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Šitos sovietų skriaudęs 
negalima pamiršti

"The New York Times“ dienraštis Vasario 16 proga 

garsiai priminė pasauliui sovietų okupaciją Lietuvoje.

Vienas Įtakingiausių dien. vos trumpų bangų translia- 
raščių "The New York Ti- cijose pasažas apie "laimin- 
mes“, turis kelis milionus gą gyvenimą" rusų okupuo- 
skaitytojų. vasario 16 d. lai- toje Lietuvoje ir kitose Pa- 
doje vieną iš savo vedamųjų baltijo respublikose.
pavadino "Baltijos valsty-; ______ __
bės“. Jame primenama, kad
prieš 55 metus vasario 16 d. Kissingeris ir vėl
Lietuvos Taryba Vilniuje
paskelbė atstatanti nepri- gastroliuoja
klausomą Lietuvą ir kad tą; ., v. .. ,. i • • Prezidento Nixono i>eai-,sukaktį minės viso laisvojo. natarėia* dr H. Kis-'
pasaulio lietuviai ir nežino-; .! J " . ,
1 , ... ,. . . c. singeris pastaruoju metu bumas skaičius lietuvių Sovie- fe. 1 .? c, i t • 1 vo pirmasis amerikiečių ą\e-tu S-gos okupuotoje Lietu-, .. * . . A“ . » - J eias Siaurės \ ietnamo sosti-

Vietnamo taikė gimsta 
kariams vis dar mirštant

Susirėmimų skaičius fronte nemažėja. Pašautas net 

Tarptautinės komisijos helikopteris. Tik belaisviai grąži

nami pagal susitarimą.

\ ietnamo taika daug grei-į veiksmus sustabdanti, taip 
į viau gimė popieriuje, negu j)aĮ nelabai griežtai tu susi
ima ro lauke. Nors sudarytos I ta, inn, laikosi. Trijų savai- 
Taiptautinė ir keturių ka-

! riavusiu taikai vykdyti ir
j prižiūrėti komisijos ir pa- 
! skirstyti po numatytas vie
toves stebėto iai, bet

vi
karo

1 vių laikotarpy jos aviacija
Į esą n’i atlikusi net apie 200
bombardavimu. Tuos veiks- *
mus Saigomis vadina gyni- 

i mosi veiksmais prieš nesi-

voje

. veiksniai dar vistiez vyksta i liaujančius komunistu puoli 
•Chicagos Lietuvių Tarybos delegacija pas Chicagos burmistrą Kichard J. Daley. Vasario G diena j tai kiek sumažėjusioje, tai J 
burmistras pasirašė proklamaciją, skelbiančia Vasario 16-tąją Lietuvos Nepriklausomybės Die- j vėl didėjančioje apimtyje. ’ Oficialiai Sai°ono Hano 
na. Iš kairės; dešinę: Vladas šoliūnas. Chicagos Lietuvių Tarybos iždininkas. Antanas Švitra, fi
nansų sekretorius, Irena Blinstrubienė. ALT reikalų vedėja. Lietuvos generalinė konsule Juzė 
Daužvardienė. Juozas Skorubskas, iždo globėjas, ir burmistras Richard J. Daley Proklamacijos 
pasirašymo proga burmistrui buvo įteiktas medi nis stilizuotas lietuviškas kryžius.

Nuotrauka V. Noreikos

Skelbiama, kad nuo sau-, taus h" Viet Congo atstovai 
šio 28 d. ligi šiol komunistai bendrai reikalauja visus ka- 
yra sulaužę paliaubas 3,700 io veiksmus sustabdvti, bet

nėje Hanojuje, o be to, lan-
šių dienu "realistams“,! “y Kinijoje. Japonijoje ir

rašo laikraštis, šitos, kaip iri Kituose Azrjos kraštuose.----------------------------------------------------------------------
panašios Latvijos ir Estijos ' Kissingerio kelionės yra. , . __
sukakties minėjimas gali at-i visada susijusios su didelė? llUVertuiUS, biulo nebemoketl
rodvti grynai teorinis ir net svarbos politiniais sprendi- . e . . .
juokingas, nes Baltijos vals-. mais. Tokios jos yra buvu- SOVietai pasipelne Ūkininkam pašalpų

Vliko pirmininkas 
išvyko Europon

kartų, taigi susirėmimų bū
na apie 160 per dieną. Va- 

! dinamosios "taikos“ metu, 
•kaip praneša Saigono vy- 
riausvbė, jau yra žuvę 7.018

atrodo, tarsi fronte kariau- 
iantieji daliniai nei Pietų 
Vietnamo ir nei komunistų 
valdžių neklauso. Greičiau
sia. viešai kalbama viena, o

tybės jau seniai yra raudo-! sios ir ši kartą, 
nosibs aiufijos okupuotos ir Sakoma, kad Hanojuje
prievarta Įjungtos į Sovietų, j-g tyrinėj-ęs šiaurės Vietna-; biliona ir 200 milionų 
Sąjungą. , mo pokarinio atstatymo ga.

_ , „ .. L , limvbes. Atrodo, kad šiau-
Bet tie įealistai rės Vietnamą būtu linkusios

ningai nenor, žinoti, kad atgtatvti Jungtinės Ameri. 
laisvės ir nepriklausomybes; j.os Valstybės, kaip jos yra 
troškimas visų.tų trijų vals-; stačiusios ir sugriautą Va- 
tybjų gyventojų daugumos; karų Vokietiją, žinoma, tai 
širdyse ir daoar tebedega., jaUg priklausvs nuo kongre- 
Kaip pavyzdžius, laikraštis; so nuotaikos, kurio dalis vra
sumini Romo Kalantos su- f k- • h •« • č- : „ , .. ... 4_ • tokiai įaociaiyoei pnesin- neko negali pirkti, ns tenai
sidegmimą. tukstanciu jau-,ga & 1 J
nimo demonstracijas Kauno,
gatvėse ir 17,000 Lietuvos’ YPač daug reikšmės pri- 
Romos kataliku peticija i skinama Kissingerio vizitu:
Jungtiniu Tautų generali-; Kinijoje, kur jis kalbėjosi 

ne tik su Kinijos premjeru 
Chou En-lai, ir kitais parei- 

dienraštis, gūnais. bet ir su pačia komu- 
galimybės Baltijos valsty- į nistų partijos galva ir ”tau- 
bėms atgauti nepriklauso- i tos tėvu" Mao Tse-tungu. 
mybę nėra šviesios, bet So-j . Sakoma, kad siais pasita- 
vietu Sąjungos Įvykdytas ši-' rimais^ mainais už taiką In
tų trijų laisvų respublikų už- dokinijoje JAI nori su ko- 
kariavimas ir panaikinimas' munistine Kinija užmegzti 
yra vienas iš tokių didžiosios! normalius diplomatinius' publikonų vado Šcotto drau 
valstybės padalytų neteisin- • santykius, kurių iki šiol ne- 
gumų savo mažiems kaimv-' buvo.

Pernai Sov ietų 
JAV-se nupirko

rių. Kol kas ji teimokėj 
$300 milionų. Kadangi 
bas doleris buvo nupiginta 
10
ne Kaina supu 
jais sumokė 
dallĮ. Tuo 
dirbs“ apie S100 milionų.

nams sekretoriui.

Aišku, sako

komunistų ir 1,218 
vietnamiečių, 5,588 
vietnamiečiai buvę sužeisti 

j i ir 913 dingę be žinios.

pietų i slaptai įsakoma kita. Kiek- 
pietų viena pusė šiuo paskutiniu 

besibaigiančio karo laiko
tarpiu nori praplėsi užimta? 

' sritis ii- geriau isitvirtinti
Sąjunga Prezidentas Xi.\onas pa-Į Vliko pirmininkas dr 

nutraukti K. Valiūnas vasario 9 d.

- - - • kt . Saigonan atvvke Siaurėsi jos naria i sužeisti. Neabe- v < - v - t -1 ... ..ir . 1 Vie namo ir V įet Conpo tai
kos priežiūros komisijų na- 

vra apgyvendinti Tan 
ietnamo avi- 

pietu viet
namiečiu policijos labai sau
godami, Prie iu nem ileidžia- 
mi iokie vakariečių žurna
listai. ir grasinama nušauti 
kiekviena, kin is tik prisiar
tins prie tos komumVu at
stovu bm aipės. Tai daroma 
neva dėl pačiu komunistų 
atstovu saugumo, bet iš tik
ruiu nenorima j’iems leisti 
varvti savo prona<randa ko
kiam nors narėiškimais sen- 

jsaeiiu ieškančiai spaudai. 
Vienas tikrai apčiuooia- 

mas taiko? vvkdvmo faktas 
vra belaisviu pažinimas. 
Gana daug amerikiečiu be
laisviu iau parvežta namo. 
Jie p’a sutinkami labai šiltai 
ne tik savo artimuiu bet ir 
vakJžios atstovu. Kol kas 
o-fiže belaisviai vengia bet 

} kokiu viešu pareiškimu api? 
j gyvenimo salynas komunis- 
I tu nelaisvėje. Nenorima to.

Kovo 1 d. Sovietų Sąjun- ,kiais ie-zinti
i,, „raidės komunistu " ^trukdyt, vvs-

kais. Per tą laiką jiems bu- kas Jurgis Valaitis
G . tai sovietai dar piges-l vo išmokėta daugiau nei 48 Tautos Fondo pirminin-; jojama, kad helikopteri pa- 
kaina supirks dolerius iri bilionai dolerių. įkas protonotaras Jonas;šovė Viet Congo partizanai.

s likusią skolos Ckininkams. kurie sutiko• Baisūnas vasario 10 d išvy-; bet to įvykio kaltininkų ofi-
būdu jie "už- savo žemės dali laikvti neuž-' j0 » fVpak li.O i i A n? b " ‘ “!“anoT-.?^į aciios bazele ir nū
8100 miliniui buvQ ___ : Australijoj. Pakeliui i Aust-, komisijoje dalyvaulantien~_____ ,

apsėto ploto "derliu
neKO negali pilKtl, ps tenai i tik,.J,,-; lil valdžia mnkė- “'""'-'.I'--'' v.u.K v.«*,v ,auu..
visiškai nevertinamas, bet ;o nustatyta kaina ^ysis N. Zelandijoje. Kelio-, Pietų Vietnamo vyriausy-
jeigu, pav., turistams So-vie-į įūdu buvo Palaikomos že- nėje užtl?ks nemažiau kaipįbė, nors ir pasirašė paliaubų..................... . . i būdu buvo palaikomo

reikia rublių, tai da- mės ūkio gaminių kaino 
bar jie už doleri tegaus tik įo daugiausia pasipelnė tik

Gi V Q TYA? Lrrtc o L-if 010 1 i i • i -i * • i •

p; tris savaites. 
l'i Pirmininkui išvykus,

sutarti ir paskelbė karo

kapeikos, arba. kitais į stambieji žemvaldžiai, kuriu 
žodžiais, už-nieko nevertą vjs daugėja. y ka. Petį as Minkunas.
užsienvje rubli turės mokė-į Kongrese’dėl to dar bus 
ti $1 34 centus.

Naudinga draugauti 
su įtakingais

Grupės artimu senato res-

\Nukrito sovietų
karštu ginču nes ūkininkai fondtt naudojo-lektUVUS

i »- z
nenorės atsižadėti veltui 

; gaunamų pinigų.

i Uždarė didelę 
pieninę

gų pastangomis vienas Phi-; 
Iadelphijos statybininkas p

\ henri rovė. ku-1
teikė pieną ir!

s. užsidarė, i

dis, pasiekiąs milionus skai- dinti didesni politini vaid- n^- ne.2r^ kitų. Pagal valdžios bininku 
tytojų, mus yra tikrai labai menj\ ~ ‘ sąskaitybos Įstaigos teigimą, į Bendrov

darbo 650 dar- i

pasilinksminimams i Čekoslovakijoje Prahos 
i aerodrome nukrito iš Mask-

Ne naujiena, kad daibf*ivog atsklidęs sovietu kelei- 
uniju vadovybėse yra vi?o-ivinis lėktuvas. Lėktuvas už- 
kio šlamšto, kuris pelnosi i?įsidegė ir sulūžo i kelias da- 
daibinmku sudėtų pinigu. ! Hs> Buvo mariOma. kad žuvo

Seniausia ir beveik pati .. Slf'mis .dlen0^s PaaLsk^ j apie pora šimtų žmonių, bet
idžioii Mass. valstijoje, ka(. U(-‘no> " ’ • • ?.a,1.ų| aiškėja, kad esą žuvę tiktai 

. . .... , , ’ (daugiausia portonkiecių on kpi^a-n,poi
negru) unijos vadovybė uni-

; jos lėšas naudojo savo as-
' meniškiems reikalams. Teis

i apie <80 keleivių.

Sov. S-goje prasidės
mo atsakom/ben pa’raukui ^omunįstų sijojimas 

s teisėjas, i . j j. . , ! ta’jie vra net buvęs
nautojai tu-: „,)v„katas kiti nanasusreikšmingas. Čia tenka pa-j

stebėti, kad ir kita JAV bei ė riigvajuie Idimėio 
kitų kraštų spauda Lietuvos 
okupacijos nepamiršo ir Va- kariai 
sario 16 d. proga mūsų tau-,
tos tragediją priminė savo' Urugvajus, buvusi payvz- atidėta 
skaitytojams. Pridėjus gu-l dingiausia Pietų Amerikos 
bernatorių, miestų majorų, demokratinė respublika, pa. 
kongresmanų ir senatorių, skutiniaisiais metais išgyve- 
bei Valstybės depaitamento ua didelę
Liefuvos nepriklausomybės spręsdama , ...
paskelbimo sukakties progai venimo naujas problemas. ' dėjimo priežastį 
pasakytus žodžius gauname ; Kaip visur, tokiomi
didi baisa, kalbanti Lietuvos gomis Įsikiša genero 
laisvės reikalu i pasaulio są-! padarė ir Urugvajau? 
žinę ir nustelbianti sovietų kariai. FoiTnaliai vis-i
skleidžiama melą. Kas paliko taip. kaip buvę, . _

bet didelę dali konstitucijos JAV susitarė su Kuba lėk- New Yorke mirė 82 metų , ..... . . . nrn - ....
įsiėmė tuvų grobikų grąžinimo rei- amžiaus Frank Costello, ku-; Reikia laukti, kad dėl do- biliai atitinka oio tai.< ap

jo sąlygos neatitinka teisi
nius reikalavimus,

■ Bražinskų byla vėl

rėio uniją, ii jie buvo išrei 
kalave geresnius atlygini
mus Kitų panašiu bendro- išbandė
viu tarnauo.-ai unijų netu- 
■ ėjo. ir ju stlveinimaj buvo ,na„jtfs
maaesm. Bendroves duome-, korteliui ir tu., būdu bos pa-1 ?;
nimis. jai kiekvienas tarnau.1 Sovietų Sąjunga, bekalbe . ,. . .. . ! si

I "darbo žmonių gynėjai“. ‘goję prasidės komunistų į 
'partijos nariu kortelių pa-! tanČ-io belaisviais pasikeiti-

Vasario 13 d. Ankaros a-, - , - . - . .
pygardos teismas Prano jr!toias Per savaitę atsieinąs, dama apie taiką ir ginklų

krize ' sunkiai'Algirdo Bražinskų byla vėli?50 negu kitoms,gamybos sumažinimą, šiom
pasikeitusio gv-i atidėjo kovo 22 dienai.' Ati- panaąoim. bendrovėms. Dėl i dienom išbandė « naujas 
pa..i eiu.io g\ į a-;;Tvir i to si bendrovė nepajėgė pie-' tarpkontinenunes ICBM ra-

ta, pu komunistai 
dosnūs“ i»- Kissin- 

juje
jiropa paleido net pora de- 
imčiu amerikiečiu belaisvių 

i daugiau, negu numatyta.
Belaisviais pasikeitimas 

vyksta ir tarp Saigono ir ko
munistu. Čia tų belaisviu y- 
ra tūkstančiai. Komunijai 

automobilių bend-; savo belaisvius taip šiltai 
s nubaudė $7 mi-! nesutinka, nes. jų požiūriu, 

kad buvo su-; patekti i nelaisvę nėra gar
binga: nelaisvėn patenką 
tik tie. kurie neįvykdė savo 
uždavinio. Juk ir Stalino 
laikais daugelis iš Antrojo 
karo grįžusiu rusu beleisvių 
buvo išvaryti i Sibirą.

I keitimas. Vra aišku, kad išjm()- Tuo 
j 1 i su puse miliono narių . y™ , dosnūs-n- Kissm
Ina daug nebegaus naujų;Seno a s, a"!wn10 Ha!"’-'1!'

alinti iš partijos.

