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Sovietų prof. Sacharovas 
ir Kudirkai prašo laisvės

Savo laiške Sovietų S-go, aukščiausios tarybos na

riams jis reikalauja atšaukti emigracijos suvaržymus ir 

norinčių ar bandančių išvykti užsienin nekaltinti "valsty

bės išdavimu“. Simo Kudirkos bylą jis nurodo kaip bū

dingą sovietinės priespaudos pavyzdį.

Įžymus sovietų mokslinin-i Sacharovas pabrėžia, kad 
kas. jų vandenilio bombos1 Sovietijoje norintieji iš vyk- 
kūrėjas. bet drauge ir Žmo-. ti atsiduria antros eilės pilie- 
gaus Teisių komiteto narys, čių kategorijoje, nes jiems 
Andrei Sacharov Sovietijos! siaurinamos teisės, daroma 
aukščiausiajai tarybai pa-; sunkumų darbe ir siekiant 
siuntė laišką, kuriame jis
drąsiai reikalauja leisti So
vietų S-gos žmonėms emig
ruoti i norimus kraštus ir dėl 
tų pastangų jų nebausti, 
kaip valstybės išdavikų.

Jis sako, jog pastarųjų

mokslo, o dar ir teismų per
sekiojami.

Jis reikalauja, spren
džiant išvykimo iš krašto</
klausimus, daugiau huma
niškumo, kuris reikalingas 
tolimesniam Sovietų S-gos 
demokratėjimui ir nugalėti
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\ Sovietų šnipų tarpe
buvo ir lietuvis

į Tarp 105 sovietų šnipų, 
; kuriuos Britanijos vyriausy

bė išvarė laukan, buvo ir 
lietuvis Richardas Vaigaus- 
kas. ėjęs Sovietų S-go$ am
basadoj sekretoriaus parei
gas.

1960-1963 metais jir dir
bo Jungtinių Tautų sekreto
riate.

Sovietų S-ga. keršydama 
Britanijai, ištrėmė IS britų 
diplomatų ir verslininkų, pa- 

J skelbusi juos šnipais.

Mao Tse-tungas yra 
gyvas ir sveikas

mėnesių bylos sovietų teis
muose vėl priminė tuos tra- j tarptautinei izoliacijai, dau- 
giškus konfliktus, su kuriais į giau pasikeitimų idėjomis ir 
susiduria norį emigruoti žmonėmis. O laisvė emig-
sovietų piliečiai, o drauge ir ruoti yra vienas pagrindinių
tos padėties socialinius, psi- ‘ dvasinės laisvės elementų, 
chologinius bei politinius as-* jįs sįūi0 išleisti atitinka- 
pektus ir legalumo proble- j mus įstatymus šiai universa- 

e . linei žmogaus teisei garan-
Sovietų piliečiai — žydai, i tuoti, pakeisti kriminalini 

£Vsak ukrainiečiai, vokie-1 Rodą. kad bandymas išvykti 
čiai, armėnai, lietuviai, lat- jg krašto nebūtų laikomas 
viai, estai, turkmėnai ir ki- j tėvynės išdavimu, o svar- 
ri ' Įsi, .kurie. tik norėjo, biausia — suteikti amnesti- 
dėl betkokių priežasčių iš-ija visiems piliečiams, kurie 
vykti iš klasto. pa\eite sa\O! yra nubausti dėl bandymo 
gyvenimo ilgų metų lauki-į
mo kančia, kol jų prašymas

išvykti iš krašto, ir paleisti 
visus, kurie dėl to yra užda
ryti kalėjimuose ar psichiat
rinėse ligoninėse.

Prezidentas Nisonas išdėstė ekonominę programą, kuri 
bus vykdoma dabartiniam algų ir kainų užšaldymo perio
dui pasibaigus.

Austrijoje laimėjo
socialdemokratai

Praeita sekmadieni Aust-

gale būdavo neteisėtai at
mestas.

Tada tie, rašo jis, kurie 
prarado vilti Įgyvendinti sa- Savaime aišku, kad tokius 
vo siekimus Įstatymų ribose, ’ klausimus keldamas ir pats 
apsispręsdavo tuos įstaty- į prof. A. Sacharovas rizikuo- 
mus vienaip ar kitaip sulau- j ja patekti dar i didesnę val- 
žyti. Dabar daugelis tokių i džios nemalonę, 
yra nubausti ilgiems metams i
kentėti koncentracijos sto- Gųdųtoiu premija 
vykiose, kalėjimuose, arba 
Įgrūsti prievartiniam gydy
mui į tokias kieto režimo 
psichiatrines ligonines, kaip
specialioji Dnepropetrovsk 
ligoninė.

