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Slidus diplomatų kelias 
į Vietnamo taiką

4

Derybos dar tęsiamos. Galinti būti pasirašyta atskiraI
; JAV ir Šiaurės Vietnamo taikos sutartis. Pietų Vietnamas 

; bijo. kad komunistai po paliaubų neapgautų.

Pradėti bet kurį karą vi-! vienokių ar kitokių rezulta- 
sada yra daug lengviau, ne- ' tų: arba būsianti pasiekta 

Į gu jį baigti. O Vietnamo ka-J taikos, arba derybos visiš- 
! ro pabaiga dar keblesnė, nei; kai galinčios nutrūkti.
' kitu anksčiau buvusiu karu,

ratus, ne tik vaikščios, bet ir Angeles ŽUVO 

važinės elektra varomu au
tomobiliu. kun. R. Kasponis

Kunig. Rūd zuikis 

išsiskyrė

Japonijos rinkimai 
nieko nepakeitė

j nes nė viena kariaujančių 
. pusių nenori prisipažinti nu- 
! galėta ir nėra linkusi per- 
j daug nusileisti, nors taikos 
j visi nori.
I
į Manoma, kad dabar Pa- 
; ryžiuje dar tebesitęsiančios 
■ slaptos JAV ir Š. Vietnamo 
' derybos 'jau turinčios duoti

Sestąjį kartą 
mėnulyje

Gruodžio 6 d. naktį iš CaJ 
pe Kennedv bazės pakilęs 
amerikiečių ervėlaivis Apol- 
lo 17 išsileido jau į šeštąją 
kelionę mėnulin. Šį kartą, 
juo skrenda astronautai Eu-' 
gene A. Cernan. Ronald E. į 
Evans ir mokslininkas geo
logas Jack Schmitt, kuris 
galės betarpiškai pamatyti ir 
pačiupinėti mėnulio dulkes 
ar uolienas.

Kaip ir ankstyvesniuose 
skridimuose, Apollo 17 su
sideda iš dviejų dalių. Pa
grindinė erdvėlaivio dalis, 
kurį šį kartą pavadinta A- 
merica. skirta skraidyti ap
link mėnulį orbitoje, o jos
priekaba, pakrikštyta Chal-> Visi šie įvykiai bus trans-i Gruodžio 4 d. rytą auto 
lenger, — nutupdyti astro-1 liuojami i žemę spalvota te-į mobilio nelaimėje žuvo Los 
nautui ir mokslininkui nu-1 levizija. | Angeles lietuvių parapijos
matytoje mėnulio vietoje. į į vikaras kun. Romas Kaspo-
Vėliau priekaba vėl turi pa.; Sakoma, kad ši kelionė nis. 33 m. amžiau 
kilti į erdvę,' susijungti su į tuo tarpu jau yra paskutinė.
aplink mėnulį skriejančia j Kitos gal bus organizuoja-,
Amerika ir grįžti į žemę. ; mos jau tik tolimesnėje at- 

• eityje..
Nors pakilti iš Cape Ken-1

nedv ir buvo kiek pavėluo- j Rašant šiuos žodžius, prie 
ta, bet Apollo 17, erdvėje! kaba Challenger su astro-! coje 
padidinęs greitį, susiderino,; nautu Cernan ir dr. Schmitt 
su tiksliai numatytu skridi- j visiškai sklandžiai nutūpė 
mo planu ir be jokių sutriki-; mėnulio paviršiuje, ir abi) 
mų priartėjo prie mėnulio. Į keleiviai entuziastingai tai 

Į pranešė Žemei.
Reikia pažymėti, kad la-‘ 

bai sudėtingi skridimo ar! _ 
nutūpimo veiksmai yra nu~ Čilės prezidentas 
matyti ne tik minučių, bet iri. 
sekundžių tikslumu. e&v.JJungtinėse Tautose 
tupint pavėlavus tik vieną!

Kun. R. Kasponis, nuve
žęs iš Lietuvos atvykusia o- *■ v *- 
peros solistę Giedrę Kau
kaitę pas vieną iš jos kon
certo rengėjų Santa Moni- 

grižo namo. Kelias 
buvo slidus. St. Monica ir St

Newsweek žurnalas rašo, Praeitą sekmadienį Japo-! 
kad kunigaikštis Stanislovas nija rinko savo parlamentą.!
Radzivilas išsiskyrė su savo Jame yra 419 atstovų. Dar: - ’ .......................... "
žmona, buvusios -Jacpueline nėra žinomi paskutinieji rin. į
Kennedv seserimi. Jie buvo kimų duomenys, bet ‘jau '^-Sovietų priespauda 
vedę prieš 14 metų. ku. kokios partijos sudarys!

416 atstovų. Jų tarpe dabar ; didėja 
Gaujas demokratų ■ valdančios.liberalų - demo-. 

pirmininkas

Diego greitkelio sankryžoje; mininku išrinko Dalias ad- 
ivyko nelaimė: kun. Kaspo-i vokatą Straussą, buvusio

Kadangi sutarti paliaubas 
šiuo metu labiausiai trukdo 
atkaklus Pietų Vietnamo 
prez. Thieu pasipriešinimas 
kaikurioms paliaubų sąly
goms. tai prileidžiama, kad 
galinti būti pasirašyta net 
atskira JAV ir Šiaurės Viet
namo sutartis, Pietų Vietna
mo vyriausybės poziciją pa
liekant išspręsti tolimesnei 
Įvykių eigai. Žinoma, nėra 

i abejonės, kad vienas Pietų 
‘ Vietnamas, be JAV para- 
i mos. nepajėgs toliau kariau- 
; ti ir teks ieškoti kokios nors 
Į taikesnės išeities.
I

kratų partijos yra 246 atstoJ Kremliaus valdžia Vaka-! KodėI p- Vietnamo vado
vai. socialistų — 102, demo- . rams šypsosi, o savo krašte i vybč taip priešinasi numato- 
kratiniųsocialistų—11, ko J dar labiau persekioja tuos, mo turinio susitarimui? 

Demokratu partijos cent- munistų — 26, budistų—19. ■ kurie mėgina pareikšti nors
ro komitetas savo nauju pir- nepriklausomųjų — 12. į ir menką jos darbų kritiką.

Taigi ir toliau parlamento;
dabartinio Maskvoje ir kituose mies-

Kaip žurnalistai Serge 
Fliegers ir Kingsbury Smith 
rašo, prez. Thieu ir jo šta
bas turis žinių, kad komu-nio automobilis paslydo ir■ kandidato i prezidentus šen. daugumą ura suimta j žmonių. I "“j,

McGoverno priešininką. mkusio su JAV bendradar-l kaltinami tuf.j ryšių jį! ”’.s» J™ paruošę planą 
, biauti premjero '1 anakos• pogl.;n(lžio ;e;(lžiama <Eina.Į Pietų Vietnamu! užgrobti irkirto i kelio pakraščius sau 

gojančią užtvarą. Kun. Kas
ponis buvo sunkiai sužeis
tas ir. nuvežtas į ligoninę, 
jau buvo miręs.

Velionis buvo gimęs 1939
sekundę „iššauti“ atitinka-! Čilės prezidentas dr Al-[ metais ir buvo giliai išsilayi-

Jis pakeis Jean YVest- partija. 
woodą, McGoverno šalinin
kę. Strausso didžiausias rū
pestis bus — sujungti suski
lusią partiją.

mųjų Įvykių chronika“.

mą raketą ar tai raketai vie
ną sekundę ilgiau degus,

po paliaubų.

Esą komunistų belaisvių’ 
apklausinėjimai ir rasti do
kumentai parodę, kad po 
paliaubų P. Vietname esan
čiai Šiaurės Vietnamo armi
jai įsakyta pei-sigiupuoti į 
300 žmonių partizaninius 
būrius ir pereiti pogrindžio 

I veiklon. Tokių partizanų jo
kia kontrolės komisija ne
galėsianti atskirti nuo vieti
nių gyventojų ir jų veiklos 
apriboti. Taip galėtų būti 

'infiltruota apie 150,000 ir 
net daugiau svetimų komu
nistų, kurie veiktų vietinių 
gyventojų vardu, vykdytų 
sabotažo ir net partizaninio
karo veiksmus, kol sugriau
tų skirtingą Pietų Vietnamo

Pažymėtina, kad 1967 m.' Ukrainoj suimta daugiau 
rinkimuose socialistai buvo nei 8;mtas žmonių, kaltina- 
netekę 43 atstovų ir parla-: nu, tautiškos veiklos, 
mente beturėjo tik 87 atsto- ’
vus. Sekmadienį jų buvo iš-; Naujas Gruzijos komunis- 
rinkta 102. Komunistai sę-1 tų partijos vadas iš peties 
najame parlamente turėjo ėmė valyti tenykščių komu- 
14 atstovų, o dabar jų iš- nistų partiją.
rinkta 26. i

'■Sustojo Life 
Amerikiečiai prastai, f

maitinasi Į Vienas iš plačiai skaitomų!
žvmus mitybos specialis-! iliustruotų žurnalų Life nuė 

as Harvarde universiteto i 29 ;l- «»“« ėjęs.

Life buvo pradėtas leist? 
prieš 36 metus. Jis ir dabar 
dar siekia 5.5 mil. egzemp-Harry Tru- 

amž.. sunkiai 
serga. Jis guli Research ligoni 
nėję Kansas City. Mo.

nęs. draugiškas ir sviesios 
minties žmogus. Jis buvo 
palaidotas Clevelande.

Mažėja JAV-bių
žmonių prieauglis

Jei šeima teturi tiktai 2
prieauglio, tai žmonių skai-

., .. .. -- , ! čius nedidėja. Per paskuti-
į • iCn- W e" ^01^.° 1S; niuosius 19 mėnesiu kas mė- 

skndc i Kuba. o vėliau

lende kalbėjo Jungtinėse 
Tautose. Jis kritikavo JAV

nutūpimui skiria priekaba ekonominę politiką, payaiz. 
gali nepataikyti numatyton i duodamas, kai]) ten veiku- 
mėnulio paviršiaus vieton ir|sl°s didžiosios JA Y bendro- 
sudužti. ’ vės kišasi į Čilės vidaus po-

! litiką ir stengiasi sukelti ci- 
Sakysim, pirmadienį bu-! vilinį karą po to. kai valdžia 

vo numatyta tokia tvarka: 1 nutarė jų Įmones nacionali
zuoti.

9:50 vai. įyto astronautas 
Cernan ir dr. Schmitt perli
po į priekaba Challenger;

Maskvą, kur jis stengiasi 
gauti paramos pašlijusiam 
Čilės ekonominiam gyveni- 
muo tvarkyti.

12:20 vai. priekaba atsi
skyrė nuo pagrindinės da
lies :

1:48 vai. pagrindinis ko
mandos erdvėlaivis iššovė 
raketas ir pradėjo skrieti a-
pie mėnuli nuo 62 iki 81 mv-| _ cuvęs . .

anlržėin* * 1 Truman vis dar labai sun-
C ° • i kiai serga. Buvo skelbiama,

priekaba nusilei-’ kad Jis Jau bemirštąs, laiko
mas deguonies gaubtuve ir

nuo prieauglis mažėjo. Pei 
1971 m. 9 mėnesius prieaug-Į 
lis nukrito nuo 2.39 iki 2.08. i Buvęs prezįdentas 
Jei ir toliau taip vyks. tai manas. 88 me(u 
iki 2.000 metų gims apie 17 
mil. žmonių mažiau, negu 
gimė prieš 1971 m.

prof. dr. M.-jyer sako, kad 
amerikiečiai, nors maistui 
daug išleidžia, maitinasi vis 
tiek pl astai, nes nemoka to 
maisto pasirinkti. liorių, bet. kadangi pajamos! santvarką. Vadinasi, paliau-

iš skelbimu labai

1:53 vai.
džia iki 9 mylių aukščio; į m)
2:42 vai. pradeda tūpti: ; iirdis mechaninėm priemo-
2:54 vai. pasiekia mėnulio i nėm palaikoma. Bet pasku- 
paviršių nužymėtoje vietoje. = tinčmis valandomis lyg ir 

1 pradėjo po truputi atsigauti. 
Toliau taip pat tiksliai Bet jo gyvybė vistiek dar y- 

numatyti visi veiksmai iki ra dideliame pavojuje, 
sugrįžimo į žemę ir nutupi-! » » »
m o.

Buvęs prezidentas Harry Australų premjero

pirmi žingsniai
Naujas Australijos prem- • 

jeras darbietis YVhitlam at- ' 
sisakė pasiūlyti Britanijos. 
karalienei kandidatus i rite-į 
rius. būti karalienės patarė
jų tarybos narys (visi Com-’ 
mon\vealth premjerai turi 
tą teisę) ir važinėtis britų 
gamybos automobiliu Bent- 
ley. Jis iki šiol važinėjosiIzraelyje išaiškintas pla- 

Šį kartą astronautas Cer- 'tus šnipų tinklas, kurio tiks-i Australijoje gamintu Fordu 
nan ir geologas dr. Schmitt las buvo ne tik rinkti ara- jr juo toliau naudosis.
mėnulyje turi išbūti 75 va- bams žinias, bet ir žudyti

sumažėjo, bomis ar taikos sutartimi.
kuri įsakmiai neįpareigotų 

i visos Šiaurės Vietnamo ka- 
iš Pietų Vietna-

alkoholio Rp to hp nandn«‘ ?•*------ &a'° mik, o: mo j8vesų'. tebūtu JAV ir P., h . * e. t0’ be naudos: šiemet tos pajamos nesiekia! Vie‘namas mažiai aoeauti daug JskKiziama vadma. nė Sloo ml-,. 0 iš]aidos Panamas g.az.ai apgautu 
majam sveikatos maistui“,
kuris sveikatos neduoda.

v- . - , - . .. .. toliau leisti nesiryžtama.Net ir daug uždirbantieji;
yalgo blogai, nes naudoja j 1966 m. žurnalas už skel-i nuomen„ 
perdaug cukraus riebalu nd bimus gavo $169>6 mil o nuomenes
r* I L- Z-V I 1 T? /-k 4- - - E] „

miai padidėjo.

Daug pakenkia ir dpsau- JCJiicagoje Sudužo 
linga televizijos reklama, j

lėktuvast
Mafija tvarko

t
pornografiją

i
Prokuroro žiniomis New 

i Yorko Mafijos kriminalistai
Buvęs transporto minLsteris paėmė į savo rankas porno-

landas Jie. tyrinėdami mė- valdžiom narius. Izraelį labai Australijos su Kinija Pa- J"h" '"'i* Portas JAV am- grafijos gamybos ir preky-
nulio paviršių ir rinkdami sujaudino, kad tų šnipų tar- ryžiuje pradėtos derybos 

medžiagos pavyzdžius pe buvo ir nemažai žydų. To'diplomatiniams santykiamsjo
bei įrengdami įvairius apa- nebuvo tikėtasi. gai,

basadorium Italijoje. Yolpe yra bos verslą 
buvęs ir Ma<sachosetts sjuher- pelnosi, < 
natorium klasta.

ir iš jo gražiai 
emoralizuodami

Deja. komunistai nėra 
i linkę sutarty pasižadėti sa- 
j vo kariuomenę ištraukti, nes 
i tai būtų viešas prisipažini- 
, mas. kad tokia kariuomenė 
i į Pietų Vietnamą yra įsiver-

i Penktadienį sudužo nusi-į žūsi. ką jie iki šiol neigė. 
Įleisdamas į Chicagos Mid-; Reikia tikėtis, kad arti- 
\vay aerodromą lėktuvas su, mesniu laiku koks nors sa- 

! 61 keleiviu, skridęs iš Wa-‘ liamoniškas sprendimas vis 
shingtono į Omaha. Jis nu-! dėlto bus rastas ir taika po 
krito į žemę vieno nukšto.' didžio kraujo praliejimo vėl 
namų rajone. Sugriovė 4 na-i kuriam laikui grąžinta, 
mus. ir žuvo apie 50 žmonių.!

Paskutinėm žiniom, de- 
Lėktuvas leidosi blogam rybos esą pasiekusios kritiš- 

ore. ■ ką tašką.ore.
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Garbina nužudytuosius 
ir patys bijo jų likimo

Kaip okup. Lietuvos spauda praneša, lapkričio 30 d. 
Vilniuje buvo iškilmingai atidengtas paminklas Įžymiam < 
Lietuvos komunistų patirjos nariui Zigmui Aleksai-Anga-’ 
rieeiui. Paminklo atidengimo iškilmėse dalyvavo ir Lietu
vos kom. partijos vadas A. Sniečkus, ir Aukščiausios Ta- 
įybos prezidiumo pirmininkas Al. Šumauskas, ir Lietuvos 
”raudonoji rožė“ AL Chodosaitė, ir dar visokių partijos 
žymūnų būrys. A’isi jie Zigmą Angarietį šlovino, kėlė i pa.' 
dangės jo nuopelnus komunistų partijai ar apraudojo. į 
Kad turėtume bent apytikrį vaizdą, kas tas Z. Angarieti? j 
komunistų partijai buvo. paklausykime tiktai kelių būdin- į 
gesnių šlovinimo žodžių iš paties Antano Sniečkaus lūpų:

«-^€-2_a^X t »J, L»K>. £>0^3 t Mt?