Fordo bendrovę 
i nubaudė S7 mil.iOVietll

i teiktos neteisingos žinios: 
' buvo pranešta, kad automo-

Tai ypač naudinga šiuo numatytos valdžios pa 
metu, kai sovietu propagan- kariai. Dabar nuo iu malo- 
da tokiu sukakčių proga ne- n^s priklausys civilinė val- 
paprastai pagausina Mask-'^^Ia-

. kalu. Manoma, kad šis su-; ri laika buvęs Mafijos geng-; le™> nuvertinimo pakils kai >augos ieikaia\imu>, < i 
mirminin kurių iš užsienio Įvežamų tikrųjų Jie nebuvo patikrin

ti.
sitarimas gerokai sumažins sterių ministru
oro piratų veiklą j ku“. prekių kainos. i
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Estijos nepriklausomybės 
šventė

Estija — pati mažoji Pabaltijo valstybė, nes ir jos 
teritorija, ir gyventojų skaičius (tik kiek per 1 mil.) yra 
mažesnis negu Latvijos ir Lietuvos, bet jos likimas toks 
pat, kaip ir viso Pabaltijo, lr ji ilgai nešė rusų jungą, po 
laimiojo pasaulinio karo tapo nepriklausoma, po 22 metų 
vėl okupuota ir jėga Įjungta i Sovietų Sąjungą. Tą naują 
jungą Estija tebeneša ir šiandien.

Po 1917 m. irisų revoliucijos Rusijos laikinoji vyriau
sybė patvirtino naują savivaldybių Įstatymą. Juo remda
masi. 1917 m. liepos 15 d. Taline susirinko Estų šalies
taryba, kuri. po spalio revoliucijos matydama artėjanti 1 kalba, tapo Lietuvos kalba. Mes su gilia pagarba minime 
komunistų pavojų. 1917 m. spalio 28 d. pasiskelbė šalies Į lietuvių aukas ir pasišventimą, 
valdžia ligi Steigiamojo susirinkimo sušaukimo. Šita ta

Lietuvos atstovo J. Kajecko 
žodis

Kalba, pasakyta 1973 m. vasario 11d. surengtame Lietu
vių - Amerikiečių Draugijos Vasario 16 dienos minėjime 

VVashingtono viešbutyje

šiemet, kaip ir kiekvienais metais panašia proga, su
sirinkome paminėti Vasario 16 dienos šventės.

1918 m. vasario 16 d. buvo paskelbtas Lietuvos ne
priklausomybės atstatymas. Iš pagrindų pakeistas Lietu
vos likimas. Lietuvis tapo savo namų šeimininku. Lietuvių

SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS PAREIŠKIMAS 
VISUOMENEI

valstybės dabar, nes užuot
< kontroliavusios masinį prie- 
1 auglį, jį dar skatina ir remia
gausias šeimas. Thi aiškus yuo pj,.mosjos Lietuvos o-į vių tremtinių grąžinimo su- 
ruošimas^karui. Tuo poziu- kupacijos dienos, per dau-'stabdymą, tiems tremtiniam 

giau kajp metų, Ameri-!šelpti organizacijų sudary- 
kos lietuviai veda kovą už į mą bei jų Į JAV Įsileidimą; 
savo tėvų ir protėvių krašto-JAV kongreso Lietuvos oku-
- Lietuvos išlaisvinimą Pac«os išt-vrim« ir ',an' 

bolševikų Rusijos vergijos.. Veikdama jAV-se. Ame- 
Tai kova. konsoliduoti visų,,.ikos Tarvba. kaip

riu nei Indija, nei Kinija ir 
nei SSSR neparodo rimto 
taikios ateities planavimo.

ryba 1918 m. vasario 24 d. ir paskelbė Estijos nepriklau- Sovietų Sąjunga 1940 metų okupacija pakirto Lie-
somybės manifestą. Vyriausia valdžia buvo perduota Gel- • tuvos suvereninių teisiy vykdymą. Sekė deportacijos. Jų 
bėjimo komitetui su ministru pirmininku K. Paetsu prieš- i auM skaičius nesiliauja didėjęs.
aky. Jai reikėjo sunkiai kovoti, kol iš krašto buvo išvary- . . .. ......
tos svetimos kariuomenės ir sutramdytas komunistinis! Piaeitieji metai buvo gausūs laisvės siekimu, pav
gaivalas.. Romo Kalantos susideginimas, Kauno demonstracijų au-

Lyginant atskirų valsty
bių gyventoju tankumą, pa
prastai skaičiai nurodo, kiek 
gyventojų tenka vienam 
kvadratiniam kilometrui ar 
myliai visos krašto teritori
jos. Bet tokia statistika ne
pasako. kiek žmonių gyve
na ant naudojamas žemės 
vieneto. Taip pat žemė nėra 
lygi žemei; svarbu kritulių 
kiekis, jų paskii-stymas, trę
šimas. žemės ūkio technika, 
krašto pramonė, prekyba, 
žemės turtai ir kt. Kiekvie
name krašte gyventojų prie
augliui yra riba, ir norint 
tikros taikos, žmonija pir
moje eilėje turi pagalvoti a- 
pie savo prieauglio kontrolę.

3. Ideologinė valstybės 
santvarka leidžia spręsti ir 
apie jos patikimumą sudary
tu sutarčių vykdymo atveju. 
Berlyno kongreso metu 1878 
m. sudarvta anglo B. Disra- 

' eli sutartis su caristine Rusi
ja garantavo tarp tų dviejų

patriotinių Amerikos lietu- i Amerikos piliečių organiza. 
vių politinių ir labdaros or-Į cJja> vadovauja visai Lietu-
gamzacijų buvo sudaryta- vos Įaisvinimo veiklai šiame 
Amenkos Lietuvių Taryba. Į reagUOdama i politi-

D * i ,• j * nius i vykius, liečiančius Lie- Per tuos kelis desimtme- . •, 7» t • 4 • m tuvos reikalus,cius Amerikos Lietuvių Ta- 
rvba atliko visą eilę svarbių!
darbu. kain. naudžiui, iš , Vls? y.klos laiką
gavimą iš JAV prezidento! A1me"k“s.L,atuv,‘\Tal7'ba 

1 • glaudžiai bendradaibiavo su
^oosevelto Lietuvos okupa- j Vyriausiu Lietuvos Išlaisvi- 
cijos nepripažinimo ir to ne-! nimo Komitetu, finansiniai

valstybių beveik šimto metų ... . . . , ,
taika, bet Chamberlaino su- PaleL=k”"a> '‘einamo kiau
tartis su Hitleriu Miunchene sim.V < ta,ka * kul?atka!’

ui . . na ) ne pagreitino, bet uz-teisgvveno keletą menesio,:, ,T. f & ,- i • . i tęsė Vietnamo karą.ne’ Hitleris negalvoto apie, Y *

iniais kra
tais sudarytos sutartys

, kos ir peticijos, siekiančios religinės laisvės, prasiveržė 
Tik 1919 m. balandžio 23 d. tebuvo sušauktas Stei H viešumą. Tokie Įvykiai atkreipė viso pasaulio dėmesį, 

giamasis susirinkimas, kuris tų metų gegužės 19 d. priėmė ! Tai pabrėžė ir man Valstybės sekretorius savo sveikinime 
nepriklausomybės deklaraciją, o 1920 m. birželio 15 d. — i H* sakydamas, kad ...Mes ypačiai žinome lie- 
konstituciją. Tik tais metais Estijai pavyko visiškai išva- • tuvių tautos norą turėti val>tybinė> nepriklausomybės gy- 
ryti lauk svetimųjų kariuomenes ir pradėti nepriklauso- ’ venimą savo tėvynėje .
mai nuo kitu savo krašta tvarkvti. I• Lietuva šiandieną yra tarptautinio pobūdžio pavojų 

1939 m. rugsėjo 28 d. Estija buvo priversta pasira-; L5vakarėse- Vidu> ~ aukll skaičius "liauja didėjęs.
syti su Sovietų Sąjunga savitarpinės pagalbos sutartį ir įsi. = Tarptautinil) ivykiu raid, šįandieną lemia nebe dvi/ 
leisti raudonosios armijos dalintus 1940 m. birželio 16 d. bgt keUs ,ybiu deda pastangas
Maskva .teikė ultimatumą ir kitos dienos rytą sovietų ka-, ik,.inti status Europoie. Posėdžiai Helsinky-
nuomenė peržengė Estuos sieną ir greitai okupavo visą. dari Lietuvoje rusinimo tendenci-'
kraštą Maskva .sake sudaryt, vynausybę ,s nurodytų as- Jos tebimos ne tik vietos gyventojy. bet ir £>?^Xartvs v,.a
menų. liepos 4 lo d. vykdyt, vadinamojo Liaudies seimo, Lj lankančiu asme„ų. Lietuviu tauta išstatyta nuola, "’LkSoTO^erttoT^e^
rink, mus paskelbt,.sov, etinę respubliką trnutari, jstot.; tiniam" pavojam^r bandymams. mTdtotori^A v e v , m

į Sovietų Sąjungą (tai įvyko rugpiucio 6 d.). | __“y,.” , ,.. Amerikos Įtakos sferą, leido

Dripažinimo pakartojimą po 
io sekusių prezidentų: Vo
kietijoje po Antrojo pasau
linio karo atsiradusių lietu-į Lietuvus laisvinimo dar

bas artimiausioje ateityje 
gali ieiti i naują fazę ir Į- 

, ■ gauti kitokios formos. JAV
.1\_^au^?J?a jr kitų Vakarų kraštų santv-

G?1?.0?1 dėl J° siūlymo uzsitę-s gu Sovietų Sąjunga vys- 
se iki l.o8m.. ir dėl susilp-Į tvmasis. Europos Saugumo 
nmto prezidento autonteto! konferencijos šaukimas ver- 
Chnjsciov a& isdiįso nuslo- į ^ja mus jr toliau su nemažes- 
pmti V engi įjos sukilimą. į nju budrumu sekti besikei-

Taip pat neseni senatorių i ^^u sąlygų linkmę ir, 
-.i..xr:_4.____ i.i_„~ikiek jėgos leidžia, stengtis

ir kitomis priemonėmis rem- 
dama jo veiklą.

pavojams
laikvsis tik tol. kol bus jiems

Tr . L . - j-, - v ' Sovietų Sąjunga sulaužė iškilmingus pasižadėjimus naudingos. Antra vertus
Kaip matome, visa tai dėjosi beveik tomis paicomis gerbti Lietuvos nepriklausomybę ir jos teritorijos nelie- JAV taip pat atsisakė mora- 

dienomis ir aplinkybėmis, kaip ir Lietuvoje. Tokie pat bu- . čjamybę. Ji pavergė Lietuvą. Pasigailėjimo ji jokio ne- linio principo tarptautiniųo- 
vo ir tolimesni Įvykiai: tūkstančių žmonių deportacijos i; parod£ Pagrindinės Žmogaus teisės ir laisvės sutrempia- se santykiuose ir perėjo prie 
vergų stovyklas, vokiečių okupacija ir po jos antroji so- ‘ , realinės politikos.

t Antra vertus, Deano A- 
chesono neatsargus pareiški-1 
mas. kad Korėja neieina i

užkirsti kelia Lietuvos oku
pacijai įteisinti. Nereikia 
nei aiškinti, kad tai iš mū
sų pareikalaus visų jėgų 
konsolidacijom.

Savo veiklai, taip pat Vli- 
i ko piniginei paramai lėšų A- 
merikos Lietuviu Taryba su-Stahnui pagalvoti, kad jis., , ..- v*- • i kaupdavo Vasario 16 dienosrgo gali užgrobti visai T - A -

Korėją.
be vargo gali užgrobti visą) Nepriklausomybfe-

Johnas Fosteris Dulles
, .. , . x - i- • i t x •• i -• i-----  - padarė keletą klaidinančiųvietų okupac,ja kun tebesitęsia hg, šiol. Ir toj, okupacija • ■ - įarptautiniu pareiškimu, ku-

vra tokia pat. kaip Lietuvoje. Estai visaip jai pnesmasi. j Bet Lietuva tebėra gyva. Ji de jure tebeegzistuoja. 4. Vidaus padėtis gali su- rių vjenas privedė prie Sue- 
bet Estija jau daugiau surusinta, negu Lietuva. į Daugelis Vakarų valstybių su JAV imtinai — nepripažįs- Samdyti kitas valstybes gro- zoe konflikto.

’ * * i ta Lietuvai užkarto okupacijos jungo. Tai Įprasmina mūsų ^imo politikai. SSSR ekono-
Kaip jau minėta, vasario 24 d. estai laisvajame pašau- Vasario 16 dienos minėjimą ir mus sustiprina. Be atvan- mima1 n tautiniai sunkumai Tokie neapgalvoti ameri- 

lv iškilmingai minės Estijos nepriklausomybės paskelbi- o0S veiktina. kad Lietuva nepriklausomybe atgautu. ga 1 PaskatintĮ Kiniją karan kiečiu pasisakymai bandomi
sukakti. Nors okupuotoje Estijoje tą Įvyki; - - - senoms sąskaitoms suvesti. užsieniečių, ypač anglų, pa-

šviesesnės Lietuvos ateities, mes su ;.rnen oje įkeltos tuo pa- aj=kinti kvailumu, naivumu 
ciu momentu nausės mies- jr neišmanymu, bet tiksliau

mo oo metų sukakti. Nors okupuotoje Estijoje tą įvyki; senoms sąs eitoms
minėti draudžiama, bet užsienyje iš estų krūtinių vistiek ' Kovodami dėl
laisvai skambės Estijos himno žodžiai, išsakantieji jų tė- dėkingumu branginame ir Įvertiname JAV vyriausybės, ųjocp’.
— ----- -i.. ; gubernatorių, kongreso narių bei gyventojų palankią Lie- tetaose :r kariškuos dali tai but-U Pavaf^ntl. nesubren-

tuvai laikvąpnn : . Kar^«uose rtaii- dimu ir nerūpestingumu, y-
| yse ą. niuose gali paskatinti SSSR pa^ kada jie kalba Ameri-

Ypač su dėkingumu mes prisimename JAV preziden-; P rika U ^~,^os Bau<3ies va^u. nors te-
, to Nixono žodžius, kuriuos-jis pasakė 1973.1. 20 d. inau- į ‘ ! atstovauja tiktai mažai savo

vnės ir laisvės meile:

/

Mano tėvyne, tu, mano laime ir džiaugsme! 
Taip miela tu man visados.
Nerandu niekur, kur tik beieškau 
Plačiam pasauly visam,
Kad būtų man kas nors taip miela,
Kaip tu, mano brangioji tėvyne!
Tu priglaudei mane 
Ir ten išauginai.
Dėkosiu tau visada.
Lig mirties tau būsiu ištikimas. 
Brangiausia man tebesi,
Mieloji mano tėvyne!

Tesaugo Dievas tave,
Tu. mano brangioji tėvyne.
Ir laimina visur 
Tavuosius takelius.
Brangioji mano tėvyne!

guracijos proga. Jie skamba taip: • c a™ valstijos rinkimu (5%?) 1P5. Amerikiečiu politiku , J - - • \ -i J______, x- • ‘ i . dar mažesnei visu Amerikos
”Me» stipriai remsime principą, kad joks’ kraštas ne

turi teisės jėga primesti savo valios ar savo valdžios ki
tam.“

Tad, apsišarvavę kantrybe, tikėkime, kad. vieningai 
ir ryžtingai veikiant, išauš išsiilgta diena, kada Lietuva 
vėl bus laisva.

Vasario 16 dienos minėjimas tebūnie mums to tikėji
mo didingu sustiprinimu.

-

Taika, bet ar ilgai?
Sveikiname kaimynus estus jų tautinės šventės proga, i I

neapgalvoti pasisakymai už 
■siėnio politikos klausimais
gali turėti neigiamų rezulta-! Pranašaati nžra lengva. 
tų. Daugelis senatorių n ori. t,--z. _ r kad Amerikos prezidentas. 17,6 G-.Wadi,ngtonas 
kaip Anglijos karalius pranašavo tarną uz kelių sa-

Linkime jiems nepalūžti, siekiant savo krašto laisvės. Stip
rinkime bendrus ryšius, nes visų mūsų likimas tas pats: 
bus laisva Estija, tokia bus ir Lietuva, ir atvirkščiai.

Elagu vaba Eesti — Gyvuok laisvoji Estija!

VLIKO SEIMAS BUS 

KANADOJE

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės vadovybei pakvie
tus, siu metu Vliko seimas i- 
vyks giuodžio 1-2 dienomis
Kanadoje. Seime bus pami-l 
nėta ir 30-ji Vliko sukaktis.

Praverstų, kad šiemet sa
vo gyvenvietėse susibūrę 
lietuviai pasistengtų šią su

kaktį paminėti kuo plačiau, 
kad per ją būtų visuotiniau 
išryškintos Lietuvos laisvini
mo pastangos ir priemonės. 
Juk tai mūsų visų reikalas, 
nes bolševikams Vlikas yra 
pagrindinis taikinys, kuri ji 
norėtų sugriauti.

Nixonui atsilankius Kinijoje' tuo tarpu antrojo pasaulinio
ir Sovietų Rusijoje, pradėta 
plačiai rašyti apie gentkar- 
čių taiką ir net apie amžiną
ją taiką.. Bet dabartinė pa
dėtis vistiek sukelia dar 
daug abejonių.

