su komu.

avo krašte no tik minių aistroms ap-' sumišo, radę ten senatoriaus'buvusio Sovietų Sąjungos, nistais pokalbi geros valios
ramdyti, tarppartiniam su-! žmoną. Jie teisinosi, kad at-! užsienio reikalų ministro j

ne • dvasioje. Gi Baltųjų rūmųBet tokia valanda buvo liki. gyvenimui pagerinti, bet ne Į ėję pataisyti televizijos, nors., J-itvi novo duktė ir kt 
mo lemta buv; Argentinos senoviškai diktatoriškai Ar- į toji gerai veikė ir niekas dėl. jkj

. rezultatus nieko negirdėti. ; viena derybų sesija su Sai- 
, I gono vyriausybe ir po to gal

...... i . . , Politinių kalinių Sovietų'dar viena su Hanojum.
grizo} Argentiną ir čia! hau. jam ilgiau krašte pagy-į distai norėjo ką nors iš to j Sąjungoje yra šimtai tūks-'

1 diktatoriui Juanstovi Vakarų ir Rytų pašau-j čio širdy nėra vietos, nes p - , -
lio dėmesio centre. Jos san-, Vokietija ir toliau lieka su-' ilė/paeita penktadieni ! va
tykiu su Sovietų _S-ga ir jos, skaidyta ir apkarpyta ir t,l i &
satelitas pagerėjimas ar, padėti dar tenka patvirtinti, įau^iam|s di(iži 
pablogėjimas daugiau ai j sutartimis, atsižadant to, ko' mjnju
mažiau lemia ir taikos Eu-i norėta ar kas turėta. ;
ropoję pastovumo klausimą. ]

Pastaraisiais metais Wil- \ Komunistus ragina 
Iv Brandto vadovaujama V.

budėti

Domingo' gentiną valdyti. 
17 metui Tikiasis

aidmuo išrvškė;
grįžusio Perono ‘ 

tiktai vė-:

to nesiskundė.

Aišku, tai buvo enkave-!

įausiu venus.

* kalbėtojas R. Ziegler pažy- 
iol apie tos peticijos mėjo, kad gal būsianti dar

Vokietijos socialdemokrati
nė vyriausybė yra sudaliusi] 
vadinamųjų „draugiškumo 
sutarčių“ su Sovietų S-ga,

Nors Peropas 17 metų 
, praleido Ispanijoje ir per tą, 
Į laiką Argentinoje daug kas. 
pasikeitė, bet jo atminima? 

į ir jo šalininkai neišnyko.
Kaip žinoma. Vakaių ir •• Peronistai sudarė krašte ne-

į senatoriaus dokumentų nu-Įtančių 
: fotografuoti.
’ v ,4-, , Italijoje milionasj i ra vieša paslaptis, kad. • J
i Sovietijoje dauę kur yra j- iprostitučiu 
Įrengti slapti mikrofonai ir(*^

Teismas buvusį Marylan-j kad viešbučiuose palikti] Moterumoraleigintikon- 
do senatorių pripažino kaltu ; daiktai yra žvalgybininkų j ferencijoje Romoje buvo

Nubaudė senatorių
V J v •uz kyši

Taigi oficialiai nesitikima 
greitos pasitarimų pabaigos, 
tik pabrėžiama, kad dabar 
jie jau turi privesti prie ka
ro galo.

paėmus $14.500 kyši, ir j tikrinami.
Rytų Vokietijos viena kitą] mažą politinę jėgą, buvo Į Spiegei bendrovės agentą ’ . .
pripažino nepriklausomomis] daugelio neramumų priežas- Andersoną už kyšio senato- Oro piratai taiko

i pranešta, kad Italijoje yra 
Į milionas prostitučių. Jų tar

Lenkija, susitarimų su Rytų . , _ . . ±
Vokietija. Bet kai tuos susi-' stybemis, n taip jų prasi- 
tarimus turėjo patvirtinti. deJ° dldesn,s bendravlmas 
parlamentas, susidurta su, _ . t • ,
stipriu opozicijos partijų pa-j tįo^la^a^su^iiū ^n^rTa"‘
Saf "atkritus k°efemsma7i ^naUbudė«,Ska™SnVaka.aJ ramybės ir pastovesnės I Senatorius gavo Kys[ uz tai,. nių samyKių, oer Kariais ai. 
stovas ura ado tu ma I besiskverbianti socialdemo- tvarkos, dabartinis Argenti-^ad remtų pasiūlymą pakel- s.randa reikalų, kad reikia 

nerev’ara Taivi Rrandtas i klatinė dvasia neužkrėstų nos valdžios galva generolas i t' tarifą. , n pnesams pasikalbėti. To
norėdamas^udarvti savo po’ Rytų Vokiet'.ios komunistų. Alejandro A. Lanusse leido! .. ...
įnikaiXX] i ?e,onui sugr’žt.i iš išeitij°5- K,nira Pv ks dar

paskelbė dar prieš terminą

tis. ir kraštas iš kariškių ran
kos vis negalėjo grįžti Į nor
malią civilinę valdžią.

Matyti, siekdamas vidau:

riui davima. i 1AV ir Kubą
Spiegei bendrovė buvo

suinteresuota, kad būtų pa-Į Nors tarp JAV ir Kubos 
kelti pašto 3 klasės tarifai, nėra betarpiškų diplomati- 
Senatorius gavo kyšį už tai,nių santykių, bet kartais at-

Į pe esama net 
I gaičiu.

naujus rinkimus. Jie įvyko 
praeitą sekmadienį, ir jau 
gauti apytikriai rezultatai.

Turimomis žiniomis, šiuos 
rinkimus W. Brandto vado
vaujami socialdemokratai 
laimėjo. Jų numatoma koa-

Tikėtasi. kad jis aptramdys 
niekas kitas, kaip kita vel-‘^vo šalininkus, ir kraštan

’Socialdemokratija yraj

sugris ramybė ir taika. 

Deja, jau patys pirmieji

niško imperializmo forma“, 
skelbia partijos aplinkraštis.

Partija uždraudė aukš
tiems valdžios, partijos, dar
bo unijų ir kariuomenės pa-i mingi. Aerodromas buvoap. 
reigūnams priiminėti savo Įsuptas kariuomenės, kad ne 
namuose svečius iš Vakarų., prileistų milžiniškų

daugiau javų
Amerikos biznieriai jau 

trina rankas, najutę. kad ko-

Kadangi slaptose derybo
se nedalyvauja Pietų Viet* 
namo atstovas, tai preziden
tas Thieu yr a labai susirūpu 
nęs, kad jis derybininkų už 
pečių nebūtų parduotas. Jis 
pareiškė, kad Saigone taręsi 
dr. H. Kissingeris ir jo pava-

isi pri pa- , - ,.. . 1 - duo ojas neperdavę prezi-
dentui Nixonui tikrosios P. 
Vietnamo vyriausybės nuo
monės. Dėl to Thieu reika
lauja. kad būtų leista jo at
stovui betarpiškai susitikti 
su pr ez. Nixonu.

10 metu mer-

Dėl to skaičiaus yra dar 
ginčijamasi, bet visi 
žįsta, kad prostitucija tenai 
nepaprastai paplitusi ir dar 
sparčiai plečiasi.

kiu progų dabar- daugiausia Norėjo nužudyti
] sudaro oro piratai, kurie į 
! Kuba nuvaro JAV lėktuvus.

Perono žingsniai Argentinos, munistinė Kinija dėl savo: 
žemėje buvo gana triukš- blogo derliaus numatanti 

dar- daugiau javų pirkti iš 
JAV atsargų ar grūdų per
tekliaus. Šiame biznyje tar-j 
pininkauja prancūzų makleri 
riai, kurie uždirba taip pat 

jr Į dideles sumas.

miniu

, „. . , Japonijos premjerą
pokalbrar“ vyksta per 

Šveicarijos atstovybę Kubo-! Japonijos sostinėj Tokio 
je, kur i atstovauja ir Ameri-i per iškilmes kažkoks pilietis 

jau buvo besiveržiąs prie 
ministro pirmininko Tana- 
kos. bet policijai pavyko ji 
laiku sugr iebti. Pas tą „en
tuziastą“ rastas po marški
niais paslėptas tinkamas net 
kiaulėm sker sti peilis.

Šie Didžiausias Thieu rūpes
tis, kad numatoma sutartimi 
Šiaurės Vietnamo komunis
tai įsipareigotų išvesti iš P. 
Vietnamo savo kalines pa
jėgas. Bet anie viešai raštu 
nenori prisipažinti, kad to
kios jų armijos tenai yra ir 
sutinka tyliai jų dali ati-

’ traukti. Thieu nenori koa
licinės su komunistais vy
riausybės. bet ji gali būti į- 
piršta. Jis nori, kad garan
tuota taika būtu atstatvta

kos reikalus.

JAV norėtų, kad Kuba 
nepriimtų Amerikos oro pi
ratų ii' juos gi-ąžintų. Kuba 
taip pat tų piratų nemėgsta, 
nes dauguma jų yra žinomi 
kriminalistai, o ne politiniai 
pabėgėliai. Be to, Castroįta-į Alistralijoį nevyko 
ria, kad tarp tų oro piratu! 
gali būti JAV šnipų, todėl j pagrobti lėktuvą 
jų negrąžina ir juos kiša ii

licija su laisvųjų demokratų Jie eali praįvti Įejdimo su-Į jo šalininkų, besiveržiančiu 
partija Bundestage turės 48! Rur nors kh 15avo „vadr sutikd. Tankai!
atstovų daugumą iš 496 viso
parlamento nariu. Ši koali--, o . ... . 
cija gavo 54.2rž visų balsų Sovietijoje gers 
o opozicija tiktai 45.17. \pepsiCola

Atskirai socialdemokratai! o • r u i - . i Dar ir dabar Peroną remia 1
laimėjo 46.27 visų balsų, o] beąf Tf PoS1‘j Ar^ntinos darbo uWs ir'
laisvieji demokratai 87. j • S j ’ į ‘ peĮy jU vHr"' neturtl’n£^ sluogsnis. nes 

junga _ P engti rėpsi \ ai-1 tikimasi, kad krakte pa_
Krikščionių demokratų u-! r,°.^eH!no c jbtuxę-. Pepsi, daiySjąg stebuklą — atne-
)a surinko 45.17 balsu. T°aj?u -pai..a'1T^Jarna: šiąs ekonomine ir kitokia 

i L^kųoj, Vengrijoj, Rumu- ■ Lre‘rovę
Dabar manoma, kad po niJ°J Jugoslavijoj. | 

šio Brandto laimėjimo be Tokią pat sutartį tikisi pa-> Bet Peronas jau 77 metų j kalinių mirė. nes jie ir buvo 1 _____ _________ ___ ; Vienas Švedijos kalėjimas mesnei

J ir Kar iuomenė saugoja
I namus, kuriuose jis apsisto- moJ(a
| jo. Per minios sauksmusjam
i “n_k" senus "griekus“

nija

kalėjimą. Negrąžina ir pira-Į Australijoje pirmą kartą' tuo pat metu Laose ir Kam- 
bodijoje. be ir šis reikalas 
dar- tėr a tik svajonė.

tų atsivežamų pinigų, nesi o,o piratas taip pat bandė 
.JAV’ via čia užsaldžiusios pagrobti lėktuvą, bet nepa- 
apie 70 milionų Kubos dole. sisekė: susišaudžius su poli- 
tių. Bet pastaruoju laiku! eija. grobikas buvo nušau- 
netiesioginiai pokalbiai tarp; tas- Žuvo ir vienas polici- 

valstvbiu padažnėjo ir į ninkas.

i Vakarų Vokietija sutiko 
išmokėti Lenkijos valdžiai 
$31 mil. už tariamai moks
liškus koncentracijos sto
vyklų kalinių bandymus na-i šių 
cių laikais. Nuo tokių „ban-i jie gali privesti prie san ly
dymu“ tada daugybė lenkuty atnaujinimo. i

didelių sunkumų būsiančios sirašyti ir Coca Cola bend- amžiaus, ir vargu ar pakan-j skirti tik žmonių marinimui.1 
patvirtintos ar net ir naujos, rovė. Jos gėrimai jau parda- karnai laiko ir sąlygų liko! Be to, Vokietija jau yra 
sudarytos sutartys su Rytų vinėjami Lenkijoj, Rumuni- kokiems nors „stebuklams“ S sumokėjusi $12.5 miliono 
bloku, ypač su Rytų Vokie- joj. Vengrijoj. Jugoslavijoj, daryti. Tuo tarpu net neži-įl.357 lenkams, kurie buvo 
tija, su kuria santykiai pa- o Čekoslovakijoje jau nio. nia, ar būsimuose rinkimuo-' tokiems bandymams naudo.

Anglijoje buvo paminėta 
karalienės Elzbietos 25 me
tų vedybinė sukaktis. Ta 
proga ji pasirodė Londono

Vakaru spaudos politiniai 
komentatoriai aiškiai įžiūri, 
kad šiose taikos derybose 
komunistai vysto savo planą 
ne tik dabar čiai, bet ir toli- 

ateičiai, kad vėliau 
nusprendė mokėti kaliniams būtų galima Pietų Vietnamą

L _ 11 1 * • • • 1 - *X - *
už darbą tiek pat, kiek ir 
laisviems darbininkams, bet

sklandžiai pasiglemžti, o A- 
merika tesirūpinanti tiktai

kaliniai taip pat turės mokė- tr umpa dabartimi, kaip rie
ti atitinkama suma už išlai- va garbingai is to karo is-

hngva normalėja. Dėl to ir.šiamasi pardavinėti. se jis kandidatuos į valdžios jami bet išliko gyvi. gyventojam ir pasakė kalbą, kymą kalėjime. ----- i
lįsti.
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Vliko memorandumas Europos saugumo konferencijos 
klausimu

"Pavergtoji lietuvių tauta su giliu susirūpinimu žvel- "komunisrinei priespaudai nepavyks sutriuškinti jų (pa- 
gia i artėjančią, sovietų pasiūlytą, Europos Saugumo ir baltiečių — Red,) dvasios ir tikėjimo laisve bei demokra- 
Bendradaifciavimo Konferenciją. Jos rūpesčiu dalinasi rija“.
dauguma Rytų ir Vidurio Europos gyventojų**.

Sekančiame memorandumo skyrelyje aprašoma He
liais sakiniais prasideda Vyriausiojo Lietuvos Išlais- tuvių tautos rezistencija, prasidėjusi bemaant po sovietų 

vinimo Komiteto memorandumas, pavadintas "Lietuva invazijos. Tautos pasipriešinimui palaužti sovietų vyriau- 
ir Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencija“ sybė ėmėsi masinių išvežimų, areštų ir tiesioginio fizinio 
Memorandumas lapkričio 7 d. pasiųstas Jungtinių Ameri- genocido. Daugiau kaip 15 nudš. Lietuvos gyventojų žuvo 
kos Valstybių, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos vy- ■ sovietų kalėjimuose ir Sibiro arktinių sričių koncentraci- 
riausybėms — II-jo Pasaulinio Karo Didžiosios Sąjungos , jos stovyklose. Jugoslavijos maršalas Tito. turėjo tą ge-
nariams. Jis taipp at Įteiktas Kanados bei laisvųjų Euro- nocidą galvoje, kai jis pareiškė 1951 m. liepos 29 d.: 
pos valstybių vyriausybėms, numatomos konferencijos .
būsimiems dalyviams. ”Kur šimtai tūkstančių estų, latvių ir lietuvių? Kas

• naikina ištisas tautas ir vykdo masines žudynes?“
Nors pavergtieji lietuviai "geidžia, kad jų problema

būtų išspręsta derybų keliu, laisvės ir teisybės dvasioje“, "Ginkluotos rezistencijos tarpsnis nuo 1944 iki 1952 
tęsia memorandumas, "jie negali neprisiminti 1939 m.1 m. vidurio pareikalavo daugiau kaip 50,000 jaunų vyrų 
slaptosios nacių - sovietų sutarties bei gausių karo meto • gyvybių. Jie žuvo nelygiose kovose prieš sovietų saugumo 
ir pokarinių aukšto lygio tarptautinių konferencijų, ku- į ir Raudonosios Armijos dalinius“.
riose sovietai laimėjo nepaprastai daug. tedarę tuščias! 
frazes ir veidmainiškas šypsenas“.