ALT suvažiavimo metu. š. ni. lapkričio 11 d., Chicagoje neseniai iš okupuotos Lie
tuvos su šeima pabėgęs adv. Zigmas Butkus skaito paskaitą: Dabartinė padėtis 
Lietuvoje.“ Jo paskaita buvo išklausyta su dideliu dėmesiu.

Nuotrauka V. Noreikos.

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 

seimo, įvykusio 1972 m. lapkričio 25.26 d. Clevelande

NUTARIMAI

I \

Kreipimasis į pavergtąją tautą

, I

1t
f

”Mes atidengiame paminklą tauriam lietuvių tautos 
sūnui, vienam Lietuvos Komunistų partijos kūrėjų ir va- į 
dovų. karštam marksizmo-leninizmo idėjų propaguoto-.» 
jui... Liudą Purėnienę prisiminus

Vliko seimas gilia malda ir susikaupimu lenkia gal
vas, prisimindamas visus už Tėvynės laisvę ir nepriklauso
mybę žuvusius, kurių kraujas pašventino Lietuvos žemę 

j ir kurių kaulai ilsisi Sibiro ledynuose. Jų gyvybės auka 
į yra toji sėkla, iš kurios išaugs naujos lietuviškosios kar- 
' tos laisvės kovai vesti ir lietuviškajam kūrybiniam dar
bui dirbti. j

Su giliausia pagarba, padėka ir susižavėjimu Vliko 
i seimas stebi ir seka pavergtųjų savo brolių ir sesių kovą 
i prieš komunistinio rusiškojo imperializmo terorą, kovą 
j už laisvę, nepriklausomybę, lietuviškąją kultūrą ir religi
jos teises. Pastarųjų metų įvykiai pavergtoje Tėvynėje, 
j savo karžygiškumu prilygstu patiems didiesiems tautos

karo frontas tebė- iv>'kiams istorijoje, giliai palietė laisvųjų brolių protus ir 
P , . . Vobo širdis. Tėvynės meilės ir kovos liepsnose žuvę broliai gy-

j rų strategai negali ramia:; vęns Per amžius dėkingos ,r gyvos tautos šventame atmi- 
, šeimos yra kilęs žymus dai- 1 užmigti, matydami, kaip So- ™me. Tolydžio pasikartoją didvyriški rezistencijos aktai 
! lininkas Justinas Vienožins.1 vietų S-gos karinė galybė, yra akivaizdus tautos nemarumo laidas.

kis. Antras Vienožinskis ii- J stiprėja. Taip rašo iš Norve- 
Į gus metus buvo žemės tvar- I gijos Christian Science Mo-

VAKARŲ STRATEGAI 
NEUŽMIEGA

"Z. Angarietis po Spalio revoliucijos vykdė svarbius Į
bolševikų partijos pavedimus Petrograde, malšinant į
kontrrevoliucinius maistininkus...“ !

IĮ
"Z. Angarietis ryžtingai kovojo už Lietuvos Komu- ! 

nistų partijos bolševizavimą...“

pne;
"Z. Angarietis kovojo už partijos eilių grynumą, 

; visokius nukrypimus nuo partijos linijos...“
1

(1884.X.25—1972.XI.17)

Pavergtųjų brolių gyvybes aukos ir kančios akivaiz
doje Vliko seimas pakartotinai:

1. Protestuoja prieš okupanto skleidžiamą melą apie
Lietuvos savanorišką Įsijungimą i tariamą Sovietų Są
jungą. į į

2. Reikalauja kuo greičiausio pasitraukimo visų ka
rinių ir kitokių okupacinių pajėgų iš okupuotos Lietuvos, 
kad nepriklausoma Lietuvos valstybė galėtų vykdyti savo 
suverenumą.

kymo departamento direk- nitoro korespondentas Ta-, 
torius, o trečias — apskri-1 kaši Oka. 
ties žemės tvarkytojas. Jų' Nežiūrint Amerikos ir So- 
sesuo — dantų gydytoja, vietų Rusijos santykių page- 
Reta šeima tegalėjo pasigir. įėjimo ir net jų susitarimo 
ti turinti tiek mokslus išėju- apriboti kaikurių ginklų ga- 
sių narių. j mybą. šiauriniame Norvegi-

j jos gale labai neramu, nes 
L.P. 1922 m. soeialdemo-1 iš čia aiškiai galima matyti.

karinės

"Zigmas Angarietis ragino organizuoti bendrą frontą 
prieš fašizmą...“

, . . ..... . , . . , : advokatė Liuda Vienožins
Z. Anganetis buvo visada ištikimas marksizmui-le- j, it- _ purėnienė buvo reta 

ninizmui... Mes iš jo mokėmės partinio principingumo... . Lietuvos moteris. Ji bene kratų sąrašu buvo išrinkta kaip auga sovietų 
: pirmoji lietuvaitė, pradėjusi j Pirmąjį Lietuvos seimą, vė- pajėgos.

Į Neseniai Kaune mirusi

Prie daugelio dar ir kitų A. Sniečkaus išskaičiuotų dar prieš pirmąjį pasaulinį liau į antrąjį ir trečiąjį. Ji Čia Kolos pusiausalyje ru-« 3. Reikalauja visų kalinių ir tremtinių sugrąžinimo
dorybių galime pridėti dar ir AL Chodosaitės liaupsę, kad karą studijuoti teisę Bestiu-: buvo viena iš veikliųjų frak- sai turi 40 skraidyklų karo į Tėvynę ir atlyginimo visų nuostolių, padarytų valstybei, 

i ževo aukštuosiuose moterų į cijos narių. i lėktuvams, Kai tuo tarpu tautai ir piliečiams.
— "Zigmas Angarietis buvo rūstus, kovodamas su parti- į kursuose Petrograde. Tai i ‘ | šiaurės Norvegijoje tokių
jos priešais“. buvo gera, bet privatinė mo- ■ Be seimo nario pareigų, skraidyklų tėra tik saujelė, i 4.Kreipiasiįvisastarptautinesinstitucijas,vyriausy-

kykla. todėl valstybinius eg-į L.P. plačiai reiškėsi kitose Paprastai, šiaurės Norve- kes jr kiekvieną laisvę mylinti žmogų, kad padėtų paverg- 
Zigmas Anga- ; zaminus reikėjo laikyti uni-j socialdemokratų veiklos sri- gijai ginti tėia vos tik viena Įa'jaj lietuvių tautai išsilaisvinti iš žiauriausios tarptauti-

ariijos tikėjimo versitete. L. Purenienė juos tyse. Ji buv o uoli jų spaudos aiiuomenės nga a, ur< ni0 komunizmo ir rusiškojo imperialzmo vergijos.
“ " ’ ' bendradarbe, paslaugi kai-t kartu su pagelbimais viene-; J r

bėtoja susirinkimuose, kur 'tais sudaro 8,000 vyrų. Tai i
minčių nevyniodavo į vatą. reiškia pusę visos norvegų1

Vadinasi, nėra jokios abejonės, kad 
rietis buvo toks nusipelnęs komunistų par 
skelbėjas, kuris turėjo būti papuoštas visais valdžios san- > išlaikė Petrogrado universi-
dėliuose turimais ordinais ir palaidotas Kremliaus palai- .tete j

vą 1918 m., ji buvo pirmoji
II

mintųjų koplyčioje tarp amžinai degančių žvakių, kurio? į 
simbolizuotų jo amžiną šlovę. į g

J sikėlusi į Kauną ji gavo tei

ris, pradėjusi tarnybą' tad jos kalbos darbininkų armijos. Tuo tarpu Sovietui 
ščio teisme. Vėliau per- tarpe buvo mėgiamos. Ji su_: S-gos pusėje yra 3,000 jūri-j 
usi į Kauną ji gavo tei- gebėjo skaudžiai plakti ne ninku brigada ir dvi moto

se verstis advokato profesi- tik desiniuosius, bet raitėsi, rizuotos divizijos, kiekviena 
Ija ir išgarsėjo darbininkų jos plakami ir komunistai.; po 10,500 vyrų^ išlavintų ir 
i tarne, kain be atlveinimo ari- Todėl, valdžią paėmę, jie jūrų karui. i „;i

ir

Kreipimasis į lietuviškąją išeiviją
____________ o_________  , gebėjo skaudžiai plakti ne ninku brigada ir dvi moto-

O štai Alažojoje Tarybinėje Lietuvių Enciklopedijoje 
apie tą patį Z. Angarieti ir skaitome:

................... “ Jūrų
Šiaurės rusų laivynas. ku_ 

i ris stovi neužšalusiame 
i Murmansko uoste, susideda

, s L. Purėnienė buvo viena, iš 263 karo laivu ir manev- , . .. , . , .. . . _ T . .i- ... 4. i • - i j -v • x • a- i tą misi ią kovoje dėl tautos ir brolių laisves. Jai atlikti turiKadangi Z. A. žuvo 1940. 5. 22, tai visą ta sakini iš- • Liuda Purėnienė nuo jau-i >s smalkiųjų moterų laisves. modamas išeina net i Šiau- ’ panaudota įvairūs būdai bei nriemonės
vertus į suprantamesne kalba reiškia: "Stalino įsakymu ! "^tčs dienų savo likimą su- veikėjųJ. kiek galėdama peš vandenyną • >P »atus ■ . ’ .
buvo Maskvoje suimtas, porą metų kankintas kalėjimuose ~.^a j vesta civi,inė „ekikaeija. I kurie vežiotu lėktuvus, bet'. SeIn',asK k?eaa. ™ą >seiviją atskleist, savo politines

1932 ra. buvo išleista jos pa-į jie turi šimtus paviišiausiKovos real-vbę lr susiglaudmti Vliko vadovaujamoje poli- 
rašyta kn-yga "Jungtuvės ir į laivų ir 165 povandeninius, tinėJe kovoJe dėl Lletuvos laisvės ir nepriklausomybės, 
išsiskyrimai“. Lietuvių kai-‘laivus, kurių 60 yra bran-'
batai buvo vienintelis tuo' dūdiniai ir ‘ 20 * priklauso Seimas teigia, jog sutelktinis ir koordinuotas darbas 
klausimu veikalas. j aukštesnei Y-klasei. Jie yral yra mūsų stiprybė, ir ragina visas institucijas bei organi-

Pirmaisiais okupacijos ’ apginkluoti strateginiais 16-1 zacijas siekti tarpusavio susipratimo, veiklos derinimo ir 
lyvavo rimtose "diskusijose, metais L. Purėnienė bendra- N-6 sviediniais, siekiančiais| darbų pasidalinimo.
bet. būdama linksmo būdo, į Harbiavo socialdemokratų: net 1,750 mylių.

’ ■ *’ -i--. . pogrindžio leistame laikraš- Į Ir kasmet oo 10 tos rūšies
tyje "Lietuvos Kelias“. Or- i submarinu prie sovietų Iai- 
ganizuojant to laikraščio Iei-! vyno vis pridedama. Juos 
dimą, ji sugalvojo ir jam į stato Sverdlodvinske, netoli 
vardą. į Archangelsko. Jie esą lygūs

Artėjant antrajai komu-iPoIaris‘’i?0 Rovan,d('a:n,i:’"7s 
nistų okupacijai, Purenai' alvams' Muilais iki šiol ia-

Vliko seimas nenuilstančios kovos pavergtoje Tėvy
nėje ir tautiečių kančios bei aukos akivaizdoje kviečia 

1 visus laisvojo pasaulio lietuvius sujungti jėgas vieningam, 
drausmingam ir suderintam darbui dėl Lietuvos laisvės.

Laisvoji išeivija ne tik gali, bet ir turi atlikti jai skir-

Jie
at-

tarpe, kaip be atlyginimo gi 
nanti teismuose bvlas dėl į pasistengė jai savaip 

represuotas asmenybės kulto sąlygomis. 1956 reabilituo- kompensacijų ir kitų darbi-1 silyginti.
’1938. 3. 27 Maskvoje buvo suimtas. Žuvo neteisėtai

tas ninkams padarytų skriaudų.

ir be viešo bei nešališko teismo sušaudvtas.“

Laisvoje demokratiškoje visuomenei? tokia 
visiškai nenormalu būtų nutylėti, kodėl gi šis "tautos 

"partijos kūrėjas“, "kovotojas prieš nukrypimu? 
nuo partijos linijos“ ir net "rūstus kovodamas su partijos 
priešais“ buvo "neteisėtai represuotas“, arba tiesiai — 
sušaudytas. Akivaizdoje tokio fakto savaime kyla mintis, 
kad rusiškojo komunizmo diktatūroje nebuvo ir nėra jo
kio teisingumo ir žmogaus saugumo, kad daugumos liki
mas priklauso nuo vieno diktatoriaus ar mažos jo patai
kūnų klikos valios, kad net partijos ideologijai ištikimu
mas ir jos principų aklas vykdymas neapsaugoja nuo kul
kos į pakaušį.

proga
gi
sūnus“

jūdžiu. Ji jau 1905 metais 
dalvvavo revoliuciniame sa-f v £, jūdy ir dėl to gerokai nu- 

' kentėjo. Studentaudama ji 
buvo veikli studentų visuo« 
menininkų (socialdemokra
tų) kuopoj. Čia ji ne tik da

pakilia nuotaika užkrėsdavo; 
i ir kitus. Jos paskatinti kuo-i 
1 pos dalyviai dažnai savo su
eigas baigdavo sutartinėm 
dainom. Jai pritardavo ir

Seimas sveikina visas individualines ir atskirų sam
būrių pastangas laisvinimo darbe ir apskritai lietuviškoje 
visuomeninėje veikloje, jei jos netrukdo sutelktiniam ir 
koordinuotam darbui.

jos busimasis vyras vėliau 
( Lietuvos universiteto prof.

_ .... .... {Antanas Purenąs (miręs.
Prie Z. Angariečio paminklo aukštų valdžios ir parti- Į 19^2 m.), būsimas teisinin-< SI'traukt1"’ tik laikinai pasiša-l, * 

jos pareigūnų atkalbėtuose poteriuose net puse lūpų neiš- i kas Gabrys Liutkevičius, jo: ’*no Kauno. 1
tartas šio komunistinio herojaus žudiko Stalino vardas. J sesuo Antanina, vėliau ište- 1
Kodėl? Tai tik dėl to, kad visi ten prie paminklo susirin- kėjusi už Jono Valaičio, da

bai

apsisprendė iš Lietuvos ne.i bai didžiavosi Amerika.

J. Vlks

kusieji dar ir šiandien bijo, kad ir jie nebūtų "neteisėtai 
represuoti“, kaip buvo "vyresniojo brolio“ nuvaryti į ka
pus tūkstančiai kitų, mūsų tautai daug brangesnių už Zig
mą Angarietį.

Neteisėtai represuoti buvo šimtai tūkstančių mūsų 
tautos narių, išvežtų į Sibiro mirtį, neteisėtai represuoti 
visi kovojusieji už Lietuvos nepriklausomybę, o šiandien 
taip pat neteisėtai fiziškai ir dvasiškai rusų komunistų re
presuojami Lietuvos mokslininkai, menininkai, studijuo
jantis jaunimas ir darbininkija, maitinanti okupantą.

Jeigu dar dabar net pats Antanas Sniečkus bijo, kad 
galįs būti "neteisėtai represuotas“, tai kokį pasitikėjimą

gulinti vienoje Chica
gos ligoninių. Busimasis pro
fesorius Ignas Končius už
traukdavo solo žemaičių u- 
bagų giesmę. Jis "padėjėju“

DARBO PRIEVOLĖ 

LENKIJOJE

Šitas jūrų jėgas rusai tai- 
ne prieš mažutę Norve- 

; giją, bet prieš didžiąsias 
j valstybes, kurios sudaro va- į 
• dinamą ją NATO sąjungą 
: kuriai priklauso ir Norvegi
! ja. Sovietų karinės jėgos

T. . ... , • telkiamos Kolos pusiausaly,Komunistų partijos cent- ■ jiaur& NorV(>gijoje> da t0
., . . omitetas nutaie rei ](ad g ten ealima lengviau-

neturėdavo, nes tik vienas i Įauti, kad vyriausybe jvestų iaj jrgreiaausiai j^tį j At_ 
žemaitis ,r tebuvo kuopoje, jaunimu, darbo prievolę, , vandenvną ir pasiekti 
L. Puremenes talkininkų bu. kaip priemonę kovoti su jęAT0 s,jungos miestus, jei 

jaunimo cicmoiaiizacija. ««
Centro komitetas taip pat j Karas' s M

reikalauja sustiprinti jauni-{
Sibiro kankinys Alotiejus1 mo ideologinį auklėjimą, nes J .....................................
Pečiulionis, bei ekonomistas Į jam. esą. gresiąs kapitalisti-J . ....
Stasvs Digi-vs ir kt. ■ nės propagandos pavojus.! vyriausybę imtis teisinių,

■Tas pavojus padidėjęs dėl administracinių ir auklėja- 
L. Purėnienė gimusi 1884 sustiprintos Vakarų agentų j priemonių kovai su

vo ir daugiau, bet jų tarpe 
buvo ir "bebalsių“ — busi
masis Lietuvos generolas,

ro

Seimas kviečia visus lietuvius kuo gausiausiai remti 
Tautos Fondą, skiriant tam reikalui per metus bent vienos 
dienos uždarbį.