1. Dabartinė tariama tai
ka yra saugojama ne tarpu
savio pasitikėjimo, bet ato-

karo metu niekas nedrįso 
tų ginklų panaudoti ir karo 
veiksmai vyko ir be jų. Atei
ties karai gali aĮ«ieiti taip 
pat ir be atominių bombų, 
todėl tik jomis .pasitikėti 
taikos apsaugai būtų tikrai 
rizikinga. ••<»» >

2. Gyventojų prieauglio 
minių bombų teroro baubo,: staigus ir nekontroliuojamas 
nors atominės bombos beli-, padidėjimas yra pavojinges- 
ko muziejaus eksponatu, ku- nis už atomines bombas. At
idos gal niekad daugiau ne-' įmename, kaip Hitleris iste-j įįį 
bus pavartotos kare. Po pir-' riškai rėkė, kad jam reikia 
mojo pasaulinio karo buvo gyvenimo erdvė! (Lebens-

vies-
patautų. be ne valdytų, jie 
norėtų iš prezidento paverž
ti visą krašto valdžią sau, 
tarsi jie būtų politikos, karo 
ir ekonominiai genijai ar 
moraliniai pranašai. Gaila, 
bet net paskutinių laikų is
torija nepatvirtina jų išpūs
tų pretenzijų. Štai keli pa
vyzdžiai.

Indianos senatorius L. L. 
Ludlou as 1937 metais nore 
jo pravesti konstitucijos pa
pildymą, kad prezidentas 
neturėtų teisės paskelbti ka
ro, o dėl karo reikėtų atsi
klausti visų gyventojų refe
rendumo keliu. Tas jo kvai
las pasiūlymas nepraėjo, bet 
Ludlowo ir jo šalininkų su
keltas sąjūdis leido Hitleriui 
padaryti išvadą, kad JAV 
niekada nestos karan prieš 
Vokietiją. Norėdamas tai
kos, Ludlovvas išprovokavo

| minėjimu metu surinktomis 
aukom. Tai vra per dešimt
mečius nusistovėjusi tradici
ja. Tačiau paskutiniu metu 
atsirado ir daugiau organi
zaci ių. kurios, dažnai dubli- 
kuodamos Amerikos Lietu
viu Taiybos darbą, stengia
si Vasario 16 d. minėjimų 
proga pasirinkti auku savo 
reikalams. Amerikos Lietu
viu Socialdemokratų Sąjun
ga laiko, kad, kol nėra suda
ryta bet kokia tobulesnė Lie
tuvos laisvinimo organizaci
ja, visas Lietuvos laisvinimo 
darbas JAV turi būti ir to- 
liąu vadovaujamas Ameri
kos Lietuvių Tarybos: bet 
koks su Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbu paralelizmai 
yra mūsų vedamai laisvės 
kovai žalingas ir jėgų berei
kalingas skaldymas. Dėl to 
Amerikos Lietuvių Socialde
mokratų Sąjunga kreipiasi 
i visus geros valios lietuvius, 
ragindama ir toliau gausiaimetų tąiną uet daJvvautj Vasarfo jg d N

S.U turėjo karą J rik|a minpjimoo.
metais Britanijos uz- se jr da,.bu pinigingmi5

aukomis remti 4Amerikos 
Lietuvių Taiybos vedamą 
Lietuvos laisvinimo darbą.

Amerikos Lietuvių

pradžią daugelis) Socialdemokratu Sąjungą 
uiaukė atostogau-l

gyventojų daliai.

vaičiu. bet taika Įvyko tiktai 
už septynerių metų. 1792 m. 
Anglijos premjeras Pitt ga
rantavo 15 metų taiką, bet 
po 2 mėnesiu
1870
sienio reikalų ministras 
Granville manė. kad pasau
ly būsią ramu. o karas prasi
dėjo tik už trijų savaičių. 
Pirmojo ir antrojo pasauli
nio karo
politikų sulaukė atostogau 
darni kurortuose. Hitleris ir 
Stalinas sudarė draugišku
mo sutarti, o karas Įvyko 
tarp jų už pusantrų metų.

Todėl ir dabartiniu mo
mentu tikėti ’r tvirtinti, kad 
įžengiame i palaimintą am
žinos taikos erą. kai pasau
lyje yra daug pavergtų tau
tų ir pusiau perpiautų krau
juojančių valstybių, yra per 
daug drąsu ir tiesiog pavo
jinga. Kaikurie sunkumai

Red. pastaba:

Šis pareiškimas yra gau
tas pavėluotai, todėl tik da
bar spausdinamas.

daug rašoma apie ateities 
nuodingų dujų ir bakteriolo-

raum) ir tuo pačiu metu lie-

Imkit ir skaitykit

Kipro Bielinio 
Icnysą

rtRORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsą 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai

| diktatūriniuose kraštuoseA . t v -nr , negali mūsų džiuginti ar už- Ohio senatorius Jo n V | mjffd^j>nes diktatoriai, no- 
Bnckens 19o3 m. sausio ^rėdami nukreipti gyventojų

. . P* vokietėms gimdyti dau-! Įnese pasiūlymą s . dėmesi nuo vidaus trūkumų,
gimus karus. Manyta, kad j giau vaiku, nes jo planams kad prezidento sudalytos su- gan iejstis karo žvgin 
šių cheminių ir bakterinių: reikėjo daugiau kareivių, tartys neturi galios, jeigu jų '

: irinklu erėsmė nadarvsianrt Panašia; do-bJ i»* kaiVurine nenatvirtins senatas su kon- Avė*

Eltos redakcija lauks iš 
mūsų spaudos daugiau dė
mesio sukaktuvininkui.

(E) ! ginklų grėsmė padarysianti | Panašiai elgiasi ir kaikurios nepatvirtins senatas
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NEVV YORK, N.Y. 

Litas

• Jeigu dabar gyventu Vol
teras, tai jis tą pati sakytų 
apie Sovietų Rusijos valsty
bės santvarką, tiktai dar pri- 
dėtų: „Ją reikia sugriauti; Keleivy spausdinamas S. Prieš 10 m tų keli jaunes-J 

! Michelsono vadovaujamas niosios ir senesniosios kaitos

Gerbiamasis Redaktoriau,

NASHUA, N.H.

Ruošiamės plačiai paminėti 

neprikausomybės sukaktį

kuo greičiausiai?4

Skaitytojas B.P.
> skyrius yra aiškiai proko- lietuviai susimetė be jokios* Lietuvos nepiiklausomv- 
; munis.inis, niekinantis Ame- reklamos, be jokio triukšmo ^ės paskelbimo 55-tąją su- 
f rika. ir ikūrė Lito bendrovę ūkio f Kaktį Nashu< b* uviai sie-

j reikalams. Litas pamažu ė-Įmet mini Retesniu mastu. 
Man nesuprantama, dėl J mė garsėti sugebėjimu teik-I įtraukdami ir amerikiečių 

ko visos Keleiviui remti au-i ti Įvairius ūkio patarnavi-J visuomenę. Miesto knygyno 
kos skelbiamos kaip Maikio-
tėvo kraitis? Nemanau, kad 
visi tie rėmėjai pritartų Mai- 

i kio skelbiamoms mintims.

mus: kam padėti Įsigyti na- vedėjas \ incent Servello, 
mus. kam juos parduoti ar Hetūviams talkinant, sumo
kam patarnauti kur nors ke- šė lietuviu liaudies meno ir

narnos. Po ilgesnės pertrau
kos „Nepriklausomos Lietu
vos“ sausio 17 d. laidoje, 13 
psl., vėl yra išspausdinta

žinoma^ nuomonįu skiltis, pavadinta Nevv f*01 L Richey, Fla. 
žanras, kuris anglosaksuose "Tokelėmis“ i
(dalinai ir vokiečiuose bei i * ' m
prancūzuose) vadinamas ? Tiesa. šios naujosios ’To- 

kolumnomis“. o lietuviškai (kėlės“ išspausdintos visiškai Gerbiamoji Redakcija, 
šią publicistikos rūšį galėtu- ; parašo 0 nepasirašvti ra?
me pavadinti nuolatinėmis ainiai paprastai priskiriami Gavau pranešimą, kad 
nuomonių skiltimis, kurios leidinio redaktoriui Grei mano prenumerata pasibai- 
turi savo nuolatinį pavadi- į „ tai|) bQta_ gė. Reiškiu pagarbą
nimą ir kurias paprastai pn. i I .
rašo vienas ir tas pats auto-į skaityto iu bent dalis, atro-1 Esu 82 metų amžiaus.! Jonas Starinskas
rius. Vakaruose kolumnos do, vis dėlto buvo suklaidinu Laikrašti Keleivi skaitau a- Dorchester. Mass. 
itin populiarios, bet ir lietu-į ta, prie ko. matvt. prisidėjo, pje 45 metus. Pirmiau, kai 
viuose tai nėra jokia naujo- ir faktas, kad antraštės vin. buvau nevedęs, ji pirkdavau 
vė. Dar nepriklausomybės jetės grafiškas apipavidali-; atskirais numeriais, 
laikais Kauno laikraščiuose nimas buvo identiškas pir-1
būdavo tekių nuolatinių minėms „Tokelėms“. Dau- Mano žmona mėgsta skai- 
skyrelių („Iš žurnalisto giau kaip vienas skaityto jas; tyti teisės patarimus, 
bloknoto“ ir pan.), kurie iš; manės teiravosi, kodėl vėli
esmės ir buvo kolumnos.i nradėiau spausdintis „N.L.“' • Nors mano akys silpnos 
Pi ieš dypukų Įsikūrimą šia-1 laikraštyje su „Tokelėmis“, 
me žemyne ne vienas Ame- į Tokie man metami kalti- 
rikos lietuvių laikraštininkų; nimai iš tikrųjų neatitinka 
spausdino savo kolumnasj tiesa! šiuo viešai pareiškiu.'
(pvz., Juozas Tysliava). Ne- kad nuo 1972 m. balandžio 
stinga tų kolumnų nė dabar: m*n. nebuvau ir nesu „Ne
tiek tarybinėje lietuvių, tiek! priklausomos Lietuvos“ laik- 
ir užsienio lietuvių spaudo-į raščio bendradarbiu ir kad 0 $3 — Maikio tėvui, nes jis 
je. Vadinasi, būtų iš tikrųjų! 1970-72 metu „Tokelių“ au,isenas Jam reikia pinigų 
neįtikėtina, kad šiokios to- torius naujųjų . sausio 
kios patirties turintis žuma-- 17 d. „N.L.“ spausdintųjų, 
listas nežinotų, kokio pobū-j „Tokei’u“ autoriumi, 
džio žurnalistikos žamu ko- j R. E. Maziliauskas
lumnos yra. O viena iš pa-j
grindinių kolumnos savybių II
juk yra ta. kad ją prirašo ~ ,

Gerbiamieji,

ir sveikata irgi silpna, bet 
ne.noriu skirtis su Keleiviu: 
skaitysiu, kol gyvas būsiu.

Linkiu, kad gyvuotų Ke
leivis daug daug metų. Siun
čiu 10 dol: $7 prenumeratos

vienas ir tas pats autorius.

Nuo 1970 
Montrealvje 
savaitraštyje

m. vasaros 
leidžiamame 

’Nepriklauso-

Priminėte Simo Kudirkos 
marinimą badu Sovietų Ru
sijos Mortoriios lageryje

moję Lietuvoje“ kas dvi tris ^Keleivis Nr. 6, 1973.II.6.). 
savaites būdavo spausdina- Priminimas 
ma kolumna, pavadinta

LAIŠKAS

KAIMO JURGIUI

Mielas Jurgi,

Su

Lietuvos istorijos parodėlę 
naujose bibliotekos patai po- 

kurios kainavo pusantro 
dolerių ir buvo ati

darytos praeitais metais.

Bendrovė 1963 m. darbą! Parodėlė vyks vasario 16- 
pradėjo su $19.000. kitaisI dienomis (o gali būti ir 
metais jau turėjo $53,000, o i ’-ki mėnesio pabaigos).
1970 m. jau valdyta $3,149. j
000. Į Jos me‘« vasario 20 d. su

ruošta paskaita „Lietuvos 
istorija“, kuria skaitė Asso-

liaujant ir t.t.

KAS NIEKO NEVEIKU, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

/"'V* ♦ Ą

Pirmoii solistės ilgo gro
jimo plokštelė jau išleista.

Visos dainos Įdainuotos • 
lietuviškai.

Darbas plėtėsi. Lito apy- j se, kuri 
varta didėjo ir jau prašoko ; miliono
miliona dole’iu.

batams pasitaisyti.

Geriausių linkėjimų —
Walter Zongaila.

Tenlev Park. III.

IV

, j Didėja ir Lite dirbančiųjų t ___ -
nekantrumu kas sa~ j skaičius. šiandien ten jau i ciated Press pareigūnas žur- 

vaite vartau Keleivio lapus. dil.ba 10as
ieškodamas Tavo užrašų. : piie^any

Istorija nuo 
laikų iki dabartinė 
nu kovos Lietuvoje mums'C
rodo, kad mūsų kaimas bu-? c*u% ?' ^,b-elv*\ A!?a' 
vo ir vra tautinio atbudimo t ”as K t Igl7 \‘( *£^8$
simbolis. Ir Tu. Jurgi, esi Bruten,s Veitas ir dr- P- V

nn.'nų. Bendrovės 
stovi ekonomijos

nalis+as Adolfas V. Berno
tas iš Coneo’do. N.H.

, knygnešiui moksls* lse^s V- Vebellūnas, T . ,
La {kiti žymieji ios vairininkai: I-ietuviska programa pla-1
vole mums |y,a K virinas' Aleksandravi- i jojama vasario 25-jai. Ry-

dr. P. Kisielius, Anta-; te hus mišios už karuose gul
vą naguldžiusius lietuvius 
karius. Jas atnašaus tėvai 
pranciškonai iš Kennebunk.

. Porto, Maine. 2 vai. po pietų 
tęs gimdą plunksna. lieji ra- Jeigu panašiai tvirtai vei-i parapijos salėje bus kalbų ir
G T, .3.81?1 ,Zen. ^57.^ kiančių ūkio bendrovių būtu ' dainų programa, kurios vyk- 
zodĮ Maiklui,_ kui is aiškinat baugiau, mažiau tektų dėl dytojai bus vietos jaunimas 
savo tikram tėvui, kad Lie-'j^ų stok0S dejuoti ir mūsų ir Onos Ivaškienės šokėju 

kultūrinėms bei politinėms; giupė is Bostono. Po to —

tas partizanas, kuris, pakei- ; Vygandas.

tuvos okupanto santvarka 
yra ideali — nėra ten nei 
milionierių, nei ubagų.

Gerbiamieji,

Aš būčiau patenkintas, Į auką.

Kad Tavo užrašai nenu-

organizaci joms.

Balfo reikalai

Plokštelės kaina pas pla
tintojus $6.00.

Užsakant su persiunti
mu $6.75.

Les Enterprises 

BELLE - ARTI Engr. 

P.O.Box 122, LaSalle 650, 

Que., Canada

LI F.TU VOS ZE.M SLAPIAI 
*

Turime Lietuvos žemėla
pių — už •»" centų, už $2.50 
(su!an\ston as)

G A N A ’l O JUNGO

! kavutė, pyacai. žadarėliai., 

įžanga bu $1. kuris eis
. Amerikos Lietuvių Tarybai, ĮDOMUMO

trūktų, siunčiu Keleiviui $10 j . .Vasario Ild. įvykusiame nes visas Vasario 16 d. mi- 
; Lietuvių Darbininkų d-jos, nėjimo 
susirinkime buvo pranešta,,

. kad Balfo 100-sis skyrius už- savo 
• vedė bylą teisme dėl neteisė
to Balfo centro perkėlimo j; Dvidešimt du vietos lie- 
Chicagą. Bene vasario 6 d., tuviai ir lietuvės šių metų 
teismui dar bylos neišspren- asario 16 proga padovano- 

: dus, iš Chicagos i Balfo raš. į jo miesto knygynui 24 ang- 
. .. tinę atsilankė Balfo suvažia-' kalba knygas apie Lietu-

Uz buvusio Italijos dikta- vime įjunktosios valdybos; 'a ir lietuvius bei užprenu-
toriaus Benito Musolinio si- pįrmįnįnkė M. Rudienė su; meravo dviems metams žur- 
dabnnĮ kardą Los Angeles pajydovais centro by- ';iia’ą Lituanu 
varžybose sumokėta $3,000. jy jjVežti. Tarnautojai neno- Į

išlaidas padengė IflUVĮjA 
garbės šeimininkių grupė viri

aukomis.
kad Maikis tam savo gene
rolui perdaug vienpusiškai 

primena a- neaiškintų pasaulio ivykiu. 
nuometinio prancūzų rašy -

Jus gerbiantis
- __ ______ _____ _ -e , G. Borchertas

mus. inicialais pasirašinėjęs,J santvarką: „šita valsty-’ Tn
------ .----------------- --  bė vra kain molinė ti-nb-i , VUlUgU. 111.