Sąjungos nariams, Europos Saugumo ir Bendradarbiavi- 
1 mo Konferencija turėtų būti ne tik paskata, bet ir proga 
į tvirtai reikalauti, kad SSSR vyriausybė išpildytų savo 
j prieškarinius Įsipareigojimus bei pažadus Lietuvos atžvil- 
. giu. atitraukdama savo karines pajėgas ir administracini 
I aparatą iš Lietuvos, tuomi paruošdama dirvą Lietuvos

(
integracijai Į Europos saugumo ir bendradarbiavimo sis
temą“.

BŪDINGAS ŠIŲ DIENŲ 

ĮVYKIS *

Darbininkas 
d. rašo:

lapkričio 17

ša-"Darbininkas pereitą 
vaitę (lapkričio 10 dienos 
numeris) buvo išvežtas į 

miestams kar-”3. Pasiryžusi kovoti be kompromisų iki Lietuvos j pustą visiem . .
Valstybės suverenumo atstatymo, lietuvių tauta laikys tu. Kaikurie sKaitytojai laik. 
bereikšmiais ir jos neįpareigojančiais bet kokius nuo- ia'ri ga\o apAiicio .,gavo lapkri 

kiti lapkričio 11 d. Brookly-sprendžius, padarytus be jos teisėtų atstovų dalyvavimo I nQ skJitvtojai laikražao'(,^. 
ar ir galėsiančius pažeisti ar paneigti Lietuvos teises ir . nebuvo ’ iapkijėi0 14 d.
gyvybinius interesus. ! Administracija pareiškė 

(ELTA) j skundą Brooklyno pašto i-
: staigai. Gautas atsakymas, 
kad prapuolę maišai su 
Brooklyno skaitytojam skir-"Toks vra skirtumas tarp j . .

i to krašto: kulį V. Alseika,tu Darbininku".

Darbininkas lapkričio 17 paliko, jr to. kuri pasirinko. • 
d., paskelbęs, kad Vytautas Yra žmonių, kurie veržiasi '
Alseika nebegris iš Lietuvos, iš na n’o Į laisvę, yra taip į 
rašo; i pat žmonių, kurie iš laisvės į

! nori grįžti i narvą“.
"Su jo pasirinkimu betgi *

iškyla prieš akis ir likimas fcjnų raket0S gali

KOKS SKIRTUMAS?

GINKLUOJASI, NORS 

KALBA APIE TAIKA

tų, kurie sovietiniam narse
{rodymui, kad tautinė rezistencija Lietuvoje nesuma. j negali pasinaudoti žmogaus 

: žėjusi ir kad lietuvių tauta atsisako priimti sovietinę vai-I teisėm ir veržiasi Į laisvę. 
: džią, memorandumas nurodo i nesenus Įvykius: šių metų
! gegužės mėn. riaušes Kaune, demonsrtacijas, masines pe- 
• ticijas. pabėgimus ir t.t.

Kai po Miuncheno nuolaidų "Hitleris skubiai kūrė
savo naująją Europą... sovietų vadai nusprendė, kad lai- į Memorandume primenama, kad per pastaruosius dvi-
kas buvo palankus jų pačių imperialistinės ekspansijos į; penkeris metus pasikeitė tarptautinės teisės po- 1 baudžia 10 metų griežto re-
vakarus planams... 1939 m.,kovo mėn.. kalbėdamas SSSR , žiūris j tokią aneksija, kurią ivvkdė Sovietų Sąjunga. Da- Į žimo lageriuose.
Komunistų Partijos 18-jo Kongreso delegatams, Stalinas baf - Ją žiūrima kaip į tarptautinį nusikaltimą. Pavyzdžiui.! . , , . .__________ . . :. . . , , . ,
paieiškė, kad padėtis buvo pribiendus i esamųjų tarptau- ’j’ai-ptautinis Karinis Tribunolas Niurnberge pasmerkė ke- j *******..... ........................ -**-* • »■»
tinių pažadų ir šutai čių pen ei tinimui. Bui/.uaziniai poli- naciu Vokietijos vadu už jų vaidmenį inkorporuojant į AKIRAČIU 
tikai... bijosi, kad antrasai imperialistinis karas neprives- ‘ ‘ I • v
tų prie revoliucijos pergalės viename ar daugelyje kraštų“

Po Įžangos seka "Agresijos, okupacijos ir nusikaltę 
liško Įjungimo sėbiystėje su Hitleriu** apžvalga. Sovietinis režimas tuo ir ski

riasi nuo laisvojo pasaulio, 
kad iš narvo neišleidžia, o 
tuos, kurie mėgina iš jo išsi
laužti. kaip Simas Kudirka.

Atlanto sąjungos karo pa- 
1 jėgų vadas JAV generolas 
Goodpaster pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga paskuti- 

' niais metais vis balsiau kal
ba apie taiką, bet tuo pačiu 

i JAV karo žvalgybos ži- metu vis geriau apsigink- 
niomis, Kinija jau tūri tokių luoja.
raketų, kurios gali pasiekti
Sovietų S-gos sostinę. : Pasak Goodpasteri, So- 

! vietų karo pajėgos yra stip- 
Spėjama. kad po 3-4 me-’ riausios ir sovietų vadai yra 

tų ji turės ir tarpkontinenti- pasiruošę jas panaudoti, ka-
nių raketų. i da ras reikalinga.

Sovietų S-gos 
jamos valstybės

vadovau- 
vis gerina

"...1939 m. vasarą vyko derybos tarp Sovietų Sąjun
gos ir Didžiosios Britanijos bei Prancūzijos. Buvo tikimasi 
sudaryti Savitarpės Paramos Paktą tolesnei nacių ekspan- • 
sijai sustabdyti. Pagrindinė kliūtis pakto pasirašymui bu
vo sovietų reikalavimas, kad jiems būtų leista Įžygiuoti i 
Pabaltijo kraštus jų nuožiūra.“

Pasak memorandumo, "sekantis 1939 m. Europos 
dramos veiksmas Įvyko Maskvoje 1939 m. rugpiūčio 23 
d.“, kur Molotovas ir Ribociitropas pasirašė Sovietų-Vo- 
kiečių Nepuolimo Paktą. Prie to Pakto pridėtas Slaptas 
Protokolas 1939 m. rugsėjo 28 d. buvo pataisytas, priski
riant "Lietuvos valstybės teritoriją SSSR Įtakos sferai“.

...... . - recenzentas, pakritikavęs Pr. Čepėno į ;avn j,perinVnkn kariuomene
Austriją bei išparceliuojant Čekoslovakiją. Niurnbergo ■ suredaguotą leidinį • ■" ‘
Tribunolas nedviprasmiškai pareiškė, kad taisyklės iri
principai aneksijos atžvilgiu galioja "kiekvienai valsty-j LIETUVOS UNIVERSITETAS,
bei ir tautai“. Į

’ i padarė išvadą: ’’Vi» dėlto tai gera k n y g a“
Savo siūlomąja Europos Saugumo ir Bendradarbia- j Minėto laikraščio recenzentas baigia:

jos turi dvigubai daugiau 
j kovos lėktuvų, geresnę ap- 
į saugą nuo lėktuvų pavojaus, 
j Sovietų laivynas auga daug 
; greičiau, negu bet kurių ki- 
: tu valstybių. Kažkuriuo no-

vimo Konferencija sovietai vėl mėgins išgauti iš Vakarų | "Prieš Šventes, kai sunku rasti rimtą, įspūdingą, kul-: žiūriu geresni už vakariečių 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nusikaltėliško užgrobimo tei- j turingą ir nepigią dovaną draugams, _  nepamirškite ! Yr.a ir sov^etų atominiai

"Stalino - Hitlerio konspiraciją sekė sovietų Įbruktų 
savitarpės sutarties paktų tarp Lietuvos. Latvijos, Estijos ■ 
ir Sovietų Sąjungos sudarymas, sovietinių karinių Įgulų ! 
Į Pabaltijo valstybių teritorijas Įvedimas ir sovietų ultima-į 
tumai. 1940 m. birželio 15-17 d., nacių daliniams Įžygiuo-; 
jant Į Paryžių, gausios Sovietų Sąjungos armijos pajėgos : 
Įvykdė Lietuvos invaziją. Raudonosios Armijos pėdomis Į i 
naujai okupuotą šalį atvyko sovietų 'prokonsulas*, 
V. G. Dekanozovas. Jis pašalino teisėtą Lietuvos vyriau-Į 
sybę, surežisavo karikatūrinius rinkimus ir įbruko marijo- j 
netini komunistini režimą... Visi šie Įvykiai tebuvo pa-1 
laipsnė nelemtojo sovietų - nacių Slaptojo Protokolo im 
plementacija“.

smi pripažinimą. Sovietinėje interpretacijoje. Europos i 
valstybių saugumas priklauso nuo dviejų sąlygų: 1. Rytų- ’ 
Vakaių santykių normalizavimo ir 2. Valstybių teritorinio j 
integralumo ir jų sienų nepažeidžiamumo.

Pirmąja sąlyga numatomas II-jo Pasaulinio Karo 
liekanų likvidavimas, pasak memorandumo, pasiektinas Į 
visuotiniu Europos susitarimu. Pastarasis turėtų Įtraukti Į 
ir Lietuvai, Latvijai ir Estijai II-jo Karo metu padarytų i 
skriaudų atitaisymą.

Antrosios sąlygos atžvilgiu ypač tinkamas šis Wins- 
tono S. Churchillio pareiškimas:

"Mes niekad nepripažinome Rusijos 1941 metų sie
nų... Jos yra agresijos veiksmų ir gėdingo sandėrio su Hit- : 
leriu padarinys... Pabaltijo valstybės turėtų būti suvereni 
nės ir nepriklausomos“. , ; '

Memorandumas perspėja, kad jei Vakaių valstybės 
priimtų Maskvos - Varšuvos bendro komunikato (1972. 
m. gegužės 29 ir bii'želio 1 d.) formules, "to pasėka būtų

Memorandumas toliau apžvelgia sovietu "Didiji me- maišatis, kuri įgalintų sovietų vyriausybę interpretuoti 
tas formules kaip Vakaių susitaikymą su sovietų nusikals
tamais užgrobimais.

lą“ — jų pastangas pateisinti aneksiją. Jie mėgino Įrody
ti. kad "Lietuva Įsijungusi i Sovietų Sąjungą 'savanoriš
kai4; kad Lietuvoje Įvykusi socialistinė revoliucija*: kadį 
lietuvių tauta nesilaikiusi 'taikiosios koegzistencijos* su i 
Sovietų Sąjunga ir tuomi privertusi ją reikalauti ’draugiš- Į 
kos‘ vyriausybės, arba kad to meto strateginės būtinybės ‘ 
pareikalavusios Pabaltijo valstybių okupacijos ir aneksa-
vimo

Šiaurryčių Vokietijos klausimas nagrinėjamas atski
rame skyrelyje. Tvirtinama, kad "sovietų - nacių sąmoks
lo aukos reiškia ypatingą pasipiktinimą idėja, kad Sovie
tų Sąjungai turėtų būti atsilyginta teritorija, i kurią ji 
neturi jokios teisės... Toji teritorija, SSSR vyriausybės 

i perkrikštyta Į Kaliningradskaja Oblast. geografiniai šlie-
Tiem melagingiem? tvirtinimam? atremti memoranJ >si P"e Lietuvos ir etniniu atžvilgiu yra lietuvių tautinio 

dūmas cituoja JAV Kongreso Atstovų Rūmu Rinktinio' Pa'cldėjimo dalis. Todėl Lietuva yra gyvybiniai suintere- 
Komiteto Ištirti Komunistu Agresijai ir Pabaltijo Valstv-1 suota- ka<i šios teiutornjos likimas būtų išspręstas pagal 
bių Prievartiniam Inkorporavimui i SSSR išsamių studijų! > geo^fi”!. istorinį, etnografinį pobūdį ir pagal jos 
davinius, paskelbtus 1954 m. Šis Komitetas, kaip ir' Euro ‘ °knnnmimns nnierknisekonominius poreikius4

Memorandumas baigiamas šiomis mintimis:pos Taryba savo 1960 m. rugpiūčio 23 d. pranešime pa
tvirtino. kad Lietuva. Latvija ir Estija buvusios okupuotos 
prievarta ir neteisėtai Įjungtos Į SSSR. Sovietų aneksiją! 
taikliai aprašė žinomas jugoslavų marksistas Milovan Dži-J ,,it
las: "Sovietu Sąjunga susijungė su Pabaltijo kraštais juosi— . . o * c? • • v • vi-*-

j Jį agresoriai — Sovietų Sąjunga n* Nacių Vokietija. Lietu-

’I. Lietuva buvo viena pirmųjų sovietų - nacių są
mokslo aukų. Jos nepriklausomybę ir laisvę sunaikino du

prarydama“.

Memorandumas primena, kad didžiosios Vakarų 
valstybės, JAV ir Didžioji Britanija, nedviprasmiškai pa
smerkė agresijos ir nusikaltėliško Lietuvos Įjungimo Į So
vietų Sąjungą veiksmus. Cituojami JAV Valstybės pasek-

vių tauta turi teisę reikalauti, kad. siekiant visuotinio Eu- 
•opos susitarimo, būtų sugrąžinta laisvė naudotis savo 
suvereninėmis teisėmis. Lietuviai tiki, kad Vakaių vals
tybės ir toliau ''neprisidės prie tokios sutarties, kuri pa
tvirtintų ar prailgintų buvusių suvereninių Vidurio ir Ry
tų Europos valstybių, dabar SSSR vergijoje, nesavanoriš- 

Dekla-retoriaus Suanmer Welleso (1940.VII.23), Britų užsienio kį subordinaciją“, kaip buvo pareikšta Potomaco 
mmisteno Seljyn Lloydo (19oo.II.17) ir kitų pareiškimai racįjoje 1954 m. birželio 29 d.“ 
bei Europos Tarybos Patariamosios Sąjungos rezoliucija . ,j<i
(1960.IX.29). Pastarojoje išreiškiamas pasitikėjimas, kad "2. Vakarų valstybėms, ypač II-jo Pasaulinio Kar

LIETUVOS UNIVERSITETO.

Stora ir vertinga dovana gėdos nepadarys!“
■ Knyga gaunama už 20 dolerių šiuo adresu:

Lietuvių Profesorių Draugija 
* c /o St. Dirmantas

6616 So. Washtenaw 
Chicago, III. 60629, USA

MINTIS

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

IŠĖJO LABAI ĮVAIRUS IR ĮDOMUS NR. 2

i ginklai.

Italijoje paštas dėl lega
lių ir nelegalių streikų taip 
sugriuvo, kad ten oficialiai 
raginama atsisakyti nuo 
Kalėdų ir Naujųjų Metų 
sveikinimo laiškų siuntimo. 

Į Vien Milano pašte yra 700 
į tonų siuntų, ir niekas neži- 
į no, kad visa tai bus pasiųs- 
! ta adresatams ir ar iš viso
i kada bus pasiųsta.