III

Bendrieji reikalai

L Vliko seimas paveda Vliko valdybai ir toliau sekti 
Europos Saugumo konferencijos eigą, koordinuojant vi
sas gyvąsias lietuvių jėgas Lietuvos Vals tybės ir Lietuvių 
Tautos interesams ginti.

2. Seimas paveda Vliko valdybai pareikšti padėką 
JAV ir kitų kraštų vyriausybėms, organizacijoms ir asme
nims už reiškiamą palankumą Lietuvos ir kitų kraštų išsi
laisvinimo kovoje.

3. Seimas pakartotinai atkreipia lietuvių visuomenės 
dėmesį į Lietuvos Diplomatinės Tarnybos svarbą, džiau
giasi jos darbais ir paveda Vliko valdybai ir toliau dėti 
pastangų Lietuvos diplomatiniams postams išlaikyti, jiems

savo ateitimi gali turėti didžiausioji visos lietuvių tautos! m ,‘paįio 25 d šviesfoie O veiklo^Til a-entai sWbia dykaduoniąvimų. giituoklia-Įstiprinti ir reikalui esant finansiškai remti, 
dauguma, okupacinio komunizmo nekenčianti ir už jo Įgy.. beliy' apylinkės ūkininko' laisvą minčių pasikeitimą. čiūis neigiamais! 4. Miko seimas kviečia ir ragina visas jj sūdai
vendimmą savo krašte ordinų nenusipelniusi’ Į Vienožinskio šeimoje. Iš tos Minėtas komitetas ragina , reiškiniais jaunimo tarpe. ! (Nukelta j i psl.)

ancias
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KAS ĮKAITO BAIK
f ĄS ODOMS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NfcPEIKlA.

do atstovybė Kanadoje yra' 
tarsi KLB padalinys, dirbąs 
glaudžiai su Bendruomenės 
vadovybe. KLB Revizijos' 

Yliko seime lapkričio 25. ( Kanados lietuviai — dos- komisija tikrina ir Tautos' 
26 dienomis Clevelande ‘ . Fondo pajamas, išlaidas bei'
Tautos Fondo, kuris telkia mau,l‘ kitą atskaitomybę,
lėšas Vliko veiklai, vicepir-’ Tai patyrėme iš Kanados:
mininkas Z. Juiys pranešė \ Tautos Fondo pirmininko

Kas ir kiek aukoja Vilkui
LOS ANGELES, CAL.

Koncertas Pr. Lembertui 
prisiminti

i GARDNER, MASS.
4.1

Nauja Lietuvių Bendrovės 

valdyba

seimui, kad 1972 m. sausio 
1 d. fonde buvo $23,741.41. 
Ligi lapkričio 20 d. buvo 
gauta $37,437.23, taigi viso 
labo $61.180.54.

Iš tos sumos Vliko valdy
bai duota $47,317.59, fon
das savo veiklos reikalams 
išleido tik $1,317.59. todėl 
lapkričio 20 d. fonde liko 
$13.867.05.

Vliko didžiausios išlaidos 
— Eltos biuletniams lietu
vių. anglų, italų, vokiečių ir 
prancūzų kalbomis leisti ir 
radijo programai išlaikyti. 
Be to, Sovietų S-gos ir Vo
kietijos agresijos prieš Lie
tuvą dokumentų išleidimui 
jau išleista $7,500 (dar teks 
tam reikalui išleisti $2,500, 
kol ta knyga pasirodys 1973 
m. pradžioje) ir Bražinskų 
bylos reikalams $7,500.

Kas sudeda tas lėšas Vli
ko veiklai?

Iš Tautos Fondo atstovy
bių Australijoje gauta — 
$2.046.08, Anglijoj — $2, 
344.40. Kanadoj — $9,975. 
50. N. Zelandijoje — $53. 
48. Venecueloj— $250.

Iš Amerikos Lietuvių Ta
rybos gauta $9,000. betar
piškai atsiuntė atskiri asme
nys $5,572.74, per fondo į- 
galiotinius JAV — $2,355,

( Poeto Prano Lemberto 5 Lietuvių Bendrovė išsirin- 
j metų mirties sukakties pro- ko šitokią valdybą: pirm.

. . I ga gruodžio 9 d. lietuvių pa- Frank Yavoroskis, vicepirm. i
Tautos Fondui aukų nn- rapjros ^aJeje buvo muzikos Povilas Krasauskas, ižd. Ja-.

Sovittijoįe šitaip „gydo” 
sveikus žmones

Augustino Kuolo pranešimo'klDiasyia Daugiau- koncertas. Jo programoje mes Eacmen. sekr. Vincas
Vliko seimui. į sia lesų surenkama per V a- buvo atHk,os solo ir grupi_ yišniauskas, fin. sekr. An-

j saito 16 minėjimus, naciai nįg dainos, kurių muzika su- tanas Daukantas. Direkto- 
Kanadoje gyvena nedaug; kaikurios vietoves tautos kurta prano Lemberto žo- riai: Jonas Kacėnas. Irena j tus į psichiatrines ligonines 

lietuvių — valstybiniai sta_ j Fondui aukas i enka ištisus jzjams Tai atliko solistai Piontekienė, Petras Aukšti-J tuos. kurie nesutinka sr, 
rištiniai duomenys. rodo e-jmetus* Ten- kui atsiranda gjrutė Dabsienė, O. Devei- kalnis, Antanas Aukštikal-i Kremliaus vadų nuomone, 
sant apie 27.000 (tai maž-jta~ J kienė, Ant. Pavasaris, R. nis, JosephEacmen. j jų veiksmais ir juos kriti-

■s ir socialinės 
avimą, už pro-

JAV senatorius Eastland. vietų poli 
vidaus saugumo komisijom t\a t 
pirmininkas, paskelbė doku- pa .ar. . ku ms k- us bu- 
mentus. kui ie rodo, kaip So. vęs sus:.pu.! . i sovietinę 
vietų Sąjungoj "gydo“ Įkiš- tva:.<ą t.t.

Kilt

K ais: 
skelbti 
ir įkiš

a i i. ųa-
a nesveikais 
n > ligoninę, 
mi vėl svei
ki m i i kon- 

kalėji-

daug riek, kiek lietuviu yra į Tautos Fondui au- pa|^vs jr pianistė R. Apei-
PUvdanHo ir n^rmitP? ta J kos siekia apie 1 dol. vidur- kvtė;Clevelande ir Detroite), ta
čiau Kanados lietuviai kas-, 
met sutelkia Vliko gyvybei;

I Šiemet Į bendrovę įstojo j
kuoja.

gerų darbų rėmėjai. pino ir tarptautinio Žmo
gaus teisių komiteto pirm. 
K. Boldiriovo parodymai.

surinkta Tautos Fondui i> iįinkės per 8,000 dolerių. Gi P°'‘? dalny-
Kanad0s Pr. Lemberto .. .

biudžetą turėtumėm padeklamavo D. Mackialie., Elena ir Jonas Sargata
karto® didini Kanadnio «•?in^pasioaigus,— jau surėmė ne ir dukraites Audra ir, savo bendro gyvenimo 2o
nėra lietuviai geriau įsikūrę!18,M°iBri«ita Lembertaitės. t metų sukakti pažymėjo pie-. Pats Eseninas - Volpinas
negu JAV N Zelandijoje Q°' j i tumis Old Mili restorane ir i vra buvęs tokioje psichiatrj-i J
ar AuŠtfaifkje. Kokia gi! Tai išdSstcs Tauto, Fon !pžlinėjing žo'l!.ta!ė . Aįė, vakariene Lietuvių Bendro-inėje ligoninėje ir savo
naslantis kad Kanada suirę .j • 1. ę.st1ęb’. lau?to^ y01}- • Rūta, B. Brazdžionis ir B.. ves salėje. į liu patyręs jos gydymo
paslaptis, kad Kanada suge- do pirmininkui prel. J. Bal- Į Raila. f būdu
ba duoti Tauto& Fondui ne- kūnui A. Kuolas įteikė irj
mažą dalį (gal 20G ) Vliko 12 O00 dol. čekį. 
biudžeto? ;

poezijos j

Jonas Sargatas dirba li-! 
Po programos buvo kavų- goninėje, o jo žmona yra

Gal amerikiečiams ir ne
bus malonu, bet reikia tiesą 
pasakyti Kanados lietuvių 
naudai: jie sugebėjo išveng
ti didesnių trinčių tarp ide
ologiškai ar politiškai skir
tingai .galvojančių asmenų. 
Jų organizaciniame susi
tvarkyme yra tiktai viena 
bendrinė organizacija — 
Kanados Lietuvių Bendmo- 
menė. kuri su savo skyriaisper organizacijas - $4,141.' jr atitinkamu sl.ič.ių komite.

J tais ar fondais apima visas 
Į lietuviško gyvenimo sritis,

Į
nt 

i
Is tokiu jis mini ra-
V. Tarsisa (išėjo

1963 m;), moksl i ką Z. 
Medv-de a (;97c m.). Pats 
dr. Eseninas . Volpinas i-ė- 

’ ’aisvę 1968 m.
kai-1

z / 1 . i <. - ' ’ j »\ i I | _

i z.uuut8!.s pu * ’iUs būtu pro- 
' testavęs baigiau ir drąsiau, 

dabar L'i būtu laive milimn išlais
tau sovietu 
■t inio tero-

Pažymėtina,£5 AZ 1 A * 1 J V y VJ y l <X ~ • . • -j i
taukšt, mokyklos sekretorė.!tas pats sovietų ’ gydytas“ p: m-jiaur -o 
j i dr. A. Eseninas - Volpinas. politinio _ nsi ;

.Lapkričio 26 d. buvo ap-' Linkiu Mačioniams ir Fra New Yorko universiteto, ro aukų“.
-.................... I lankytas Prano Lemberto Gaigalams ilgų ir laimingų' profesorius Buffalo. • Jis siūlo sukurti tarpiau-
Gražiai paminėjo Lietuvos ’ kapas. Prie kapo rašytoja metų. ! m . 1 ,. ! įjn; ’

CLEVELAND, OHIO

kad

• • •

ą se ;ti psichiat- 
tarybų ar komitetų 

o taip pat vartoji
mui vaistų ir metodų, kurie 
crali būti »a iii i >a dento 
fizinei ir dvasinei sveikatai. 
Tai padi tų i Jais inti tuo 
kurie vi-okiais melagingais 
pretekstais yra įgrūsti į So- 
nes lieonines.

! Tenai pradžioje kelias 
' dienas duoda vaistų, kurio nn,u 
■ sukelia sklandžio spazmas 

87 aukštą temperatūrą ir dide
lius skausmus. i

kariuomenės sukaktį į A,« Rūta tarė tokI žod-i: j
į J

Vietos ramovėnai ir LB i dau Penktų kartą lan- 
apylinkė Lietuvos kariuo-' kom amzinai miegantį drau- Mirė Julius Kalanta, 
menės atkūrimo sukakti era' I mūsM zin£'sniai ir žodžiai metų, palikęs žmoną Teofi- 
žiai paminėjo lapkričio 4 d. i nuskamba gobiančio j lę Valiukonytę - Kalantie-

, Paslapty. Žiūrėdami vienas nę; Marė Brazauskienė-Ur- 
Iš Kanados atvykęs Lie-' kitam į akis. paliečiame bonaitė. 87 m., kilusi iš Se- 

tuvos generalinis konsulas1 ranlią giliausiai nuliūdusios redžiaus parapijos, palikusi 
dr. Jonas Žmuidzinas paša-i našlės sūnaus dukraičių 1 vyr^ Stasį ir 3 vaikus; Ve- xelKik įoK,e pacieniai 
ketai progai pritaikytą kai-• ir ^am į savo kasdieną, romka Sadauskiene - Ruo- te a a*aaliniu ,rvve„

Mirė veiklai.

Per 10 dienų verčia imt' 
vaistus, kurie sukelia snau
dulį ir sumažina smegenų 
veiklą. Tokie „pacientai4

Paragink savo pažįstamu, kaip kultuišvietimą ir no bą’ Menin^ athko netikra ir trapią. Saulė teka Pieneų79 m-> dgus metus gy
raraginKMvo pazĮstam". Kaip Kuitii ų, svetimų i po. iš Bostono atvykusi daini- leidžias ėmoras irvvena venusi Lawience. palikusi 

i«.ira.yti Keleivi- Jo koma: litiką — krašto laisvinimo ninkė Daiva Monffirdaitė 1" • Lgyvena y , .
metams $7.00 * darba Taiyi ir Tantn« Fnn ninKe AJaiva Mongiraane, ]r miršta. Grįžta pavasariai, .f J ... 11 ‘metam, »/.uu. dai bą. 1 aigi. n i autos Fon. kui.iaj akomponavo G. Kar. naainill- ’ kai* fK xiprtai Nele Aliukonyte -

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

Žmogus gyvena . . .-------... -j... (|ukteris;
akomponavo G. Kar- į vėl pasipilia skaistūs žiedai^ ?elė. .AJ,.ukf!’ytė ’ Bu.,TOa- 

sokaitė. ir pianistė Barbara tik žmogus nepakartojamas. ^uskiene’.,88 m- kl,usl nuo 
Usaitė. tik gyvenimas — tartum! rigus metus gyve-

... j-- • v žvaigždė, sumirgėjus pašau, BiilduinsMllėj, pąlilmsi
Minėjimo pradžioje buvo jv nukrinta i Amžinąsias} sunus* 

pagerbti Lietuvos kariuome- jūras. Bet... šią skaisčią die- j Koresp.
organizacijas skleisti Lietuvos laisvės kovos mintį jauni- nęs savanoriai, kurių į mi
mo tarpe ir įtraukti jį į Lieiuvos laisvinimo darbą. Seimas ^jimą atvyko 6. Jų yra čia
paveda Vliko tarybai ir valdybai ieškoti naujų ir patrauk- baugiau, be<, kitiems metų i Saulė prikelia žolę. žiedus; 
lesnių būdų Vilkui stiprinti, ypatingą dėmėsi kreipiant i ^eb^,eidzia Pana?10Se j gvvent, gi žmogų iš Anapus! 
jaunimo įjungimą į Vliko veiklą. ' , atšaukia pasilikusiųjų meile.;

Buvo pagerbta ir Irena ’

, na piisimenam:
ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Šamo ežero sekliai, para-

nimu. Kai kurie atgauna sa-’ 
monę po poros mėnesių, o Estas WiHi Saatre 1970 
kiti ir palieka tokioje pade- m. lapkričio 2 ' ti. nuteistas 
tyje. o su puse metu sunkiųjju

darb ? kalėumo dėl to. kad- 
Kalkiniuos kietai siivv- or<ya'T';-'t’et? t'\"tinę

nioją į slajiią drobulę nuo partija. Dabar jis vra Mor- 
. kojų iki galvos. Kiti ligo- dovijos suliktųjų darbų 17- 
1 niai“ verčiami dalyvauti to-' je stovykloje.
. je ceremonijoje. Džiūstantį 
drobulė traukiasi. Tas veiks-, ” ' *
mas tęsiasi 2-3 valandas. Ji
stebi medicinos sesuo. Kai 
"paciento“ pulsas silpnėja 
drobulė kiek atleidžiama.

Siekiant tampresnės Vliko konsolidacijos, seimaspi^V^--;'^ei rena* Ir miegąntis drau-! šė Nijolė Jankutė. 137 psl., ....
. . . • ... riecnaviciene — apdovano-; o-as irvva«’ Ii - --t -j t- \ Maistas tose ligoninėse v-gimmingas politines grupes ir rezistencinius są- nnnkšte ir s„™dn_! g S kaina _H°°- lsleldo Lletu‘ .....„k.., L v.„k,kviečia giminingas politines grupes u rezistencinius są- fn nllnb~fo ' i------  v—-------- ------ , . . ,• -jv. • • • x -in-, • •• ta gelių puoks e ir sugiedo- ra prastas, nėra pakankami;judzius jungtu į stipresnius vienetus. \ liko organizacijų ^a jaj „Ilgiausių metų“. Ji i Jo šypsena kūryba jol   __ C   zvoli rnvhm Fi rzieL’i om rn’ofi'

glaudos klausimui nagrinėti seimas siūlo k liko taryboje stambia auka parėmė šį miJ mielas e-erumas yra vis’mū-sudaryti specialią komisiją. j „ėjimą. ! s« karybos h-mS gei-umo
W. 63rd St., Chicago. Illi. galimybių fiziškiems prati-

Braziulių sukaktis

nois. 60629)
, , . .. .. vana mūsų, valandose, ir ų patį amžiam Daau~jiams I prikels Gailestingoji Meilė. P33“®1'3™5-

Vertinga do- 
mažiesiems ir

mams.