„Tokelėmis“, kurių autorių-P°j° Voltero pasakymą apie 
mi buvo vienas, tiesa, anoni-! -70 ^ai^° Prancūzijos valsty !

bet vienas ir tas pats asmuo, i bė yra kaip molinė troba 
1972 m. kovo pabaigoje pa- Ją reikia sugriauti taip, kad 
sikeitus „N.L.“ redakto- vėjai i-sklaidytų jos dulkes,1 
riams. „Tokelės“ tame sa- 0 J°s vietoje statyti kitą, ge- 
vaitraštyje nebuvo spausdi- resnę“.

Paragink savo pažįstamu.* 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.0G.

Su pagarba
Feliksas Kontautas

PARDAVĖ MUSOLINIO 
KARDĄ

• rėjo jų duoti, nes neturėjo 
. reikalingo įsakymo. Nepai-

Ekskursijos j Lietuvą 1973 metais

Po 1968 m. buvusio Lietu
vos nepriklausoimybės pa
skelbimo 50 metų sukakties 

i minėjimo šiemetinė Vasario

American Travel Service Bureau. vadovaujamas 
sijų i Lietuvą. Lietuvoje visos ekskursijos viešės 11 
ciauskas. pirmas pradėjęs vežti žmones Į Lietuvą, lą darbą sėkmin

Walter Rask-Rasciausko, 1973 metais organizuoja 12 turistinių ekskur

gai tęsia jau 12 metų. Jo ekskursijos tvarkingai suorganizuotos į

«sant tarnautojų tylaus pro-
‘ testo, kaikurios bylos paim-; V" „ , ... .

1 1b švente oene bus labiau-! tos ir išvežtos i Chicaga. ............. ,. , , .. “ ,1; * * ! šiai išjudinu..i koloniją. Gal
; Gaila, kad tas klausimas Ja ^biau pažadino tik 10

* i ntf»ift<nr^ętas savo tarne Juk niėne?lU tiUKęs Vajll
dienu — V ilniuje. Kaune. Druskininkuose ir Trakuose. VValter Rask-Ras- D ,,P *** .* , j ’ t Kazimiero bažnvčiai atnau '

‘ į Balfas yra visų bendra orga-! e»o oaznyciai atnau-, |»askutinis — trečiasis — doku-
nizacija, skirta vargšams pa- kun° metu buvo su- .

‘dėti, o ne amerikiečiu teis-"nkta lietuviai, menluolns k.pro B.el.nn, ats.-
musų

sv.

ir vyksta sklandžiai.

Nr. 1 Gegužės 21 d.
Nr. 2 Gegužės 28 d.

15 dienų kelionė
16 dienų (su Leningradu)

Iš CHICAGOS — $750.00
Iš. CHICAGOS — $798.00, išNEW YORKO — $700.00

Nr.3 Birželio 3 d. 17 dienų (su Leningradu) Iš CHICAGOS — 863.00. iš NEW YORKO — $765.00
Nr.4 Birželio 25 d.
Nr.4A Birželio 25 d.

15 dienų kelionė
21 dienos (su Roma)

Iš CHICAGOS — $815.00
Iš CHICAGOS — $980.00

Nr.5 Liepos 9 d. 14 dienų kelionė Iš CHICAGOS — $825.00 iš NEW YORKO — $725.00
Nr.5A Liepos 9 d. 21 dienos (su Roma) Iš CHICAGOS — $980.00, iš NEW YORKO —- $880.00

Nr.6 Liepos 15 d. 14 dienų kelionė Iš CHICAGOS — $835,00, iš NEW YORKO — $738.00
Nr.7 Liepos 19 d. 14 dienų kelionė Iš CHICAGOS —825.00, iš NEW YORKO — $725.00

Nr.8 Rugpiūčio 1 d.
Nr.9 Rugpiūčio 13 d.
Nr.10 Rugpiūčio 22 d.

14 dienų kelionė
21 dienos (su Roma)
14 dienų kelionė

Iš CHICAGOS — $825.00
Iš CHICAGOS — $980.00
Iš CHICAGOS — $800.00, HNEW YORKO — $700.00

Nr.ll Spalio 1 d.
Nr.12 Gruodžio 19 d.

15 dienų kelionė
14 dienų kelionė

Iš CHICAGOS — $720.00
Iš CHICAGOS — $735.00, išfNEW YORKO — $635

Prašome iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės datą ir registruotis, nes daly vių skaičius grupėse yra ribotas, {mokėjimas 
asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos — gyvenant dviese kamba ryje; atskiras kambarys — $85.00 papildomo mokesčio, ekskursi
jose su Roma — $100.00 papildomo mokesčio.

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHA NGE AND, OR GOVERNMENT APPROVAL.
Visais kelionių reikalais prašau kreiptis Į

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

I UClly “ Uv Olllvl IIVlCvlU Idd e
: mo pajamoms didinti............. buvo. nuplikę iš airių 1909i minimų tomas. Jis liečia

Šiemet didžioji dailės pa
roda atidaryta vasario 17 d J 
ir tęsis iki vasario 25 d. Tai 
jau ketvirtoji tokia paroda.

f
Gegužės 3 d. Lietuvių! 

darbininkų d-ja rengia tra-' 
dirinę margučiu parodą; 
FIFT svetainėje Woodhave-' 
ne. * * *

į metais. Tai pirmoji Nashua’
į katalikų bažnyčia, statyt? n«prHih«^<»my’»ės 1917-1920 

185 ( metais. ! kovas ir nepriklausomos Lietu-

m.

Kor.

Jei svetima galva gyvensi, 
tai savo rankomis turėti ža
rijas žarstyti.

vos gyvenimo pirmuosius metus. 
Knyga gaunama Keleivy, Dar

bininke. Drauge 

knygų platintojus.

ir pas kitus t 

Kaina $5.00.

-Dariaus. Girėno pamink-j 
lo globėja Lietuvių Darbi 
ninku d-ia ii šiemet liepos

| mėnesį minės mūsų drąsiųjų, 
j ^kūnų Dariaus ir Girėno žu-Į 
i vimo sukaktį.
i • • »

Eismo nelaimėje sausio 
28 d. sužeisti Vitas Gerulai
tis ir jo duktė Rita.

V.

JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS

„KELEIVIO“ 1 9 7 3 METU

Kalendorius
a t

9727 South M'estern Avenue 
Chicago. Illinois 60643

Telefonas: (312) 238-9787

1
f.

TINKA DOVANOTI

Jį redagavo Stasys M i c h e I s o n 

Kalendoriaus kaina tik $1.50
|

„Keleivio“ kalendorius- visuomet buvo tikra enciklo- 
j pedija — visokių gražių. Įdomių ir naudingų skaitinių šal-
i tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite
jj užsisakyti. Pinigus siuskite šiuo adresu:

Li*įuynia " pa < KELEIVIS
rase buvęs JAV atstovas

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ameriką : teikiame informacijas kelionių reikalais i ^isus pasaulio kraštus. Lietuvoj Ovven J. C. Norem,“ 636 E* Broadv aV
parūpiname vizas ir bilietus. 299 psl., kaina $4. j So. Boston, Mass. 02127



VMapis ketvirtas Nr. 8. 1973 m. vasario 20 d.

Vasario 16-ji ir jos poveikiai
(Ištraukos iš dr. S. A. Bačkio, Lietuvos Pasiuntinybės Wa-'

Taikos negali būti be teisingumo. Teisingumas ir 
tarptautinė moralė, tarptautinė sąžinė negalės ilgainiui 
pakęsti, kad Lietuva, Latvija ir Estija liktų Sovietų Sąjun- 

i gos vergijoje.

ROMAI
Sunkiausiu keliu, roma-

Rusai okupantai, Šalin iŠ Lietuvos! .'shingtone patarėjo, kalbos, pasakytos ALTo surengtame

DUJŲ VAMZDŽIAI 

PASIEKĖ PALANGĄ

RADO VARPOJE 

PO VIENĄ GRŪDĄ

Šiomis dienomis gamtinių i Trys aukšti valdžios pa
dujų vamzdžių atšaka i reigūnai ir „Valstiečių Laik- 
Gargždai - Palanga baigta,: raščio“ korespondentas ste- 
ir netrukus 600 butų nauja-, bėjo vasarojaus piūti, atlie- 
jame K. Požėlos rajone, ; karną kombainais Šilalės ra- 
duonos kepykla ir buitinio; jono Upynos kolchoze. Tai

, . . „ • i i- • ' buvo Žemės ūkio ministeri-aptarnavimo ir komunaliniu................ , , . ■U i k- ♦ i 4.-i- - » jos viršininko pavaduotojas įmonių kombinatų katiline-'.-L _ . ,, , . .
se įsižiebsiančios gamtinės!?' P^^^tems. Mechanizaci- 
dujos. Vėliau dujų va m z-! Jos el«ktnfikacijos insti- 
džiai būsią įvesti ir kituose Į nioksbniai bendiadar-
Palaneos kui orto rajonuose.'. .ai. . Kadziauskas, J.

; Liaukoms ir koresp. J. Svo- 
Iš Palangos dujotiekis * ^a’ 1972 m; lapkričio

suks i Kretingą. Tikimasi, i 0 la,krastyje atpa-
kad dar šiemet ir Kretinga i >1()> komisijos pasta
galės naudotis gamtinėmis' bas: 
dujomis. „Žinia. jei javas pateko i 

kombainą, jis turi būti šva
riai nukultas. Tačiau maši
nų paliktuose miežių šiau- 

kooperatyvo ūkinių prekių! duose. radome kiekvienoje 
parduotuvėje pirkau Joną-! varP°Je ™lutlnlska> po vie-

„PAVYZDINGI“ BALDAI

’Rugpiūčio 18 d. Vievio

vos baldu kombinato garny- i nekultą grūdą Vadina
te spintą. Parsivežęs namo. SL kl^viename hektare vien

Vasario 16 dienos minėjime 1973. II. 18 d. Bostone)

Lietuvos Taryba, skelbdama atstatanti nepriklauso
mą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valsty
bę su sostine Vilniuje, — buvo vieninga. Ir visa lietuviu 
tauta tada gyveno tokia pat pakilia vieningumo dvasia.

Visų lietuvių bendras, vieningas veikimas ir jų ap
jungtos pastangos ypač reikalingos dabar, kai taikos ir 
laisvės idėjos atsidūrė kryžkelėje.

Nors sunki lietuvių tautos padėtis ir nors daug para
doksų tarptautiniame gyvenime, bet mes nuolatos susidu- 
įiame su prošvaistėmis, kurios mus padrąsina ir skatina 
ryžtingai veikti ir tvirtai tikėti, kad mes kada nors laimė
sime tai. ko siekiame.

Tik svarbu mums nepervertinti savo jėgų ir nesumen
kinti mūsų pajėgumo veikti bei laimėti. ..

JAV misijos narys prie JT VVilliam E. Schaufele, Jr., j 
1972. IV. 4 d. JT Žmogaus Teisių Komisijoje sakė. kad 
„Kudirkos atvejis primena mums. kad ne tik žydai, bet f 
lietuviai, latviai, estai, sovietiniai armėnai — visi sovietų} 
piliečiai kenčia dėl to, kad sovietų vyriausybė atsisako jr Į 
emigraciją laikyti teise, o ne kokia reta privilegija“. i

Prieš keletą dienų, š. m. vasario 1 d., Avraham Shif- ’

i nas. parašė Jurgis Gliaudą, 
Pagaliau sveikas protas diktuoja, kad Europa negali 251 psl., kieti viršeliai kai- 

visam laikui likti padalinta, kaip dabar. Taip galvoja ir) na Su-00.
Liaudies Kinijos užsienių reikalų ministeris. Kinija nori! Kiauros rieškučios, roina-
Vakarų Europos Bendruomenės stiprėjimo ir nėra palan 
ki Europos Saugumo konferencijai bei vadinamųjų kari
nių jėgų balansuotam sumažinimui.

Perdaug kraujo yra pralieta dėl tautų ir žmonių lais 
vės, kad Europoje pasiliktų tokia padėtis, kokia dabar 
yra, nors ir kalbama apie realybes.

Mes žinome Lietuvos ir kitų pavergtų kraštų žmonių 
nuotaikas. Nenorima ten daryti tai,, kas galėtų iššaukti 
žiaurias Sovietų Sąjungos represijas. Bet pasaulyje ne
buvo ir nebus tokios jėgos, kuri galėtų uždrausti žmonėm 
laisvai galvoti ir laisvai jausti. Sovietai negalės Čekoslo
vakijoje numarinti Jan Palach mito. Negalės ir Lietuvoj-, 
išrauti iš žmonių širdžių ir atminties partizanų. Bonu.c c -.t*

Kalantos bei Simo Kudirkos mito.

Žvelgdami i lietuvių tautos likimą, mes jaučiame ir 
tikime, kad viskas praeina — ir laimėjimai ir nedalia, o 

lietuviška dvasia trykšta ir spinduliuoja savo nerimu ir 
gyvybe.

■
Todėl mes tvirtai tikime, kad lietinių tautos ryžtasi

laisvai gyventi bus realizuotas.

nas, parašė Antanas Mustei
kis. 259 psl., kaina $4.50.

Brolio Mykolo gatvė, ro
manas, parašė Eduardas 
Cinzas, 303 psl.. kieti virše
liai. kaina $6.00.

Vvtautas Alantas. AMŽI
NAS LIETUVIS. Idalis, 412 
psl., kaina minkštais virše
liais $4.50, kietais — $5.00.

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

Vytautas Alantas, ŠVEN

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

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

Brėkšmės našta, ■ omanas, 
parašė Jurgis Gliaudą, 384 
psl.. kaina $0.00.

Pranas Naujokaitis, PA-
•S1SĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ 
232 psl., kaina $4.00.

Jurgis Gliaudą, BRĖKŠ- 

i MĖS NAŠTA, 384 psl., kai- 
j na $6.00.
1 Birutė Kemėžaitė, SU- 
, DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
; psl., kaina $4.50. 
i Pragaro vyresnysis, pre-

■j mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl.,

neradau spynų nei- raktų 
durims, netiko rankenos, pa
čios durys kreivos“, — nu
siskundžia lapkričio 23 d. } goma, kad Rokiškio rajono 
Vilniaus „Tiesoje“ okupuo-į Ragelių kolchoze nukasus 
tos Lietuvos pilietis. t į bulves, kontrolės atstovai

į patikrinę bulvienas, ar jose 
Tai vis reklamuojamos. neliko nesurinktu bulviu. 

neva šimtais procentų au- į Kaipgi ne: „Iš 41 hektaro 
gančios pramonės produkci- • papildomai surinkta 46.6 to- 
jos kokybės pavyzdys. j nos bulviu.“

rin. Izraelio pilietis, atvykęs iš Sovietų Sąjungos i Izraeli •
dėl to prarasta apie 150 kg. 3970 m., liudijo JAV senato vidaus saugumo pakomisėj • į

apie kalinių padėti sovietų koncentracijos stovyklose. Štai 1
viena ištrauka iš jo pareiškimo: !

! šių metų lapkričio 25 d.
„Aš norėčiau jums priminti jūsų atsakomybę atžvil- > sukanka 30 metų. kai vokie-

• . , • • t- -i i- • ' ciu okupacijos metu (1941-giu tų. kurie yra engiami. -Tie reikalingi jūsų pagalbos. 1 
Kaip galima jiems padėti? Jiems galima padėti dviem

grūdų“.

Tame pat laikraštyje ra-

VLIKUI SUKAKS 

30 METŲ
LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

JAUNYSTĖS ATSIMINI
MAI, V^ado Požėlos,

1944) Lietuvos politinių ’ psl.. kieti viršeliai, kaina—i kaina $5.00.
būdais- nirma nuteikiant faktus ir antra _ pareiškiant 8luPįū h-kovos sąjūdžių va-; $4.00. Alpis, romanas, autorius
uca1S. puma, pateikiant faktus. antra,^jareiskiant dovybės jsteige Vyriausiąjį. MYKOLO KRUPAVI-' Kazys Karpius, 227psl., kai-

CIAUS ATSIMINIMAI, 364 na $5.00.leia.
Kad pasaulis žinotų, kas su Lietuva atsitiko, —Ro-i

pasipiktinimą. Padėdami jiems, mes sau padėsime4

Dar vienas pakeitimas ;
Į

Sausio 2 d. Įvykusiame! 
Į sąj*

valdybos prezidiumo pose- 
auja
redakcinė'

Nežinomi Žemaitės raštai

1 mas Kalanta, negalėdamas nieko kita ką padaryti, atida
vė savo gyvybę dėl Lietuvos! JAV ir kituose Vakarų kraš
tuose spauda, radijas, televizija plačiai ir ilgai tai minėjo.

Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetą.