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

Štai jo kaikurių straipsnių antraštės:

Lietuva pasaulinės politikos pinklėse (J. Valaitis),: 
Ar išsilaikys Sovietų Sąjunga ligi 1984 metų? (A. AmaK 
rik), Socialistų Internacionalas ir Rytų Europa (J. Vil
činskas), Demokratinio socializmo tikslai. Santykiai su
lenkais (J. V.), Siekiant pagalbos Vakaruose (Č. Liuti-į 
kas), Amerikos Lietuvių Bendruomenė (J. Valaitis). Ra
ketų amžiaus menas (A. Vilčinskas), Daii. Adomą Galdi
ką prisiminus (Daii. B. Gedvilienė), Lietuva, Latvija ir 
Estija D. Britanijos užsienio reikalų ministerijos doku* 
inentuose (D. B-čius). Juozo Gutausko neteius (J. Vil
činskas), Mažieji žmonės (Ed. Cinzo novelė) ir kt.

Liudas Dovydėnas recenzuoja Dvidešimt vieną Vero
niką, K. Abr. Atsitiktinio kareivio užrašus ir V. Požėlos, 
atsiminimus, paminėtos S. Michelsono. J. Glemžos sukak 
tys ik kt.

mentuotas Kipro Bielinio atsi

minimu tomas. Jis liečia mūsų* •
nepriklausomybės 1917-1920 m. 

kovas ir nepriklausomos Lietu-

Jau vien antraštės rodo, kiek Įvairiausiu ir kiekvie- į 
nam įdomių klausimų paliečiama šiame numery.

To numerio kaina $2.00. JĮ galite gauti Keleivio ad
ministracijoje.

' Paskutinis — trečiasis — doku

MINTIES redakcijos adresas: I Ladbroke Gardens. I vos gyvenimo pirmuosius metus. 
I London W II 2PU, England. 1 Knyga gaunama Keleivy, Dar-

O '
I

Administracijos adresas: Mr. Mykolas Pranevičius, i binink*’ Dra0*e ir p3* kitus 
3719 W. 68th Place, Chicago, III. 60629. » knygų platintojus. Kaina $5.00.
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tAB OOOMOB Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kalbas apie SLA beskaitant

7 ' (Tęsinys)

SLA stiprėjimui kliūčių reikia ieškoti ne SI^A ap
draudų rūšyse, o kur kitur. j

Kui?
Akį veria, kai skaitai K. Janutos tokia kalbą: “SLA j 

sekretorius pataria ir man, užuot straipsni rašius, būti j 
organizatorium ir reiškia nuomonę, gal nors vieną narį i 
būčiau įrašęs. Toks patarimas paties sekretoriaus pašilai- i 
Rytinas, nes manau, jeigu jis ir ateityje praktikuos asine- j 
nines polemikas, jis neprirašys tiek narių, kiek tokiais , 
savo raštais išbaidys“.

Dėl šių abejojimų tikrumo tvirtinimų nereikia nė mi
nutės gaišt. Gal tik pravartu pastebėti, kad neturėtų K.J 
drausti kitiems to, ką jis pats daro. Daro sipresniu užsi
mojimu, daro iš silpnesnės pozicijos, o vis dėlto dar ir su 
išdidumu.

Ir sekim K. Janutos kalbą toliau. Jis sako — “Rašyti 
turiu palinkimą, bet apdraudų pardavinėjimo gabumų 
nesijaučiu turįs. Jei prekyboje ir pamėginčiau reikštis. j 
tai tikra, kad pirkėjams siūlyčiau tik moderniškų laikų 
prekę, o ne pasikeitusio gyvenimo iš apyvartos išstumtus 
dalykus“.

Čia sustoji skaitęs toliau ne vien dėl to, kad baigiasi 
pastraipa ir užsklendžia tam tikras mintis. Sustoji dar ir 
dėl to, kad mintis užima kvapą. Tame straipsnyje toje 
vietoje K.J. padaro didžiausią klaidą, neskirdamas naujo 
nario įrašymo į SLA nuo apdraudos ar apdraudų parda
vinėjimo, ko jam niekas nesiūlė, ko Susivienijime niekad Į 
nebuvo, nėra ir nebus, kol Susivienijimas y ra tuo, kuo. jis į 
yra dabar.

I)r. Balys Matulionis. 23 metus išdirbęs \VaIlum Lake 
R.I, ligoninėje, išeina i pensiją, ir gruodžio pradžioje iš
važiuoja nuolat apsigyventi i Chicagų.

Atsisveikins su 
dr. B. Matulioniu

LB Worcesterio apylinkė 
šį sekmadienį, lapkričio 26 
d., 1 vai. popiet Maironio

CHICAGO, ILL.

Supažindino su nauja 

gen. St. Raštikio knyga 

“Įvykiai ir žmonės“

KAS NIEKO NETOKKAe 

TO NIEKAS NKPKOOA.

SEKTINAS PAVYZDYS

.j Rastokas. Antanas, Petras 
i Lapkričio 19 d. Jaunimo . j,. pranas, kilę iš Patekliu k., 
j centre buvo suruoštas supa- Telšiu val ; Ubiškės apylin- 
? žindinimas su Akademinio kės> arba vaikai.
; skautų sambūrio leidyklos’ Smaliukas, Jurgis. Jurgio 
! neseniai išleistu gen. Stasio's< gimes philadelphiijoje. 
Raš ikio atsiminimų trečiuo-> gVVenęS Nevv Yorke.

. ju tomu Į\ \ KIAI IR- Žukauskas, Petras, Jurgio 
‘ ŽMONES. j < gyvenęs Montreal. Kana-
! ; doje, iš Lietuvos išvvkęs
! Tai atliko Oklahomos uni. 1944 metais.
I versiteto prof. dr. Vytautas Ieškomieji arba apie juos

Mikalauskas. Jonas, kilęs 
iš Čekiškės, Kauno ap., apie ..
50-60 m. amžiaus. i Juozas Austras is Buz-

Misilkevičius. Juozas, ir zai‘ds Bay. Mass., užsakė 
jo sesuo Emilija Misilkevi- Keleivi savo svai-
čiūtė. niui Viktorui Adaškevičiui, • ’ 

Kitchiner, Ontario. Kana- ’ 
doje.

Ačiū J. Austrui už pras- 
dovana svainiui.minga

Administracija

Vardvs. i žinantie'ii maloniai prasimi
{ » atsiliepti:
• Ta proga buvo suruoštos! , .
ir dvi parodėlės. Vienoje jų; Consulate General of Lithu- 

l buvo iki šiol lietuvių spau- i anla
; doje neskelbti svetimų vals-1 41 West 82nd Street 

New York N.Y. 10024

Per paskutiniuosius 5 me
tus jau buvo pargobti 27 j- 
vairių kraštų diplomatai ir 3 
iš jų buvo nužudyti.

< W ♦

Vakarų Vokietija savo 
parlamentą išsirinko lapkri. 
čio 19 d., Australija rinks* 
gruodžio 2 d., o Japonija— 
gruodžio 10 d. >, tybių diplomatinių atstovų 

i pranešimai, liečiantieji tuo- 
! metini Lietuvos kariuome- 
• nės vadą gen. St. Raštiki, o 4
i antroj— kariuomenės spau-padidinome savo tarnautojų skaičių, kad greičiau
į da ir ženklai.
I

t
i -• S. t *-•

Parodėles suruošė St. Jo-Į: 
eph universiteto prof. dr.j! 

1 Tomas Reme-.kis ir archyvi
nės medžiagos rinkėjas. S. 
Ras ikio knvgos redaktorius’:

davo jiems pigiai ir kitokių 
medžiagų, ir ta jo paslauga

Bronius Kviklys.
Kaip jau buvo rašyta,

pasinaudojo tiek žmonių. knygos kaina $15 Ją 
ma gauti ir Keleivyje.Toliau — K. Januta labai šiurkščiai atskaito su į parko salėje rengia pokyli kad, jeigu jie visi susirinktų 

SLA, skelbdamas jo apdraudas nesiūlintinas kitiems. Kaip j gu į (jhieagą išsikeliančiu dr. i Maironio parko salę. —tik- 
rai neliktų nė vienos tuščios,
kėdės.

Maža to. Dr. B. Matulio-' 
nis veikė gydytojų draugi-1

“iš apyvartos stumiamus dalykus“. i Baliu Matulioniu atsisvei.
Tikrai, lieka nuostabiu toks nukalbėjimas, kai kiek i kjnti. 

tolėliau K.J. sako — esu “kėlęs Susivienijimo reikšmę se- j
novėje ir šiais laikais“. į B. Matulionis 23 me.

Jei straipsnio autorius yra pavaikščiejęs po SLA is- tus išdirbo Wallum Lake. R. 
toriją, po jo senovę, tai kaip jis nepastebėjo, kad SLA 
skynė sau kelią gyveniman ne tik sunkiai, bet tarpais net 
dramatiškai. Nuo pat gimimo dienos Susivienijimas v i- 
s a s buvo ne iš apyvartos stumiamas, o, tiesiog, apyvar
ton nepriimamas, neįleidžiamas.

Ne vieno reikėjo bandymo, ne vieno žmogaus reikėjo kažin kaip gerai būtų dirbęs 
medžiaginės, fizinės ir dvasinės ypatingos aukos, kol Su- ir nieko kito nedaręs, tai ir 
sivienijimas prasiskynė sau kelią. O, pagaliau, kai ir pra- Worcestery jam išvykstant 
siskynė į gyvenimą, tai anaiptol kad nebūtų buvę kam niekas nebūtų nė piršto pa
stumti iš apyvartos vieno ar kito dalyko, kad nebūtų bu- ?am rengiamas a^-
vusios išorinės ar vidaus grėsmės SLA buičiai. jIS,X ginimo pokylis visai

dėl kitų nuopelnų.
Ir dabar, štai, atsiranda persiėmusių modernizmu 

tiek giliai, kad kas sava, kas lietuviška — nebereiškia nie- 1 Dr. B. Matulionis nuo pat

NEVV YORK, N.Y. 

Mirė Jonas Diržys

Lapkričio 9 d. Floridoje

gai atsisveikinti. Jei dr. B. 
Matulionis toje ligoninėje ir

nence apylinkes pirminin 
kas. Tris kartus jis buvo iš-' 
rinktas a'stovauti Bostono 
apygardai JAV LB taryboje 
ir, reikia pasakyti, garbin-1 
gai atstovavo. į

štai už ką. manau. Wor- 
eesterio bendniomenininkai 
ir pasiryžo taip gražiai su 
dr. B. Matulioniu atsisvei
kinti ir palinkėti jam lai-

Velionis didesnę savo gy
venimo dalį dirbo siuvėjo 
darbą.

Stato netinkamoje vietoje

Nusiskundžiama, kad Nevv 
Yorke pranciškonai pradėjo 
statyti lietuviam namus ten, 
kur lietuviu nebeliko. Ta 
vieta pasiekiama tik auto
mobiliais, nes kitokių susi-ko. K. Januta lengvai ir net išdidžiai šneka, kad plikiau- JaunP dienų yra visuomeni-

symas Susivienijimui:tėra tik... prekė. O jo apdraudos — n,inkll,s- Jis niekada nepa- mingai gyvenu ii- tolimoje, siekimo piiėkoniu ten nėra 
»»:x ~—.• ske.ido vien tik savo asmens (-hicagoje ir ten taip patat-;

ar šeimos reikaluose. Jam likti dar ne vieną mūsų vi-j J- Klevas
visada rūpėjo mūsų bendri suomenei naudingą darbą.

randa kaikurių sunkumų, tai kartais negali užtikrintai pa- reikalai. Jis tiems r eikalams 
sakyti, kaip iš tų sunkumų galima būtų išbristi. Visada skyrė gal net daugiau jėgų.

tėra tik “iš apyvartos stumiami dalykai
Akivaizdoj to tenka pasakyti, jei organizacijoj atsi

J. Vanagas 

BROCKTON, MASS.yra ir kelių ir priemonių įvairumų. Tačiau kai skaitai bro- negu savo asmeniškiems, 
lio K. Janutos samprotavimus, jo siūlymų dvasią, tai visu i
100% gali užtikrinti. kad jo receptu SLA reikalų nepa- s Atvykęs iš \ okietijos ii 
kelsi, tuo labiau nepataisysi. Nusigandus Susivienijime darbą mmėtoje igo-
“iš apyvartos stumiamų dalyku“ ir pradėjus tuos dalvkus n!?e^’ ^lsBa.e:t° c a.V^ enel" 
j v /v vu.-Y-i Š - i • - ; gijos, kol įsigijo pilnas gy-drabstyti, galima likti tik modernių komercinių apdrau- dyto.jo teisės. (Nors yra bai- . , T?. 
dos bendrovių pastumdėliu. o-es geriausia rusu medicinos ; (|• <

LB Bostono apygardos 
suvažiavimas

Gruodžio 3 d.

* * * gęs geriausią 
mokyklą ir ilgus metus ėję? 
atsakingas pareigas Lietu-

LIETUVOS KONSULATO 
i IEŠKOMI

2 vai. po 
Sandaros

i Baltušis, Klemensas. Pra- 
: no s., gimęs 1910 m. Pervaz- 
| nikų k., Kidulių v., šakių ap. 
Vokietijoje gyveno Wuerz- 
burge, 1957 .n. yra gyvenęs 
Brooklyn. NY.

galėtume išsiųsti Jūsų siuntinius.

SKUBIAI siųskite savo SIUNTINIUS, 
o mes viską atliksime.

SIUNTINIAI-DOVANOS
Į LIETUVĄ IR USSR!

S E N A 1’ A TIKIMA F 1 R M A
toliau aptarnauja nuolatos didėjanti klientu skaičių 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metu patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančiu mūsų patenkint ų klientu, 
mes dėkojame .J u m s už pasitikėjimą.
Jeigu ne. tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir 
J ū s būsite dėkingi m upn s.

SUMINIAI, PASIEKĘ MI S PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausiu patvarkymu reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNl T STREET

PHILADELPHIA. PA. 1910G. TEL. (213) 923-3433 
CENTRINĖS ĮSTAGOS NEW YORKE:

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

ar j bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHIIiADELPIIIA. Pa. 19123, 1013 N.Marshall S. WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21221, 3206 Eastern Avė. 1)1 2-2374 
SO. BOSTON. Mass. 02127, 390 W. Broadvvay AN 8 8764 
CHICAGO. III. 60622. 2212 \V. Chicago Avė. BE 5-77S8 
CLEVELAND. Ohio 44119. 787 E. I85th St. 486-1836 
DETROIT. Mich. 48210. 6460 Michigan Avė. TA 5-7560 
ELIZABETH. N.J.. 0720’. 956a Elizabeth Avė. 354-7608 
HAMTRAMCK. Mich. 482J2. 11415 Jos. Campau A. 365-6350 
HARTFORD. Com.. 11 Charter Oak Avė. 203—249-6255 
KANSAS CITY. Kan. 66102. 13 So. Bethanv AT 1-1757 
LOS ANGEIES. Cal. 90026. 2841 Sunset Blvd. 382-1568 
MTAMT. Fla. 33138. 64-05 Bi<cavne Blvd FR 9-8712
MTNNEAPOI ’S. Minn.55118. 2422 Central Av. NE. 788-2545 
NEVY BRITAIN. Conn. nc,052. 97 Shuttle Meadovv 224-0829
OMAHA. Nebr. 68H>7. 5524 So. 32nH St. 731 8577
PARMA. Obm 41134. 54.32 S+at? Road 749-3033
PTTTSPT-RC.H. Pa. 15222 346 Third Avė. GR 1-3712
ROCHESTER. Y. y. 14691. <•«?, Hndson Avė. B A 5-5923
VT^tV vnpy y v. 10003. IO’ pircf A' e. OR 4-3930
c a v ANTCTcro. r-.l OP90 1936__9thAve. T.o 4-7981
ciMTTjr ogi03. 1519 v. 39th St. ME 3 18-5.3

■
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j klube (30 Intervale St.) šau
kiamas Lietuvių Bendruo
menės Bostono apygardos 
suvažiavimas.