Latvis Viktors Kalninš, 
34 m., istorijas ir literatūros 
mokytojas, 1932 ni. nuteis
tas 10 metų sunkiųjų darbu 
už mėginimą organizuoti 
grup~ kov^i dėl nepriklau
somybės ir Pabaltijo respub- 
L.ku federaciios.

6. Seimas primena ir ragina lietuvių išeiviją santykių I 
su pavergtąja tauta klausimu laikytis bendro veiksnių I
nusistatymo. į xuxuiis«ia , §ją skaisčią dieną mes tai

, Žiulis ir JO žmona Nora mi. prjsimenam .<
7. Seimąs paveda Vliko valdybai tirti sąlygas bend- Į nėjo savo vedybinio gyveni-

ram Baltų Informacijos Centrui įsteigti. ‘ j mo 40 metų sukaktį. Ta pro- Į
i ga jie savo namuose suruošė

8. Seimas pakartotinai įpareigoja Vliko valdybą da- Į puikias vaišes. Gausiai susi- 
ryti žvgiu, kad artimoje ateityje būtų paruošta ir išleista nnkę sukaktuvininkų bičių-'
Lietums etnografinių sienų studija. ! *3‘ lakėjo jiems dar ilgų ’

! laimingų metų. j Lapkričio 30 d. širdies
9. Seimas, išklausęs Vliko organų pranešimus, didžiai' . . i smūgis nutraukė latvio kun.

vertina jų atliktus darbus ir reiškia padėką juose dirban- • M,re J* Graužini. I Norberto Trepšos gyvybę, 
tiems, ypačiai Vliko valdybos pirmininkui dr. Kęstučiui! gpaji() 22 j staiga mirė1^ °9 metus teišgyvenus.
J. Valiūnui už jo ypatingą pasiaukojimą laisvinimo dar-; fi2 metų amžįaus Jo|)as Ve)ionis 1)UV0 s
K, ,i OncmiKz, T Ronririinmori Amyrik'fK I „lptllVlll /-•___ _ ... ...

Žurnalistas Alfonsas Bra-. Pirmieji smūgiai, 4 veiks-

; Paskelbtie.i’ dokumentą: 
! rodo. kad sovietinės sauva- 
1 lės aukos buvo nuteistos ir

bui. Pasaulio Lietuvių Bendruomenei. Amerikos Lietuvių Graužinis 
Tarybai ir kitoms organizacijoms bei asmenims už viso- į 
keriopą Vliko veiklos rėmimą. J Grįžo dr. A Martus

NEVV YORK, N.Y. 

Mirė kun. N. Trepša

pasiųstos Į psichiatrines li
mų drama - Pirmieji bolše-' ^es P"1*;™?;* 
vikinės okupacijas metai. m.als ~.u? t3!?aJP.al mela 
Lietuvoje, parašė Anicetas I amų sdeidimą, so
Bučys, išleido Bradfordo!

Lietuvis kunigas Juozas 
Zdebskis 1S71 m. lapkričio 
11d . nute’sta- 1 metus sun
kiųjų derk - kalė ;imo už vai
kų ruošimą pirmajai komu
nijai.

Batuno kūrėjų ir uoliausių 
jo veikėjų. Jis buvo Batuno 

' pirmininkas, o paskutiniuo-
, , i _x įsius 3 metus — vicepirmi-

10. Seimas išskirtinai dėkoja Tautos Fondo atstovy-1 Dr. Alfonsas Martus grjzo njnkas. Jis oarašė ir Paverg- 
bėms pasaulyje už talką kaupiant lėšas ir Petrui Minkūnui iš atostogų, kurias praleido1 tl^ tautų himną, kuriam4 
už rūpestingą per 15 metų be atlyginimo atliekamą darbą, Vokietijoje, kur jo duktė muziką sukūrė vengrų kom-

psl., kaina nepažymėta. 

Sidabrinė diena, 3 veiks

mų operetė, parašė Anatoli
jus Kairys, išleido Lietuvių' 
Meno Ansamblis Dainava, j 
155 psl., gražiai įrišta, kai
na

į Lietuvių klubas Viltis,

'KELEIVIO“ 1 9 7 3 F

$4.50. ,

Kovos dėl Lietuvos nepri-! 

klausomybės 1918-1920 m.,

JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS

T IJ

Kalendorius

tvarkant Tautos Fondo atskaitomybę.

11. Seimas nuoširdžiai dėkoja visiems, jį sveikinu
siems žodžiu ir raštu.

(ELTA)

Dalia studijuoja biologiją, j pOZjtOrius Fr. Nagy. 
o laisvu laiku bibliotekose 
— istorniius šaltinius, kurie Kun. N. Trepsos mirtis— 
liečia Lietuvą. ! didelis nuostolis pabaltiečių

A Plavičius laisvės sąjūdžiui.
I*

Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

”Keleii do“ kalendorius visuomet L • • 
pedija — visokių gražių. Įdomių ir . a ?

I tomas, parašė Kazys Ali- tinis. Toks bus ir 1973 metų kalei: 
šauskas. redagavo Pranas jį užsisakyti. Pinigus siuskite šiuo adr< a 
Čepėnas, išleido Lietuvių
Veteranų S-ga Ramovė, 
gražiai įrišta, tinkama do
vana, kaina $12.00.

K E l E I V I S
636 E. Broadwav 

So. Boston, Mass. 02127
i

tikra enciklo- 
i skaitinių žal- 
Ne.-dvėlinkite

S*U - i
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Ir vėl Susivienijimo reikalais
apie Medicare nieko negirdėta. Ir privačios apdraudų 
kompanijos pačios pažangos padarė bei valdžia uždėjo 
kontrolę. į

ROMANAI
Vvtautas Alantas, AMŽI-

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Pastatė paminklą 

Z. Angariečiui

Lapkričio 30 d. Vilniuje 
Angariečio ir Komunarų 
gatvių kampe irengtoj aikš
telėj iškilmingai atidengtas 
paminklas vienam iš komu
nistų vadų — Zigmui Anga
riečiui (Aleksai). Iškilmėse 
dalyvavo visa partijos ir vy
riausybės grietinė. Pamink
lo autoriai — skulptorius A. 
Ambraziūnas. architektai G. 
Baravykas ir J. Makariūnas.

Susirinks „parlamentas“

Gruodžio 27 d. šaukia
mas Aukščiausiosios Tary
bos posėdis. Suvažiavę at
stovai pakels rankas už vy
riausybės pasiūlymus ir išsi
skirstys.

(Pabaiga) ' Ir'vėl pešu pavyzdį iš milionu Amerikos diibančiųjų NAS LIETUVIS, I dalis, 412
gyvenimo, Kuriame yra ir tuKstancių tUKsianciai lietuvių. Į Psk> kaina minkštais virše- 

Ne i dangų pirštu durdamas, kaip V.š. sako. bet gy-• narys turi V-i apurauuą — pomirtinę $r,ooo. lutu $4.50, kietais $5.00.
Į venimo patirtais ir žinomais faktais remdamasis, rašiau, 
jog V-l apdraudos skyrius yra vienas iš tų vėžių, kuris 
išėda SLA narius.. Rinkdamas narių mokesčius, daug kar- 

Panevėžio dramos teatro tų £irdėJau senųjų narių nusiskundimus, kad jie jau dau- 
aktoriui Gediminui Karkai Siau mokesčių išmokėję, negu jų apdrauda verta. Per

’ paskutinius 10 metų beveik kiekvienam SLA seimui duo
dami pasiūlymai arba kuopų Įnešimai reformuoti apdrau
das. daryti lengvatų seniesiems nariams. Tačiau dauguma 
tų pasiūlymų numarinami Įstatų komisijos pieštuku, sei
mo nepasiekus.

ir ligos pašaipos m laipsnį — Kai sirgs, nustatytomis są- j To paties romano II dalis,

Apdovanojo G. Karką

už kūrybinius nuopelnus ak
torinėje ir režisūrinėje veik
loje bei aktyvų dalyvavimą 
visuomeniniame gyvenime 
suteiktas Lietuvos nusipel
niusio artisto garbės vardas.

Savigynos imtynių 

čempionas

Rygoje pasibaigė pirma
sis žemyno savigynos imty
nių atviras čempnionatas. 
Jame dalyvavo atletai iš 8 
valstybių, jų tarpe Britani
jos, Japonijos, Irano.

Tarp aukso medalius lai
mėjusių yra ir kaunietis Je- 
zerskis.

TYLA NEPADĖS netrukus bus viešas Jakiro 
teismas parodyti, kaip Jaki- 

Iš Sovietų Sąjungos atvy-! ras „savanoriškai“ pakeitė 
' savo poziciją. j

kaina minkštais* 
$6.00. kietais —

414 psl., 
viršeliais 
$6.50.

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

J. Kralikauskas. VAIŠ
VILKAS, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $4.50

Gruodžio 25 d. 7:30 vai. 
vak. Tautinės S-gos namuo
se Skautų Vyčių Dariaus bū
relio kalėdin'ų šokių vaka
ras.

lygomis jam ous isinoKama"$l2.OO per savaitę, o susenu
siam —mažiau. Jis moxa busi vienijimui be apurauuų n 
nario moKesų, iš viso per menesį $3.^2. l amenesiui mo- 
Keuamas, per metus sumoka $-H,04. Ias pats bUA narys 
uirba. Jo uarbovietėje teikiama gyvybes ar pomirtine ap- 
urauua $4,vou. Gauna ir ligos pašaipą arba apurauūą — 
iki 3l,4ub pilnai apmokėta ligonine jam aroa kitam jo 
seimos nanui susirgus. Apmokamos, pagal kontraktą, 
operacijos, įvairūs tyrimai ir daktaro sąskaitos. Na, ir uz 
tą $4,000 pomirtinę, už dviejų asmenų ilgos apdraudą is 
jo uzoamio teatskaitoma kas savaitę po bo centų, per me
tus $41.60. lai tik praeitimi tebegyvenąs žmogus negali 
pastebėti, kas šiandien darbo žmonių gyvenime pasikeitė, 
kokių darbo sąlygų ir kokio socialinio aprūpinimo atsiek
ta. liesa, be čia pavaizduoto skirtumo, yra ir bendras 
bruožas: tiek SLA, tiek privačios kompanijos, jei žmo
gus pasisako esąs nesveikas ir nedarbingas, apdraudų ne
parduoda. (

ImKiin kitą pavyzdį. Jaunas ir sveikas SLA narys 
moka ligos apdraudos ar pašalpos mokesčius. Bet tada, 
kai prigyvena senatvę, kaua jam pašalpa reikalingiausia, 
jo ligos pašalpa sumažinama, bet mokesčiai lieka tie patys.
V admasi, išlenda komercija iš po tautinės idėjos, jog lie
tuvių organizacija padeda lietuviui... Tad ar gali šių dienų 
SLA ligos pašalpa prilygti Medicare programai? Manau, 
kad ne. Kai Susivienijimai steigėsi ar skilo, jų idėjos buvo 
padėti savo tautai, padėti išeivijai. Narius pašalpomis ma- ; 
sino. Imkim ir našlaičių fondą — ar jis gali prilygti šian
dieninei Sočiai Security programos našliams, našiems bei 
našaličiams teikiamai pagalbai? Manau, kad ne. .

Jeigu dabartinis SLA prezidentas drįso net seimui ikaira $5.00. 
pasakyti, jog fraternalinius fondus reikia panaudoti nau- ‘ Alpis, i Omanas,

1962 m. seimui tokių reformos pageidavimų ypač 
apstu. Pavyzdžiui. 44 kuopa siūlė pakeisti viso amžiaus 
apdraudą — jei naiys mokesčius mokėjo 40 metų. atleis
ti ji nuo duoklių. 352 kuop£ siūlė narį, išbuvusi 30 ar 40 
metų Susivienijime ir sulaukusį 70 metų amžiaus, atleisti 
nuo mokesčių.

Įstatų komisija atsakė, jog 44 kuopos pasiūlymo ne
reikia svarstyti, nes to skyriaus apdrauda turi būti moka
ma visą amžių. Panašiai atsakyta ir 352 kuopai — girdi, 
jos pasiūlymas priešingas apdraudos patvarkymams.

Peršokim 10 metų — į šios vasaros seimą. Pranešimų 
ir pasiūlymų knygoje du pasiūlymai apdraudas reformuo
ti, bet abu seimo nepasiekė. Viena kuopa siūlė, kad narys, 
sulaukęs 80 metų, būtų atleistas nuo apdraudos mokesčių. 
Įstatų komisija pasiūlymą atmetė, sakydama, jog apdrau
da kontraktu nustatyta — pasirašei visą amžių mokėti ir 
mokėk. Kitas pasiūlymas buvo įvesti pigesnę apdraudą, 
leidžiant išmokėti per 30 metų. Įstatų komisija gudriai at
sako: apdraudos mokesčių lenteles paruošia aktuaras,

į valstybių apdraudos departamentai turi patvirtinti, sei- 
• mas nieko negali nutarti šiuo reikalu. Įstatų komisija 
1 siūlo perduoti įnešimą Pildomajai Tarybai.

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

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

Jurgis Gliaudą, BRŠKŠ- 

MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00.

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

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

autorius
į Kazys Karpius, 227 psl., kai
na $5.00.

kęs paskaitų skaityti įžymus 
kovotojas dėl žmogaus tei
sių Valerij čalidzė New 
York Times dienraščiui ra
šo, kad politiniai persekio
jimai Sovietijoje ir po Sta
lino mirties nepasibaigė, o 
paskutiniuoju metu 
padidėjo ir tapo
“Svietu Sąjungoje^uim ' reik.alų mini^eriJ‘V ats^°™s džia įstatymus, žmonės, kai prireikia, siekią ir pakeitimu.i na, kai Susivienijimas bus taip sukomercintas ir net fra-
tieji iki 9 mėnesių laikomiį T 7^°/^ .'^L^vrioš žmonės pasirašo kontraktus, bet, reikalui iškilus, susita- Gemaliniai fondai bus naudojami ne narių šalpai ir ne MUNO SŪNŪS, romanas iš 
visiškai atskilti nuo pašau- | JJįnfctrav^Krumina ~ riama kontraktą pakeisti ar visai panaikinti. Jei Įstatų tautiniams reikalams, kaip jie yra skirti. - suvalkiečių ūkininkų sukiH-
lio. be lankytojų, advokatų,! Batuno korespondentas ta komisija būtų leidusi pasiūlymą apdraudos mokėjimą iš- . An3 kart3 tariau, jog nebūtina kandiaatui tuoj siu- mo m. I tomas, <-80
be- jokių laiškų ir tuo metu prOga yra kalbėjęsis su Kru- dėstyti per 30 metų seimui svarstyti ir jei seimas būtų tūkstantines apdraudas, bet gali būti naudingiau ma- 1 ‘ a_j j1 7? . ' 1

minu. Tarp kitų kluasimų, pasisakęs palankiai, be abejo būtų surastas ir aktuaras, žesnėmis ir pigesnėmis apdraudomis jį įti aukti į SLA na- SŪNŪS C li pomas
korespondentas paklausęs, kuris paruoštų mokesčių lenteles, gal būtų gautas ir valst. 1/us» o taip pat esamus narius išlaikyti, lefoimuojant ta? . kajna $4.00.
kodėl nebespausdinami šių apdraudos departamentų patvirtinimas. Bet tokiu atveju apdraudas, kuriomis jie dabai nepatenKinti. I anašiai Anatolijus Kairys, IŠTI- 
dienų geriausios latvių poe- būtų reikėję kam nors pasidarbuoti, o kai paliekama, kaip j1’. Vytautaš šiivydas siūlo, nois mano įaštą peidėm men- kUyįqji žolė, 254 psl. ro-

SOVIETINIO POETO 

PAREIGA
jų narių įrašymui, tad ar bereikia blogesnio tų fondų nu
vertinimo? Niekas kitas taip žiauriai apie tuos fondus iki 1 x ^RezistencijJungtinių Tautų posė

Andrius Valuckas NE-

tardomi.
„Per tą laiką“, rašo Čali

dzė. „patyręs tardytojas ga
li kaikada priversti prisipa
žinti klydus ar nusikaltus į tės 
net ir šiaip drąsius ir ramius 
žmones“.