Okupantams keičiantis. 
Komitetas, kurio dauguma 
narių buvo gestapo Įkalin
tų. negalėdamas beišsilaiky-

psl., kaina $10.00. Rezistencija, romanas,
MES VALDYSIM PA- parašė P. Spslis, 429 psl.,

ŠAULĮ, parašė L. Dovyde- kietais viršeliais, kaina — 
nas, I tomas 268 psl., II to- 86.00. 
mas 248 psl. Kiekvieno tomo Anatolijus Kairys, IŠTI- 
kaina $4.00. KIMOJI ŽOLE, 254 psl. ro-

WE VVILL CONQUER manas, kaina $5.00.
.Andrius VaJuckas, NE-

T ... ...... , _ ti Lietuvos pogrindy, karui
_ Irapenalizmo ir kolonializmo gadyne atgyventa. baigiantis atsidūrė užsieny-

. . natvirtinta narna ”Poe ’ būs viln>škio Lietuvių kalbos Technologijos ir telekomunikacijų pažangos ir plėtotės Jis> vadovaudamasis THE WORLD bv Liudas 
nava“aX“ redakcinė literatūros instituto pa- dėka Sovietų Sąjungos pavergtų tautų gyventojai šiandie aukšfiausiais'tautos idealais Dovydėnas, 217 psl., kaina 

J/?. va H ovalini ma na-• ren^' leidiniai: „Lietuvių žino, kas pasaulyje dedasi ir kaip kovojama prieš žmo- _ padėti tautai atkurti sa-i $5.00.
rptodniai nai nnpfn T ; literatūros kritikos“ II to- gaus teisių ir laisvių varžymą bei laužymą. , vo valstybinę nepriklauso-j GANA TO JUNGO, Kip-
Macevičiaus 1 ’} mas, apimantis būdinges-s j mybę — darbą tęsia toliau. į ro Bielinio atsiminimai, 492

į nius nepriklausomybės laik-: Jau 1960 metais Patariamasis Europos Tarybos Stras- Kartas nuo karto atsinaujin- psl.. kaina $5.00.
Tai dar vienas iš visos ei-! mečio literatūrinės kritikos' burge seimas yra pareiškęs, kad europiečiai nėra pamiršę damas jaunomis pajėgomis. LIETUVA BUDO, Stepe 

lės redakciniu pakeitimu po . pavyzdžius, ir ’ Žemaitė“.—
praėjusiu metų Įvykių Kau-j dar nežinomų žemaitės ras 
ne j tų, laiškų, dokumentų rinki

. i nys-
Posėdyje patvirtintas iri 

naujas Grožinės literatūros! Atrado naują poetą 
propagandos biuro direkto-

» /\ + vinmn.i y-n t.zM nn • W l I I 11 II l.'s Vrtl.M V I It-.’S Ali V/1 ll> linu I l\l/1 IIMIIII V lir. ,

į kas. Manoma, kad leidinėlis

”LTSR Rašytoju sąjungos“; . Į»72 m' baigiantis knygų 
- j . •= į imkoye pasirodė du stam-

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

Andrius Valuckas NE

MUNO SUN US, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I temas, 280

rius F. Jakubauskas,

Lietuvių poezija ukrainiečių 

kalba

Atrastas naujas vardas 18» 
amžiaus lietuvių literatūro
je. Tai kaunietis Motiejus 
Požėra, apie kurį išsamų

Baltijos tautų. 1966 metais JAV senatas ir atstovų i ūmai Komitetas viliasi ryžtingai • no Kairio atsiminimai, 416 p>k. ..tiimr So.«jO. 
savo 416 Rezoliucija vra prašę JAV prezidentą darvti ž\'~ toliau, kol bus galuti- į J^bia . .. .....$2.00. A
gių, kad būtų keliama pasaulio opinija Baltijos tautų tei- , nai Pa^ektas tikslas. Į TAU, .LIETUVA, Stepo-; SAR O L^TLS, -b, pM
sems atstatyti. JAV-se Įvairių valstijų gubernatoriai, JAV Šios sukakties proga Vii-:xr,°’ ! $2 5‘> kietais^$375
kongreso nariai nuolatos primena Lietuvos bei kitų jos' kas nutarė išleisti apie save * PENKTIEJį METXl,’ Kip į ^Agonija, romanas,’ antra 
kaimynių Baltijos valstybių likimą ir reiškia vilti, kad J Įelfiinelb k„jrĮ paiasyū apsi- ro BieĮinio 592 puslapiai laida, parašė J. Gliaudą, 406
Baltijos valstybės atgaus nepriklausomybę. J ^me kaina ....................... $2 un j psl., kaina $5.00.

Birute Pūkelevičiūtė, —

Ukrainiečiu kalba išleista, Kaupuža. Medžiagą t 
stambi Salomėjos Neries, E- Požėros kūrybą, „bene anks- 
duardo Mieželaičio ir Jus-gyviausią lietuviu politinės 
tino Marcinkevičiaus poezi-1 poezijos pavyzdi“. Kaupu- 
jos rinktinė (Dnipr. 20.000, ža surankiojo Kijevo valsty- 
egz.. 316 psl.). Vertėjas — binėje viešojoje biblioteko- 
žinomas lietuviu bičiulis Va.; je ir Kauno magistrato kny

gose.

1972 m. Įvykusiuose 
džiuose buvo pareikšta

; pranešimą 1973 m. sausio 51 keliamas balsas prieš priespaudo
d. Vilniuje skaitė doc. A. j d. JT Pilnaties IlI-je komisijoje JAV delegacijos narys 

al)ie f Jewel Lafontant pasakė kalbą, kurioje pareiškė, kad
^.’ačenio. PULKIM

lentinas Bvčko.

HENRY WOLFE APIE 
LIETUVA

PAKLIUVO KETURI 

KOMBINATORIAI

Sovietinėje Gruzijoje nu
teisti po 15 metų kalėti ke
turi plastikinių ajisiaustų 
siuvyklos aukšti pareigūnai.

Amerikietis žurnalistas 
Henry C. Wolfe, dažnai pa
rašąs apie Baltijos valsty
bes. pamošė recenziją kny
gos „The Life and Death of
Lavrenty Pavlovich Beria“. Jie organizavo antrą dar- 
Recenziją Įdėjo Ne\v Yorke bininkų pakaitą, bet siuvyk- 
leidžiamas laikraštis „Co- los dokumentuose jos niekur 
lumbus Dispatch“ 1972 m. nebuvo Įrašytos, todėl jos 
gruodžio 31 d. laidoje. Apie gamybos pajamas susikišda- 
Pabaltijos tautas Wolfe tiek yo Į savo kišenes

mokslas. (Dvidešimtmečio 
sukakčiai buvo išleista ang
lu kalba knyga — T\venty 

Free- 
kurią

tada paruošė Juozas Audė
nas).

I „JAV reikalauja laisvo apsisprendimo teisės visoms tau-1 Years’ Struggle for 
J toms visur“, kad 97 nuošimčiai buvusių 1940 metais ko- į dom of Lithuania,
lonijinių tautų pasinaudojo laisvo apsisprendimo teise i' 
Įgijo nepriklausomybę. Toje pat kalboje jis pridūrė, kad 
“daug išdidžių tautų ir valstybių, kurios tu "ėjo nepriklau
somybę ir laisvę prieš II pasaulini karą. buvo brutaliai j 
pavergtos ir joms buvo paneigtos pagrindines teisės, char- 
ta suteiktos“. Tie žodžiai yra pastovus ir nuoseklus JAV 
laikysenos pareiškimas, kuri ryškiai pabrėžė JAV prezi
dentas Richardas Neonas savo inauguracijos kalboje 
1973. I. 20 d., tardamas: „Mes stipriai remsime principą, 
kad joks kraštas neturi teisės jėga primesti savo valios al
savo valdžios kitam.“

Kelioms dienoms praėjus po Jewel Lafontant kalbos 
JT 27-tasis pilnatis priėmė rezoliuciją, kuiioje sakoma, 
kad JT pripažįsta „neatimamą teisę kiekvienai tautai lais
vai apspręsti savo likimą be svetimos intervencijos“, ir 
kviečia JT valstybes nares ligi 1973. VI. 30 d. pateikti pa

siūlymus, kaip būtų galima sustiprinti JT vaidmenį tarp
tautiniame gyvenime.

Tuo būdu •
rašo: 1 jie padarė valstybei (siu-! * Tai parodo, kad norime veikti laikantis teisės ir teisin-

227 psk, kaina.......... ...  . $4.00 ! Ka?ys

KONTRŽVALGYBA LIE i ^NT KELIU

SPAUDOS RĖMĖJAI

Inž. Juozas Rasys iš Cam
bridge, Mass.. atnaujinda
mas prenumeratą, pridėjo

TUVOJE, Jono Budrio at

siminimai. 224 psl.. kaina 
$2.50.

SIAUBINGOS DIENOS 
1944--IS50 metų atsimini 
mai, parašė Juozas Kapa 
cinikas, 273 pusi. kaina $3

PER GIEDRĄ IR AUD 
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi 
minimu (1909-1918) IV to

15 dol. Keleivio spaudos} 272 psl., kaina kieta:
reikalams. viršeliais ...................  $3.75

Pi anas Mekšriūnas iš1 To paties? autoriaus tomą.-iš*
Montrealio atsiuntė 5 dol. 
už tai, kad Kaimo Jurgis 
parašė gryną teisybę apie

VI kietais viršeliais $3.75 
minkštais $2.50.

Viktoras Biržiška, DĖ1
Maikio su Tėvu pasikalbėji-j MUSU SOSTINĖS, atsimi

romanas is 
kun. Strazdelio gyvenimo, 
1 tomas 200 ps.. kaina $2.00 
■I tomas 160 ps., kaina $2.00 

Nemunas teka per Atlan- 
‘ą, Vytauto Alanto 5 nove- 
ias, 263 psl.. kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50 

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

Juozas Švaistas: ZiOB-
<IA! P: kU.VIA, romanas 
š km gnešie 4 M Sida- 
ivičiaus v 3 :d.,
aina $2.50.

Aloyza- rmronas: ViENI- 
MEDŽiAI. 117 psi. kai-

3 $ 1.55.
Vvtautas Volertas. GY

VENIMAS YRA DAILUS.

omanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo. 242 ?si.. kai
na ^2.50

D Nendrė, AIDAS TARP
DANGORAIŽIU, romanas,

j nimai (1920-1922 m.), 311 
• psl., kaina minkštais virše 
i liais $2.50. kietais--$3.75 

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

Lietuvių spaudoje buvol ATSIMINIMAI IR MIN 
paleista niekieno neautori-lTYS, dr. Kazio Griniaus 

1972 m.! II tomas 336 psl. kaina $5

mus.
Už aukas nuoširdus ačiū.
Keleivio administracija 

ŽINIA

On Beria’s orders hund- vykia valstybinė) apie mili-' gurno ir norima, kad ne jėga, bet teisės ir teisingumo pa-: zuota žinia, kad 1972 m.!
ną dolerių nuostolio. : g/indais būtų tvarkomi tarptautiniai santykiu i.. : lapKi ičio 2, d. Ankaros jreds of thousands of decent, °nU 

demoeratie people in Esto- 
nia. Latvia and Lithuania 
were shipped off in cattle 
cars to the agonizing deaths 
from hunger, cold and over- 
cnnvding“.

LIETUVOS VYČIO PĖD ? 365 psl. kaina $
teisme „Brazmskams buvo SAKAIS. Juozo Strolios ido-

' Tikėkimėsi kad rezoliucija turės sėkmingų padarinių peista lietuvi vertėją“ mūs 1940-1945 m. atsimini-
Paragink savo pažįstamus ir mums. Biazinskai savo mai, 1.6 psl. kaina $2.00.

. . . gruodžio 31 ų. Vlikui rašv-! SIAURUOJU TAKELIU
išsirašyti Keleivį. Jo kaina Mums svarbu atkreipti dėmesį i tai, kad didžiausia tame laiške sako - “Yra K. B. Kriaučiūno. 178 psi.

S7.no, žmonių bei tautų nelaimė yra beviltiškumas netiesa“. < kaina ........ . .................... $2

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

Namas geroj gatvėj, ro3

kus, kaina $4.00.
išė Jurgis Jan-
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

h e jo
Keleivio 

kalendorius 
kaina $1.50
—mot******—

bedančių ir sužalotom ran
kom; kai kurios nėščios mo- 

Į terys mušamos persileido. 
kitos mirė. Mūsų valstybėje 
dar nebuvo to. kad ponas sa
vo žmones be jokios kaltės 
užmušinėtų. Į lažus varo 
kasdien, varo po tris ir ke
turis darbininkus iš kiekvie
nos dubos (sodybos). Liepia 
dirbti ir sekmadieniais.

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

Po $1.50: A. Masiulis, 
Simceo. Ont., O. Mikoliūnas, 
Garson. Ont., M. Berzin, 
Nassau, N.Y.. G. Janecki. 
Sheboygan, Wisc., L. čeč- 
kauskas, Montreal. Que.. J. 

.Jakštys, St. Petersburg, Fla.. 
• P. Kutra, Chaltenham, Pa.. 

Ch. Zlotkus, Roehestcr. N. 
Y., U. Davidson. Detroit, 
Mich.. J. Sakevich. Scran
ton, Pa.. A. šumskis, Nevv 
York Mills, N.Y.. F. Palio
nis, Pittston, Pa.. W. Domi-
ninkaitis, Phila.. Pa., J. Va
lančius, East Chicago. 111.. 
A. Joseph, Shelte Island. N. 
Y., A. Danis. Cleveland. O- 
hio. A. Brotz, Delhi. Ont.. 
A. Yeremski, Port Evvans. 
N.Y.. A. Stukas, Levvistone 
Me.

Valstiečius išvaro iš ūkių. o 
jų turtą, kaip arklius,.galvi- j Arlington, Vt. V. 
jus. pasiima sau. Atėmė Į kas, Amsterdam. 
ūkininkų geriausias žemes. Berteška, Kearnv 

Latvis. Andover.ir pievas, o nuomą pakėlė 
Kas turi dubą. tas turi mo
kėti per metus 70 rublių si
dabru, nors sėja tik 6 ar 8 
pūrus, ir turi eiti dirbti dva
rui po 3 dienas per savaitę.

Po 50 centu: Y. Klibas. 
. Binkaus- 

N.Y., J. 
N.J., A 

Mass..
Jakavonis, Bristol. Conn 
Fvans. Roekford, Ilk. 
White, Kevvanee, III., 
Staisys. Port Corborne, Ont 
-T. Girdžius. Montreal, Que.

R.
D
A.
-T.

Ką tik gavome i Geri žodynai

— Gut mornink. Maik!
— Labas rytas, tėve! Kai 

bėkim lietuviškai. i

tų tą kraštų nuo "piktųjų 
d vašiu“.

— Olrait. tai tu pr< 
Apie Lietuvos 
Koman!

— Bet Lietuvoje,
! nėra nei tokios sienos, nei 

baudžiavą. Į egiptiškų piramidų, tai ką 
vergai galėjo čia dirbti?

i
aš jau pereitą —Jie aptarnaudavo auk?

1855 metais kiekvienas ūki. į d. Vidmantas, Elizabeth. N 
. ninkas turėjo suvežti i plen-J J- Vilimas, (hieago, III. 
Į tą po sieksni su ketvirčiu,

akmenų. Už kiekvieną sieks-’ .. ^?/ern.s aukotojams nuo- 
ni ponas gavo iš vvriausy-Į šii džiausiąs ačiū. 
bės po 18 rublių, o mums su
mokėjo tik no puspenkto' 
rublio. Kai mes gaunam ko-1 
ki pinigą sidabru, tai ponas j 
atima po 3 skatikus nuo rub- i

Keleivio administracija

AUKOS ALTAI

Tauragės Klubo valdyba
lio. Jis Įvarė mus i elgetas.Chicagoje Vasario 16-sios 
Todėl jnes, neisižegnoję n prOga Amerikos Lietuviu 
sukalbėję poterius, padavėm rparv^aĮ pūnioji paaukoję 
skundą aukštesnei valdžiai : $i()0 00
Kai nonas sužino io, tai už

— Tėve.
kartą aiškinau, kad baudžia- tesni luomą, nupindavo sa

neseni a'
ten, kur pirmiausia prasidė-! nebuvo dar Čičinsko, tai ga- 

’jo civilizacija. ' Įėjo būti jam panašių buo-
— O kas ta cibulizacija? ’ žiu.
— Civilizacijos pradžiai — Maiki. nasibažyk. kac 

buvo tenai, .tėve, kur žmo-; tu man nemeluoji.
nės pradėjo daryti šiokius’ —Tėvas žinai, kad aš ne 
tokius išradimus, pavyz- melagis, 
džiui. puodus lipdyti, daiyti j _ Aš tau pasakySiu. Mai 
Įrankius, ginklus, . pradėjo, kj, kod<?l aš noriu, kad tu pa 
rašyti, išrado ugni ir taip to- grąžytum. Neseniai aš gir 
liau. Štai, Egipte ir šiandien _ ^^jau vieną mokytą profe 
riogso iš akmenų pastatytos j ?orju kalbant apie Lietuv? 
milžiniškos piramidės mirų- .Tis baj-ino kad seniau ka 

T .ietu va vai
ne vieno žmogaus darbas, 
bet gal šimtų ir tūkstančių.