K. Januta savo straipsnio pabaigai prilipdė moralą, 
tariamai SLA sekretoriui išvesti iš baimės prieš keliamas vos karo ligoninėje, į Ame-! 
pesimistines žinias. Šis moralas yra dirbtinas, prieštarin- rjka atwkus reikėjo išlai-' 
gas paties Janutos straipsnio svarstymo tariamai pesimis- , kvtj egzaminus). Gavęs tei-' 
tinei medžiagai, kurią jis ėmė ne iš kur kitur, o iš SLA j sį> verstis ir privačia prakti- 
sekretoriaus raporto 57-tam eseime. Tad prie ko čia štrau. ’ ka. dr. B. Matulionis yra su
sas ir jo papročiai, šiaip jau žinomi gerai ir vaikų? teikęs kvalifikuoto gydytojo' gresą Chicagoje, įvairiu ad-

Ir, pagaliau, kai brolis Januta Perspėja dėl liaupsini-į įkaičiuj R, jr Conn |tvmo , vaWvb((S bJrevizi.
mų. tai tegui jis žino visada vieną gerą taisy Klę. kai rasai valstijų lietuvių. Visiems jis' jos komisijos rinkimo, bus ir 
straipsnį, ypač ilgą straipsnį, tai rašydamas pabaigą, ne- buv0 nuoširdus ir paslaugus inž. Donato Šato paskaita: 
užmiršk, ką rašei savo straipsnio pradžioje. • padėti, kuo tik gali. į “Lietuviu Bendruomenės at-

Savo straipsnio pirmoje dalyje Januta gražiai guo- i ' / leities uždaviniai“,
džiasi jam kadai reikštomis padėkomis, pagyrimais, —1 Dr. B. Matulionio “Va
gautais “iš SLA žymių veikėjų“, jo paties žodžiais tariant., žmonėms padėjęs ne tik tie. Kiekviena apylinkė siun- 
Tad ir kyla klausimas — kodėl jau labai vietoje, labai ir i sįogine gydytojo pagalba.. čia po vieną atstovą nuo 
laiku išreikštas pagyrimas, pasakytas geras žodis, ar gra- ^1S Xra parūpinęs urmo kai- kiekvienų 25 narių, 
žus įvertinimas norima priskirti pne mūsų laikais taip pat ?omis vajstu hems. U! K‘ „„ko:-..-
”.s apyvartos 5‘um.amų dalykų ?-Kodėl? 1 tai dar buvį galima. Tu0 numatoma bendra kavutė.

Kol SLA reikalais bus tebekalbama vingiais ar net būdu siuntėJai gaIėjo sutau_ 
statmeniniais vidaus prieštaravimais, is jų išplaukiantieji pvtj dideles išlaidu sumas.

Jis taip pat padėjo dideles 
sumas sutaupyti ir tiems, ku
rie siuntė Į Lietuvą ir kito- ’šsiraivti Keleivį. Jo kaina 
kius siuntinius, nes jparūpįi-• n,«{ams $7.00.

, . . n?? 7/ 'u**‘

siūlymai Susivienijimui nebus naudingi
A. Diržys.

SLA 126 kuopos narys

Čepuliene - Buinevičiūtė d se>i’rrw ptvttp. t 0««°9 ipq IVhpehead Avė.
Albina ir jos motina

Dauparas (ar Daubaras),
Febas, Vinco s., į JAV atvy-j k 
kęs prieš I pasaulini karą.‘ 
*urėio seserį Anastaziją. Pa-, 
skutimais metais gyvenęs į

Be pranešimų apie JAV 
I B tarybos suvažiavimą 
Clevelande n Jaunimo kon- Gu'f Port. Floridoje 

Giegžnvs, Vincas. duktė I
Sofiia ir sesuo Karolė Gieg.l 
žnytė, visi g-veno Roches-į 
ter. N. Y., iš Lietuvos išvykę i 
19?2 metais.

Kenstavičius, An+anas. į 
Stasio s., gimęs Skaudvilės į 
v., gyvenęs Philadelphijoje. Į

Kirmonas, Pranas, ir jo- 
žmona Juzė. buv. Čekiškės j 
pradžios mokyklos mokyto- < 
ja-

Kmitas. Vvtautas. Kazio:

957 9113
Vrnurvc'Tpp ’Kj.ec 01004 29 TT-ir’-i^nn St. 708.3347
'rr»T7.xrrrr,KT v T fiocii 70^ t cf y.y 9-9163

VINELAND. N.J. 08360. Parish Hali. VV. Landis A. 691-8423

e#*#*##****#***###*#*

JAU SPAUSDINAMAS

“KELEIVIO“ 1 9 7 3 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys M i c h e 11 o n 

Kalendoriaus kaina tik $1.50

'Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo-

a s

s., gimęs 1928 m. Klaipėdo- pedija — visokių gražių. įdomių ir naudingų skaitiniu šal-
įje. evvenes Belgijoje. ■ tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite 

Marcinkev:čius, Justinas, jį užsisakyti. Pinigas siuskite šiuo adresu:
Įgyvenęs Philadelphijoj. Pa. '

Paragink savo pažįstamus Markauskienė - Misilkevi- k tLti vič
čiūtė, Moita, 
lyn, N.Y.

gyv. Brook- 636 E. Broadwav 
So. Boston, Mass. 02127
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Iš okupuotos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

BALFo XVI SEIMO, ĮVYKUSIO SPALIO 28-29 D. 

DETROITE, PRIIMTOS 

į REZOLIUCIJOS

L Norint užtikrinti lietuviškos šalpos darbo tęstinu- j 
mą, yra gyvybiškai svarbu i dabartinę BALFo veiklą i- 
traukti tiek dai bu. tiek aukomis ir jaunąją kartą.

2. Seimas'skatina remti jaunimo židinius (sambū
rius) ir tokiais veiksmais, kurie tiesioginiai paliestų ir vi
są tų židinių kolektyvą, kaip, pavyzdžiui, padidinimas 
paramos Vasario 16-sios gimnazijos mokiniams duonai 
įsigyti.

3. Efektyviau paremti paramos reikalingus Pietų 
Amerikos lietuvius studentus, ypatingai tokius, kurie pa
sireiškia lietuviškoje veikloje.

I

i

TOKIA ČIA YRA RELIGIJOS LAISVĖ

"Lietuvių Katalikų Baž-i tė 100 rb. pinigine bauda, 
nyčios Kronikos“ nr. 1 apra-! Šiaulių kalėjime K. Bičiu- 
šo teismą, nuteisusi seną mo- čaitė išbuvo mėnesi laiko. I 

namus ji grižo vasario 17 d.ten Kleopą Bičiučaitę:

„Naujojoj Akmenėj 1972 
m. sausio 13 d. liaudies teis- anksčiau buvo 
mas nagrinėjo septyniasde
šimtmetės žagarietės Kleo- 
pos Bičiučaitės bylą. Ji nu
sikalto istatvmams, kadan- 
gi ruošė vaikus Pirmajai ko
munijai. Jos kaltei patvir-i 
tinti buvo sušaukti 27 liudi
ninkai, daugiausia 7-14 me
tų vaikai. Kadangi K. Bičiu- 
čaitė pati prisipažino, kad 
1971 m. liepos mėnesi per 
šešias dienas vaikus išmo-i 
kiusi poterių, tai tie liudinin-1 Naujienose lapkričio 11 
kai net nebuvo reikalingi—j dieną v.S. primena, kad 
tiktai trukdė sklandų teis-; praėjo nepastebėta svarbi 
mą. nes labai prieštaringai i Lietuvos-Lenkijos valstybės 
liudijo. Matydama, kad vie-1 pirmojo padalinimo 200 m. 
ni vaikai neigia tai. ką kiti sukaktis. Tai Įvyko 1772 m. 
teigė, teisėja ėmė tikrinti 
vaikų politini sąmoningu
mą: kiek jų priklauso pio
nierių organizacijai. Tiktai

Kleopo Bičiučaitė jau ir 
bausta už 

vaikų mokymą religijos. Ji 
buvo atleista iš vaikų darže
lio mokytojos pareigų ir ne
gavo nei darbo, nei pensijos, 
pragyventi padėjo brolis“.

(ELTA)

LIKUSI NEPASTEBĖTA 

SUKAKTIS

keturi pasisakė esą pionie
riai.

rugpjūčio 5 d.

Ten rašoma:

”XVIII šimtmetis. Po ka-( 
rų, marų ir bajorų sauvalės 
išvarginta federacijos ry-

4. Seimas atkreipė dėmesį, kad BALFo padaryto su
sitarimo su Religinės šalpos organizacija dėi veiklos laiko 
ir toliau abi organizacijos laikytųsi. BALFas savo di
džiausius rudens vajus vykdo rudens metu, o Religinė šal
pa pavasarį — gavėnios metu.

Seimas reiškia nuoširdžiausią padėką:

L Visiems aukotojams, ištiesusiems pagalbos ranką 
vargo prispaustam lietuviui.

2. BALFo darbuotojams už intensyvų šalpos darbo 
vystymą ir kviečia su nemažėjančiu šalpos supratimu to
je gražiausioje tautinio solidarumo veikloje dirbti.

3. BALFo direktorių tarybos pirmininkei Marijai 
Rudienei ir direktoriams, Centro valdybai ir jos pirminin- į 
kui kun. Vaclovui Martinkui, sėkmingai vadovavusiam 
BALFui aštuonerius metus.

4. Detroito BALFo skyriui už XVI BALFo seimo su-

Jonas A. Bertašius 1970 m. lapkričio 25 d. stovi prie savo žmonos 
Onos Papikaitės-Bertašienės kapo Palisado kapinėse \Vindsore, 
Conn.

.■jt‘2

Prokuroras savo kalboje. gjajs sujungĮa Lietuvos-Len- ruošimą ir svetingumą seimo atstovus priimant, 
priminė, kad konstitucija Į kijos valstybė buvo susmu-,
visiems piliečiams leidžia| j-usj jr morališkai.' 5. Lietuviu namu, Detroite, valdybai už leidimą
laisvai išpažinti kokią nori Baudžiava slėgė valstiečius, BALFo seimui be mokesčio pasinaudoti* patalpom, 

bajorai pamiršo savo parei
ga ginti tėvynę, gyveno ap- g Lietuvių spaudai, radijo valandėlėms. Lietuviai
T .. puotavo. TeĮevizi’joje u£ populiarinimą šalpos idėjų.
Jau jie nebejo mokslų uz- J J 1 1
sieniuose kaip šimtmeti kitą 7. Seimą sveikinusiems už malonų dėmesį altruistinį

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

religiją, arba būti ateistais.
Niekas šios laisvės nevaržąs 
ir jokios prievaitos nedarąs. ^Įe?de. o didikai 
Bet tavrbinė santvarka ko
vojanti prieš religiją bei 
mulkinimą, nes ji negalinti Į 
pakęsti, kad religija mulkin- i anksčiau, jau retas bekalbe- darbą dirbantiems, 
tu piliečius. Pagal konstitu- J° lotyniškai. Si taiptautinė
ciją Bažnyčia esanti atskir- šviesuolių kalba ėjo į uzmar- XVI-tasis BALFo seimas sveikina:
ta nuo valstybės ir mokykla lenkiškoji įsiviešpatav o
— nuo Bažnyčios. Gi kalti
namoji Bičiučaitė organi
zuotai vaikus mokiusi tokių 
poterių, kaip Tėve mūsų,
Sveika Marija, Tikiu Dievą,
Viešpaties Angelas, Dešimt 
Dievo Įsakymų.. Šito tary
binė santvarka negalinti
leisti. Ji negalinti leisti, kad; 0 f»usjjoje karaliavo gud- . _
kas nors vaikus mokytų ki- rį - Kotryna n jj jau turė. ko 1/93 m ir pagaliau 1/95 j 
taip. negu jie mokomi mo-; j0 paruo§tą dirvą uždėti ant rn’

I Lietuvos letenai.

Lietuvos dvamose. brovėsi BALFo garbės pirmininką prel. Juozą Končių, Jo 
jau net i žemaičių dvarelius, Eksc. vyskupą Vincentą Brizgi, Lietuvos Respublikos Dip. 
o didikai kalbėjo prancūziš- lomatinę Tarnybą, Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą. 
kai. Tokia būkle negalėjo Amerikos Lietuvių Tarybą. Laisvės Komitetą, Lietuvių 
nepasinaudoti kaimynai . • Bendruomenę, Jaunimo organizacijas, Lietuvių Fondą ir

Ir pasinaudojo. Prūsiją Ptekybos Rūmus, 
tada valdė tykojęs užgrobti į 
kaimynu žemes Fridrichas

Antrasis mėsos inspekto- 
minėtos trvs didžiosios * rius Joseph Santosuosso,

kykloje.

Prokuroras kaltino mo
kyklos mokytojus, kad per 
jų apsileidimą daugelis vai
kų nėra įtraukti į pionierių 
organizaciją. Kritikavo ir 
smerkė partinius dėl politi
nio sąmoningumo stokos, 
nes ir jų vaikai mokėsi tikė
jimo tiesų. Baigdamas savo 
kalbą, prokuroras pasiūlė 
nubausti K. Bičiučaitę vie- 
neriems metams kalėjimo.

K. Bičiučaitė paskutinia
me žodyje aiškino, kad vai
kus mokiusi tėvų prašoma ir

ROMANAI
Vvtautas Alantas, AMŽI

NAS LIETUVIS, I dalis, 412 
psl., kaina minkštais virše-

į liais $4.50, kietais — $5.00.

To paties romano II dalis, 
į 414 psl., kaina minkštais 
viršeliais $6.00. kietais — 
$6.50.

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, istorinis roma
nas, I dalis. 405 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00.

Amžinas lietuvis, romanas,
parašė Vytautas Alantas, 
412 psl., kaina minkštais vir
šeliais $4.50, kietais—$5.00.

Pranas Nau'okaitis. PA
SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ,
232 psl./ kaina $4.00.

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

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

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

Alpis, romanas, autorius 
Kazys Karpius, 227 psl., kai- 

i na $5.00.

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

Andrius Vaiuckas NE
MUNO SŪNŪS, romanas, iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psL, kaina $3.00..

Andrius Vaiuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas, 
428 psl, kaina $4.00.

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

Birutė Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

Kazys Plačenio. PULKIM 
ANT KELIŲ..., romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo,
I tomas 200 ps., kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

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

Paaiškinimas visuomenei apie

PODAROGIFTS, INC.
Mes esame VIENINTELĖ firmų Amerikoje, kari yra 

išskirtinai Įgaliota VNEšPOSYLTORGo priimti ir siusti 
DOVANŲ užsakymus giminėms Lietuvoje ir S.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje, kuri siunčia DOVANŲ užsakymus į VNEšPOSYLTAR- 
Gą be jokiu tarpininkų, bankų etc.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje, kuri priimu užsakymus PREFERENTIAL ROUBLE 
CERTIFICATES — SPECIALIOS PIRMENYBĖS RUBLIŲ 
PAŽY’AIĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai 
per VNEŠPOSYLTORGą, aukštos kokybės prekės gaunamos 
specialiose VNEšPOSYLTORGo krautuvėse ir prekių sandė
liuose daugelyje didelių miestų Lietuvoje ir S.S.S.R.