Čalidzė reiškia baimę, 
kad dėl tokių metodų pa-

niai?
Vizmos Belševica kūri

V. Kruminas jam šitaip 
paaiškinęs:

kiną. Jis siūlo prie apdraudos telkti ir draugų, sekant ka- manas kaina $5 00
1 į talikes moteris ir kitataučius. Tačiau, man šykštumą pri- ■ Birutė Pūkelevičiūtė, ___

, Visai be reikalo Vytautas Sirvydas priekaištauja, kaitinėdamas, ir jis pats pašykštėjo parašyti, kad SLA RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS, 
t kam aš Keleivyje neparyškinau, ko V-l apdraudai trūks- turi draugų arba vadinamąjį draugystės skyrių. , premijuotas romanas, 237

turite ta ir kaip dalyka pataisyti. Aš nesu pirmas iš pirmųjų Kalbant apie šią narių grupę, reikia pasakyti, jog psl., kaina $5.00.
K azys PJačenio.

buvo. tai lengviausias nuosprendis.

d žn~' oarod m ri bvl - i* Vakaruose
kurine tds?amkji ^pririp°a- ke^a Į)oe^ l-*are^?s ^uPra" prieš tą apdraudos klasę pasisakęs. Prieš ją nuo seniai Pildomoji Taryba vajuose nereklamuoja, neagituoja drau-j
zins" prie nebūtų dalykų.

Čalidzė mano, kad petici
jos, protestai gal padėties ir 
nepagerins, bet tyla tikrai 
nieko gera neduos. Todėl 
jis ragina Vakarų liberalią
ją inteligentiją paremti so
vietinių inteligentų peticiją, 
kuria sovietinė valdžia rei
kalaujama paskelbti suim
tųjų politinių kalinių amnes-Į 
tiją. Jis mano, kad sovietų 5 
valdžia tada užims „realis
tinę poziciją“ ir politinius 
kalinius išleis į laisvę arba 
bent leis jiems išvykti i už
sieni.

Čalidzė taip pat primena S°\mtų Sąjunga turi
Vakarų pasauliui žinomus ' komriituciją. kurios viename 
asmenis. įkištus Sovietijoje, ® straipsnių parašyta, kad 
į psichiatrines ligonines, lai- piliečiai turi teisę rengti ma- 
komus kalėjimuose, darbo i sin^u.s mitingus. demonst- 
stovyklose ar ištrėmime. j ru°ti gat\ ėse. O gyvenimas

Čia galima pridėti, kad rodo» kad tokia laisvė tėra 
Londono Daily Telegraph tlk. komunistų partijos glo- 
raso. jog šią v asarą suimtas į bojamiems susirinkimam ar 
įžymus laisvės kovotojas is- i demonstracijom, 
torikas Petras Jakiras, Sta-' Stai_vienas pavyzdys. So- 
lino nužudyto komandarmo ketinės konstitucijos dieną, 
Jakiro sūnus, po tardytojų gruodžio 5 d., Maskvoj prie 
atitinkamo „suminkštinimo“ Įžymaus 19 amžiaus rusų 
jau esąs prisipažinęs klydęs poeto Puškino, kuris negai- 
ir pareiškęs norą bendra- ^jo tiesos žodžių carams, 
darbiauti su valdžia. , paminklo susirinko per 20
Jakiras buvo laikomas žiau.1 kovotojų dėl žmogaus lais- 
ria tvarka išgarsėjusiame v^s su grasiuoju akademiku 
Lefonto kalė
beveik be j>ei
mas. Bet po vienos minutės juos

Nėra ko stebėtis, jeigu to- Jau aPspito enkavedistai ir 
kiose baisiose aplinkybėse išvaikė, 
ir tvirčiausias žmogus pa- adinasi, net ir tylėjimas 

yra nusikaltimas prieš ko-
Maskvoje keribama, monistinę santvarka.

PULKIM

gerai moka. Už tai jie (poe-’ rastis, ir gal kitiems jo skaitytojams būtų visai neįdomios ūraudą $-,000.00. Jo metiniai mokesčiai yia $0.04, Dėt 
tai) turi atsilyginti, ir vai-: SLA apdraudų detalės. O jei kam rūpi smulkiau apie V-l . pagal SLA konstituciją draugybos narys negali būti kuo- 
džia turi teisę jų gamybą! apdraudą sužinoti, verta pasiskaityti vėliausią literatūrą, ■ Pos pirmininku, negali būti seimo delegatu. Kodėl tokia’

i Sėjos šių metų 3 numeryje išspausdintą SLA nario V. Či- ! diskriminacija? Ko tas pusantro šimto vertė 
! nsirvs vra crprpsn

kontroliuoti“.
Vadinasi, nors kvailai, bet į1 žiūno raštą.

aiškiai pasakė sovietini kū-’ 
ugdymo“ principą:

Kas lakina, tam turi ir loti...

GYVENIME ŠITAIP 

POPIERYJE TAIP.

Iškreipdamas mano raštą. Vytautas Sirvydas rašo, 
jog aš paklausęs, kas daryti tokiam nariui, kuris, išmokė
jęs tūkstantinę apdraudą. nebenorėjo toliau mokėti. Aš 
niekada tokio klausimo nekėliau. Minėtas narys tokį klau- 

| simą kėlė, ir aš žinojau, ką 'jam atsakyti: pasiūliau pa
geidavimus surašyti ir sakiau galėsiąs persiųsti į centrą Į nario į kuopos pirmininko vietą. Išrenkamas draugybos

ries pomirtinę
apdraudą turis narys yra geresnis už tą, kuris turi „acci- 
dental“ apdraudą?

Būtų gražu, kad Susivienijimas (kaip Vytautas Sir
vydas svajbnes rašo, o ne kietą faktą mini) turėtų 
„10,000 ar kiek narių“ ir dar apie „50.000 draugų“. To 
siekiant, reikia ir draugų skyrių reformnoti. konstituciją 
keisti. Yra tikra, kad kai kur nebeatsiranda pilnateisio

spręsti. Kai aš apsiėmiau kuopos finansų sekretoriaus pa
reigas, aš nusimaniau, koks darbas man priklauso. Žino
jau, jog narių priėmimo, išbraukimo ar į kitą apdraudos 
klasę perkėlimo reikalus tvarko ir sprendžia Pildomoji 
Taryba, o ne fin. sekretorius. Iki šiol buvau nepratęs savo 
darbais girtis, bet šį kartą pasakysiu, kad tuometinė Su-

f

sivienijimo iždininkė Nora Gugienė ne kartą man atsiun
tė padėkos žodžių už gerai atliekamą darbą. O kai po 
penkerių metų šiek tiek pasikeitė mano gyvenimo sąlygos 
ir nebesutikau būti finansų sekretorium, bet sutikau būti 
kuopos vicepirmininku, Pildomoji Taryba už mano darbą 
atsiuntė man auksinį ženklelį — SLA Avvard. Mielai pri
pažįstu Vytautui Sirvydui teisę pirštu dangų siekti, bet 
atmetu jo nepagrįstus priekaištus.

grupes'narys. Tas gerai kuopai( teisingiau — kuopos li
kučiams). neprotestuoja ir Pildomoji Taryba, jog laužo
ma konstitucija. Manyčiau, kad verčiau konstituciją pa
keisti, negu ją laužyti.

Pabaigai: kaip minėjau, kiaurai supeikti mano raštą 
besiekdamas, Vytautas Sirvydas prikišo šykštumą net ir 
dėl tokio menkniekio, kad neparašiau, kokios sumos ap
drauda minimai lietuvaitei buvo įsiūlyta, o kalbėjau tik 
apie „nemažą“ apdraudų. Nebūtina buvo skaičiais ope
ruoti. Jei narys turi pusantro šimto apdraudą. sakau, kad 
jis turi labai mažą apdraudą. Kai parduota 5,000 dolerių 
apdrauda. tai sakau, kad tai jau didelė apdranda. o jei 
įsiūlyta tūkstantinė — nemaža. Manau, kad oponento 
smalsumą būsiu patenkinęs ir šykštumo priekaištą atrė
męs.

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

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

Juozas Švaistas: ŽIOB

RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psk, 
tai na $2.50.

Aloyza* oa.ronas: VlENI- 
d MEDŽIAI, ii i psl. kai
ta $ 1.50.

Vvtautas Volertas, GY

VENIMAS YRA DAILUS.

•omanas iš lietuvių emigran- 
.ų gyvenimo, 242 psi., kak 
ia $2.50 '

D. Nendre, AIDAS TARP 

DANGORAIŽIU, romanas,
365 psl., kaina $5.

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

Aloyzas Baronas, PAVA

SARIO LIETUS, 265 psk,

Vytautas Sirvydas rašo: „K. Januta būtų naudingą
„-------- ai.' c. u • • darbą atlikęs, paaiškindamas, kodėl kitur (jei tai tiesa)

jime ir buvęs . nriejum ac aiov u pi ie-: ga]jnia gauti pigesnę apdraudą. negu Susivienijimo V-l 
rtraukos tardo- lakY <vlios demonstracijos, f kodėl?u

K. Januta
P.S. Perskaičiau A. Diržio, SLA 126 kuopos nario, 

straipsnį Keleivio 44 ir 45 numeriuose. A. Diržys yra ne 
tik SLA narys, bet ir Pildomosios Tarybos tarnautojas, 

į Tėvynės redakcinės komisijos naiys. Tų titulų tik ir pasi-

kaina minkštais viršeliais 
$2.50. kietais $3.75.

Vėjas lekia lyguma, romą. 
nas. parašė Aloyzas Baro
nas. kaina $4.00.

Dailininko žmona, roma-
5 - .... y - . * 1 nas. parašė Juozas Tininis,

Prašomas tą gerą darbą darau: kas buvo prieš 85 gedau. o šiaip jo visas straipsnis paliktinas, kaip yra. At- kaina $5.00. 
metus, kai Susivienijimas steigėsi, arba — kas buvo. kai eina šventės, ir mano laikas SLA reikalais daugiau rašyti SIAURUOJU TAKELIU, 
prieš 70-60 metų lietuviai Amerikon emigravo, tas jau bus tuo tarpu išsibaigęs. Aciu. K. B. Kriaučiūne. 178 psl..
žuvo. Tais laikais nei apie Sočiai Securitv programa nei . / __ \ K. Januta ' \ kaina ................. .................  ,$2>
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Maikio sa Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Gut mornink, Maik!
— Labar rytas, tėve!

kad Kremlius ir toliau nenu.
' trauks Egiptui ginklų tieki- 

Nu, ką pasakysi man mo. 
naujo. Maiki? Gal prasidėjo — O kodėl Egiptas ne- 
kur nauja vaina, ar kas? prašo Amerikos ginklų?

— Žinai, tėve, kad ”vai- — Egiptas, tėve, neturi 
na“ šiandien nebūtų didele jokių santykių su Amerika 
naujiena, nes pasaulis tebė- Gal tėvas atsimeni, kaip a 
ra dar apsiginklavęs iki au- nais metais buvo rašoma a 
sų ir. pats savęs bijodamas, pie šešių dienu kara? Per še 
jau pradeda ieškoti taikos, ■ šias dienas tada žydai su-
bet sunku prie Jos prieiti. mušė Egipto kariuomenę i-

— Jes. Maiki. dabar tokie užgrobė daug Egipto žemės 
laikai, kad ir geriausi fren- Bet is tikrųjų ne žvdų ran-
tai susipyksta. Juk žinai, 
kiek ruskiai padarė gero E- 
giptui. Pakinkė Nilo upę, į- 
taisė milžinišką elektrainę, 
kuri apšviečia visą kraštą, 
suka visokias mašinas, ga-

komis tas grobis buvo pa
imtas: jis buvo paimtas a- 
merikiečiu šeštojo karo lai
vyno bombonešiais, tik žy
dams „garbė“ pripažinta 
Ir dėl šito Amerikos patar

mina ledą, vverda valgyt, gavimo žydams Egiptas ta- 
žodžiu, daro visokius cūdus, nutrukę visus santykiu- 
kokių arabai pirma nė sap- su J1© tebėra nu
nuoti nesapnavo. O kaip E- ti aukti ir dabar. Sovietų Ru- 
giptas už tai atsilygino? Iš- slJa -v;a vienintelė dideh 
varė visus ruskius — pašolį Ktvbė, kun Egiptą palai 
von! Girdėjau, kad ir šuni- ko- 1 a> manau> tėve, kai 
mis ruskius užpiudė, kai jie be karo tenai neapsieis. Jay 
bėgo iš Eginto įsikūrė Araoų Sąjunga, ir jL Tėvas daug girdėjai. ”” ?ydų Izraelį sunai 
bet vieno dalvko visgi neži- klr,ti. Tai \ra vienintelė pa 
naj ‘ L šaulyje vieta

— Kokio dalyko aš neži
nau? N7 • i 1 t-» *L X 1 JUU1UĮ/V/C MUHUUC UOezinai. kad Egilpte \ ' . , į& 1 dange blaivėja. Sovietų Są 

; jungai vadovaujant. 34 vals 
' tvbių atstovai susirinko Šuo 
mijos sostinėje Helsinkyjt 
programos paruošti būsima 

. Europos saugumo konferen 
i ciiai. Jeigu viskas klosis ge 
rai. gal bus galima pastot 

. milifarizmo šmėklai kelia i 
eventualiai ja. visiškai sunai

kur šiandie) 
dar gresia karo pavojus 

'. Vietnamo avantiūra jau bai 
! giasi. Europos politinė pa

nėra jokių šunų
— Argi tai teisybė?
— Teisvbė, tėve. Arabai 

nelaiko nei kiaulių, nei šu
nų.

— Nu. čia tai man nau
jiena, Maiki.

— Gal bus naujiena li

tai. kad Egiptas rusų neva
rė, kaip amerikiečių spauda L.-nJ- 
šūkavo iš džiaugsmo.

— Tai kaio iš tikrųjų bu-; — O kain tu tokia šmėk
vo: lą galėtum sunaikinti?

— Iš tikrųjų, tėve, buvo i Karo šmėkla, tėve. yra 
taip: kai rusai užbaigė sta-j ne ^as R^a- 9 Pa^V žmonii 
tybos darbus ant Nilo upės 'gaminami karo ginklai 
ir jiems nebuvo daugiau kas; šautuvai, patrankos, tankai 
veikti, Maskva buvo dinio- atominės bombos, bombone. 
matiškai paprašyta. kad .sja1’ nuodingos dujos ir ki
tuos atsiimtu, nes ju tenai ti. O jeigu tautos nutars to- 
buvimas erzina žydus. Be kiy daugiau nega-
tų meistrų, Egipte buvo ne-jmtnti, o kas pagaminta, tf 
maža ir rusų militaristų: ir’sunaikinti, tai jau Kare 
300 rusu instruktorių Egipte ‘ sm^k^ai •-mušti dantys, 
dar pasiliko. Egipto ginklai — Ale aš tau pasakysiu, 
yra daugiausia sovietu ga- kuel nie Kas nenorės naikinti 
mybos. ir rusai mokina egi p- to. ką jau turi pasigaminęs 
tiečius juos vartoti. Laik- • ii' pne ko pripratęs. Va, ma. 
raščiai praneša, kari šiomis no šoblė ne kažkoks zbrajus. 
dienomis Eginto premjeras ule visgi panaberija. ir aš 
Aziz Sidky buvo nuskridęs jos nenumačiau i šiukšlvną. 
Mask'on gauti užtikrinimo,! — Bot no > isr taip galvn.

Gana to jungo, Kipro Bie-1 
linio atsiminimų III-sis to
mas, 492 psl., kaina $5.00.

Ką tik gavome

Kritusieji už laisvę, II to-'

NAUJA AŠTUNTOJI 

PRADALGĖ

! Keleivyje jau galima gau-
toli ir kiti. Bet tai buvoį mas. parašė Vladas Ramo- ^“v’adZ Požėla'™ psf’ *.uot* Pradalgę.

.......— ........ V“ - - - >• 195 pd., kaina $5.00. kX~ P ’ f gg'0'0 Barėno red.-
kurioje yra 23 rašytojų pro
zos, poezijos ir dramos kū
rinių. Kaina minkštais vir
šeliais $4.50. kietais—$5.00.

ja, tėve. Štai, per pirmąjį 
pasaulini karą vokiečiai pa
vartojo nuodingas dujas. 
Tada pradėjo tuos nuodus 
vari
nuožmi priemonė, ir po ka 
ro ji buvo uždrausta. Ame
rika tačiau gamino tokias 
dujas ir toliau. Ir prigamino 
jų didelę galybę. Atėjo ant-! 
ras pasaulinis karas, bet jau 
niekas nuodingų dujų ne
vartojo. todėl nevartojo jų 
ir Amerika. Suslėgtos bom
bose jos gulėjo kažkur pože
my sukrautos. Bet Pentago
no militaristams parūpo pa
tikrinti, ar jos nėra jau pa
senusios. Ir vieną rytą Utah 
valstijoj jie atidarė keletą 
tų bombų ir paleido.dujas 
pavėjui į avių ganyklą. Ar 
atsimeni, kaip laikraščiai ta-Į 
da rašė, kad nežinia dėl ko 
ganykloje krito 6,000 avių? 
Bet farmeriai sužinojo, dėl 
ko jų avys nugaišo, ir ap-;

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

Po $6.50 aukojo: J. Gri- 
lis, Chicogo, III., A.