«eris, o besipriešinančiom ir. Taryba šia 
šaukiančiom pagalbos pila ’ gavo. 
smėlio Į burnas, kad nerėk-j 
tų. Bijodamos tokio barba
rizmo, moterys naktimis si y
mažais vaikais eina miegoti! Trys 
laukuose, kur nuo šalčio vai ! 
kai suserga. Kareiviai atė-, a!slmlni"mai’

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

w i \ “ —
mė is musu visas avižas, ■arur'e

ir viena, jaunystės
larašė Janin? 

171 ;>sl„ kaina ne

Sunkiausiu keliu, l oma- '
nas. parašė Jurgis Gliaudą, 
251 psl., kieti viršeliai, kai
na $5.00.

Brolio Mykolo gatvė, ro
manas, parašė Eduardas 
Cinzas 303 psl.. kieti virše
liai. kaina $6.00.

Kiauros rieškučios, roma
nas, parašė Antanas Mustei
kis. 259 psl.. kaina $4.50.

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti edėraščiai, jo už- 
ašai Įvairiais klausimais ir 

kt., 318 pusi.inių knyga, ku- 
ią spaudai paruošė Stasys 

Santvaras. Kaina $6.00.

Kritusieji už laisvę, II to
mas, parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $5.00.

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

Šamo ežero sekliai, skai
tiniai jaunimui, parašė gabi( 
jaunojik ūrėja Nijolė Jan-, 
kūtė. knyga labai intriguo-J 
janti, 137 psi., kaina $4.00?

Lietuva graži tėvynė, Va
lės Vaivorytės eilėmis apra
šyta, Jono Tryčio iliustraci
jos, brangi dovana vaikams, 
13 psl., kaina $4.00. į

I
Žemės ūkio gamybinė ko

operacija Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940 (rašo 
dr. VI. Bublys, J. Fledžins- 
kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
p. Rudinskas, L. Dargis. K. 
šeštokas. J. Vilkaitis, L. Gi- 
riūnas, A. Reventas), 257 
nsl., kaina minkštais virše- 
’iais $9.50. kietais $10.00. į

I
Dabarties kankiniai (Lie-

•uvos vyskupų, kunigų ir ti
kinčiųjų kryžiaus kelias pir
mojoje ir antrojoje sovietų 
okupacijoje), parašė Matas 
Raišupis, 434 psl., kaina — 
^10.00. !

Angių - lietuvių kalbų žo-; 
dynas, V . Baravyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $0. į

lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kai
na -- $5.00.

NAUJA AŠTUNTOJI 
PRADALGĖ

Keleivyje jau galima gau- 
guotų Aštuntąją Pradalgę, 
ti rašytojo K. Barėno reda- 
kurioje yra 23 rašytojų pro
zos, poezijos ir dramos kū
rinių. Kaina minkštais vir
šeliais $4.50, kietais—$5.00.

PATARIAMA JSIGYTI

K. BarėnoI
Lietuviškai angliškas žo Atsitiktiniai susitikimai,

dvnas. Viliaus 216 psl.. kaina minkštais vir-
laida, daugiau Kaip 30,000
žodžiu. 586 psl.. kaina SLOO heliais $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.

miežius ir šieno likučius.! pažymėta, isieido Chicagos 
Darbymety mes neturim ne:: Literatūros rhaugija (1731 
košės, reiks badu numirti.“ St., Chicago. III

Lietuva valele garsus mus’ 
kunigaikščiai, tai žmonė! 
buvo laisvi ir visi gerai gy 
veno, ne taip, kaip daba 
reikia kentėti svetimą junga 
Nu, tai kaip tu rokuoji. a 
jis melavo?

— Aš, tėve. nenoriu šaky 
ti. kad jis melavo, bet pa

— O iš kur tu šitą pasaką 
ištraukei. Ma’ki?

60608).

Sunkiuoju keliu, fomanas

Amerikos Lietuvių Taryba canMmiiw«iwiamM
(30 metų Lietuvos laisvės
kovoje), parašė Leonardas KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
šimutis, 498 psl., kaina $10.!

nes tie mūrai stovi smėly
nuose, kur akmenų nėra.
Juos reikėjo atrišti iš toli.
Tą atliko vergai, per karus 
paimti belaisviai. Taip pra-1 
sidėjo vergija. O kai žmo
nės išmoko dirbti žemę. ver- . , . _
gai buvo ir žemdirbystei rei- sakysiu. -ari nepasa^e a 
kalingi. Bei vergo darbas i Ine Lietuv ą tei>\,bė>. Ju 

dano- nennrlarn vra neužginčijamas faktas 
šimtmečio vidųnenašus: jis daug nepadaro.

Todėl jam buvo duotas sklv-‘,L°ip . .
pas žemės, kad turėtu iš ko'1' ^1.etUV0J». ^u'° ^aisia 

‘ žiauri baudžiava. Mudu ne

seniai kalbėjome apie Či 
činską. kuri perkūnas nu 
trenkęs. Bet Čičinskas n 

i vienas buvo toks. Negeresni 
už ji buvo ir dvarininką

čiai metu. kol vergija pavir-Į ^f>me!nacki&* ^tai" ka sakf 
to i baudžiava.

gyventi: bet už tą malonę: 
jis turėjo atsilyginti, eida
mas po kelias dienas dirbti 
žemvaldžio laukų, o jeigu 
tingėdavo, tai gaudavo ir 
mušti. Bet praėjo tūkstan-i

— Tai ką. ar buvo vergi
ja ir Lietuvoje?

>avinčiūnų ir Aluntos ap 
skričių baudžiauninkų laiš 
kas, kuri jie rašė vyskupu 
Valančiui, skųsdamiesi dė

— Turėjo oūti. tėve. nes' Pomernaekio žiaurumų: 
toks laikotarpis žmonijos is-. ”Jo prakilnybei Žemaičii 
torijoje neišvengiamas. Taip, V^upui nuo pono Yladis 
buvo Egipte, taip buvo Grai-i i°v0 Pomernaekio visu Sa 
kijo i, taip buvo Romos im-pinčiūnu ir Aluntos valstie 
perijoj. Taip buvo net ir Ki-1 c1^ skundas: Jau devyner
nijoj. Tėvas gal girdėjai a- metai kai > Paėmė mus ? 
pie garsiąją Kinijos sieną. ;avo nagus ir ėmė visus mus 
Ji buvo pastatyta vergų ran-. kankinti. Kasdien muša be 
komis, šiandien tos rankos; Pasigailėjimo ir pasamdė to- 
reikalingesnės ryžiams ir ar. klus ’)a‘ ekonomus ir rasti- 
batai auginti: bet kol žem-: ninku.s’ .kune rousa mus 
dirbystė Kinijoje nebuvo iš- rvkštėmis, pagaliais, kan- 
vystyta. vergai statė nerei- ^ais ir agrastais. Dėl to mu. 
kalinga siena, kad apsaugo- <,rno pasidaro daug kurčiu.

— Tai yra buvusio bajo 
o Pomernaekio 
įinku skundas

j .parakė Jurgis Gliaudą 251 
iunti-

| mu jLoit'i'Hj m. 11. (il'l-
’ančiui. Rašytojas Ruseckas: niaus Fondai (J. Urbelis 
atspausdino ii savo knygo-? 1649 N. Broadvvay, Melrose 
ie "Baudžiava Lietuvoje“. 1 paik, Ilk 60160).'

do baudžiau-i psk kaina $5. su persii 
vyskupui Va-į mu $5.25. Išleido dr. K.

— Bet 
Maiki.

as to negirdėjau !
Visas turtelis — šimtinė

A. Kristaipol io eilėraščiai 
239 p-1., kaira $4.00. (Lei 
Įėjo adr.: V. K. Sadžius 

enaw Avė.. 
Chicago. III. 60629).

— Baudžiava, tėve. yra 
lamsus praeities laikotarpis, 
ir mūsų rašytojai nelabai j ai,r‘:r 
mėgsta apie tai rašyti. Jie “ • Yvasue
mėgsta kaloėti apie kuni
gaikščius. apie jų narsumą, į 
apie tai, kaip jie valdė Kije-. 
vą. kaip Vytautas girdė savol 
žirgą Juodojoj jūroj, bet nei Į 
žodžio apie tai. kaip jis, ap
sivilkęs moterišku sijonu.

'bėgo nuo Jogailos smauglių 
Jie rašo skystus "romanus“

REKORDAS...

Kiekviena . alstybė mėgsta 
pasigirti tuo, ko ji turi dau
giau ar ką didesnio negu ki
tos. Sovietai taip pat labai 
giriasi, bet -ikruosius savo

apie baudžiavą geriau tv-, rekordus kartais ima ir nu-
lėti. tyli.

— Nu, tai pamislykim.
Maiki, gal ir mudviem ne
rikėtu apie baudžiavą daug 
kalbėti, nois aš cekavas; kja kita 
žmogus, ir man norisi visk 
žinoti. Y’ot, tu dar nepasa
kei, kada baudžiava pasi
baigė ir kodėl ji pasibaigė.
Tą nori žinot ir kiti. Tai da’ j sovietinis Charko-
paaiskink. ar ką jau. , Q kalėjimas laikomas taip

— Palikim kitam kartu? j pat talpiausiu pasaulyje. Ja-
tėve. 1110 vienu metu yra buvę su-

__Nu, tai tuo tarpu gud. grūsta net 40.000 kalinių.
baf Tai bent rekordas.

Vakarų sta*ištikai apskai
čiuoja, kad Sovietų Sąjun
goje yra tiek kalinių, kad jo-| 

valstybė nė iš tolo 
a negali lygintis. Čia kalinių 

skaičiuojama ne tūkstančiai.: 
milionai.

Ar skaitytos?
Dialogas su kraštu, Aki

mirksnių kronikos, antro 
knyga, parašė Bronys Raila 
560 psl., Įrišta, kaina $7.Ov

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

Radvila Perkūnas, istori-
įė pjesė, parašė Balys Sruo
ja. 130 psk, kaina $4/00.

Vincas Krėvė savo laiš. 
kuose, parašė Vincas Ma 
ciūnas, 49 psk, kaina $1.00

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

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ1
!

Pasinaudokite paskutine gera proga isigyti visas 4 
Į knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio

Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa» 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su save 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.

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

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

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

ai-v —-- -

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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Be r n a r d a s Brazdžionis

MOTERŲ SKYRIUS LIETUVA IŠ TOLO

EDVARDAS CINZAS

Ranka
(iš romano "Raudonojo arklio vasara*4)

(Tęsinys)

Malūnsparnis jan kaleno v irs daktaro Rokso namelio 
Mes išnešėme snūduriuojanti vaikiną į gatvę. Pamačiusi 
mus, Mona nusileido, nukapodama daktaro Rokso alyvi; I 
krūmų viršūnes.

Sužeistąjį paguldėme užpakalinėje sėdynėje. Aš atsi
sėdau šalia Monos, ir malūnsparnis šoktelėjo i viršų. Dak
taras Roksas pamojavo ranka ir sugrįžo į vidų. Taip ir pa
likome jį stovintį ant slenksčio ir mojuojantį ranka.

Laikas skubėjo šuoliais, kaip ir visada, kada norėtum • 
jį sulaikyti. Aš žiūrėjau į rentgeno nuotraukas, žymėjausi j 
ypatingesnes vietas ir bandžiau susidaryti veikimo planą. į

Apačioje mirgėjo žalių pievelių dėmės tamsiai mėly-! 
name miško kilime. Mona nusibraukdavo delnu ašaras ir 
vėl įsižiūrėdavo į toli.

— Nebegrįšiu pas jį, — staiga pasakė ji.
Aš padėjau nuotraukas ir paglosčiau jos plaukus.
— Neplepėk niekų, — sudraudžiau. — Niekšas jis.

Mylėsi Lietuvą iš tolo
Visa širdim, visais jausmais, —
Iš tolo meilė neparpuola 
Ro balto marmuro namais.

Iš tolo ją kaip laimę šauksi 
Aušroj ir sutemų sapnuos,
O ji praskrisdama kaip paukštė 
Tik skaudų ilgesį dainuos.

Regėsi ją kaip saulę skaisčią,
Kaip kūdikio šventi sapnai,
O ji gal vergės pančiuos vaikščios, 
lr slėgs ją sielvarto kalnai.

Tik ji tau bus saldi paguoda,
Tik ji tau bus širdy gyva, —
Balta baltųjų vyšnių soduos 
Senolių žemė Lietuva.

(Iš Bernardo Brazdžionio rinktinės "Poezijos 
pilnatis“, kuri gaunama už $10 Keleivio admi
nistracijoje).

5JV3ŪK.'•? ?3ŪS -5JČ

Kaip saugotis nuo užpuolimo

kišenėje. Laikykite atskirai DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS GAVOME RIBOTĄ SKAI-
pinigus raktus ir kredito ČIŲ ”niDOS“ SIENINIO
korteles \ieKada nelHikvki*
te raktų kartu su dokumen- 1M0GAUS AMŽINIEJI n amai NUPLĖŠIAMO SU PASL 

tais. kuriuose yra jūsų adre- Tęsinys 9. - SKAITYMAIS KALENDO-
moteKms PatanmaS * J . . ... . RIAUS. KAINA $3.50.
motei ims. • I Apie tuos dalykus Biblija kai-:

Į ba įaudi aisčiai, rumoje .viozes'
Nelaikykite rankinuke ar treciame skyriuje, mes

piniginėje didesnės sumos SKi‘“ul“c: zeme ous 
pinigų ai biangenybių. Jei. vargą iu įs jos maiunsies 

banditas iš jūsų reikalaujat per visa.-, sa\o gyvenimo menas
Skaitykite 

šias knygas

I (

rankinuko ar jį pats mėgina;... iki sugiąsi Į žemę, is kurios 

pagrobti, atiduokite. Jei jūs, esl Paimia»-'‘ 
priešinsitės, jis gali jums su-Į Neprakeiktoji žemė, Edenas.
duoti kumščiu, durti peiliu i rojus, ouvo toouia n- uei toga- ra SVETUR 697 dsI Joie
ar net šauti. ;sult;,kti znio«ul '^lansmno Vaičiulaitis anie oo-I maisto, kuriuo buvo galima pa- ‘ Ūso A. Vaičiulaitis apie po 

taikyti pilną kūno sveikatą. L z eziją. K. Keblys apie roma- 
Edeno vartų buvo netobula artu ną. R.Šilbajoris apie novelę, 
nepabaigta, duodanti netobulu S‘ Santvaras apie dramatur-
»as ir negali apsunkinančias V‘ Kulboką, apie kriti-
žmogaus gyvenimą ir vedančias
t mirtį. Pastebėkite, kad Dievas 
ouvo sutveręs žmogų iš žemės 
ir kad /am mirus, jis ir vėl pa-

Teatre moterys neturi dė- 
i rankinuko ant greta esan- 
ios laisvos sėdynės. Laiky

kite ant savo kelių. Patyręs 
vatris greta esantį rankinuką 
atidarys, išims pinigus ir už
darys. Jūs net nežinosite, 
kad esate apvogti.

LIETUVIŲ LITERATO-

ką, J- Girnius meta žvilgs
nį į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, Č. Gricevi-

•virto dulkėmis ir nuo to laiko čius paruošė išleistų knygų
i buvo visai negyvas arba tikrai 

Nepalikite raktų atiduoto' numiręs. Jis nebuvo išvarytas iš 
saugoti apsiausto kišenėje. Į dan£aus> nes namai nebuvo
Tpi‘navop-ė raktus ir qii iai« dangus’ žeme’ lr šltuos že' jei pavogė raktus II su jais miškus namus žmogus prarado 
įusų adresą, tuojau pakeis- Į nepaklusnumu.
kitę d u m užraktus.

sąrašą. Kaina $10.

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

Bet kokiu tat būdu ligos ir. 414 psl., daug paveikslu, ke- 
, mirtis pasiekė visą žmoniją? Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta.

..... . , . .. visos žmonijos į Raina ....... ,................. $6.gaisklte ieškodami rakto natūralus tėvas. Dievas davė i
rankinuke, bet turėkite ji /-m «abos gimdyti kūdikius ir i Lietuvos konstitucinės tei- 

! rankose, kad galėtumėte,P^Šė
Į ištremtas iš rojaus į netobulas j tautinas Račkauskas, 178 
! ir nepalankias apvstovas. Apsi j psl., kaina $2.
{gimimo dėsniu tėvo netobulumas Į
ir ligos, įgytos nepaklusnumu ii j Antano Škėmos raštu II t.