Didžiausio būtinumo rei-

prof. 1. Ivinskiui
Ohio Lietuvių Gydytojų 

draugija savo 15-tąją kultū
rinę premiją ($1,000) pa
skyrė ižvmiam istorikui dr.

kalu paremtos piliečio pa- Zenonui Ivinskiui už jo isto- 
stangos išvykti sovietų teis- Hnius ra*tu^ iškeliančius ir 

įrodančius Lietuvos teise bu_____ laikomos tėvynes __
davimu ir baudžiamos sun- ■ ti laisvų tautų tarpe.
muose įs-

Šiuo metu prof. dr. Z. I- 
vinskis profesoriauja Vokie
tijoje Bonnos universitete.

Lietuvių f ondo užprašy
tas jis rašo plačią 3 tomų 
Lietuvos istoriją, kurios pir
masis tomas jau baigtas.

Premija bus Įteikta lap
kričio 6 d. Clevelande.

klausiomis bausmėmis.
Paminėjęs taip vadinamą

Leningrado bylą ir teismo 
1970 m. skirtas dvi mirties 
bausmes už bandymą pa
grobti lėktuvą, A. Sacharo
vas iškelia ir ryškų Simo 
Kudirkos veržimosi laisvėn 
ir sunkaus neteisingo nubau-1 
dimo pavyzd.

"1971 metu gegužės mė
nesi lietuvis Simas Kudirka, i ' ’ }
kurio vienintelė kaitė buvo; .... • . - • į
, , .... • Medicare pacientai, pir-
bandymas pasilikti užsieny į , . , . , . _

< ma karta atsigulė ligoninėn.; uzjuno keliones metu, Vii-; , .
, . I dabar moka 560, o nuo sau- i

niaus teismo buvo nubaus- . , . . -
. j . i t--* šio 1 d. mokės $6o.tas dešimt metų kalėjimo.
Jis sugebėjo nušokti tik į
amerikiečių karo laivą, bet Amerikiečių žiniomis, Iz- 
buvo grąžintas ir jau nu- raelis pradėjo gaminti rakė-1 
baustas už ’tėvvnės išdavi- tas, kurios gali pakelti 1.000

* * *

Prez. Nixono antras žygis 
infliacijai sutramdyti
Sudaroma eilė mišrių komisijų ekonominiam planui 

vykdyti ir kontroliuoti. Mažiau prievartos, daugiau "sava

noriškumo“ ir pasitikėjimo piliečių patriotizmu.

Prez. Nixono Įsakytas al- bet bus leista mokėti iki 
gų. kainų ir nuomų užšaldy- rugpiūčio 15 d. sutartimis 
mo periodas baigiasi lapkri- pakeltą algą.
čio 13 d. Kol kas to užšaldy- Pelnui, aplamai, nebus 
mo padariniai buvo dalinai nustatyta griežos ribos, bet 
teigiami. Infliacija kiek pri- jo augimą prižiūrės Kainų 
stabdyta — pragyvenimo ir komisija, kuri galės suduoti
prekių kainos mažiau tepa
kilo, bet girdėti ir nepasiten-

fabrikantui per kišenę, rei
kalaudama sumažinti gami-

kinimo balsų, ypač iš darbi- nių kainas, 
ninku unijų pusės, nes pa-, į. toliau ks darbininkų 
skelbtieji su\ ai z\ mai (iau- Unjjų darbdavių derybos 

dėl atlyginimų ir bus leisti
nos kolektyvinės sutartys,

giau palietę darbininkus, ne- 
j gu darbdavius ir biznierius.
! Be to. kilo ii priekaištų, kad aĮoų pakėlimo maksimu- 
j\yriausybė, dekretais tvar- ma nustatys Algų komisija, 
kydama gyvenimą, nukiyps-
tanti nuo demokratijos prin
cipų.