West Hartford, Conn.

Tillsonburg.B.
Ont.

J.
Md.,

Šeduikis,
— $5.

Staugus,
— $4,50.

Baltimore,

Aidai ir šešėliai, premi
juotas romanas, parašė Va-j 
cys Kavaliūnas, 234 psl 
kaina $5.00.

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

' Šamo ežero sekliai, skai- 
Brook- tiniai jaunimui, parašė gabi 

jaunojik ūrėja Nijolė Jan
kutė. knyga labai intriguo- 

Po $3.50: D. Cuprinskas. janti, 137 psl., kaina $4.00. 
Chicago, III., P. Mekšriūnas,
Montreal, Que. ’ Kovos dėl Lietuvos nepri

klausomybės 1918-1920 m.,
Po $3: J. Leita. Philadel- * tomas, parašė Kazys Ali- 

Į phia, Pa.. A. White, Ke\va- šauskas, 490 psl.. kaina $15. 
nee, III., A. Blasky. Cicero.
Ilk, S. Michaloskv. Methuen, . .....
Mass., P. Gaidelis. Toronto, I, *pk'al » ™one. genero.
Ont.. K. Sagaitis. Verdun.l1“ s Rastlk,° atsimini- 

i mų III tomas. 616 psk, kai-

B. Daminauskas. 
lyn, N.Y., — $4.

PATARIAMA ĮSIGYTI

K. Barėno
Atsitiktiniai susitikimai,

skundė valdžią, reikalauda- ^KovaUk^ Kewa na ^.00.
’mi atlvp-inimo Pentagonas 31ass’’ A’ Ko\a bRa>’ Keua’mi atlvginimo. Pentagonas, , , T v 'x,- ™,-.,i nna, Ind.. J. vaitkunas, Dėt-VlbSll) l^sisukineio. t)Ct i < m*J roit, Mich., A. Klimas,’džia vistiek turėjo sumokėti 
farmeriams daugiau nei mi
lioną dolerių. O tos dujos 
buvo pagamintos priešingos 
šalies žmonėms žudyti karo 
metu. Ir pasirodė, kad jos
buvo dar labai pavojingos. į

Amžinas lietuvis, II dalis,
T, ., .... „ parašė Vvtautas Alantas, 
Rap.ds, Mich.. C.!j14 ps] -kaina minkštaisGrand

Genčius. Fremont, Wisc.. R 
Cibitis, London. Ont., A 
Jackus, Montreal. Que., A. 

i Bujavičius, Manchester, Cn., 
M. Juška, Dearriborn. Mich.. 
A. Kriaučeliūnas. Montreal.Ret vartoti jas karo lauke* . .. _

buvo jau uždrausta tarptau-- ’ į'
tinę sutartimi. Aišku, laikyti "lartinkus.

; viršeliais $6.00, kietais $6.50 •
t

Šventaragis, istorinis ro
manas, I tomas, parašė Vy-} 
tautas Alantas. 405 psl., kai-. 
na minkštais v ūseliais $5.00,!

ochester,jkietais_£600
Chica- Į

' go, III. Dabarties kankiniai (Lie-
todėl nutarta.išvežti jas iri p p pa,-.kaI1-ka„ tuvos vyskupų, kunigų ir ti-
suversti i Atlantą. Buvo nri- - *.°. b’,. kln$'V«.kryžiaus kelias pir-
krauti du traukiniai, vienas'Polch,est Š? U’ nĮoJ<>JC.Įr.antrojoje sovietų
46 vammu antras ?4 va<m biauskas- Muskegan. Mich., okupacijoje), parašė Matas 
4b vagonų, antias-4 \ago- M Michalovich. Salem. Nri Raišupis 434 nsl kaina 
nu. Didžiausiu atsargumu „ T v - v n-i’ Kaina —. .J? , >H., J. Knezenas, Nevv Bn- $10 00 1yos buvo nuvežtos i Atlanto . . r Q T . - v * av.w.’ , . • tam, Conn.. S. Liucius, Nevv
pakraštį, sukrautos i laivus. .. r_  1 i: » . —L * x» x -i - - * Haven, Conn. Lietuva graži tėvynė, Va-
išvežtos . Auanto vidui į ir |ės Vaivory^ eilėmis apra-
pale.stos dugnan. Taigi ma-, p0 JL50; T Kancis> g! -yta jon,;Trydio iliust,Paci.
bomba'ar kitok-bankŠ'?? Blook|yn, N.Y, J. Kibickas.; jos, brangi dovana vaikams, 
bomba ai kitoks Į-ąnky jei-, gudbury Qnt A Tumaitis. 43 psl., kaina $4.00 i
gu JIS jau nebere,!«lingas..HotS|)^^^
p ga ima su.Uiuiiii su \isa njgkis. Brockton. Mass., J. j Žemės ūkio gamybinė ko-
Ran.a • a u i su- Krauzaitis, Mindsor, Conn..;operacija Nepriklausomoje

naikinti ir Europos karo g Laureinas> E Chi<.ag0>į Lietuvoje 1920-1940 (rašo 
ginklai, jeigu busimoji 34-. ,nd ; d]. y| Bublys j FIedžins.

Visiems nuo.-irtižiai dėko-i kas’ Glemža, J. Strazdas, 
ja _  į P. Rudinskas, L. Dargis. K.

— Kažin, Maiki, at atsi-j Keleivio administracija 
as toj konferencijoj' toks! 

drąsuolis,

jas jau nebuvo prasmės, ir

nų valstybių konferencija 
nutars nusiginkluoti.

i

' šeštokas. J. Vilkaitis. L

kuris atsivožytu,
tokį skymą pasiūlyt. į lauksime tos didžiosios kon-

Gi-
i nunas, A. Reventas), 257 
j .psl., kaina minkštais virše- 
, liais $9.50. kietais $10.00. ✓ I

_  Ar žinai tėve kad Ru- Į ^erencU*°s Europoje. Jeigu Amerikos Lietuvių Taryba
muilija jau pasiūlė panašu! RumaniJa':cikal“Ja vis‘cm <50 metų Lietuvos laisvės 
sumanvmą irašvti būsimos'I-V»'?es’ tai ?al J1 uztars »' kovoje), parašė Leonardas 
Konferencijos programon;
los pasiūlymas draudžia vie
nai valstybei vartoti jėgą 
arba jėga grasinti kitai vals-} 
:ybei. Rumunija yra Varsų-i 
vos Pakto narė ir ragina 34, 
valstybes, kad paskelbtų do- ■ 
kumentą. draudžiantį bet! 
kokį smurtą. Visokie tarp-' 
autiniai klausimai ir nesu-; 
sipratimai privalo būti: 
sprendžiami vien taikingu 
būdu. Ir visi konferencijos

už Lietuvą. Šimutis, 498 psl., kaina $10.

G E RIAUSIA DOVANA KIEKVIENA 

P R OG A

Liudo Dovydėno knyga MES VALDYSIM PASAULI,
I ir II tomai ,po $4.00.

Joje vaizdžiai aprašyti abu bolševikmcčiai Lietuvoje, 
kurių metu rusai okupantai naikino viską, kas lietuviška

delegatai, ar jie atstovautų1 ir katalikiška. Susipažinkite, kaip sulaikyti įaudonąjį tva-
Iidelei valstybei ar mažai, 
privalo turėti lygiateisį bal
są.

)OS
bus?

ną ateityje. Ypatingai svarbi knyga jaunajai kartai..
Ta pati knyga anglų kalba labai tinka kitataučiams

ar lietuviškai nebekalbantiems tautiečiams.
$5.00O kada ir kur ta Euro-! WE WILL CONQUER THE WORLD 

saugumo konferencija
ANKSČIAU PASIRODĘ LEIDINIAI (sukrauti sandėly) :

— Vieta ir laikas kol kas 
lar nenumatyti, tėve. Iš tik- 
•ųjų. tėve, į tą konferenciją 
Zuropa eina trimis keliais, 
’žsienio reikalų ministrai 

Taagoje svarsto Bendros 
Rinkos vaidmenį. Ženevoje 
ūsai su amerikiečiais dera

mi strateginių ginklų klau-

»

GAVOME RIBOTĄ SKAI

ČIŲ ’NIDOS“ SIENINIO 

NUPLĖŠIAMO SU PASI

SKAITYMAIS KALENDO- 216 psk. kaina minkštais vir- 
R1AUS. KAINA $3.50. šeliais $2.50.

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.

Jonas Aistis POEZIJA, pilnutinė rinktinė $6.00
Juozas Audėnas PASKUTONIS POSĖDIS, 1939-1940 m. 
atsiminimai $4.00
Stasys Laucius RESPUBLIKA, Lietuvos tragiški įvykiai 
poezjioje $1.50
Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS, iliustruotas 
liuksusinis leidinys $5.00 j
Maironis BALADJS. iliustruotas liuksusinis leid. $6.00 ' 

umu. Amerika turi \ akarų; Maironio portretas (daii. Pr. Lapės) $2.50
Vokietijoje sandėlius prisi- Sibiran ištremtų lietuvaičių THE LIVING TESTAMENT
<rovus atominių bombų. QF FAITH AND COURAGE, liuksusine maldaknygė 
Tai. žinoma prieš Sovietų ang]ųka]ba $3.50
Ru.-iją. Todėl rasai įeika- Paskubėkite įsigyti. Greitas persiuntimas veltui. Do-
lauia. kad tos bombos butui . • • •__pašalintos. Bet svarbiausioj vanal P'Kle'lamas atitinkamu sveikinimas Knygos gau- 

diskusijos vvksta Helsinky-i narnos pas vietinius platintojus arba leidykloje, jai pa- 
je. kur dalyvauja 32 Euro- • siunčiant užsakymą su čekiu (L.S. dol.):
pos vai.'tybės, Amerika ir ROMUVA
Kanada, taigi 34 iš viso. Į • e <

— Nu tai dabar, Maiki 84-20 Jamaika Avė.. Woodhaven, N Y. 11421, U.S,A.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ

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

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl. r

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa» 
koti. Jis, jdar 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 praeities 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
f
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MOTERŲ SKYRIUS

Kūčių vakaras

Teises patarimai

A. VIENUOLIS

• Vaistininko pagalbininkas Martynas Gudelis Kūčių 
naktj dežuravo Kalpoko vaistinėje. Drauge su juo buvo 
panaktinis ir darbininkas Jonas.

Laikrodis jau rodė dvyliktą. Ore šalo. Gatvės iš
tuštėjo, tik retkarčiais pro užšalusius vaistines langus 
pragirgždėdavo sniegu kokia susilenkusi žmogysta, pra
švilpdavo rogutės, ir vėl viskas nutildavo. O vaistinėje 
buvo taip tylu, jog buvo girdėti, kaip .prineipalo kabinete 
tiksėjo laikrodis ir kaip šnirpštė Jonas.

Gudelis sėdėjo prie stalelio ir, pasirėmęs delnu galvą, 
mąstė apie tai, kad kažin ar yra pasauly sunkesnė profe
sija, kaip farmaceuto.

— Ar tau Kalėdos, ar Velykos, ar Kūčios, ar Naujieji 
Metai. — galvojo jis, — o tu sėdėk, kaip šuo prie būdos 
pririštas, ir niekur nė minutės nesitrauk, štai kad ir dabar, 
juk kas šventą naktj eis vaistų!

Užsirakinęs indaujas ir užgesinęs šviesą, atsigulė 
ir Gudelis, bet svajonės ir džiaugsmas, tas džiaugsmas, 
kuris kaltais apima žmogų prieš kokią nors nelaimę ar 
nemalonumą, ir atsigulusia mnedavė jam ramumo. Bet 
kas Kūčių nakti nesvajoja? O čia, kaip tyčia, žiūri pro 
langą j kabinetą didelė Kalėdų žvaigždė, žiūri, mirksi, 
masina ir žada ateity ir meilės, ir laimės, ir turtų — ko 
tik žmogus nori... ,

Staiga varpelis sudrumstė nejaukią vaistinės tylą.

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kui į Keleivio skaitytojų klausimus teises 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendri 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir tt 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleiviu 
skaitytojas.
Klausimus prašome slysti tiesios il**o 
adrese:
l)r. M. Šveikauskas. Attorney ai La*.
1860 Centre Street 
W. Roxbury, Mass. 02132

Klausimas P>1> gauti twda>Į>? arba Ii-
gomo pensiją, jei broliene

„ . .. .. nėra dirbusi Amerikoje?Mes atsikvieteme iš Vo
kietijos savo brolį 1949 me- * Dipukas
tais. Brolio žmona tuo laiku New Yorko valstija, 
gulėjo plaučiu ligų sanato- 
rijoje ir kartu su vyru nega-’ Atiak 
Įėjo atvažiuoti. Ji atvažiavo 7
1958 metais ir iš karto atsi
gulė sanatorijon čia, Ameri- Kadangi Tamstų brolienė 
koje. Po trumpo laiko ją iš- nėra dirbusi Amerikoje. _ ji 
leido iš. sanatorijos, bet ji negali gauti vadinamosios 
visą laiką yra jų priežiūroj ”disability“ pensijos dėl sa- 
ir niekur nedirbo ir nedirba. vo ligos. Ji galėtų gauti pen

sijos vien tik kaipo vyro 
.. dvejus metus brolis pensininko išlaikomas as- 
isė’jo i pensija, tačiau gauna muo. Tačiau tai gali būti da
tos pensijos labai mažai. Iš roma tik 2 atvejais: 1) jei 
tos sumos jie negali pragy- .
venti. o ir mes negalime J1 VH'S 62 metl* amziaus 
jiems padėti, nes mūsų pa- ai^f_2^ jei ji. nors dai netu- 
čių šeima y a didelė.'Mes n 62 amzia«s, turėtų
turime daug savu rūpesčiu. say° Boboje vaiką, kuriam 

‘ priklauso sočiai security be- 
Brolis su broliene nėra A- ne^lS (pensija) pagal tėvą

Jonas atsiduso, piktai krunkštelėjo ir keikdamas basas I merikos piliečiai, jie gyvena — pensininką (vaikai, jau- 
nušliopsėjo atidaryti durų. Įleidęs kažin ką į vidų ir Massachusetts. ir brolienė nesni negu 1$ metų amžiau, 
lorae ium rlirii'.iito -žrvrlvin ič lKtn nripin i 5^ niCiU .iinziaus.taręs jam dvejetą žodžių, iš lėto neskubėdamas priėjo i 
prie kabineto ir, padūzginęs pirštų krumpliais j duris, į 
šaltai pasakė:

— Kelkis, atėjo!
— Niekis... Palauks, — ne be apmaudo atsiliepė I 

Gudelis ir, dar trupučiuką pagulėjęs, atsikėlė.
Išėjęs i vaistinę, pamatė jis nedrąsiai prie durų’ 

stovintj 16-18 metų apdriskusį vaikiną, kuris laikė atki-, 
šęs skarmalais apvyturiuotą ranką ir visas drebėjo. j

— Ko tau reikia? — piktai paklausė Gudelis.
— Pone, — praverkšleno vaikinas, nedrąsiai ženg

damas priešakin. — prieš kelias dienas aš įsidūriau yla 
pirštą, dabar ir pirštas ištino, ir visa'ranka ištino, ir galvą i 

labai sopa, ir visą šaltis krečia... Pone. man kokių nors Į 
milčiukų nuo galvos ir prakaito... i

— Parodyk ranką!
Vaikinas išvyniojo iš skepetos ranką, ir Gudelis dar > 

iš tolo pamatė, kad ji visa lig alkūnės raudona ir ištinusi.
— Kur gi tu dieną buvai? Kodėl lig šiol nesikreipei 

į gydytoją? '' ;
Vaikinas patylėjo, ilgai pažiūrėjo į ranką, pažvelgė 

Gudeliui i akis ir pasiteisino:
— Dieną reikėjo darbas pabaigti — šeimininkas 

neišleido, o dabar ligoninės uždarytos... daktaras nebe- 
priims... r » ,

— Ligoninės uždarytos, daktaras nebepriims, — 
pamėgdžiojo atėjusi Gudelis. — o į vaistinę beldies, kad 
ir vidurnakty! Kad ir vaistinė naktimis uždaryta, to ne
žinai... Nėra ko vaistines naktimis trankytis—tau reikia 
greičiau kreiptis į gydytoją. . .1

— Man tik milčiukų kokių nuo galvos ir nuo prakai
to... Rytoj šventa — Kalėdos...

— Kokių tau milčiukų, tau ne milčiukų reikia, bet 
operaciją daryti, reikės ranką ligi peties nuplauti: matai, 
kad jau prasidėjo gangrena. Greičiau eik į daktarą, nes 
tuoj bus vėlu.

""Vaikinas nustebo, ištempė ausis ir, suėmęs sveikąja 
ranka sopamąją, balsu pravirko.