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

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

šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamų 
tučtuojau. Tai yna šie modeliai: - ,

ZHIGULI - VAZ 2101 — $3211.00, MOSKVICH 112 IZH — 
$3155.00. MOSKVICH 10S IE — $3033.00. ZAPOROZ’iETS 
-ZAZ 96S — $2026.00, —jeigu jau nebus buvę anksčiau par
duoti.

Kas pirmas ateina—tam pirmam paturnaujama!

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

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 \Valnut Street. Philadelphia, Pa. 19106

PACAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Eroadway. New York, N.Y. 13019

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

arba tiesioginiai į mūsų vyriausią Įstaigą:

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

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

Būkite tikri, kad paduodute savo užsakymus tikrai autorizuo
tai firmai.
PASKUBĖKITE MUMS DUOTI SAVO DOVANU 

UŽSAKYMUS KALĖDOMS — DABAR!

kuris paėmė 10 kyšių pini
gais ir 175 svarus geriausio 
steiko, gavo trejus metus ka- 

ei- 
30

. y - x « rr i-i - • • savaitgaliu, būtent: per 30nuo 1/64 m.. tikruoju Uetu-j mes su Kaunu, \1lmum1_1r savaižĮ, kiekviena šeštartie- 
vos ir Lenkijos valdovu bu- Gardinu iki Nemuno, o Pru- ni g vaj rvto jis turf atvvkti 
vo Rusijos imperijos atsto-1 sijai.teko Lenkijos žemes su! kį,ėjiman'' kul. bus tuoj UŽ.Į 

\ arsuva ir Lietuvos Lzne-, djjlaikvtas visa , 
mune. Kiek vehau ir Uzne.j diena nakti jkj sekmadje; 
munę pasiėmė Rusija. j n;Q į va, p(> pjetų Ir taip 

Ne kaita lietuviai ir ien- tiisdesimt savaitgalių.• eikai mėgino išsilaisvinti iš _ x „
svetimo jungo, bet nesėk-' ^t .Amerikos Darbo Fe- 
mingai. Ir tik 1918 m. LieJ gracijos skyrius Bostone 
tuva vėl tapo nepriklauso-: “aP10te?tav<) ,
ma valstybė. Tada ir Len-:baf™t ,nfs, ™,es?T !n- 
kija atgavo nepriklausomy- • ^otnau tokie pat kysinm. 
i-J ; kai. buvę paleisti be baus-

valstybės pasidalino ir vi
sas likusias Lietuvos-Lenki-

vas Repnina?

Pagaliau Repnino šeimi
ninkavimas įgriso bajorams. 
1768 m. Padolės miestelyje 
Bare užsimezgė jų konfede
racija — ginkluotas bajorų 
sambūris krašto laisvei, ba
jorų teisėms ir katalikų tikė
jimui ginti, rusų įguloms iškad tiems tėvams, kurie ne 

gali patys savo vaikų moky-j krašto varyti 
ti, leidžiama prašyti kito!
žmogaus pagalbos. Ji tokią J Prasidėjo partizaninis ka- 
pagalbą tėvams ir suteikusi, ras. Kol tęsėsi Rusijos-Tur-
O, be to. jinai vaikus mokiu- ki'jos karas, partizanai lai-
si gerų dalykų: nevogti, ne- kėši. bet kai karas pasibai-
meluoti, klausyti tėvelių. 

Teismas paskelbė nuo
sprendį, kad K. Bičiučaitei 
vieneriems metams 
laisvė...

gė, Rusija jau galėjo atsiųs
ti daugiau kariuomenės. Ji 
susitarė su Prūsija pasida- 

atimta' linti Lietuvos-Lenkijos vals- 
į tybę.

bę.

MĖSOS INSPEKTORIAI 

KALĖJIME
i

Šiomis dienomis du fede-j 
raliniai inspektoriai, paskir.l 
ti Bostono apylinkėje tikrin-i 
ti parduodamos mėsos koky.! 
bę, už kyšių ėmimą ir kitas

į mes. 
i

Nejaugi ir teisėjas būtų 
i gavęs kyšį?
I *****'♦**** z*#***#O*»##****#*#*^»

Imkit ir skaitvkir 

Kipro Bielinio

knygą

I

njciu viiiiiua ii
Paskelbus tą nuosprendį. 1972 m. rugpiūcio 5 dj šunybes buvo pasodinti ka-j TERORO IR VERGIJO‘ 

milicininkai iš karto senutę • Rusija, Prūsija ir Austrija Įėjimam t IMPERIJA SOVIETU
areštavo ir nuvežė į savo j pasirašė pirmojo padalini- !
būstinę, kati daugiau nega-!mo sutartį. Rusija pasiėmė James C. Malone, vyriau-i 
lėtų mokyti liaudies vaikų 1 Lietuvos žemes į rytus nuo. sias mėsos inspektorius, už! Joie

RUSIJA

smulkiai aprašyti

gias teismas bausmę pakei jvy- OOP kyšių I —• cento.L

į Agonija, romanas, antra 
jį laida, parašė J. Gliaudą, 406 
'■psl., kaina $5.00.

| Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio Kun. M. Sida- 
avičiaus gyvenimo, 233 psi., 
<aina $2.50.

Aloyzas bare nas: ViENI-
>1 MEDŽIAI, 117 psi. Kai
ta $ 1,50.

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,

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

D. Nendrė, AIDAS TARP 
j DANGORAIŽIU, romanas,
’ 365 psL, kaina $5.

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza
nų veiklos. 254 psl., kaina 
$4.50.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261. psL 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.

Vėjas lekia lyguma, romą.
nas. parašė Aloyzas Baro- 
ras. kaina $4,00.
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l[p.tsikalb ėjimas d
uMaikii» sū Tėvu]

Tebesiginčija dėl žmogaus 
atsiradimo

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Daytone, Tenn., neseniai dėsnis ir mažiau sukrečian- 
į rodė filmą iš garsiojo evo- tis. Tuo klausimu monsinjo. 
I liucijos teorijos pradininko ras Leonardas Gižinskas 
I Charles Darvino gyvenimo. Darbininke spalio 13 d. ra- 
j Ji sukėlė daug kalbų ir pra- šo. kad „šiuo metu beveik 
! eities Įvykių prisiminimų, j visi atsisako originalios kla-

Rea apskrities teismo rū- sikinės Darvino teorijos 
muose buvo net specialūs formos. Jos vietoje liko la- 
tlebatai. biau populiari neodarviniz-

mo teorija, kuri randa vietos
Primintina, kad tuose pa- įr Dievui. Tai moderuota, 

čiuose rūmuose 1925 metais1 sušvelninta darvinizmo for- 
buvo teisiamas mokytojas J ma. Ji prileidžia galimybę, 
Scopes, kuris savo gamtos: kad po to, kai žmogaus kū- 
pamokose dėstė, kad žmo- nas evoliucijos keliu pakan- 

' gus išsivystė iš žemesnių gy- karnai ištobulėjo. Dievas 
vūnų. Tennessee valstijoje Įkvėpė kūnui dvasinę sielą“, 
anuomet tai aiškinti buvo

Bet tas pats Gižinskas pa
stebi. kad „Bažnyčios moko-į 

Byla buvo tokia garsi,. mieji organai niekada nėra 
kad jos stebėti suvažiavo viekai šitos teorijos priėmę 
korespondentų iš visų žemy- bei aprobavę“
nų. Kaltino ir gynė to laiko

Bet ilgus metus tie patys 
„Bažnyčios mokomieji orga- 

bet ir ta nai“ skelbė, kad saulė su- 
bauda nebuvo išieškota. Vė- kasi aplink žemę. o šiandien 
liau ir Tennessee valstijos' ir pats popiežius toki „tikin-i 
mokyklose buvo leista aiš- tijĮ“ sugėdintų.* . . J *kinti žmogaus kilmę taip.; 
kaip mokslas aiškina.

draudžiama.

žymiausi advokatai—Bryan 
ir Darrovv. Scope buvo nu
baustas tik S100, bet ir

VOKIETIJA

— Tėvas šiandien atrodai koks daiktas, sudėstytas iš 
nusiminęs. Ar atsitiko kas? . mažyčių gabalėlių. Paim-

i kim, pavyzdžiui, marmuri-
— Dar neatsitiko, Maiki, nes grindis, sudurstytas iš 

ale nujaučiu, kad atsitiks, mažyčių šešiakampių plyte- 
todėl atėjau atsisveikinti, j lių. Tai yra mozaika. Tas

! daktaras palygino ją prie
— Gal važiuoji Lietuvos širdies dėl to, kad širdis taip 

pat susideda iš daugybės 
mažyčių dalelių, nors pavir-

įsya- ■ čium žiūrim, atrodo kaip

pamatyti?

— Ne, Maiki. 
žiuosiu ten, iš kur jau nie 
kas negrįžta.

— Ar nutarei mirti?

gal
gero vyro kumštis.

1 — O kam tokio palygini
mo reikia, Maiki?

— Nenusimink, tėve, per. 
eis.

— Kažin, ar pereis.

— Jes, Maiki, širdis pasi-1 — Jis reikalingas tam, te
darė nespakaina. Kikina ir ve. kad ligonis galėtų leng- 
kikina. rodos, iššoks laukan.: viau suprasti, jog širdies

skaudėjimas nebūtinai reiš
kia. kad serga visa širdis. 
Iš daugelio jos dalelių gal 
tik viena serga. Tačiau kuri 
iš jų nesveika, daktaras ne- 

! ištyręs ligonio negali Įspėti.
— Proškom nesigydyk. tė-i Todėl reikalingas ligonio

ve. į apžiūrėjimas, tam tikrais in
strumentais patikrinimas.

’ kaip širdis veikia, ir tik ta
da daktaras gali pasakyti 

, ką ligonis turi daryti ir kc 
nedaryti, kad širdis pasveikt 

’ tų. Jeigu ligonis rūko, dak-
• taras gali rūkymą uždrausti 
į arba patars rūkyti mažiau: 
taip pat gali uždrausti ir al
koholini gėrimą, arba ra
gauti jo mažiau.

— Tai ką daryti?

— Nueik pas daktarą.

— Bijau, Maiki.

— Daktaro bijai?

— Jes, bijau. Gali apru- 
bavot. Ar nežinai, kaip jie 
dabar lupa?

— Bet ką daryti, Maiki 
kad aš pinigų neturiu, o už 

, dyką daktaras nenorės su
— Ale tu. Maiki. jau tiek manim baderiuotis? 

metų eini šiūlėn, tai turėtum : 
žinoti, kaip širdį nuspaka- . 
jyt.

— Žinau. tėve. žinau. Da
bar lupa visi.

— Aš, tėve, skaičiau kite 
irdies specialisto, arba kar

diologo, nuomonę apie šir. 
- Tėve. širdis yra labai ’ «es ligas. Jis daug svarbos

sudėtingas organas, todėl ir .™°Kaus,• j r * i širdžiai daug žalos darė nu.geriausias daktaras nepasa- , . , ®f , • . , , • v . tukimas, kai svarbus gvvy-kvs. kas iai kenkia, ligonio , . . . . .'... *--• -• ; bimai organai apauga rieba-neistvręs. As žinau gerą sir-1, . ~ .,. ' y ® * i lais. O mankšta nutukimądies specialistą, kuris gyve- .. -o b , i , “ . V - mažina. Todėl reikia veng-
na Priladelphijos mieste ir .. , , . , .. . C-.- ... ti tokio maisto, kuris garm-neseruai skaitė paskaita a- . , ~ , r-- j. 1 . 27 - na riebumą. Tai dauspausiapie SLidies ligas. Ai* žinai. & -
ką 'jis pasakė?

— O iš kur aš galiu žino- ‘ 
ti, Malki?

krakmoliniai dalykai, kaip
! bulvės, blynai, pyragaičiai, 
aiskrymas ir viskas kita, ka-

— Pagal ji, tėve. 
yra gyva mozaika. O 
nai. kas yra mozaika?

— Nu, o kas?

Manheime filmų festivalyje 
buvo rodoma ir Adolfo Me
ko. vieno festivalio jury ko
misijos nario, filmas „Ke
lionė namo“. Tai dokumen-Į 
tinis filmas iš jo su žmona 
ir broliu Jonu kelionės Į Lie
tuvą. gimtąsias Semeniškesi
ir kt, |

♦ * * ' i
Tuo metu, kai Mekas ro

dė savo filmą, Į V. Vokieti
ją atvyko Lietuvos styginis 
kvartetas. Jis koncertavo 
Miunchene. Stuttgarte, Kob- 
lenze, Mannheime. Triere, 
Bremene.. Visur jis turėjo 
dideli pasisekimą, vis buvo 
prašomas pagroti ką noi’s be 
Programoje numatytų daly
ku.. Po koncertų vietos lie-
uviai ruošė j'e mpriėmimus.♦

Spalio 2-6 dienomis Au- 
muehle (netoli Hamburgo) 
buvo e.ange'ikų išeivių su
važiavimas, Kuriame daly
vavo per 40 es u. latviu, lie
tuvių. lenku i: vengru litero- 
nų kunigu ir pasauliečių.

Lietuviam atstovavo kun. 
\. Keleris, kun. A. Gelžinis, 
kun. J. Undzė ir kun J. Sta
naitis, Kr. šlenteris, Vera 
Undzienė ir mok. Fr. Skė
rys.

IMKITE
IR

SKAITYKITE
Antano Škėmos raštu 11 t.

.(dramos veikalai — Julija, 
Živilė. Pabudimas. Vienas 
ir kiti. Žvakidė. Kalėdų 
vaizdelis, Ataraxia). 440 
psl.. kaina $6.00.

Ošiančios pušys, Halinos 
DidMulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų. 176 psl., kair.a $2.50.

LIETUVOS ISTORIJA 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,

414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai Įrišta. 
Kaina .........•... • •.•••••• $6.

Lietuvių pasakos, parašė 
Herman Sudermann, išver
tė V. Volertas, 132 psl., kai
na $3.00.

Išdžiūvusi lanka, 1S nove
lių. parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50.

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

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antr? 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl.. Įrišta, kaina $7.0u.

Įvairios lietuvių naujienos

Lapkričio 17-19 dienomis 
Huettenfelde buvo sukviesti; 
LB tarybos nariai, valdvbos' 
Įgaliotiniai prie Vokietijos' 

ma iš molio buvo sutvertas kraštų vyriausybių, visi apy-j1 
Adomas, o vėliau iš jo šon- linkių pirmininkai ir vargo 
kaulio Ieva. ir iš jų žmonės mokyklų mokytojai. Jie ten 
paplito po visą žemę. į svarstė praktiškus veiklos 

; reikalus.
Ta pati agentūra iš gy-Į * * *

ventojų apklausinėjimų pa- Gruodžio 1-3 dienomis 
darė išvadą, kad jie sutinka ien pat LB jaunimo sekcija 
su adventistu kunigu Prest, šaukia jaunimo suvažiavi- 
kuris neseniai Įvykusiuose mą. Jame bus apžvelgtas 
debatuose pareiškė, kac' Chicagoje buvęs Jaunimo 
Darvino (evoliucijos) teori-, kongresas, jo rezultatai ir 
ja ugdo korunciją. paleistu- - nusmaigstytos Vokietijos 
vystę, godumą ir tokius kri-j lietuvių jaunimo veiklos 
minalinius sugedimus, kaip! gairės. Bus ir meninė prog- I 
narkotikų vartojimą, karą, rama, kurią atliks Lena Va- | 
ir žiaurius genocido veiks- laitytė, Andy ir Asta Šalčiai 
mus. ir Vasario 16 gimnazijos

■ tautinių šokių mažųjų grupė. J
Šiandien jau ir šviesesnio-• • » » ,

ji kunigai atmeta Adomo-Į LB
Ievos sutvėrimo pasaką. Bet i spalio

Pagal Reuterio žinių a- 
gentūrą. Daytono aukštes
niosios mokyklos 75'7 mo
kinių dar ir šiandien tebeti
ki Biblijos žmogaus kilmės 
aiškinimu, tai yra, kad pir-

I
Ugandos (Afrikoj) pre

zidentas Amin uždraudė va
žinėtis užsienio automobi
liais.