Kadangi tik 90 dienų už-
; šaldymu neįmanoma jau eilę džiui. 
metų augančios infliacijos’

Algų komisija. 
Prezidentas sieks gauti 

kongreso Įgaliojimą, reika
lui esant, apriboti kapitalo 
procentų ir dividendų dy-

Vyriausioji Pragyvenimo
rijoje buvo renkamas parla- ™§al.ėtt taį visien?s ! Kainos komisija ir paskirų
mentas. Socialdemokratai> klausĮ™as> kas gi bus dai o- ( sričių jos padaliniai kiekvie- 

[ laimėjo 93 atstovus, kenser- vehau: dabartinio uz>ak- na iškylančią problemą
'------ ? on (d.vmo periodui pasibaigus? ! spręs atskirai, šios komisi-

Ir štai, spalio 7 d. prezi-j jos galės nustatyti savo tai- 
antrąją; svkles KVciut

> vatyvi liaudies partija—80,
dešiniųjų laisvės partija — i , , x ,
10 atstovų. O komunistų dentas paskelbė ir antrąją; sykles užsibrėžtam tikslui 
partija tesurinko tik 60.000, sa\° Pramos. dali, skirtą! siekti. O jeigu praktikoje 
balsų ir nepravedė nė vieno tumesnei kovai su inf naci- paaiškėtų, kad šis ekonomi- 
atstovo. Mat, Austrija savo:a* pi ogi amai
kailiu po karo patyrė, kai ?el Jos vykdymui

liuoti vra sudaroma vadina-po Karo patyrė, 
reiškia komunistu valdžia.

vykdyti
kontro-

Paskutiniuoju laiku buvo 
visokių gandų apie Kinijos j 
komunistų vadą Mao Tse-j 
tungą. Mat. jau ilgesni laiką 
jo niekas viešumoje nematė, 
todėl kaikas ji laikė jau ser
gančiu ar net mirusiu.

Bet štai atvažiavo Abesi- 
nijos imperatorius Haile Se- 
lassie, ir visas pasaulis suži
nojo ir nuotraukose pamatė, 
kad Mao yra ne tik gyvas, 
bet ir gerai atrodo.

Amerikiečių oficialūs at
stovai sako turi tikrų žinių, 
kad labai sunkiai serga Ki
nijos konstitucijoj numaty
tas Mao Įpėdinis Lin Piao, 
krašto apsaugos ministras.

Pasibaigė vakarų 
uostu streikas

Britanijos Darbo partija pakvie-
Pl'ezidentas Nixonas. pa- ! tė Lietuvos socialdemokratų par- 

silėmęs vadinamuoju Tuft- tijos delegaturą dalyvauti meti- 
Hartley Įstatymu. Įsakė va- niame suvažiavime, kuris buvo 
karų uostų 15,000 laivų kro-i spalio 4 8 dienomis. Delegatu ra 
vėjų nutraukti streiką iri Įgaliojo suvažiavime dalyvauti* 
grįžti Į darbą. Tuo būdu lai-! Juozą Vilčinską, gyvenantį Lon- 

’ kinai pasibaigė 24 Pacifico done.
uostų krovėjų streikas, užsi
tęsęs 99 dienas.

Vėliau sustreikavusiems 
Atlanto pakraščio krovėjam 
prezidentas dar nedavė Įsa
kymo grįžti i darbą, nes tiki
si, kad streikuojantieji susi
tars su darbdaviais.

Ir vėl automobiliai
su trukumais

Federalinė vyriausybė ruo
šiasi Įspėti milioną Chevro
let automobilių savininkų, 
kad jų mašinos gali turėti 
trūkumų. General Motors 
bendrovė tuo reikalu nieko 
nesako^ bet ji sumoka re
monto išlaidas ir nuostolius, 
jei kas jų reikalauja.

Tai panašu i tylų prisipa
žinimą, kad tikrai išleista 
rinkon automobiliu su trū
kumais. tik neskelbiama, 
kad savininkai vežtų juos 
tikrinti.

JAV susirūpinta, kad la
bai plečiasi venerinės ligos. 
Jomis sergančių ypač daug 
aukštesniųjų mokyklų moki
nių tarpe.

mą‘ “,— pasipiktinęs rašo 
minimas mokslininkas so- medžiagos ir 
vietų vadams. ' mylių.

-1.500 svarų sprogstamosios 
nunešti 300

e • »
Sovietai skubiai didina a- 

tominių ginklų įrengimus.

Kissin gėris vy k sta 
vėl į Kiniją

Prezidento užsienio reika
lų patarėjas Henry Kissin
ger netrukus vėl vyksta i Ki-

i moji ministerinio lygio Pra- 
I gyvenimo Kainos komisija, 
i prie kurios prijungiamos iš 
7 visuomenės atstovų Kainų 
komisija, iš 5 visuomenės, 5 
biznio ir 5 darbininkų atsto
vų sudaryta Algų komisija ir 
dar visa eilė kitų komitetų ir

Spalio 8 d. sukako 100 m. 
nuo gaisro, kuris sunaikino 
beveik visą Chicagos mies
tą. Tada žuvo 300 žmonių, o 
be pastogės liko 100,000.