— Greičiau bėk į daktarą, ko dar stovinėji — rūsčiai 
sušneko Gudelis.

Nelaimingasis norėjo dar ką pasakyti, bet pamatęs, 
kad prie jo artinasi piktas pasišiaušęs darbininkas, vynio
damas skarmalais ranką, išsinešdino.

Užrakinęs duris, Jonas vėl nuėjo už indaujų ir, kaip 
nieko nebūta, nuvil to ant savo čiužinio.

Gatvėj išgirdo Gudelis: ne tai šuo sustaugė, ne tai 
vėjas sušvilpė. Įsiklausė. Bet ūmai dunktelėjo jam į širdį 
nujautimas, kad žmogus leistas grožiui ir artimo meilei: 
jis suprato negerai padaręs, suprato ne teisę apėjęs, 
o šventvagiškai sulaužęs didžiausią žmogaus pareigą; be; 
to. jis dar pamatė, kad ir iš tikrųjų vaikinui gresia pavo
jus ir kad vienintelis vaistas sulaikyti gangrenai — tai 
ko veikiausiai aptepti ranką jodu. pridėti kompresą ir 
tuojau nugabenti nelaimingąjį į ligoninę.

— Jonai! Jonai! — sušuko jis, išbėgęs iš kabineto,— 
bėk greičiau pavyk šitą vaikiną ir sugrąžink ‘jį atgal. i

Ar jie arba invalidai — vaikai, ku-

B iru t ė P;ū k e 1 e v i 'č i ū t ė* >

PASKUTINIS BIRŽELIS

(Eilėraštis, skirtas raudonojo teroro į Sibirą 
trėmimo aukoms pagerbti)

i * f t * f '
Sudiev, paskutini tėvynės birželi,—
Buvai tu, kaip niekad — auksinis ir žalias!
To!i pasiliko, lyg sapnas pranyko 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu!

Sukilėlio kelią ir knygnešio dalią
Tiktai išrinktieji pakelti tegali —
Už raidę ir žodį, už; maldą ir raštą
Paliekam skausme savo gimtąjį kraštą.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu!

Kur ašara krenta, ten paukštė pragysta,
O kraujo lašai, kaip bijūnai pražysta.
Mus grūdino Kražiuos, Giedraičiuos, Pilėnuos. 
Kad būtų lietuvis, kaip plienas, kaip plienas.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu!

Padvelk mums, birželi, bent vėju tėvynės;
Buvai mums, birželi, deja, paskutinis...
Žydėkite tiems, kur gimtinėj paliko,
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu!

t

Ji

rie virto invalidais, prieš su- 
, laukdami 18 metų amžiaus), 
j Taigi aišku,, kad Tamstos 
brolienei sočiai security 
pensija nepriklauso.

Patarčiau susisiekti su 
public vvelfare department 
Tamstų brolio ir brolienės 
gyvenamoje vietoje. Jei bro
lis ir brolienė neturi turto ir 
neturi vaikų, kurių pareiga 
būtų juos šelpti. — miestas 
arba miestelis jiems padės.

Faktas, kad jie nėra Ame
rikos piliečiai, čia neturi jo
kios reikšmės. Nors Tams
tos, kaipo sposoriai, esate 
pasirašę ”affidavit“ (affi- 
davit of support) pasižadė
dami, kad Tamstų giminai 
čiai nepasidarys „vieša naš- 
^a“ (public burden), tačiau 
:ki šiol aš nesu girdėjusi, 
kad valdžia tokiu atveju, 
kaip Tamstų, kabintųsi prie 
sponsorių.

Filipinų prezidento Marcos žmo
na Imelda, 42 m. amž. Praeitą

' ketvirtadienį piktadarys norėjo 
į ją nudurti 20 colių peiliu, kai ji 
' dalino sostinės pagražinimo var

žybų pažymėjimus, bet tik su
pjaustė jos rankas ir kojas. Už
puolikas buvo vietoj nušautas. 
Spėjama, kad žudiko tikrasis 
taikinys buvo pats prezidentas
Ferdinandas Marcos.

PER METUS SULAUKĖ 

KETURIŲ VAIKŲ

1 Po Dievo antspaudai*.,
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš- 

Leonas Puslys iš St. Ca- $iai, dail. Telesforo Valiaus 
tharines, Ontario. vėl užsi. Biustruoti, Iuo ps... Kama 
sakė knygų net už 41 dol. 50

RETAS KNYGOS 

MYLĖTOJAS

centų.

Tai retas oavyzdys mūsų 
šių dienų buityje. /

Keleivio administracija

PLAUČIŲ VĖŽYS 

PLEČIASI

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

VAKARĖ BANGA, lyri
ka, Gražina Tulauskaitė, 
127 psi.. kaina $2.00.

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkn’.ys.- 96 psk, 
Kama $2.00.

Amerikos Vėžio draugijos 
duomenimis, 91G sergančių 
vėžiu miršta. Susirgimų 
plaučių vėžiu skaičius smar
kiai didėja. Per paskutiniuo
sius 40 metų tas skaičius pa
didėjo 18 kartų.

Šiemet plaučių vėžiu mirs 
72,000, išeinamosios žarnos 
— 47,000, krūtų — 32.000.'

Labai svarbu vėžį susekti, 
kol jis tik prasideda. Tada ŠERKŠNU SIDABRAS, M

Poilsis ant laiptų, V\ tauto 
Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapių, kaina 
$4.00.

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

jį galima sėkmingai gydyti.
Tokiu atveju išeinamosios 
žarnos vėžio išgydoma 69 L , 
gimdos vėžio susirgimų iš- METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
gydoma 81G ir tik 45' '<. jei fUoiis, 1 <6 psl. kaina $3. 
jis yra jau kiek išsiplėtęs. ' .

Plaučiu vėžį yra sunkiau- SIELOS BALSAI. J. Smals- 
sia pastebėti, todėl nuo jo torius. 2ži pri. kaina 75 c. 
ir miršta nei 91G susirgu
sių. Jo didžiausias kaltinin-' BALADĖS, šitoj labai 
kas yra rūkymas. ; gražiai išleistoj, gausiai i-,

Minėtos draugijos žinio- liustruotoj knygoj yra sep- 
mis, įvairių rūšių vėžiu 1968. tymo.' Alano:;.o baladės. Tai 
m. mirė per 300.000 žmonių, • knyga, labai tinkama dova-,
apie 17% visų mirusiųjų. > noms. Kaina.............. $6.00
Mirimų dėl vėžio skaičių te-!
pralenkia tik mirimai širdies • >AB«BNeS KAMANOS, 
ligomis. Į Kazio Bradūno eiiėrąšeui

Spėjama, kad ateinančiais Į premijuotas rinkinys, 94 
metais vėžys i kapus nuva- i kaina $2.
rys 350,000 ir 222,000 bus'
išgelbėti nuo mirties. 0 dari^AiM\, MANO LAiVrJJ, 
110,000 būtų išgelbėta, jei-

Vai* kus, ftO 
$1.50. '

psl., kaina

Petro Sesrato 
111 psk. kaina.gu jie būtu pradėję anks

čiau ir geriau gydytis. i 
Išgydytas laikomas tas. 

kuriam liga nepasikartoja 
per 5 metus. Tokiu šiame , _ 
krašte esama pusantro mi’i- ■’* !)S^> kaina $5.00. 
ono. ■

Ar skaityto? ?

iilėraščiai,
. .. $2.09

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas Tiruobs,

Toks laimingas buvo 
smarkusis Ugandos (Afri- 

I koje) valstybės prezidentas
t gen. Amin. Jo žmona nese- LIETUVIŲ LITERATU-
niai pagimdė mergaitę, o iš KA SVETUR, 697 psi. Jojej Juod . ,io sufei|i.
kitų trijų žmonų jis sušilau- ’ J

i kė šiemet taip pat po vienos

&
i i i U .iz) knygų už $2

I

atžalos.

KAS 15 SEKUNDŽIŲ...

j Kaip ŲPI žinių agentūra
| praneša, kas 15 sekundžių 
I mūsų Amerikoje plėšikai 
į laužiasi kur nors į kieno na
mus.

rašo A. Vaičiulaitis apie po-lmas» parašė Stasys Michel- 
eziją, K. Keblys apie roma-js0Ras’ kaina $2.00.
ną. R.Šilbajoris apie novelę,! . , _ . c . ,
S. Santvara, apie dramatur- ’ T,kra tc,sy!’'5 aP,e Sov,e‘ų

Šis eilėraštis iš 34 atsiųstųjų konkurso komisijai vi
saip balsais buvo pripažintas pačiu geriausiu, ir 1972 m. 
lapkričio 30 d. autorei paskirta Lietuvių Gydytojų Korp. 
Fraternitas Lithuanica New Yorko skyriaus’$500 premija.

Ta pati gydytojų organizacija netrukus paskelbs kon
kursą keturiems balsams melodijai pritaikyti, kuri turėtų 1 
atitikti teksto dvasią ir nebūtų sudėtinga, kad pajėgtų ją! 
atlikti eilinis choras.

Štai dabar ruduo, o per 
rudens sezoną įsilaužimi, 

j būna daugiausia. Ne tiek 
pavojinga palikti nesaugo
jamus namus pavasarį, nes, 
nežinia kodėl, tada plėšimų 
r įsilaužimų skaičius suma
žėja. Bet rudeniop jis prade
da kibi ir gruodžio mėnesį 
pasiekia čiukuro.

Taigi, gal ir dabar, kai 
skaitote šiuos žodžius, plėši
kai jau kur nors laužiasi į 
namus...

Niekur nėra tiek piktada
rybių, kiek mūsų Ameriko
je. Jeigu įsilaužimų būna 
kas 15 sekundžių, tai reiš
kia. kad kas valanda išplė
šiama 240 namų.

giją, V. Kulbokas apie kriti 
ką, J. Girnius meta žvilgs
nį į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar- ’ 
pio problemas, Č. Gricevi- 

sąrašą. Kaina $10.
Antano Škėmos raštu U t. 

(dramos veikalai - 
Živilė, Pabudimas. Vienas į 
ir kiti, Žvakidė. Kalėdų

Sąjungą (parašė J. Januš- 
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

Kunigų celibatas, parašė
i xun. T'ox, 58 ps 
centai.

Fox, 58 nsl.. kaina 25

Ar buvo visuotinis tvanas,
Julija, Į gų kania 25 centai.

Žemaitės raštai karės me-
440

1
vaizdelis, Ataraxia). 
psl., kaina $6.00.

Dialogas su kraštu, Aki
mirksnių kronikos, antį? j 
knyga, parašė Bronys Railą i Žalgirio mūšis, parašė dr. 
560 psk. įrišta, kaina $7 oi, > Daugirdaitė - Sruogienė, 24 

Atsitiktinio kareivio už- i psi., kaina 50 centų, 
rašai, Jono Januskio atsimi-;
karo laikų Europoje, 127 J Socializmas ir religija, E. 
nimai iš Antrojo pasaulinio ! Vandervelde, 24 psl.,. kaina 
osl., kaina $2.00. ’10 centų.

I tu, 126 psl., kaina 50 centų, 
į Juozas Stalinas, 32 psl.,

j xama 25 centai.

Poezijos knygos
Demokratinio socializmo 

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

i
Tavo kelias į socializmą, 

j <Leono Bliumo), 35 psk, 
i kaina 25 centai.

Indijoje už karves užmu- .
... . nūs leidinys, 592 psl., kai-

j: simą baudžiama 20 metų na $10.00?
1 kalėti, o Irane — net mirties' Tau, sesutę, Prano Lem

POEZIJOS PILNATIS.
Bernardo Brazdžionio poe-
zijos rinktinė, kurioje šutai-i Socir’izmo teorija, (M. 
pinti geriausieji visų jo ' Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et. 
leistų knygų kūriniai. Puos-

— Vaikiną? Kam? Kurį vaikiną? —nustebo Jonas • ..'berto gyvenimas, kūryba,
— Jonei, broliuk! Ryt rublinę iš manęs gausi, tik pa- . bausme. Mat,pagal jų tiky- prisiminimai, 269 psl.. iiiust-

vyk man ji ir sugrąžink.
(Bus daugiau)

Į bą, karvė yra šventas sutvė
rimas.

z

ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.

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

Atskirai sudėjus, ju kaina 
$5.60. bet visos kartu par
duodamos už $2.
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SPECIAL TOURS
T O

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

for only

$326.00
Includes air fare, hotel vvith bath, 

breakfasts, sightseeing — more!

Ali Friday evening departures.

Independent and group tours to Lithuania and other; 
Baltic States 
For information contact:
FINNAIR, 20 Providence Street, Boston, Mass. 02118. 
Tel. (617) 482-4952.

ALDRICH OIL COMPANY

130 Safford Street 

Wolla*ton, Mass. 02170

.. .72*2086

;! 1 bičiuliui ir bendradarbiui gi
lią pagarbą.

Buvo didžiai malonu klau
sytis šio žilo tarptautinio 
masto mokslininko —švei- 

[ caro orof. Alfredo Senn’o—
—„„...„.„„„...„„....e.,.. ^^^03 lietuvių kalbos.'

net nepriekaištingo kirčia-, 
vimo ir priegaidžių ištarimo.; 
Tai buvo ir vieša jo pagarba 
senai lietuvių tautai, ir švie
sus pavyzdys mūsų išeivijos 
jaunimui, lietuviškąjį žodi 
jau taip menkai vertinan
čiam. Prof. A. Senn’as tik-j 
rai nusipelnė klausytojų 
gausių ir nuoširdžių aplo

Pianistės Aldonos Dvarionaitės 
rečitalio pasiklausius

Kaip jau praeitą kartą Ke
leivyje buvo paminėta, š. m. 
gruodžio 3 d. 2:30 vai. po 
pietų Bostono Tarptautinio 
Instituto salėje Įvyko vieš
nios iš Lenkijos pianistės

tytą techniką, pasitikinčiai 
ir kompetentingai atlikda
ma šią ilgą ir sudėtingą for. dismentų. 
tepiono kūrinių programą.
Net sunkusis Liszto etiudas 
’Mazeppa“ jai nesudarė jo-

Aldonos Dvarionaitės reči- kių techniškų problemų. Gi 
talis. A. Dvarionaitė muzi- to paties kompozitoriaus 
kos mokėsi pas savo motiną Rapsodijoje nr. 8 ir savo 
Įžymią pianistę A. Smilgai- mirusio tėvo kūriniuose, ku- 
tę-Dvarionienę ir pas savo riuos atliko su ypatinga mei- j 
tėvą Bali Dvarioną, Įžymų į le, kruopštumu ir susikaupi- 
pianistą, dirigentą ir kom- i mu, pianistė parodė daug 
pozitorių, buvusi Kauno ir žaismingo spalvingumo. B. 
Vilniaus konservatorijų pro- Dvariono Žiemos eskizuose 
fesorių, šių metų vasarą mi
rusi Lietuvoje. Vėliau ji stu
dijavo Čaikovskio vardo 
konservatorijoje Maskvoje, 
kurią baigė 1962 m. su gar
bės diplomu, ir iki 1966 m. 
dar ruošėsi magistro laips
niui.

Individualiai ir kaip so
listė su Filharmonijos or
kestru daug koncertavusi 
Lietuvoje. Lenkijoje ir kitur 
Europoje, Aldona Dvario
naitė šiuo metu nepaprastai 
sėkmingai gastroliuoja ir

Tarpe paskaitų mūsų jau
nas pianistas Saulius Cibas 
su Įsijautimu paskambino 
Fr. Chopin’o Noktiurną ir 
Brahmso Rapsodiją.

Minėjime buvo Z. Ivins
kio ir A. Salio veikalų bei

ir Albume jauniesiems pia-vo Pavą?šinti kavute, 
nistė puikiai išryškino kent-' Minėjimą rengė Bostono 
raštuojančia? muzikos nuo- ateitininkai, LKMA Židinys, 
taikas ir
piešiamus vaizdus.

Aldona Dvarionaitė turi

Apšildymų Įrengimai ir aptarnavimas 

Virintuvai - Aliejaus degikliai - Vandens šildytuvai
Automatinis aliejaus pristatymas 

Ištisinis apšildymas pagal grindis—mūsų specialybė

25 metus aptarnauja 

DorchesterĮ. South Bostoną, Pietų pajūrį

mokslinių straipsnių pai o’Dorchesterio Lietuvių klubo
dėlė, kuria rūpinosi Anta-. . . ..l susirinkimasnas Mažiulis..

Po programos svečiai bu-

Dainavo V. Balčiūnienė

i Bostonietė solistė Violeta 
Balčiūnienė lapkričio 18 d. 