Romuvos apylinkė
1 d. suruošė ekskur-;, 

siją i tarptautinę knygų mu-j 
gę Frankfurte. Sovietų Są
jungos skyriuje buvo šiek

staigiai peršokti nuo Įsigy
venusios legendos iki visai 
priešingos mokslinės tikro
vės nėra lengva. Tam reikia tiek leidinių ir „sovietinių 
rasti dar tarpinių pakopų,! tautų“ kalbomis, jų tarpe ir ; 
kad perėjimas būtų sklan-į lietuvių

• * »

i Buv. nepriklausomos Lie- 
laugiau judėd. o mažiau sė-i Vienio reikalų minis.!

kasdien! ^C,1J°S ekonominio departa-
' mento direktorius, veiklus'

lėti. Labai sveika
Iviračiu pavažinėti, laiveliu ..
lažnai pasiirstyti, paplau-į °^e^os ^e^.UVI1^ organi- 
kioti arba kad ir pasivaikš-Į zacUū narys .Jonas Norkai- 
čioti, o mažiau automobi- Lls IaP»rly10 d. baigia 80 
lium važinėtis. Stoka mank- meLlI amžiaus.į » * »
stos ir nutukimas gimdo ar- 
eriosklerozę. Į Teisininkui Juozui Kai

riui spalio 20 d. sukako 70 
metų amžiaus. Jis ėjo atsa
kingas pareigas Įvairiose or
ganizacijose. Paskutiniuoju ; 
metu iš visuomeninės veik-i 
los pasitraukė, bet dažniau 
rašo kaikuriems JAV lietu
viu laikraščiams.

— O ką tas reišika?

— Arteriosklerozė reiš
kia susiaurėjimą arterijų, 
kuriomis kraujas plaukia Į 
urdį. Kai arterijos sukietė
ja, kas pasidaro senesnia-1. , ... i * * »
ne amžiuje, žmogaus kruti
nėję prasideda skausmai/ Vasario 16 gimnazijos 
kurie dažnai baigiasi širdies iaujtjn]y šokiu gi upė, kuriai 
smūgiu, ir žmogus krinta vadovauja nustoja E. Pau-
negyvas arba suparalyžuo-i sPa^10 7J
tas. Toki pavoju galima su-i JatviųgmnazijojMiun- 

steiy. Jie buvo šiltai priim
ti.

mažinti arba atitolinti, ven- 
me yra daug kalorijų, žmo-į giant riebaus maisto, taba-
gui, kuris sunkiai dirba, ka-i ko ir darant lengvą manks- rudens lietuviu
loriįos nedaug tekenkia bet tą, tik nepavargstant k i-sirdis , M “y. « įkalba pradėta destvti Frank.»

ar ži-! k«nę darbo nedirba, n ' fu,t0 univel5jtete. Ją dėsto'
Vasario 16 gimnazijos di
rektorius V. Natkevičius, i

Mozaika gali būti bet

o valgio daug ir dažnai, to- ■ ~ Olrait. Maik, tai as
; kie nutunka, vpač moterys.' neisiu pas daktarą, o pa-
D-ras P. D. VVhite pataria klausysiu tavo rodos. Eida-

' nutukusiems mažiau valgy, mas gulti sĮ vakarą persiver-^ 
! ti, o daugiau mankštytis, pora kartu ragožium Į Spalio 13 ii- 16 dienomis

IŠSAKYKITE TIOJ! 
GERIAUSIA DOVANA

I LIETUVĄ! 
SPECIALŪS RUBLIŲ

CFRTIFIKATAI
INTERTRADE

ENPRESS CORP. 
jums pirmoji pasakė ir 
jūsų giminės patvirtino. 
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori. mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos, nes specia
lus rublis vertas 4 pa
prastu rublių ar netgi 
daugiau. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200. S300 ar net daugiau 
vertės.
Rublių eertifikatai gali 
būti išmokėti paprastais 
rubliais labai geru kursu 

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Intertrade Express 
Corp. jums greičiausiai 
patarnauja.
Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra 
imama $2.35

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

iliustruoto katalogo
i ŽS A RYKITE DABAR 
UŽSAKYK IT TIK PER

INTERTRADE
ENPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

New York. N.Y. 10010 
Tei. 982-1530 

LABAI SVARBU!
A I TOM O B I L I A I

Tik trumpą laiką 
Greitai pristatoma.

ZHIGULI VAZ 2101
Kaina ----------- $3,214
Jei jūs ZHIGULI VAZ 
užsisakote iki š. m. lap
kričio 30 d., tai nuo šitos 
kainos atimkite $50. 
MOSKVICH 412 IZH
Kaina ----------- $3.155
MOSKVITCH 408 IE
Kaina ---------— $3.033
ZAPOROZHETSZAS968 
Kaina ------------  52.026
Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABl ŽIAI

Prašykite specialaus 
biuletenio!

Mes turime šito biznio 23 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

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

ouMMimRaoiinMM

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, 3C9 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai 3aug, 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 pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos jnaeities pažinimą.

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

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

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS Teises patarimai

PETRONĖLE ORINTAITĖ

C’est la vie!
Jisai dabar tyčiom kripštinėjasi, lyg ką triūsdamas. 

Kavą kaičiasi tarp kitko, indus knebinėja, šaukštus barš
kina, po lentynas griozdžia. Virtuvė erdvi — sudurta su 
valgomuoju, čia pat ir sunkus, piestinėm kojom stalas 
rėpso.

Durys pravyra — grįžta Mr. Bratt.

Tarsi nudžiugęs proga nuobodi praplėšti, šeiminin
kas* užmezga pašneką. Apie orą (lyg tvanka šiandien — 
ar neatpliaups audra su liūtim?), apie darbus. Netrukus, 
nelyginant visai iš nežinių, kaip niekur nieko, kyštelia 
striuką žodį:

— Mr. Bratt, jūs, tur būt, mėgėjas išgerti?

Smulkaus stoto vyrukas valandėlę stypso, budriai 
juodus vyzdžius šeimininkui stačiai veidan įbedęs. Kažką 
stengiasi suprasti. Sumirksi dusyk ir — praplyšta juoku:

— O, jūs dėl to Cinzano... Paragauju kai kada. Po 
truputį, nedaug. Čia taip po akių padėtas. Lašelis prie sū
rio ar sardinių — šiltesnis kąsnis, — ir jis net plekštelia 
pirštų galais sau per krūtinę, seilę nuryja. Plačiai šypsosi, 
visiškai patenkintas.

Algirdas sumišęs — pritrūksta žodžio. Kad anas gin
tųsi arba gėdytųsi. būtų suprantama. Bet šitaip linksmai, 
sąžiningai prisipažinti... Koks lengvabūdis!

O Mr. Sodats (jam per sunku ištarti Sodaitis). jūsų 
vynas visai puikus, turite skonį! Kiti perka bet kokį mir
kalą ir— nieko nenuvokia. Bet jūsų uoslė — pirma rūšis! 
Praeitą mėnesį tas Savignon. vos porąsyk ragavau — irgi 
žinovo markė. Ir šitas nuostabiai geras! Mokate rinktis, 
neimate nuo krašto bet kokią paplavą. švaraus pilstymo 
tikrą, išstovėtą vyną — aš vertinu. Kaip ir gryną dorą 
žmogų! — vėl nusikvatoja lengvu juoku, jaunuoliškai bal
tais dantim pažėruoja. — Ir spalva... Paimkime po lašą — 
matysite, koki atspindžiai, stiklas sumirga, lyg vaivorykš
tė veidrody žaidžia, — ir jis žvaliai dirstelia linkui šaldy
tuvo.

Algirdas, tartum apstulbintas, lėtai pajuda ir — iši- 
ma Cinzaną... Dar iš spintos porą taurių. Abu susėda. Ii 
ima gardžiuotis po gurkšnį. Kliusnoja stiklus, nužvalgstc 
spalvą... * t

Mr. Bratt šneka be paliovos (kaip apsirinki žmogų— 
manyta, kad mažakalbis, tylūnas). Apie vyno rūšis, stip 
rūmą ir saldumą... Apie gėrikų skonius.

Dar porą stiklų išlenkus, jisai ima apie save pasa 
kotis.

Ne. ne čiagimis. Iš senutės Europos. Elzaso. Pusber 
nio metuose pas dėdę Detroitan atsibeldęs. Tas kvailiau 
sias jauniklio amžius, kada lyg strazdžiukams — noris 
palėkti ko toliau nuo tėvų gūžtos. Sparnelius išmėginti...

Kas, ar jis prancūzas? Dievas žino. Tas Elzasas — 
margas kaip genys. Tėvas — vokietis, o mama — koni 
paryžietė. Ją jisai truputį lyg daugiau mylėjęs, tai gal į t; 
pusę... Bet pavardė švabiška: Bratthaus. Tenai, namie 
vis priešpriešiais plakėsi tos dvi pusės. Juk Berlynas si 
Paryžium pei amžius kariavo! Ir nors tėvai baudėsi visor. 
išgalėm tas keršas vedybas — ir ypač vaikus — vienai 
glėbin suglausti, netyčiom lukštas vis prasikaldavo pu 
siau... Mat. kai jaunas, šešiolikos ar dvidešimties — tai 
nė motais tautybė ar luomai. Meilė truktelia širdis su vir 
vute’ir — sulipdo draugėn, lyg vynuogių kekę. Bet vo 
tokia šeimos pora perkelia kulnis per 30-tį. pulką vaik' 
sulig stalu prastiebia — žiūrėk, ir lenda skersi ašutai i 
maišo... Čia mano giminė, o ten tavoji — šiokia ir anokia 
Mūsų kultūra, mokslai — oho, pasauly skamba, o jūsų.. 
Pas mus papročiai šventi, per amžius padorūs, o iš tave 
pusės... Ir blogiausia, kad vaikams, lyg užkerėta, iš ti 
smulkučių ginčelių Į galvas įsikala tik nuodėmės: germa 
nai pikti ir biaurūs, storžieviai arba žiauruoliai, o pran 
cūzai — praskydę palaidūnai, plepiai ir tinginiai, smagu 
riautojai... Dorybių kažkaip lyg nenugirsti, pro pakauš 
praslysta. Vien tiktai ydos atmintin įsikala. Taip ir susi
jaukia — apkarsta šeimos sterblė...

Kaip kvaišas gaidelis, aš ir pakėliau padaigus — 
plasnoti pas dėdę... Lyg ten aukso obuoliai tavęs laukia 
Kaip tyčia, dėdulis netrukus numirė... O dėdienė, picčiur.

Klausimas

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa 
k>ti | Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendri 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir K 

k v mus spausdinsime šiame skyriuje
Laiške reikia gal* mėti, kad esate Keleivi* 
-kaitv tujas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog š>*»o 

adresu:
Dr. M. Sveikau«k»s. Attorney ai Law.
1860 Centre Street 
VV. Roxbury, Mass. 02132

' '"J®
sulaukęs 54 metų amžiaus 
Po laidotuvių mes. jo moti
na ir seserys, radome jo 

kišenėse 4 
Visos buvo

Esu 83 metų amžiaus. Tu- . .
riu dvi ištekėjusias dukteris kambaryje ir 
ir turėjau vieną viengungį! bankų knygutes. 
sūnų, kuris gyveno su mani-' J® vardu, bet palikti tų žino
mi. Aš visuomet juo rūpi-, nI12 vyliausiam vaikui (in 
nausi, jam viriau valgi ir trust) Taipogi radome su
skalbiau baltinius. Jis man »aus Insurance policy 
duodavo kas savaitę po ke- Ten irgi buvo Įrašytas tas 11 
lėta dolerių, bet aš dar ir berniukas, kuns nebu. 
savųjų turėjau pridėti prie j vo S1111111® nel mums’nei s^_ 
įo išlaikymo. Jis turėjo gerą nuL
darbą, ir aš žinojau, kad jis Pradėjome klausti visokių
turi susitaupęs nemažą su- žmonių apylinkėje, ir mumc

, Nei man — motinai, nei 
: seserim nebuvo palikta nė 
: vieno cento. Iš viso pasiliko

16.000 dolerių ir insurance 
policy (draudimo) —10.000 
dolerių, taigi krūva pinigų.

Mes buvome nuėjusios 
pas advokatą. Tas apsiėmė 
mūsų reikalą ginti, bet mus 
įspėjo, kad bus sunku byią 
laimėti. Mums. atrodo, kad 
advokatas mus tik gąsdina 
kad daugiau pinigų galėtų 
iš mūsų gauti. Mums atrodo, 
kad jei mes oasipasakosime 
teisėjui, kad ta moteris ma
no sūnų tik mulkino ir viso
kių melų jam prikalbėjo 
kad aš esu jo sena motina 
kuri visuomet juo rūpinosi 
ir jam tarnavo, — teisėja? 
neleis svetimiem pasinaudo- 
i mano sūnaus sunkiai su- 
aupvtais centais.

Kaip Tampia manai?
Motina

Ve\v York valstijoje

Atsakymas

Reikalas toli gražu nėra 
.oks paprastas, kaip Tamsta 
manai. Tamstų advokatas 
.uri labai sunkią bylą, ir 
liekas negaf numatyti tos 
iylos galutinų rezultatų.

mą pinigų. Mano sūnus tu- paaiškėjo, kad ta moteris, 
rėjo draugų. Tai buvo viena J berniuko motina, buvo įkal- 
šeima nelietuvių, kurie tu-1 bėjusi mano sūnui, kad vy
rėjo tris vaikus. Mano sūnus, liausiąs jos vaikas buvo ne
dažnai pas juos būdavo, 'jos vyro, bet mano sūnaus' Bus labai sunku įrodyti, 

vaikas. Tokia begėdė, turi n-! kad Tamstos sūnus palikojuos lankydavo, su jais iš
važiuodavo ir su jais tarda
vosi visokiais reikalais.

Pernai mano sūnus mirė, nigo gautų.

ti vyrą ir dar tokių nebūtų 
į dalykų išsigalvoja, kad pi-

V. Petraitis

L AIDO TįU V E S
\

(Pagal Krylovą)

Egipte žiloj senovėj buvo toks paprotys:
Kai iškilmingai laidojo turtingus,
Jiems pasamdydavo Verksnius skaitlingus,
Kad verkdami su karstu jie žygiuotų 
Ir paskutinę pagarbą velioniui atiduotų.