» • e
Turkijoje prie JAV amba

sados sprogo bomba, bet su
žeistų nebuvo.

Guiseppe ( aruso, dabar 71 m. 
amžiaus, gyvenantis Mayfield 
Heights. Ohio. Pirmojo pasauli
nio karo metu jis kariavo Itali-

niją. Jis ten susitars, kada i skyrių Įvairioms ekonominio 
prezidentas Nixonas galės Į gyvenimo sritims reguliuoti, 
atvykti i Pekingą, ir paruoš1 sudarytų iš vyriausybės ir
tos kelionės planą.

Su juo kartu vyks saugu
mo, susisiekimo ekspertai, 
bet žurnalistų nebus.

Kissingerio antras vizitas 
rodo. kad Kinijos valdžios 
nuomornė dėl prezidento 
Nixono vizito nepasikeitė, 
nors tokio vizito priešininkų 
ten yra.

Pagrobė $200,000 
vertės kailių vežimą

visuomenes atstovų.
Tokių mišrių valdžios, 

publikos, darbininkijos ir 
pramonės komisijų infliaci
jai tramdyti veikla jau turės 
daugiau savanorišką pobū
dį ir rodys iniciatyvą, kylan
čią ne tik iš vyriausybės ka
binetų.

Bet svaigiausia — kas gi 
numatoma ateityje?

Iš prezidento kalbos aiš
kėja, kad- kiekviena ekono
minio gyvenimo sritis bus 
prašoma savanoriškai vyk
dyti pragyvenimo kainoms

nio gyvenimo stabilizavimo 
planas neduoda reikalingų 
rezultatų, jis galis būti pa
grindinai pakeistas

Naujasis ekonominis pla
nas galios tol, kol paaiškės, 
kad infliacija jau aptramdy
ta, o tai manoma pasiekti 
gal ir per metus laiko.

Didžiųjų unijų vadovybės, 
nors kviečiamos, dar ne
sutiko šioj programoj bend
radarbiauti. Bet visa plano 
silpnybė yra jo vykdymo žy
mus "savanoriškumas“, pa
sitikėjimas Įvairių visuome
nės sluoksniu — pramoni
ninkų. biznierių ir darbinin
kų — patriotizmu ir gera 
valia. O, kaip žinome, tos 
"geros valios“ net ir Įstaty
mų griežtai tvarkomose sri
tyse labai dažnai pritrūksta.

Į Maskvą atvyko Egipto 
prezidentas Sadat. kuris ten 
buvo labai iškilmingai su
tiktas. Sadat savo kalbose 
kartoja, kad 1971 metai esu 
paskutiniai, kada dar ken
čiamas nei karo nei taikos 
stovis tarp Egipto ir Izrae
lio. Iki šių metų galo klausi
mas turįs būti išspręstas vie
naip ar kitaip.

reguliuoti pasiūlymus.
_ Praeitą penktadieni Nevv j Pramonė ir darbininkų

Yorke, Long Island greitke-i unjjos turės iš anksto gauti 
lyje. prie \ an Wyck greit- minėtų komisijų aprobavimą 
kelio, pačiu didžiojo judėji- kainoms ir algoms pakelti, 
mo metu buvo pagrobtas Toks jejdįmas turės būti 
sunkvežimis su 3200,000 j gautas jr nuomoms didinti., 
kailių, kurie buvo vežami į; Didžiosios pramonės Įmo-.
aerodromą, o iš ten i švei-j griežtai negalės nei algų ’ Garsusis J^^\č smuikmin— 
cariją kailių parodom . neį kainų kelti b(j vyriąufey-o kas, tarptautinės muzikų ta-

T, .. .. ..... .. j bės leidimo; mažesnės—tikPolicija apie tą Įvyki suzi-i 
nojo tik po kelių valandų, 
kai "plėšikai jau kur 
valgė vakarienę“.

New Yorke sunkvežimiu
su vertingomis prekėmis pa- ja?

rybos pirmininkas Yehudi 
i nustatytuose rėmuose; kai-1 Mcnucnin. kalbėdamas mu- 
kuiioms specialioms garny- i z*kų kongrese Maskvoje, pa- 

norSj bos sritims galės būti'pada-! b.r«ž« būtiną laisvos emigra- 
' ryta specialių išimčių. Tai! C’JOS re’ka^-
liečia ir darbdavius, ir uni-

jos armijoje, ir tik šiomis die-, grobimas yra dažnas reiški-nomis jam įteiktiuž pasižymėjimą. du medaliai nys ir profesionališkai orga
nizuotas.