Į skurdžiu gyvenimu neprireng 
toje ir netinkamoje gyventi že 

Lichtenšteine, mažoj (tik mėje perėjo ant

Atėję prie savo duių, ne- Adomas buvo

, v. • , v , , • ..... M. Mandell netrukus iš-; pažįstamu, ypač naktį. Ne-; tuoj atidaryti duris,
bet vistiek tėvas. Vau dabar atsuks jam nugarą, vistiek. leidžia newyorkiečiams pa-! sustokite gavėję, jeigu į jus į 
ai- tu gnsi. ar negrįši. • tarimu knygų, kaip saugotis kas nors kreipiasi ir bando’

Po kurio laiko ji vėl pakėlė į mane savo ašarotas akis. nuo ^puolimų gatvėje. Jo ’ užvesti pokalbį. Nesustokite'
. — Tai bandysite išgelbėti ranką? — paklausė. į patarimai gali būti naudingi kitam cigarečių uždegti. j

— Bandysiu, Mona. Tu neverk, nieko nepadės. Vai- jr kitiems.
kinas stiprus ir jaunas — neturi nė dvidešimt metų, tai; 
yra vilties, kad išsikapstys. Tu grįšk pas tėvą, kaip jį pa- j Galvėje

i rie klausia kelio, neatsąky-, 675 nubalsavo neduoti mo-

MOTERIMS NEDUODA 

LYGIU TEISIŲ

visų Adome
; Jei prie jūsų privažiuoja 62 kv. myliu ploto) valsty- vaikų, nes aišku, kad, tokiose 
! automobiliu jauni vyrai, ku- fcėlėje 2,128 vyrai prieš 1, S{dyg°se būdamas jis ir jo mo 

liksi vieną nelaimėje? Manau, kad jis pasikeis. Gavę smū-f „ Įr*e klausia kelio, neatsąky-, 675 nubalsavo neduoti mo- tobul^kūdikius’^^Taigi ^išku
gį per galvą, mes visi pasikeičiame. „ J Grįždami namo naktį, jei i kjte ir pasitraukite toliau,'terims balsavimo teisės. , kad ligų ir mirties priežastis yr*

Aš norėjau, kari ji grįžtų. Mana tai suprato ir krūp- galite, imkite vežeją. Papra- Į ypač jei motoras nesulaiky- . . .. , .. Pr.adin.ls Ador”°, nus»dejimas
telėjo. Abu įsiklausėme, nedrįsdami atitraukti staiga su- pykite jį palaukti, kol įeisite {tas. Tai liečia moteris ir se- ai vien 1S n au£e 10 vienas ls - omo paceime. 

siglaudusių pečių. į ’ namu>- ! nius.
Horizonte pasirodė Liežo bazilikos bokštas. Mes pra- { Jei atvažiuojate autobusu! Venkite išeinančių iš mo-1 

skridome baidokų pribarstytą Meusę. peršokome Serengo ' ar traukiniu ir gyvenate to- i Ryklu jaunuolių būrių Per- 
miškelius ir pasiekėme pušyne baltu keturkampiu išsitie-. ]jau nuo jų stoties ir jūsų | eikite į kitą gatvės pusę. Jei 
susią Diubo kliniką. ; gatvė yra tamsi, — imkite i jje bėga paskui jus, šaukitės

pagalbos. į

valstybių, kur moterys ne
gali balsuoti, renkant vals
tybės ir savivaldybės atsto
vus.

Julija,

Leisdamiesi pamatėme mūsų laukiau" į vežimėli ir-vežėją, 
rankomis mosuojančius slaugytojus.

— Rytoj atvyksiu pas'jus. — pasakiau bučiuodamas ’ 
jos skruostą.

ĮSTATYMU LEIDĖJAI 

REMIASI BIBLIJA

kilęs žmogus vra netobulas ir 
dėl to nusidėjėlis Dievo akivaiz 
doje.

Biblijoje randame daug vietų 
kurios tu&iuai kaina apie tuos 
dalykus. Pavyzdžiui, roviio laiš
ke Komiečiams, o: 12, mes skai 
tome: ”'lodėl kaip pei- vieni 
žmogų nuodėmė Įėjo Į pasauli ii 
per nuodėmę minis, ir taip mir-

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

Amerikos lietuvių politika,
parašė d r. K. Šidlauskas. j. 

‘ vada? dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

Rimai
<anto, 55

ir Nerimai, Vaiž-
psl. kaina $2.00.

12 knygų už$2Požeminio traukinio sto- Nepalikite automobilio 
tyje laikykitės arčiau kasos naktį tuščioje gatvėje ar ne-

Oklahomos valstijos sei- tis perėjo ant visų žmonių, nes i 
mėlis 53 fanatiku balsais visi jame (t. y. Adome) nusi-

naujos ru-ies vagys
slaugai atplėšė dureles ir tuoj sugriebė vaikiną. Aš iššokau J Stovėdami platformoj tarp nų sviesų

ir Biblija nepripažįsta joms 
“ kas nors mėgina. iygįu Su vyrais teisių.

iš malūnsparnio ir nubėgau paskui vežimėlį.
Paruošiamajame kambaryje viskas bu»o parengta ii 

laukė manęs. Menas slaugas nuplėšė man r.uo pečių švar
ką ir užmetė chalatą, kitas grūdo kojas į maišiukus, trečia? 
tvirtino, rišo kaukę.

— Mel de! palinkėjo jauniausias, kai;? reikalavo pa
pročiai, ir atidarė operacinės duris.

Vaikinas jau gulėjo ant "biliardo'" su ceguonies kau
ke. ,W

Žanas piaustė sužeistosios rankos raumenis, o mar 
nepažįstamų akių vaikinas atlupinėjo ir tvirtino žaizdą.

Kur kardiograma? — mirktelėjau Danielei. — Ku? 
deguonis? i ’ ' |į ^If|

Aš girdėjau trumpus ir aiškius atsakymus, kuri- 
skverbėsi į klausą ir raminamai veikė mane.

— Transfūzija?
— Paruošta. Neutralus serumas, pone. Laboratorij; 

greitai nustatys grupę, ir bus galima pakeisti.
Žanas atsitiesė ii- galvos kryptelėjimu pakvietė mane 

Jo akys buvo paraudusios, bet juokėsi, kaip ir visada. Ai 
pasilenkiau prie rankos ir keletą sekundžių žiūrėjau į su 
trupintų kaulų ir raumenų mišinį. Raudonas arklys lik 
kažkur toli. kažkuriame Ardėnų miške. Aš rik dalį sekun 
dės pagalvojau apie jį ir skubiai ištiesiau delną.

— Skalpelis.
— Skalpelis! — tekštelėjo į delną Danielė.
— Ar viskas paruošta?
— Pajuosta, pone.
— Tada pradedame. Kas mokate turkiškai, pasimels 

kitę Alachui, kad jis būtų palankus mums.
Penkias valandas rankiojau kaulų nuolaužas, deii- 

nau vieną prie kitos, bandydamas atkurti buvusią formą 
Alachas sutvėrė vaikiną plieniniais kaulais: jie buvo su- 
lūžinėję, suskeldėję į šipuliukus, bet nesubupėję.

Protarpiais pakeldavau galvą, ir Danielė nubrauk
davo man prakaitą nuo kaktos. Kiekvieną kartą ji mažuo
ju piršteliu paglostydavo mano skruostą. Mūsų žvilgsniai; 
susitikdavo, ii* aš vėl pasilenkdavau prie rankos..

— Replės. — ištiesdavau delną.
— Replės! — kartojo Danielė.
— Kardiograma? "T '

ir amz.nąjj gyvenimą, ir l«- 
jis tikrai p.auejo daryti ir pa-

, e . JAV kongresas yra prie- sxirtu laiKu pimai įvyKdys. ai
pajuda, jie globia arti sto-. kitę pirmyn, kiek tik galite.! njęs toki konstitucijos papil- simenate, kuo viešpats jezus y 
vinčių moterų rankinukus ir; ’

vagonų. kai tik traukinys įsėsti į jūsų mašiną, paspaus

s. Darbe ir teatre

Naktį tamsioj gatvei lai- į Rankinuką ii- piniginę vi- 
kykitės arčiau šaligatviosada laikykite su savim. Ne- 
krašto. Jei gatvė visiškai, palikite ju automobily, net 
tamsi, eikite viduriu gatvės.) ii’ darbe be priežiūros. Imki- 

_ t te juos net eidamos i išviete.
Nebijokite būti apšaukti. Ten nepadėkite rankinuke 

jaiiiais. Jeigu jums atrodo.! anj. žemės prie kabinos du- 
<ad jus kas nors įtartinai se-i jų, bet pakabinkite ant ka
va. pėsčias ar važiuotas, ar- bvklos.
oa jei priešaky matote įtar-
iną asmenį, pereikite į ant-j Vyrai neturi laikyti pini- 
ą gatvės puse ar eikite i ar-Į ginės užpakalinėje kišenėje, 
imiausią namą. j Geriau nešioti šoninėje švar-

Nepradėkite kalbos su ne- ko ar gilioje šoninėje kelnių

Kardiologas atsakė staiga pasausėjusiu balsu, ir aš 
-kubiai pasisukau į jį.

— Stimulianto.
— Stimuliantas įšvirkštas, pone. Leiskite pastebėti 

kad jau antrą kartą.
— Žinau. Ar gipsas paruoštas?
■š— Paruoštas.
Kraujo kanalai buvo sukapoti ir sutrūkinėję. Teko 

juos iškarpyti ir sujungti plastikiniais vamzdeliais. Vėliau 
juos bus galima išimti.

— Tai rankelė! — murmėjo Žanas. — Kaip guminė.
Kardiologas vėl įspėjo mane.
— Baigiau. — atsakiau jam.

(Bus daugiau)
• S 9

(ši Eduardo Cinzo romano ištrauka perspausdinama 
iš literatūros metraščio "Aštuntosios Pradalgės“, kurią 
galima gauti ir Keleivio administracijoje. Kaina minkš
tais viršeliais $4.50. kietais — $5.00. Išleido Nidos Knygų 
Klubas Londone, Anglijoje).

dyma. bet ji Patvirtinti turi ra pasakęs, kad jis atėjo suras-
-p mažiau kain 38 valstfios U lr sugr4žintl’ kas buvo !>razu e mažiau Kaip oo vaisu jos. q ka žmogus pražudė
Kol kas ji patvirtino tik 26 arba parado prasižengimu prie? 
valstijos. .Jei dar 12 valstijų Dievo Įstatymą? Būkite tikri 
būtu tokios nuomonės kaip kad ne dangų, nes jis niekai 
kabomos įstatymų leidė- danguje nebuvo buvęs ir jokit 
. . , .. t * i? i .dangišku pažadėjimu neturėjoiai”. 11 _kongreso nu- jjs prara(jo savo tobulus
tarimas gali oūtl atmestas, .čia pat ant šio? planetos, mūši 

; žemės. Todėl Jėzau spažadėji 
’mui įvykus, Tūkstantmetinėje 
į Karalystėje, tie mamai bus ii 
j vėl atsteigti ir sugrąžinti žmo

KOKIŲ TAMSUOLIŲ 

DAR ESAMA

Uršulė Česnienė iš Eucli- 
do. Ohio, atsiuntė The Cle
veland Press vasario 3 d. iš
trauką apie du save nukry- 
žiavusius asmenis.

Tai Domininkonų Respub- 
’ i koje gyvenantieji prancū
zu kilmės Tamao — vyras ir 
žmona. Jie jogų mokslo pa
sekėjai. (Jogai — senovės 
ndų religinio mąstymo išpa
žinėjai. teigiančio, kad žmo
gus galįs, save stebėdamas, 

save įsigilindamas ir kon- 
?entruodamasis, apvaldyti 
antgamtines jėgas, sulieti 
savo sielą su dievybe). Abu 
šie "jogai“ patys paprašė

jgui
Biblija visai neskelbia, kau 

žmogus po mirties nueina Į dan
gų. Ji kaieu kaip tik priešingai 
ir sako, kad po mirties žmogų? 
pavirsta dulkėmis, visai išnyks 
ta. Vienintelė jo išsigelbėjime 
viltis yra prikėlimas iš numiru
sių, kuris, pasak Bibliją, yra 
vienintelis kelias į būrimą gyve
nimą. Dangus yra pažadėtas tik 
"mažam būreliui" "pašauktųjų, 
išrinktųjų ir ištikimųjų“, kurie 
dabar seka Jėzaus pėdomis ii 
pasilieka ištikimi iki mirties. 
Bet jie nenuėjo į dangų tuojau 
po mirties, bet turėjo laukti ‘ant
rojo Viešpaties Jėzaus Kiistaus 
atėjimo ir pirmojo prisikėlimo 
kuris reikš jų permainymą nuo 
žemiškų į dangiškus, naujus su
tvėrimus. panašius į savo Vieš-

prikalti juos prie kryžiaus,‘ -j j i- ; sai neliečia žmonijos, žmoni uo
.UO noiedami parodyti savoj arba pasauliui nėra duota jokiu
pasiaukojimą taikai ir mei- dangiškų pažudėiimu. lygiai

Į lei ir valios sukaupimu nu-,kainir jo gimdytojams Adomui
salėti skausmus. Jie buvo!ir Ievai-
pasirvžę išbūti nukryžiuoti į v j •*- m-. : . , Kas domitės Tiesa, mes pri
net tris bet teistvėrė siųsim veltui spaudos. Kreipk
tik kelioliką valandų. Ta. tės šiuo adresu: 
mao žmona, nuimta nuo kry

Atsitiktinio kareivio užra
šai, J. Januškio atsiminimai. 
127 psl., kaina $2.00.

Stepono Strazdo eilėraš
čiai, 159 psi. kaina $2.50.

Murklys, apysaka vaikam, 
parašė Antanas Giedrius, 
130 psl., kaina $1.80.

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

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

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

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

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

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

žiaus, pareiškė, kad daugiau 
tokiu bandymu nedarysian
ti.

Lithuanian Rihle Students.
212 E. Jrd Street. 

Spring Vallev. III. 61.162. 

(Ske’bimas)

AtsKirai sudėjus, jų kaina 
j $11.40. bet visos kartu par
duodamos už $2.
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I Vietinės žinios
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VASYLIŪNŲ METINIS KONCERTAS 

NEW YORKE ir BOSTONE

i
W J L.

jįf. t

D r. Vytenis M. Vasv liūnasIzidorius Vasvliūnas

Piliečių d-jos III aukšto sa
lėje lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas. * * *

’l Gegužės 6 dieną 2 vai. po« 
• pietų North Junior High i School salėje Brocktone Šv. 
Kazimiero parapijos choro 
75 metų jubiliejinis koncer
tas - banketas.

• * ♦

Gegužės 5 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje Pabaltiečių draugijos 
vakaras. Programoje —Jau-I 
Jaunųjų pabaltiečių muzi- Į 
kantų ir dainininkų konkur
sas - koncertas.• « e

Spalio 21 d. So. Bostono 
I Lietuvių Piliečių d-jos III a.
! salėje lietuvių radijo valan. 
i dos Laisvės Varpo rudens

parengimas.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
16 dienų

Vyksta:

Kai n a nuo £6 4 1. 0 0

gegužės 23 liepos 18
birželio 6 rugpiūčio S
birželio 27 rugsėjo 5
liepos 11 spalio 3

i gruodžio 21

fjungtis prie grupių galima Bostone ar \ e w Y o r k e 
Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų. Maskvoje arba 
Leningrade — 2 dienas ir Helsinkyje — 2 dienas.

GRIPfcJE DALYVIŲ SKAItll S RIBOTAS —

NESI VĖLUOK ITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalo kreipk’tės į 

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764 

393 \Vest Broadvvay

Savininkė: Aldona Adomonienė 

air fares subjeet to Governament :ipį»i-<>v;tl

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKI, kad mūsų kova bus laimėta.
STEPONAS KAIRYS

Z\LI)R1CH Oil. COMVANY

130 Safford Street

Wollaston, Mass. 02170 
Tel. 472-2086

IMKITE 
IR

SKAITYKITE
_________ ^vaixviiv __ NEPRIKLAUSOMA LIE-

New York City), šeštadieni,' praskambės pirmą kartą A-j ATSTATANT, ^.a‘ i •
vasario 24 dieną, 5:15 vai. menkos kontinente. Kas su-;?0.0 Skipičio. 440 pustapiu {
ir Bostone. Jordan Hali ma- gebės klausytis, čia išgirs- dIna ...............................j{
žojoje salėje (30 Gainsboro lietuvio išgyvenamą drama- NEPRIKLAUSOMA LIE 
St., Boston sekmadienį, va- tiškumą, vietomis beviltišką JLiVA, R. Skipičio atsimi- 
sario 25 dieną, 3 vai. popiet.; raudojimą, tai vėl kovingų nimy įJ tomas 4?6 psk> kai

T j Ttf ' ritmi2 Judesius arba neapsa-' na $7>00>
Jų programą sudaio Mo-,koma ilgesį. Cesar Franck 

zarto sonata C dur K. 303,Įsavo sonatoje duoda religi- Atsitiktinio kareivio už- 
Walter Piston sonata, Balio j njaj mistišką optimistinį' rašai, Jono Januškio atsimi-«♦ 
Dvariono Sonata-Baladė h ; vaizdą. Tai pavasario atbu- karo laikų Europoje, 127;} 
Cešar Franck sonata A dur.: dimas, pilnas saulėtumo ir nimai iš Antrojo pasaulinio: { 
Mozarto sonata dviejų da-:vilties. j kaina $2>00.
lių, neįprastos struktūros, ra

Smuikininkas Izidorius: pistono sonatoje reprezen- 
Vasyliūnas ir pianistas Vy- tuojamas jo originalus sti- 
tenis M. Vasvliūnas su nau- kus< pasižymįs grakščiu, 
ja programa pasirodys New 'švelniu estetiškumu bei nuo- 
Yorke, Carnegie Recital saikiu jausmingumu. Balio 
Hali (154 VVest 57th St.,1 Dvariono Sonata - Balad5’

Apšildymo įrengimai & APTARNAVIMAI 
Aliejaus kuras 
Aliejaus degikliai 
Krosnys ir garo katilai 
Vandens šildytuvai 
Elektros tinklo įrengimas

Dorchester — So. Boston — So. Shore

t i

.1
!:

(

I ♦ « 
t

syta jam esant 21 metų am-j Vasyliunai tikisi ir laukia. Milžinų rungtynės, Mvko»' ’ 
žiaus ir pergyvenant laimin-i kad jų pastangas ir darbą lo Vaitkaus atsiminimų VIII-♦___ _ . . atsiminimų ___
są pirmosios meilės laiko-1 gausiai atsilankydami pa- tomas. 203 psl., kaina—j{ 
tarpi, pilna šviesaus pakili- rems New Yorko ir Bostono minkštais viršeliais $3.00, { 
mo bei švelnaus dainavimo, meno mylėtojai ir gerbėjai, kietais $3.50. ♦i

iJ♦

Mirė du. naujų priėmė 

aštuonis

Vasario Šešioliktoji 

Bostone

Kaip ir kitais metais, ji

ANTANAS SMETONA' 
IR JO VEIKLA. Parašė J.;?
Augustaitis, 
na $1.50.