Kadaise, vežant į kapus kažkokią įžymybę,
Karstą jo lydėjo raudančių žmonių daugybė,
Kurie taip garsiai verkė, šaukė,
Kad visų praeivių demesį patraukė.
Čia keleivis, tuos liūdnus garsus išgirdęs,
Pamanė, kad velionio giminės jam taip nuoširdūs 
Ir kad jie taip sunkiai nuo ipergyvenimų kenčia, 
Jog gailestis raudoti juos priverčia,
Ir paklausė: ”Ar jūs nelaimė tuoj išnyktų.
Jei man ji atgaivint pavyktų?
Aš burtininkas. Turiu tikrai galybę 
Atgaivinti mirusio žmogaus gyvybę.“
”O, tėve.“ visi sušuko, ”kaip mums reik!
Tik dar vieną malonumą mums suteik:
Kad po kelių dienų jį vėl į kapus lydėtų.
Tuomet tos laimės visi mums pavydėtų.
Kol gyvas buvo, nieks turto jo negalėjo panaudot,
O kai numirs, mus vėl samdys raudot.“

♦
Yra pasauly daug žmonių turtingų,
Kurių tik mirtis yra kaikam naudinga.

ia škote, tuoj išvijo laukan, šalin nuo mano galvos: žino 
:is! Taip ėmiau bastytis po Šamo žemę. Buvau ir vedę' 
cartą... Nancy — graži, velniūkštis! Ligi ausų praskendęj 
>uvau, klupsčius tarnavau... Bet užkliuvo už lobingesnh 
r — sudiev! Paspyrė užkulniu, nebereikia tavęs... C’es
a vie! — prisimerkia jis, lyg neskanų kąsnį nurydamas.• *

— O vyną po truputį mėgstu — mano Elzaso kvapas ; 
Zynuogių sodų saldi sotumą. Kai vasaros gale ima rinkt ’ 
glėbiais derlių — medum varva... Troškia sultis, pilsto 
lidžiules statines. Nukošia, raugina... Bet svarbiausia

Weintraubfest! Tiktai dabar, auksinė, 
Amerikoj įstrigęs, matau — puiki buvo mano tėvynė
a vyno šventė!

Švelnaus žalumo nuolaidūs skardžiai. 
;ių kvapas aplinkui...

(Bus daugiau)

sirpstančių vynuo

(ši Petronėlės Orintaitės apsakymėlio ištrauka pa- 
mta iš neseniai išėjusio literatūros metraščio „Aštunto

sios pradalgės“, kurioje yra net 23 autorių poezijos, pro
zos ir straipsnių. Metraštį leidžia N;dos Knygų Klubą? 
Londone. Anglijoje. Jo kaina $4.50, klubo nariams 
$3.50. Kietais viršeliais 50 centų brangiau. Metraštį reda
guoja K. Baronas. „Aštuntąją pradalgę“ galima gauti ii 
Keleivio administracijoje.).

GIRTAS KAIP KIAULE ĮQ jjį gavome
Missouri universiteto Sinc

lair vardo tyrinėjimų įstai- įvykiai ir žmonės, genero- 
gos zoologas Russel Brown lo Stasio Raštikio atsimini

mų III tomas. 616 psl., kai- 
paskelbė, kad kiaulės mėgs. na $15.00.
ta gerti ir pasigerti, geria Amžinas Hetuvis> n dalis, 
dideliais kiekiais ir geria j)ara^ Vytautas Alantas, 
viską, pradedant Bloody j kaina minkštais
Mary“ ir baigiant premium viršeliais $6>00, kietais $6.50 
alumi. ■

j Šventaragis, istorinis ro-
Brown ištisus metus duo- manas, I tomas, parašė Vy- 

da 16-kai kiaulyčių gėralo, tautas Alantas. 405 psl., kai
na minkštais v ii šeliais $5.00, 
kietais — $6.00.

Dabarties kankiniai (Lie
tuvos vyskupų, kunigų ir ti
kinčiųjų kryžiaus kelias pir-

paliko
pinigus savo draugų sūnui 
vien dėl to, kad jam buvo 
„įkalbėta“,’ kad tas vaikas 
vra jojo. Pav., Tamstos sū
nus galėjo pinigus palikti 
avo draugų vaikui, „atsily

gindamas“ jiems už jam pa- 
•odytą draugiškumą ir vai
šingumą. Tamstos sūnus bu
vo suaugęs vyras. Pinigai 
buvo jo. Jis turėjo teisę juos 
palikti, kam tik nori..

Tamstų advokatas turės 
iradyti, kad pinigai buvo 
Tamstos sūnaus palikti tam 
berniukui vien tik dėl ber
niuko motinos „melagingų 
virtinimų“ (fraud) ir kad 
"amstos sūnus nebūtų tų pi
nigu palikęs tam vaikui, jei 
o motina nebūtų pavarto-

kuriame alkoholio yra tiek, 
kiek kvortoje degtinės.

Kiaulės, kaip tvirtina 
Brown, esančios viena iš
nedaugelio gyvulių rūsių, moj0je jr antrojoje sovietų 
kurios laisvu noru geria al- okupacijoje), parašė Matas 
koholį, ir kadangi kiaulės Eaišupjs> 134 psl.. kaina — 
turinčios daug fiziologinių <ųo.00.
panašumų su žmonėmis, tai
jos ir panaudojamos tyri- Lietuva graži tėvynė, Va
rnams, norint daugiau suži- lės Vaivorytės eilėmis apra- 
noti apie alkoholio veikimą syta, Jono Tryčio iliustraci- 
žmonėms. jos, brangi dovana vaikams,

43 psl., kaina $4.00.
Brown ištvręs. kad girta * - - . . _ ,

kiaule elgiasi visai panašiai Žem“ uk‘° «a?',yb,ne k?- 
kaip ir girtas žmogus, atseit. °»eraclJa ,tlePr,.kJa“somo)e 
- "kiauliškai“..' Taigi, iš V’T’r Z Z™80
kito galo žvelgiant, yri tie- *' VTL J; ™įdzįns‘
sa, kai sakoma, kad kas nors ?mza.’ J- Stiazdas.
yra pasigėręs kaip kiaulė. ; sitas. Vto^s. K.

j riūnas, A. Reventas), 257 
J psl., kaina minkštais virše- 
! liais $9.50. kietais $10.00.

Poezijos knygos Amerikos Lietuvių Taryba
(30 metų Lietuvos laisvės 
kovoje), parašė Leonardas 
Šimutis, 498 psl., kaina $10.

Mykolo Krupavičiaus atsi
minimai, 364 psl., kaina — 
$10.00.

POEZIJOS PILNATIS,
Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal
pinti geriausieji visų jo iš
leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai-j
na $10.00. j Gana to jungo, Kipro Bie»

linio atsiminimu III-sis to-
Tau, sesute. Prano Lem- 

berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust- Jaunystės atsiminimai, pa
iniota, kaina kietais virše- J rašė Vladas Požėla. 335 psl., 
liais $4.00. ! įrišta, kaina $4.00.

Po Dievo antspaudais }
Vytauto Didžiojo godos. Le-1 
onardo Andriekaus eilėraš-

:usi „melagingų priemonių“.! čiai, da.l. Telesforo Valiau>
Yra dar klausimas, ar teis

mas nubartų, kad „motinos 
melagingi tvirtinimai“ su- 
laro pagrindą „atimti iš 
raiko jo paliKimą“.

Be to, gali būti, kad tos 
moters tvirtinimai Tamstų 
ūnaus atžvilgiu turi pagrin
do. Tamstai gali būti labai 
lemalonu pagalvoti apie to
kius „galimumus“, bet jie 
pasitaiko.

Man atrodo, kad berniu
ko motina nenorėtų, kad tas 
eikalas atsidurtų teisme, 

"’aipogi Tamsta greičiausiai 
nenorėtum, kad Tamstos 
nirusio sūnaus vardas būtų 
eisme keliamas. Todėl ma- 
lau, kad Tamstos advoka- 
as ras reikalo tartis su kitos 
>usės ad vokatu. Tokios-im
ies bylose visuomet patarti
na ieškoti kompromiso. Jei 
•alima susitarti geruoju, be 
eismo, reikia dėti pastanga? 
ai padalyti.

„PATYRUSI“ MOTERIS

Nėra naujiena, kad filmu 
ktorės. gyvendamos pra

bangoje, turėdamos visokių 
engvai pasiekiamų žemiškų 
^ėiybių. gana dažnai užsi
geidžia ir naujo vyro. Tuo 
nožiūriu bene labiausiai yra, 
šgarsėjusi aktorė Elizabeth- 
Taylor. Jeigu šiandien nore-į 
"ūme parašyti jos biografinę 
oavardę, tai ji skambėtų 
maždaug taip: Elizabeth 
Rosamond Taylor - Hilton - 
Wilding - Todd - Fisher- 
Burton. Ir nėra garantijos.

iliustruoti, 106 
$3.00.

psl., kaina

Pavieniai žodžiai, Jonas 
Mekas, 95 psl.. kaina $4.00.

VAKARĖ BANGA, lyri
ka, Gražina Tulauskaitė. 
127 psl., kaina $2.00.
VYNUOGĖS IR KAKTŲ

SAI Julijos Švabaitės ei 
lėraščių rinkinys. 96 psl. ’ 
kaina $2.00.

Poilsis ant laiptų, Vytauto j 
Karoso eilėraščiai, 50 dide S 
m formato puslapiu, kain; i 

$4.00.

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

ERKŠNO SIDABRAS, M
Vaitkus. 86 psl., kains
$1.50.

4ETŲ VINGIAI. Alf. Ty 
ruolis, 176 psl. kaina $3

-.IELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c
BALADES, šitoj laba 

gražiai išleistoj, gausiai i 
iustruotoj knygoj yra sep 
y mos Maironio baladės. Ta 
knyga, labai tinkama dova 
noms. Kaina..............$6.0(
SIDABRINĖS KAMANOS

Kazio Bradūno eilėraščh 
premijuotas rinkinys. 9^ 
psl.. kaina $2.

PLAUK, MANO LAIVEIJ
Petro Se?aro eilėraščiai
111 psl.. kaina. . .. $2.0' . I
Nemarioji žemė, Lietuva j

mas, 492 psl., kaina $5.00.

12 knygų už $2
Juodojo pasaulio sukili

mas, parašė Stasy? Michel
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

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

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

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

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 ps1-., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

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

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

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

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

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

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

pasaulinės poezijas posmuo j Atskirai sudėjus, jų kaina 
kad ji nepasipuoš dar vieno se, sudarė Alfonsas Tiruons. f $5.60. bet visos kartu par- 
kito vyro pavarde. 176 psl., kaina $5.00. J duodamos už $2.

• t
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Vietines žinios
’l

Renginys Baikams paremti kandinė per 8 savaites davė
; $300 pelno.. Ateity jo numa- 

Prieš 12 savaičių Alfon- tomą daugaiu.
są Baika ir jo žmoną ištiko
didelė nelaimė: automobi- Iš pirmininko pranešimo 
lio katastrofoj jie abu buvo sužinota, kad nariams su- 
labai sunkiai sužeisti. Abu rengtas Šunim burum. i ku- 
tebeguli ligoninėje ir dar ne- ri atsilankė 459 nariai, atsi- 
žinia, kada galės iš jos išei- ėjo draugijai apie $600. 
ti. :

j L. Švelnis pranešė, kad 
Jų draugai. So. Bostono veteranams pagerbti poky- 

Lietuvių Piliečių d-jos pa-' lis davė $35 oelno. Į jj atsi
dėdami, šj šeštadienį, lap- lankė 129 asmenys, iš jų 31 
kričio 25 d.. 8 vai. vak. So. draugios veteranas, kurie 
Bostono Lietuvių PiliečiųĮ nieko nemokėjo, 
d-jos III aukšto salėje ren-į

Pabaigai inž. E. Cibas dar 
kiek plačiau priminė specia
liai „Dirvos“ laikraščio var
gus, kuriems sumažinti šis 
vakaras ir buvo rengiamas.

" I
Apie lietuvių pasakas 

“Garso Bangomis“

"Garso Bangų“ radijas, 
kuns anglų kalba veikia 
penktadieniais nuo 8:00 vai. 
vak. iki 8:30 vai. vak. iš sto
ties 90.9 FM. šį penktadieni 
savo klausytojus supažin
dins su lietuvių vaikų pasa
komis.

Paminėjo Lietuvos 

kariuomenės sukaktį

Bostono ramovėnai kas
met mini Lietuvos kariuo
menės atkūrimo sukakti

SPECIAL TOURS
T O

HELSINKI and COPENHAGEN
7 n i g h t s, 8 days

for onlv

gia pobūvį, kurio pelnas yra, 
skiriamas Baikams pagerbti. ’ klausimas, ruošti ar ne Nau 
Bus geras orkestras, veiksi ^-e^sutikinią. Pati val- 
baras. Rengėjai kviečia vi-l^ba nesiima to renginio 
sus Baikų draugus, pažįta- į 1 u°šti. nori, xad kas is na
mus ir kitus, jų nelaimę at-i Hų . apsiimtų. Susirinkime

Susirinkime buvo iškilęs §jemet ją minėjo lapkričio
19 d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos didžiojoj sa-’ 
Įėję. Dalyvių susirinko ma
žiau negu pernai.

jaučiančius, atsilankyti.

Nominavo vadovybės 

kandidatus

.okių neatsirado, bet atrodo, 
• kad norinčių tokio N. Metų i Minėjimą pradėjo ramo- 

vėnų pirm. Adomas Tumas.
i sutikimo yra nemažai. Taigi, Jnešus vg],-a.as, sugiedojus
! gal teks ji vaidybai sureng--himnus, sukalbėjus invoka- 
Lti. .

Lapkričio 16 d. So. Bos-, 
tono Lietuvių Piliečių d-jos Į 
nariai nominavo kitų metų’ 
vadovybės kandidatus. Bal
savo 149 nariai, šešios kor
telės buvo su klaidomis.

Patrauklios programos 

spaudos vakaras

ciją, pirmininkas paprašė 
iškilmių dalyvius atsistoti ir 
susikaupus prisiminti visus 

’ žuvusius už Lietuvos laisvę. 
• Tuo metu mažamečiai Nijo- 

Praeitą šeštadienį Tauti- •' lė ir Vytautas Ivanauskai
nės S-gos namuose įvykęs (tėvas jau gimęs šiame 

.spaudos vakaras sutraukė krašte) scenon Įnešė gėlių 
Varžybų beveik nebuvo,į pilną salę publikos. Rašyto-' vainiką ir padėjo prie tenai 

nes į daugumą pareigų te-, jas Stasys Santvaras, nupa- sumontuoto Nežinomojo ka- 
buvo po vieną kandidatą. į šakojęs spausdinto žodžio reivio paminklo, panašaus i 
Buvo paduota balsų ir už i kelią ligi mūsų dienų ir lie- Karo muziejaus sodely sto- 
kortelėse neįrašytus asme-!i tuviškojo spaudinio ligi mū- vėjusį, kurį komunistai nu- 
nis, bet, aišku, tokių buvoĮsų namų, atkreipė dėmesį į gnovė.
nedaug. - į šiandieninės lietuvių išeivis- p0 to kalbėti ouvo pa-

. . . i kosios periodinės spaudos kviestas Vladas židžiūnas iš
Kandidatas į pirmininkus< negalavimus, kylančius dėl VVorcesterio 

yra S. Drevinskas. i vicepir-'materialinių priežasčių, o Pertraukos metu A. Tu- 
mminkus — L. švelnis, B. | dalinai ir dėl redaktorių, maSj inž j Stašaičio pade- 
Skabeikiene, i sekretorius—į bendradarbių ir skaitytojų damas, rodė skaidres iš ne- 
A. Matjoška, j fm. sekreto-i kaltės. Jis ragino savus laik- „„klausomos Lietuvos ka- 
nus — A. Druzdis. į įzdinin-j raščius visokeriopai remti, Hunmpnės frvvpnimo 
kus - E. Ketvirtis , mar | jų likimu rūpintis ir netrtin- Po pertraukos buvo graži 
saikas — Vyt. Ivaška ir J.j ti jų į mirties valandą. ! meninė dalis, kurią atliko
Jonaitls- į TT , . solistė Daiva Mongirdaitė ir

T1- Hn»’neinv 14 Van ♦ Yakar° meninę pro^amą komp. Juliaus Gaidelio va-
Į dnektonus buvo 14 kan-: atliko svečias is Nevv Yorko dovauiamas vvru sekstetas 

didatų, tarp jų yra vieninte-' akt. Vitalis Žukauskas. 1 J •
lė moteris O. Ivaškienė, o Reikia pažymėti, kad šį
vyrai — adv. J. Grigalus, R. kartą jo repertuaras bosto- 
Bričkus T c ! --1---------

Į DVIEJŲ SAVAIČIŲ

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

GRfžTA 1973 m. sausio i dieną .