Waltham muzikosDorchesterio Lietuvių Pil. ...
klubo metinis susirinkimas * 1 0 ... , ,klubo surengto \\ althamo

s/=z/\w/7//7
prtd« of scandmavia

bus gruodžio 20 d. 7:30 vai. 
vak. A. Čapliko namuose

heeeeooeoooooaeoaoMaoooooooGseooeososeeooscosoooooe.

kompozitoriaus , apylinkes Broadvvay, So. Bos-
izdus. valdyba ir buvę di. Z. Iuns-| tone y— narjaj prašomi

dalyvauti, nes bus renkama
dideli temperamentą, kuris 
protarpiais išsiveržia net 
peižengdamas nurodytos di
namikos ribas. Tai ypač bu
vo jaučiama kaikuriuose 
Čiurlionio ’ preliuduose ir 
Chopino kūriniuose. Tačiau, 
nebojant blogo fortepiono, 
kuris buvo didelė kliūtis iš
gauti norimiems niuansams.;

kio bei dr. A. Salio studen
tai.

Lituanistinės mokyklos 

Kalėdų eglutė

Bostono Lituanistinės mo-' 
kyklos Tėvų komitetas ši 
sekmadieni, gruodžio 17 d. ‘ 
2 vai. popiet Šv. Petro lietu
vių parapijos salėje rengia

! 1973 metų valdyba.
' Po susirinkimo — užkan- 
i džiai ir laisvi pašnekesiai.

Adv. A. Young.
Sekretorius

Spaudos talkinirJcė
1

Mary Jundzil (Marė Jun- 
dzilienė) iš Brighton. Mass.,Jungtinėse Amerikos Vais- _

tybėse. j tono subtilumas anaiptol jai! Kalėdų eglutę.
Bostono koncerte A. Dva- nebuvo svetimas. ! Visi >viečiami atsilanky-

rionaitė atliko M. K. Čiur-į Klausytojai, kurie pripil-'ti.
lionio penkis preliudus, VI.'dė nedidelę Tarptautinio1 Rįnks savo vadovybe 
Jakubėno Legendą, S. Rach-: Instituto salę. entuziastingai į
maninovo Etiudą E Moli. A., įeiskė pagrįstą sios retos i So. Bostono Lietuvių Pi- tokią parama spaudai. 
Skriabino du etiudus. Fr. viešnios menu pasitenkini-; Rečių draugijos 1973 metų
Chopin’o Polonezą F Moli,1 mą. Ta kultūrinė popietė Ii-į valdybos rinkimai Įvvks sek- Keleivio administracija

bibliotekos salėje koncerto 
programą. Be Schumanno ir 
Rachmaninovo kūriniu, ii 
padaina vo ir V. Jakubėno i 
Piršlybas bei Br. Budriūno! 
Dainos gimimą.

I
Dali programos atliko pi

anistė Edith Stears.

KALENDORIUS 

PARENGIMŲ

Gruodžio 17 d. nuo 8 vai

I)
Dažau ir Taisau

barnus iš lauko lr viduje. 
Lipdau popierius ir uusau

nsKą, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava.
Dorchester,
Tet CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

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

op. 44, Nokturną D Moli, op. į ko giliai Įsibrėžus mūsų at- 
27, nr. 2. Fr. Liszt’o etiudą į mintyje, ir klausytojai yra 
”Mazeppa“ ir Rapsodiją nr.: nuoširdžiai dėkingi talentin.

madienį, gruodžio 17 d., tos 
draugijos namų antrajame 
aukšte. Balsavimai prasidės

8, o antroje dalyje — Balio. gajai lietuvaitei už suteiktą 2 vai. popiet ir baigsis 6 vai. 
Dvariono Vaikišką siuitą, kūrybiniu valandų-džiaugs- • vakare.
Žiemos eskizus ir Albumą mą. ’ į ... .
jauniesiems.. i Telieka tik linkėti, kad i Kiekvieno nario pareiga

■Ši iš muzikalios šeimos ją gera sėkmė lydėtų ir ki- 
kilusi ir iš mažens gavusi tose vietovėse, ir pageidauti, 
sistemingą muzikini išsilavi-i kad čia jos koncertas būtų 
nimą pianistė parodė tikrai pakartotas geresnėje salėje 
išskirtiną talentą. Ji Įtiki- ir parūpinus tinkamesnį pia. 
nančiai pademonstravo sa- niną.
vo iki aukšto laipsnio išvys- A.

ateinančių Kalėdų proga ryto Skaučių Židinio kalė- 
užprenumeravo metams Ke- dinė mugė šv. Petro lietuvių 
leivį Marei Machook iš parapijos salėje.
Cambridge, Mass. i » * »

Ačiū M. Jundzilienei už Gruodžio 31 d. nuo 8 vai. 
į vak. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos Naujųjų Metų 

i tradicinis sutikimas.

Kiekvieno nario 
ateiti ir atiduoti savo balsą 
už. jo nuomone, tinkamiau
sius kandidatus Į draugijos 
valdybą, nes nuo jų priklau
sys visos draugijos gerovė.

Nepamirškime aukos 

Vasario 16 gimnazijai■MnumsoMBuniOTiui

KULTŪRINGAI PAGERBĖ NESENIAI MIRUSIUS 

Z. IVINSKI IR A. SALI

Praeitą sekmadienį So. nų sutemoje, nesgi jau nebe 
Bostono Lietuvių Pil. d-jos pirmą kartą Lietuvą užgu- 
salėje Įvykęs pomirtinis is- la sunkūs laikai, ir ji visada 
toriko prof. Zenono Ivinskio vėl keldavosi gyva ir verž- 
ir kalbininko prof. Antano davosi Į laisvės šviesą.
Salio minėjimas - ąkademi- Apie filologą prof. Anta. 
ja būro tikrai aukšto kultu- n. Sali kalbė'io svečias prof. 
nmo lygio renginys, suirau- Alfredas Senn-as> su Velio- 
kęs gausų bun tautiečių. nju jĮpqjS metus bendradar-o

Suglaustą minėjimo Įžan- biavęs ir, be kitų veikalų, 
gos žodį tarė ir programa drauge su juo paruošęs ir 
vedė Ona Girniuvienė. Po stambų 5 tomų lietuvių.vo- 
trumpos ir nešabloniškos kiečių kalbos žodyną (ypač 
prel. V. Balčiūno invokaci- penktąjį tomą), kokio lig: 
jos istorikas Simas Sužiedė- šiol nei Lietuvoje, nei už- 
lis pateikė prof. Zenono sienyje nebuvo. Prof. A.
Ivinskio platesnę nuveiktų Senn’as taip pat apžvelgė 
mokslinių dalbų apžvalgą. A. Salio tvirtus žingsnius Į
Jis vaizdžiai išryškino velio. mokslininko kelią, jo kalbo. . „ t
nies kelią Į š riešą, 'jo Įvyk- tyros srities darbus, iškelda-J zfjai jau aukojo M. Grubins- 
dvtus ar užsimotus darbu« mas jų didelę vertę ir pa-'^ienė $15, A. Kauneckas — 
Lietuvoje ir užsienyje, jo iš- reikšdamas savo mirusiam $20.
skirtinus nuopelnus Lietuvos į 
istorijos moklui. jo tiesos 
meilę, visuomeniškumą ir 
nepaprastą darbštumą ligi 
sveikatos praradimo ir pas
kutinių gyvenimo valandų.

Pabaigai P. Viščinis per- «• 
transliavo iš magnetofono;' 
juostos pokalbį su pačiu Z.
Ivinskiu, kuriame jis, tarp 
kitų dalykų, yra pareiškęs 
tvirtą savo tikėjimą lietuvių 
tautos ištverme istorijos diel

Prieš privatiniu* 

paplūdimius

Europoje pagal didžiąsias 
upes ir pajūriuose tam tikra 
juosta buvo visiems prieina
ma. Lietuvoje galėjai eiti 
pajūriu nuo Vokietijos rube- 
žiaus iki Latvijos. Tokių pri
vatinių paplūdimių, kaip y- 
ra JAV-se, nebuvo.

: Mass. valstijos ribose yra 
: 1.200 mylių vandenyno pa- 
. plūdimio. Jo du trečdaliai 
priklauso privatiems asme- 

į nims ir tik 235 mylios yra
Vasario 16 gimnazija yra visiems prieinamų, 

vienintelė lietuvių aukštoji Šen. Bulger (iš Bostono) 
mokykla laisvajame pašau- inešė Į senatu pasiūlyma 
ly. Ten ne tik mokosi apie kad visi privatūs paplūdi- 
100 lietuviško jaunimo, bet miai būtų pėstiems prieina- 
ten vyksta visas lietuvių! mi. Bet nėra daug vilčių, 
kultūrinis veikimas: šuva-j kad jo pasiūlymas būtu da- 
žiavimai. paskaitos, paminė-1 bar priimtas, nes ir daug sė
jimai. šiuo metu rengiama-į natorių turi pajūry vilas ir 
si prie berniukų bendrabu-j nrivačius paplūdimius. To- 
čio statybos (mergaičių b., ki paplūdimį Cape Code už- 
jau pastatytas). Aukos iri sitvėręs ir šen. Ę. Kennedis. 
pašalpa yra labai reikalin-Į
ga. Tad artėjančių švenčių?
proga prisiminkime Vasario 
16 gimnaziją ir paremkime 
jos reikalus pinigine auka. 

Aukas prašome siusti-per
Keleivio administraciją, 636 
E. Broadvvay, So. Boston, 
Mas*. 02127.

Šiomis dienomis gimna-

t*——*——*———*————****—

Išnuomojamas didelis ir gra
žus kambarys viengungiui.

Kreiptis adresu 395 Wes 
Broadvvay, So. Bostone darbo 
valandomis nuo 9 ryto iki 4 vai. 
po pietą.

(48)

Vasario 18 d. So. Bostono 
! Lietuvių Piliečių d-jos III-jo 
aukšto salėje Altos rengia
mas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi
mo sukakties minėjimas.

* * *
Kovo 4 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių d-jos II ir 
(II aukštų salėse Baltijos ir 
Žalgirio tuntą Kaziuko mu
gė.

« * * *
Kovo 11 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje Minkų radijo rengia
ma talentų popietė ir ”Miss
Lithuania of.N.E.“ balius.* *

Balandžio 29 d. 2 vai. po 
nietų North Junior High 
School salėje Broektone Šv. 
Kazimiero parapijos choro 
75 me4ų jubiliejinis koncer
tas - banketas.

* * *
Gegužės 5 d. So. Bostono 

Lietuviu Piliečių d-jos III a. 
salėje Pabaltiečiu draugijos 
vakaras.

Tik dabar išėjusi pensijon 
našlė nori nusipirkti grąžą pel
ningą namą ir ieško nuo 50 me
tų ir vyresnio pusininko, kuris 
turėtą mašiną, sugebėtą tvar-GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS;!

| ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų las-;b 
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa-!;, - 
žjstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-pi
su užsakvmus siusti su 58.00 apmokėjimu — JIB LABO-:: Į pigesni mokesčiai ir geresnis 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero. III. 60650. JIB. oras.
Atstovybė. 2498 Daugail Rd.. Windsor. 12, Ont., Canada. f 
.JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W.
Germanv. Vaistinėse: J & J. 2557 W. 63tli St. ( hieago;
5000 W.‘ 16tk St., Cicere; 4754 S. Wood St.. Chi caro;
2923 N. Milwaukee Avė., 1147 N. Ashland Avė.. Chicago
ir kitur. * (49)

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
Tograma 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

kyti namus ir nebūtą surištas ną. Perduodama: Vėliausitj 
su šeima. pasaulinių žinių santrauka

r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka. 

Biznio reikalais kreiptis ’ 
Atsakysiu j kiekvieną rimtą i Baltic Florists trėh’u ir dovs 

pasiūlymą. Rašyti Keleivio ad-inų krautuvą. 502 E. Broad 
resu. pažymint ant voko “Naš- way, So. Rostore. Telefo 
lei“ nas A N 8-0489. Ten gauna

mas ir Keleivia. t

Galima išvažiuoti ir kitur, kur

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus aplr pasaulinius ir lietuviškuosius 
Įvykius, deda daug ir Įdomiu nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsą visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite Įdomią skaitytoją laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusią pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
’ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dina mišk mūsą iš
eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbiu bei idė jų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir tiiroa už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 

A d r e ą a s :
7722 George Street. LaSalle-Montreal. 690. (įuebec. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 mėly tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—Aidžiausia BeMą fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligeje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbas pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris so puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gau+i Įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo >100.00 iki 810.0OC.0C.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrr.udą — En. 
dovnuent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
šukėtojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams iabai pigią TERM 
apdraudą: už f 1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTAL1 APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuvišką 
klubą ir draugiją nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 j metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių koionijų. Kreip«itės 
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas. Jeigu 
paraėysite:
Lithuanian AIHanee of America
807 Wsst 30th Street, Nėr York. N.Y. 10001
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Vietines žinios
w*****#*******************^ Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Bostono skyrius Į 

gruodžio 31 d. savo namuose (484 E. 4th St. So. Bostone)
ruošia

<*
GIEDRĖS KAUKAITĖS IR GYČIO TRINKŪNO 

KONCERTO NEBUS

Gana iNAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ 

Menine programą atliks
į solistas B. POVILAVIČIUS ir komp. J. GAIDELIS 
I Pradžia 9:30 vai. vakare Dalyvavimas porai $22.00

N .. r i u- n v i • Užsirašyti iki š. m. gruodžio 20 d.
Nenumatytom aplinkybėm susidėjus, G. Kaukaite ir

G. Trinkūnas turi grįžti į Lietuvą atneščiau, negu buvo Pas J- Dačį, tel. 288-9066 ir A. Griauzdę, tel. 269-0365 

suplanuota, todėl jų koncertas gruodžio 17 d. Braintree ; 
mokykloje atšaukiamas.

Koncertui Ruošti Komitetas

E=j

nereikalingai eikvoti kurui alyvą

STASĖ ir JURGIS GIMBUTAI iš Arlingtono linki savo

geriesiems pažįstamiems linksmu Kalėdų švenčių ir 

laimingų Naujųjų Metų.

Vieton tradicinių atviručių siunčia $15.00 ’’Keleivio“t
pašto išlaidoms.

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname savo 

draugus ir bičiulius ir linkime jiems geriausios sėkmės.

Nora ir Aleksandras Griauzdės

So. Boston, Mass.

v

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

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

LIETUVIŠKI PIETŪS

(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.ILL.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

K

ZE 3L

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

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

10 metų garantija.

Savybės :
Produk tingumas 

Grožis 
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Jik
CITGO

Paskutine modernaus alvva šildymo naujiena riTrn lUATir*

FORTŪNA FUEL Co. ™G0LS
Alvva šildvmo specialistai

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

Skambinti — Boston: 4361204, Se. Shore: 773-4949

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St.

VVORCESTER, MASS.

Tel. SVV 8 2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorcea-

terio į Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kal

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

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

Vedėja B. Sviklienė

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Senas parvirsta ir negir
tas.

Elood Sųuare 
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
62b EAST ’BR()ADWA1
SOUTH BOSTON, MASS. 
lELEFONAS AN 8-4148 

Bsuj&itun Alvore Dažai 
Topieros Sienoms

Stiklai Langams 
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys plumberiama 
Vienirie daikta*

tfefceitvB <*•>* a <
Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. bonovan 
l)r. J. Pašakarnio

J P t D I N I S 
£ OPTOMETRISTAS 
j Valandos:
įi nuo ų vai rvto iki 5 vai. vak 
jį Trečiadieniais nenriimama 
j 44? BROADVVAY 
J South Boston. Mass

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
49 Church Street 

E. Miiton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, rtm.in 
to ir proįekta’-imo darbus ii Įsu
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675 I
:: TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

^ee^ee*ee**re***************************** **<♦♦****♦**♦****♦**#  *******

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos.

A. J. NAMAKSY .
;> Real Estate & Insurance ;1 

j 321 Country Club Rd. •! 
;jNewton Centre, Mass. 02159; •

Tel. 332-2645

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU, Brocnton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

E. KARDELIENĖS DAINŲ 

PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347 
Tiesiai iš VVorcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. Į 
tinės gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že-Į Prekės parduodamos nužė
ri) omis kainomis. Be to, siunčia-' mintomis kainomis, 
me maistą, pinigus ir galite už- Galima užsisakyti rublių 

certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

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

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitu* Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKU A VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit 4 lietuviška vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pnann.

•82 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v» ifekvnn šventadienius ir sekai, 

^jooooaoooaooooeeoeaoeooeeeeososeooooososoco^

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

.jn«w
□ Krosniesjaptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo ‘sąlygos H □ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662;:-
-K

South Boston Savings Bank
ALFRED VV. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 Wcst Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

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 9 vai. rvto iki 12 vai. dienos.

už nemažesnius kaip $1,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27'7 pelno)

už visus kitus indėlius moka

6%

S2%
4

Trans-Atlantic TraveI Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia v i s ų 1 ė k t u v ų 
bilietai (International and Domestic Air Tiekets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

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

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

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Z Bankas veikia 109-tuosius melus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.
I šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

* Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

( virš $271,000.000 $ 

i

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais

9— 5
8—12

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

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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