154 psl., kai-, ♦

So. Bostono Lietuvių Pil.
d-jos vasario 15 d. susiiin-; buvo iškilmingai paminėta, 
kime pagerbė du mirusius bet apie tai plačiau parašysi" 
narius ir priėmė aštuonis me kitame mūsų laikraščio 
naujus narius. Iš fin. sekr.; numeryje. Čia tik pažymi- 
A. Dmzdžio duotos sausio • me, kad jos minėjime buvo kas, parašė Jurgis Jašinskas, t 
mėn. apyskaitos matyti, kad artipilnė didžioji So. Bosto- 69 psl.. kaina $1.50. 
mėnuo baigtas su daugiau. no Lietuvių Piliečių d-jos
nei $3.000 nuostolio, nes tą salė, kad aukų surinkta apie Vaišvilkas, romanas, pa- 

$2,550 Altai ir dar kiek LB. rašė
234 psl., kaina $4.50

mėnesį sumokėtas valdybai 
praeitų metų atlyginimas.

A. Matjoška perskaitė 
krašto apsaugos

’l
i♦iiDidieji dabarties klausi 

mai, parašė Antanas Macei- } 
na. 325 psl., kaina $6.00. 1

Melagingas Mikasės laiš’

Minėjimo metu dr. Stasio.

KELIONĖS I SKANDINAVIJOS 
VALSTYBES

1 6 ir 2 2 d i e nosz

Dažau ir Taisau
{Namus ii lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau

viską, ką pataisyti reikia.
Nauaoju tik geriausią 

medžiagą.
JON4S STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5S54

DRAUDIMO AGENTORA 
Atlieka įvairiu rūšių 

draudim us
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Hroadway 

S«» Boston. Mass. 02127 
Tel. A N 8-1 "61

Kaina nuo $ 5 9 8. 1 0 

Išvyksta iš Bostono ir Nevv Yorko 

Lankoma: Švedija Norvegija

Danija S uomija

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
FINNAIR, 20 Providence Street, Boston 

Tel. (617) 482-4952.

kreipkitės i
Mas 0211

— nearia cranriinaui.-ipride of scandmavia

air fares subjeet to Governament .-.norovai

Pirmasis jaunų pabaltiečių 

muzikantų ir dainininkų 

konkursas

IŠNTOMOJ AMAS Bl TAS

t i

t«
< i
H

I• ■
: i

Nuo š. m. balandžio 1 d. vie 
nam vyrui arba vienai moteriai 

• bus išnuomojamas 3 ar I kam- 
Naujosios Anglijos Pabal-Į barių butas su baldais ar be bal- 

Juozas Ki alikau^Kas, Į tiečių draugija rengia pir- du; su šilima ir šviesa bei kitais' 
! mąjį jaunų pabaltiečių mu-

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apl* pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir at'irai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skvrio. kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema. ,
’ NF°RIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dina mišk v.-- mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų beiriradai bių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir diroa uz 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 

Adresas:
7722 George Street taSalIe-Montreal. G90. Qoebec. CAN ADA

įcuaasi

BOČIO
ministro nės kalbos ištraukas spaus-. ATSIMINIMAI, I tomas, 

320 psk, kaina $3.50, II to
mas 282 psl., kaina $3.50.

Bačkio pasakytos pagrindi-į VYSKUPO P.

Richardsono padėkos laišką) diname šiame numeryje, 
už pasveikinimą jo naujo 
paskyrimo proga. E. Ketvir
tis painformavo, kad drau
gijos krepšinio komandaf 
laimėjo vasario 10 d. Bosto-) 
ne vykusias žaidynes. į

Susirinkimas ' patvirtino ! sa] -e PabaI;iečių draugijos 
valdybos nutarimą skirti oi,.;,..,a 
Altai $200 auką. ‘ jVaKaias. * , *

A. Matjoška pranešė, kari, Vasarfo 25 d 3 va, 
gražios Amenkos m Lietu-; . tu New En land konser. 
vos vėliavos ir stiebai jau, vatorijos mažojoje salėje Iz.
paruosti, 11 '?sa,1° l® 1 ;r y. Vasyliūtuj koncertas,
pirmą kartą vėliavos bus is-1 » « »
kilmingai pakabintos prie;- Kovo 4 d So Bostono 
draugijos namų To dalyko Ljetuviy pjūčių d-jos II it

KALENDORIUS

PARENGIMŲ

Gegužės 5 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a

sumanytojas yra Stasys 
Lencevičius. kuris tam rei
kalui paaukojo $75, o kitu-: 
trinkstančius $123 pažadėjot 
duoti Teodora Vilkienė.

III aukštų salėse Baltijos ir 
Žalgirio tumų Kaziuko mu.

♦ * *

TESTAMENTAI

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 8 d. 3 vai. po

patogumais. Teirautis telefonu: 
288-5639.

Aišvydo pasakos, parašė 
Antanas Giedrius, 140 psl., 
kaina $3.00.

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

Milfordo gatvės elegijos,
didelį susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių 
rinkinys. Kaina minkštais 
šeliais — $3.75.

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

Mūsų mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104 
psl. kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.00.Įsigykite teisininko P. Šulo

parengta leidini ”Kaip su- pietų šv. Petro lietuvių pa
daromi testamentai“. Tai la- rapijos bažnyčioje parapijos 
bai naudinga informacijų ch°ro religinės muzikos 
knygelė norintiems sudary- koncertas. * *
ti testamentą. Ten vra ir tęs-! _ • * *
tamentu pavyzdžių. Jos kai-) Balandžio 29 d. 3 vai. po Jaškausko apysaka,
na $3.00. j So. Bostono Lietuvių $2.50.

zikantų ir dainininkų kon
kursą ir kviečia jaunus es
tus, latvius ir lietuvius muzi
kantus ir dainininkus tarp 
17-25 metų amžiaus daly-, 
vauti.

Geroje vieloje Brocktone. 
Konkursas jvyks Š. m. ge- Mass., nebrangiai . parduodami 

gūžės O d. Lietuuų Piliečių gerame stovyje pelningi šei- 
d-JOS salėje. So. Bostone, mu namai. .Nedidelis .žemės 

Kiekvienas konkurso da- plotas, čia pat eina busai. netoli 
lyvis turi būti paruošęs 2(F krauluvės _ „u.sines. 
minučių ilgumo programą,
kurioje bent vienas kūrinys 
turi būti tautiškas

Daugiau informacijų ga
lima gauti pas Violetą Bal
čiūnienę. 116 Spring Street. 
Apt. B-3. West Roxburv. 
Mass. 02132. Telefonas — 
(617) 323-0774.

Teiraujantis prašoma pa-

(?>)

I* a r d u o d a
SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIU
AMERIKOJE

Norintieji daugiau sužinoti 
malonėkite skambinti telefonu: 
383-3181.

(8)

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Kadijt
žymėti, ar pianistas, daini- Programa Naujoj Anglijo,
ninkas ar kt.

Nužemintų j ų generaci jn,
egzilio pasaulėjauto& eski
zai, parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2. 
RUDENS SAPNAI. Kotry 

Grigaitytės eilėraščiaiBe namų, premijuota a-įn08 .. s ,
Dremijuota knyga, 80 ps! 
kaina $2.00.

pysaka. parašė Andrius No 
rimas, 200 psl., kaina $3.50.

Lemtingos dienos, Jono 
kaina

iš stoties WLYN, 1360 ki 
Iociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis l 
Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuve, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo- 

Ten gauna
AUKSINIAI RAGELIAI,, 

lyrika, Pranas Nau jokaitis, įnas 8-0489.
64 psl., kaina $2.00. ir Keleivi*.

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gau+i įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.006.0C.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrr.udą — Ea. 
domnent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

ŠIA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviiką 
klubų lr draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

8IA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkite* 
Į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AlHance of America
807 West 30th Street, Ncw York. N-T. 10001

I



Nr. 8. 1973 m. vasario 20 d. KELEIVIS, 30. BOSTON Puslapis aštuntas

Žiemos žaidynių rezultatai Jaunių D klase

Vietines žinios ' ŠALFASS Rytų apygar-i Bostonas laimėjo I vietą 
jdos žiemos sporto žaidynių,'prįeš \ew yorką rezultatu

■****•*•»*#*##******#*•*********♦*♦**♦«

Kultūros klube bus paskaita 

Lietuvos klausiniu

Bostono Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros klubo 
susirinkimas Įvyks 1973 m. 
vasario 24 d. 7:3() vai. vak. 
Tarptautinio Instituto patal
pose, 287 Commonvvealth 
Avė., Bostone.

Įvykusių vasario 10 d. Bos
tone rezultatai:

Vyrų krepšinis

Bostonas prieš Philadel- 
phiją 113:63.

< Jaunių krepšinis

Philadelphija prieš Ne\v 
Yorko I —30:29, Bostonas

, . .................prieš Nevv Yorko II—59:14.
gražuolei i atricijai lamo- Bostonas prieš philadelphi- 
sitmaitei pagerbti kovo 11 d.

So. Bostono Lietuviu Pilie-

Alaloniai kviečia atsilan- 
! kyli su draugais ir pažista- 
1 mais

Klubo valdyba

Jie atrinks talentus

Talentų popietėj ir ”Miss 
Lithuania of N.E.“ baliuje

21:15.

Merginų tinklinis

Bostono A kl. laimėjo I

vietą prieš Bostono B kl. re
zultatu 15:8 ir 15:11.

Sekančiame Keleivio nu-

mery apie žaidynes para-1 
šysiu plačiau.

V. E

Balfui aukojo:
I

Po $10 — H. ir M. Ginei-! 
čiai h- A. Keturakis.B

Po $5 — P. Janavičius ir 
B. Utenis.

Nuoširdus ačiū.

Valdyba

IEŠKOME NAMŲ SAVININKŲ
MCSŲ’GOLDEN PLATTER‘ .

DALIŲ TARNYBOS PLANAS DABAR SIŪLOMAS

VELTUI
PILNAS PATARNAVIMAS 

PER IŠTISUS METUS VISIEMS KVALIFIKUOTIEMS

3E=j|

Programoje — ekonomis-j u-ių d-jos saleje šie asmenys 
to Algimanto Gurecko pa-! sutiko išrinkti geriausiai pa.į 
skaita: Dabartine Lietuvos! suėdančius talentus ir šoke-!

ją — 51:31. Jaunių A klasėj 
laimėjo Bostonas.

Jaunių B klasė

klausimo padėtis Washing-
tohe“.

jus: dr. Petras Bizinkauskas: New Yorkas prieš Bosto-Į 
na — 23:16, WorcesterisĮ 
prieš Nevv Yorką — 28:17. 
Worcesteris prieš Bostoną— 
28:15.

iš Brocktono. Gintaras Ka
rosas. Algis Makaitis, Alice

Algimantas Gureckas yra; Ruseckienė, adv. Nijolė šle- 
federalinės valdžios tarny- žienė ir Elena Valiukonienė. 
boję ir Lietuvių Bendruome- šiame parengime pirmą 
nes ryšininkas JAV užsienio kartą matysime ir girdėsime! 
reikalų ministerijoje (State! I’hiladelphijos Ateitininkių;
Department). Jis yra arti-} kvintetą.
mai susipažinęs su lietuvių Susitarkite su gerais šokė-

Ą į’.,aissusitikti sekmadieni, ko-' „ o*? ir- u ,pastangomis paveikti Ame-i,,,. 11 j , * na— 27:17, HartfordasG, • t • I vo 11 d., ^‘aine linksmame^ - o j. oo n ktnkos valdžios įtaigas L.e-! 3!) met ,.d(ii jo . pr.es Bostoną 38:14 New
tuvos laisves reikalo labui, j sukaktuviniame parengimet! L°’L P™S Hart‘ord« ~

j o4 .o£.
Po paskaitos — kavutė irt Valentina ir Steponas ! C kl. New Yorkas laimėjo 

laisvi pašnekesiai. • Minkai I vieta.

B kl. laimėjo Worcesteris. 

Jaunių C klasė

New Yorkas prieš Bosto-

SOI TH BOSTONO LIETLVIŲ 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
— LIETI VISKAS 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.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBEI

$6oc
£ vorth of 

PROTECTLGt
GOLDEN. 
PLATTER

k.rtl l Ser«.-e

CITGO

Climatie

■alyva

ir

Alyvos degikliai

Šiltas vanduo

NAMŲ SAVININKAM

Tik dėl malonumo jums patar
nauti, kaip naujiems alyvos šil
dymo klientams, mes duosime 
jums veltui visokeriopą patarna
vimą, Įskaitant ir mūsų garsiąją 
”Golden 1 latter“ apsaugą.

Įskaitant ir kasmetini alyvos 
degiklio (burner) remontą.

773-4949 

S O. ŠUORE

ARBA

4 3 6-1 2 0 4 
BOSTO N

* 24 valandų patarnavimas 
* Automatinis alyvos teikimas

* 20.9 centai už galioną 
JEI NORITE IŠSIMOKĖTINAI

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY

(Tuoj už Hollow)
40 metų patirtis vis geriau jums patarnuuti

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
144 Miibury St.

WORCESTER, MASS.
Tel. SW 8 2868

yra vienintelė oficiali i s ta.- 
ga W ore estery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVoices- j

terio į Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kai-:

bama lietuviškai, p a taniau- Į 
jauna greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ii 
tvarkingai.

Ci« galima gauti j va iriau 
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklieni

Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
tas*______ ____________________ , vedžioja. , žmogaus — be ydos.

Elood &quare 
Hardicare Co.

Salininkas J. ALKKNA 
62b EAST BROAinVAI 
SOUTH BOSTON, MASS. 

IELEi-ONAS AN 8-414H 
5ioore »)ažal 

Popieros Sienoms
šokiai l.&ngama 
reiioiienys na:n»« 

Reikmenys plumbenanu

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų., pacral Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vairam.

Telefonas: 698-8675

>**#****#**##» eeeeeee«eeeeee##aeea

A. J. NAMAKSV j
Real Estate & Insurance ; ■ 

321 Country Club Rd. 
Newton Ct.itre, Mass. 02159;- 

Tel. 332-2645

PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

Į F g D i N I S 
OPTOMETRISTAS

-į Valandos:
imi' 9 vA> rvto iki 5 vai. vak 
3 Trečiadieniais nepriimama

447 BROADVVAY 
South Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaisius, iš puriom e gydytojų ra 

ceptus ir turime visus gatavus v sietus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišku vaistinę.
Sav. Emanuel L. Roseng&rd, B. S., Reg. Pharm.

B82 a W. Broadway, t3rp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-662C

Nuo 9 ral. ryto iki S vaL v„ išskyrus šventadienius Ir sekss. 

^»»osooBoooeocoecoooooseoccocz>3oooocooocooMoe«oo«

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

1

□ Krosnies’aptarnavimas 
O Automatinis 4pilimas
□ Patogios mokejimo’sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

641 E Broadvvay

268- y p o;

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd š
(RTJDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos: •

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, 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 penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

už nemažesnius kaip $1,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrųjų tus rūšies indėliai duoda 
6.27% pelno)

6%
fe

v

už visus kitus indėlius moka 511 %70

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

virš $271,000.000

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio 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 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP*

AND
TRAVEL INFORMATION 

(VAIRIAUSIAS DOVANAS
siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

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

::

< I 
::

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

(STAIGA

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

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

Globė Parcel} Service, ,lnc.

;;

U

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

T rans-Atlantic T rading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: Kasdien 9__  5

šeštadieniais 8—12 '

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

♦#»***###*

I