Lietuvoje ši grupe praleis 11 dienu.

Iš BOSTONO IR NEW YORKO

Kaina tik 619.00 dol,
Vykstantiems iš Chicagos — $719.00 

ir iš Clevelando — $685.00

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic TraveI Service

$326.00
Includes air fare. hotel with bath, 

breakfasts, sigbtseeing — more!

Ali Friday evening departures.

Independent and group tours to Lithuania and other | 

Baltic States 
For Information contact:
FINNAIR, 20 Providence Street, Boston, Mass. 0211 <3,
Tel. (617) 482-4952.

pridą of seandinavia

1
tI *i*■ * *

iieooe.” *Ikioeeoooeoeoeoooooooeeooeeeooeaoooococcososooeccocoac

393 West Broadway 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

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

Savininkė; Aldona Adomonienė

ALDR1CH OIL COMPANY

•130 ‘Safford Street 

Wollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

Dažau ir Taisau
mainus is lauko tr viduje. 
Lipuau popierius ir taisau 

isk4, są pataisyti reikia.
fsauuoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mase.

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairią rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adreso:

BRONIS KONTRIM
598 Broad way 

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

oal Hoot

Apšildymų įrengimai ir apfarnavii 

Virintuvai - Aliejaus degikliai - Vandens šildytuvai

Automatinis aliejaus pristatymas 
Ištisinis apšildymas pagal grindis—mūsų specialvbė

25 metus aptarnauja 

Dorchesterį, Soutji Bostoną, rietu pajūrį

?im?.s

KALENDORIUS LIETUVOS
PARENGIMŲ !

I
Gmodžio 10 d. 3 vai. po

žemėlapiai

Turime Lietuvos žemėla 
pių — už 50 centų, už $2.5b i

, . . . (sulankstomas) f
t- vvi • • pietų So. Bostono Lietuviu ,Jie publikai nesigailėjo P

savo meno. nes padainavo je isto^koJdr. Zenono Ivins,
. J. Lubinas, S. Gri- niečiams buvo visiškai nau- apie 10 dainų. Sekstetas vis . uaijk;n;nuo j,. Antano i 

ganavicius, A. Baika (sū- Jas jr buvo klausomas su gy- tobulėja ir plečia savo reper- minėiimas I
nus), A. Andriulionis, Alg.Įvu dėmesiu. Viliaus Bražė-. tuarą. Tai malonus reiški- . * ;
Makaitis. H. Čepas ir kt.

Tai malonus reiški- 
Bostone tik jis irį no feljetonas, nukreipęs sa- nys; nes. Bostone uk jis ir 

• vo dyglius į mūsų laikrašti- beliko vienintelis kolekty- 
. J kontrolės komisiją—V.! nius bei partinius ginčus,,1 vas» kuris tai vienur, tai ki- 
Stelmokas, A. Keturakis,} „mokslinis traktatas“ apie. tur su lietuviška daina pa- 
adv. N. Šležienė, A. Čapli- • kiaulystes, realisto ir moder- Į sirodo.
kas. B. Kontrimas. : nisto parodų atidarymai,Į Džiugu, kad ir Daivą

į „tautiška dainelė“ ir eilė Mongirdaitę nors retkar- 
Tos pačios dienos susirin-j trumpų anekdotiškų gaba-- čiais tenka Bostone išgirsti.

kime priimta 11 naujų narių, į liukų — sukūrė gana links- 
pagerbti du mirę nariai. mą vakaro* nuotaiką.

Fin. sekr. A. Druzdis pra-

Vasario 18 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III-jo1 

.aukšto salėje Altos rengia-: 
į mas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi
mo sukakties minėjimas.

* ♦

Kovo 11 d. So. Bostono 
Visi čia prisimename jos j Lietuvių Piliečių d-jos III a.

persikelė :

UTENIAI savo A.B.U. Realty 
kontorą perkėlė i" nuosavus na
mus. Norintieji namą parduoti 
ar pirkti bei išnuomoti butą — 
skambinkite vakarais nuo 5 ik 
8 vai. Mes atliksime visus for
malumus jei ne telefonu, tai at
vykę i jūsų namus.

Telefonas: 268-1751.

a AVAITRAšTI S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apir pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bet kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
’ NF°RIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiški, mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno puomonei, kuris kovoja jr diroa už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street. LaSalle-Monlreal. 690. Ooebec. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

pirmuosius žingsnius sceno- 
Akt. Vitalis Žukauskas, i je ir matėme, kaip ji augo 

nors jau kiek per anksti ir ir mus vis labiau džiugino
"amu buvo per $22,000 bei) nu,ba1^ ™ .da’' ,le?f01 ^^“du^i

aTm o baigtas PobOdžioJO^bos interpre-• ^inininKl  ̂ I

salėje Minkų radijo rengia
ma talentų popietė ir „Miss
Lithuania of N.E.“ balius.• *

TESTAMENTAI
įsigykite teisininko P. Šulo 

Balandžio 29 d. 2 vai. po parengtą leidinį „Kaip su
pietų North Junior High 
School salėje Brocktone Šv.

daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų

tatorius. Dėl to publika tik-
• rai gausiai jam atsilygino 

Jis painformavo, kad už- aplodismentais.
su $1,400 nuostoliu.

Tiek D. Mongirdaitei, tiek Į Kazimiero parapijos choro knygelė norintiems sudary 
‘ 75 metų jubiliejinis koncer- ri testamentą. Ten yra ir tęs

MIELOS SESES IR BROLIAI LIETUVIAI,

Jau daug metų Balfas. kiek jo ištekliai ir surinktos stabų.

ir Vyrų sekstetui telieka tik 
linkėti šviesiausios ateities.

Meninę programą tvarkė 
J. Vizbaras, pranešėja buvo 
Aldona Dabrilaitė.

Tektų pridėti ir porą pa-

Atrodo, kad tokiu atveju.aukos leidžia, stengiasi padėti į vargą, į ligas ar kitokias 
nelaimes patekusiems mūsų tautiečiams. Tokių vargdie
nių, ligų ir senatvės prislegiu, netekusių laisvo žmogaus 
teisių, alkstančių, skurstančių ii mūsų pagalbos laukiam 
čių, dar nemažai yra Lietuvoje, Sibiro tremtyje. Vokieti
joje, Lenkijoje ir kituose pasaulio kraštuose.

Balfo Bostono skyrius ir jo organizuotas aukoms j tf*SuSOd7nti pirmoje eilėje, 
rinkti komitetas kreipiasi Į Jus. sesės ir broliai lietuviai,’ 0 dabar paprašyti tik publi-f 
ir prašo piniginės aukos. Neatsisakykite Balfo gyvybinius 
darbus paremti vienu ar kitu doleriu.

Aukas prašome siųsti Balfo Bostono skyriaus iždinin 
kui Jonui Valiukoniui, 99 P St., So. Boston, Mass. 02127.

kai yra pakviestas pagrindi-Į 
nis kalbėtojas, pinnininkau- 
jančio kalba turėtų būti kuo 
trumpiausia.

Be to, kodėl savanoriai 
per programą negalėjo bū

tas - banketas.
* ♦ #

tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

Gegužės 5 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje Pabaltiečių draugijos! 
vakaras.

Geri žodynai
Anglu - lietuvių kalhu žo

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

I ietuvių-anglų kalbų žo- 
koje atsistoti. Tokiu teko su. j dynas, redagavo Karsavi- r 
skaičiuoti bene 6. Jų tarpe! naitė ir šlapoberskis, apie i * 
yra ir pulk. Antanas Stapu-( 27.000 žodžių, 511 psl., kai 
lionis, vienas iš nepriklauso- • na ~ ^-00.^

11-

Va’jų globoja šv. Petro lietuvių parapijos klebonas mybės kovų Įžymiųjų daly- ! Lietuviškai angliškas žo- 
j vių. Tokiame minėjime jie Viliaus Peteraičio. 11
: tikrai yra nusipelnę pačios lak’a. daugiau kaip 30,000 
. garbingiausios vietos. žodžių, 586 psl., kaina Jz.OO.

kun. A. Baltrušūnas.
Vajus pradėtas spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžr-j 1 d.

Balfo skyriaus vaidyba

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
Programa 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: Vėliausi 
naaaulinių žinių santrauka 

komentarai, muzika, dai
ios ir Magdutės pasaka. 

Biznio reikalais kreiptis >
Baltic Florist? gėlių ir dovs 
nų krautuve. 502 E. Broad 
vvay, So. Bostone. Telefo 
nas .A N 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivi!.

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

SIxA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizaciie — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS urieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarp;nės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100 00 iki $10.0OC.0C.

SLA—jaunimui duoda rara Taupomą ją Apdraudą — En. 
dovrment 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.

STA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugiją nariams. Už $1.0fX).00 akcidenta- 
Ičs apdraudos mokestis $2.00 j metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių koionijų. Kreipkitės 
\ kuopų veikėjus, ir tie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Afliance of America 

, 807 West 30th Street, Ncrr York. N. Y. 10001
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Vietines žinios
reiškiame geraširdei Mrs. P. j daugelį mūsu brolių Sibire, f 

: Klisavitch, kuri, visai nepa-Į Lietuvoje, Lenkijoje n kitui
:; žistama, net iš kitos valsty- slegia baisaus vargo ir skur- 
: bės, mus nepaprastai nu- do našta. Jų t ankos ištiestos 

džiugino savo stambia auka.į į Balfą. Būtų nuodėmė neiš-

Kultūros klubo susirinkimas Pirmosios aukos Balfui

Kaip matyti iš šio sąrašo, 
iš šimtų bostoniečių lietuvių

tiesti jiems savo pagalbos 
rankos, lai šventa ir broliš-

kol kas j Balfo prašymą te. ka mūsų pareiga nors dalelę;
i- • i i -- ’ a« d r”; zci į atsiliepė tik 23 asmens. Tad'jų skurdo sumažinti. Taigi!Si šeštadieni, lapkričio 25 Mis. P. Klisavitch (St. , * .. • w,Amn i , u-, • • i4 , i m 4. ,• t ai • f ai nuosndziai piasome ne- paskubėkime savo pareigai., 7:30 vai. vak. Tarptauti- Calixte, Comte Montcahn,: ,ukl-anf Ralfn /nnrbj nanJ1 | 1

Balfo valdyba

Gana i

nereikalingai eikvoti kurui alyvą
nio instituto patalpose bus Quebec. Canada) atsiuntei 
Kultūros klubo susirinki- $100.
mas, kuriame prof dr An.: go Bostono Lietuvj pi 
anas Suziedelis js W ashing- ,ieiju ja ukojo ?50. 
tono skaitys paskaitą, tema: i ‘ _ ... i
„Psichologijos skaičiavimo F*° $-5: J. Januškevičius i 
pagrindai“. Medžiaga iliust- į1; Lug. ir Irena Manomai- Į 
racijai bus paimta iš anke- , čiui.
tų. sudarytų Jaunimo kong- i po $2o: .J. ir A. Starinskai ’ 
reso metu. į ir į?. ir J. Valiukoniai

; delsiant Balfo fondą papik; atlikti, 
dyti. Juk visi žinome, kad

I
==3E 3E Alyva kūrenamos

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija

t
H

Inž. K. Devenis svarbioje 

komisijoje

Visi kviečiami atsilankyti.; J- Sonda — $15.
Po $10: A. ir O. Andriu. 

lioniai, A. Andriušienė, S. 
Augoniš, A. Baika, K. ir J. 
Bailinai, K. Dūda, J. Jūrė-i

Inž. Kęstutis Devenis. Ma- ; nas< §.ir S. Kiliuliai, B. Kris- 
gier bendrovės viceprezi- čiukaitienė, B. Kruopis, A. 
dentas. paskirtas visos A- Matjoška, K. Merkis, P. Na- 
merikos švaros apsaugos vazelskis t O. Vilėniškienė i 
projektų vertinimo ir jų rei-' įr I. Sirutavičienė. 
kalingumo apsprendimo ko-' . '* •
misijom I, Po, ^•^e'>as:.A.;.Pus.

Inž. K. Devenis su šeima kcpalaitis n- O. Vaica.tiene
gyvena Lexingtone, Mass., Visiems aukotojams nuo-į 
ir priklauso Bostono lietuvių širdus ačiū. j
inžinierių organizacijai. i Ypatingai didžią padėką'

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAI.. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORl OTOS NAUJOS PATALPOS

— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETUS

(Balandėliai, kugelis dešros, kopūstai ir kt.)

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

šilto oro krosnys
Namams šildyti 

geriausias pirkinys

■>

EE

Rytdienos įrengimas

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

10 metu garantija. Ji
CITGO

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena QyęQ CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co. HEAT,NC 0ILS
Alvva šildvmo specialistai

470 Adanw Street, Quincjrt Mass.
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną

Skambinti — Boston: 436*1204, So. Shore: 773-4940

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

169 Milbury St

WORCESTER* MASS.

Tel. SVV 8 2368

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
mintinius tiesiog iš VVorces-!

terio į Lietu vą ir kitas Rusi j 
jos valdomas sritis- Čia kai- j

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai it 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Svikliene

Senas parvirsta ir negir
tas.

b lood Sųuare
Rardivare Co.

Savininkas 2*. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOL'TH BOSTON, MASS. 

T KLEBONAS AN 8-4148 
Man ja.'n m Aloore Dažai 

Popieros Sienoms
S tik la i Langams 

Visokis reik nenjs namanu 
Reikmenys plumberiama 
'/♦■nk’ie ir®'**’** daiktai

Telefonas: AN 8-2805
Wr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
jį nuo 9 va> rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nenriimama
447 BROADWAY 

South Boston. Mass

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
VMeeoooooooooooisisoseososoososooososoosooc^acosicosoê

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

182 a VV. Broadvvay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ral. ryto iki 8 vaL v„ išskvrus šventadienius Ir seka.

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

I

□ Krosnies]aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
U Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268 - 4662;

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ ATLAS PARCELS CO. COSMOS PARCELS 
, vedžioja. žmogaus — be ydos. iy 1 PLOKŠTELĖ

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder

49 Church Street 
E. Milton, Mass.

Atlieku visus pataisymo, ramaa 
to ir projektavimo darbus ii lau 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki S va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

?

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryta iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
j! SOUTH BOSTON, MASS. ;į
e#************##**#**##***#*#**###

f:

V

H 4. J. A.4itfTk.ST I

;! Real Estate & Insurance j! 
j! 321 Country Club Rd. ;> 
;;Newton teatre, Mass. 02159;; 

Tel. 332-2645

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.0G.

Paštu nesiunčiame.

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500 ę

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. 
po pietų,

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vai. 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo y vai. rvto iki 12 vai. dienos.

už nemažesnius kaip $1.000 dvieju 
metų įspėjimo indėlius moka 
(iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27'< pelno)

už visus kitus indėlius moka

I

82 Harrison Street, 
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347 
į ■» Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
viel inės garny (jos 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- 
ainsite. Vedėjas A. Schyrinski

EXPRESS CORP. 
AND

TRAVEL INFORMATION

lVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

IS BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

»*#**•« r**#***»*#<******«r«>***r***r«****«****«**4#*<**#*«**«*#***—

Trans-Atlantic Travel Service |
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

g%
51 70

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 109-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.

Šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš $271,000.000
i

Globė Parcel 'Ine.
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-Atlantic Trading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: Kasdien 9__  5

šeštadieniais 8—12 V
393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

*#»****##« ******/*<**#//*#  o#

i