Darbininkai negalės gau
ti už praeitų 90 užšaldytų 
dienų pakelto atlyginimo,

Argentinoje du pulkai ka

rių mėgino nuversti prezi
dentą Lanusse, bet tai jiems 
nepasisekė.
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Tragiškoji sensacija
Prieš metus ”pavydingiausios“ pasaulyje demokra

tinės valstybės vadų įvykdytas tragiškas Simo Kudirkos 
pardavimas sovietų vergijon neabejotinai buvo didelė j 
sensacija. Ji garsiai nuaidėjo šio krašto ir Vakarų pašau-• 
lio spaudoje, televizijoje ir radijuje, įkaitino mūsų jaus
mus, išvedė jaunimą į demonstracijas, prakalbino kongres* 
manus, senatorius ir net patį prezidentą. Ir mes tada net 
didžiavomės savo reakcija, įžiūrėdami joje išeivijos pat
riotinį atgimimą... O mūsų politiniai veiksniai suvedė viso 
to įvykio reikšmę į trumpą formulę: Buvo plačiai paminė
tas Lietuvos vardas!

Bet Simas Kudirka liko primuštas ligi sąmonės užge
simo, sulaužytais kaulais išplukdytas į Lietuvos krantą ir 
dar čionykštės komunistinės spaudos suniekintas ir apme
luotas.

Įvyko Simo Kudirkos teismas ir nuteisimas. Jo laiky
sena teisme — tai reta mūsų istorijoje heroizmo scena, tar
si galima tik dramos veikale ar knygoj, vaizduojančioje 
gyvenimą už šiandieninės realybės ribų.

Mes gėrimės ir nurodome tą pavyzdį savo-vaika«rs. 
patriotinio auklėjimo sumetimais.

Spaudoje minimas ir vėl Lietuvos vardas.
Bet tai jau “mažesnė“ sensacija.

Pirmasis astronautas, kuris vaikščiojo mėnulyje, Ncil 
.\rmstrong, dabar yra Cincinnati universiteto inžinerijos 
kikiiifeto instrukjori

Kc.Lc.ivi5, SO. BOS i Oii

— i jJostono valdžios rinkimu•
!

a

j
i1 reikalu

bar. Lapkričio 2 d. mūsų bal
sas gali turėti sprendžiamos 
reikšmės. Balsuokime už bū
simą Bostono burmistrą ad-

-d

i

Pilietė

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

MES VALDYSIM PA-

Lapkričip 2 d. Bostonas maišyti juodosios ir baltosios 
rinks ‘miesfft’laryb^ ?asės mokinius. Tas dalvkąs!
ir mokyklų tarybą. Savaime atsieina miestui dideles su- 

’aišku, kad ir lietuviams la- mas pinigų, o nei juodi, nei, 
bai svarbu, kas bus išrinktas balti tokiu prievartiniu ve-1 
majoru ar minėtu įstaigų žiojimu nepatenkinti, 
nariais, nes jų veikla ir ve
dama politinė ir ekonominė Nepaisant visų spaudimų, šaulį, parašė L. Dovydė- 
linija lygiai paliečia ir mus, tik viena advokatė Hicks tu-; nas, I tomas 268 psl., II to- 
kaip ir kitus šio miesto gy-:r®j° pilietiškos drąsos pasi- mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
ventojus. Taigi turim steng-i sakyti šiuo reikalu. Ir reikė-j kaina $4.00. »• -
tis. kad būtų išrinkti tie, ku- jo net 6 metų, kol visame; GRĮŽIMAS į LAISVĘ,

«" ■t, ,s:i

Se vietiniu šnipą epidemija

krašte buvo prieita ta pati. Stefanijos Rūkienės atsimi- 
išvada. Dabar jau beveik vi-Į nimų II-sis tomas, kaina 
si sutinka, kad toksai vaikų' kietais viršeliais $6.00. ‘ -

Šį kartą čia duodame vie- vežiojimas yra tik brangiai LIETUVA BUDO, Stepo- 
tos rinkimų reikalu pasisa- atsieinanti nesąmonė. į no Kairio atsiminimai. 416
kyti Pilietei. Prašome ir ki- _ ; psl.. kaina.................... $2.00
tus pareikšti savo nuomonę. Alės tikime, kad advokatė TAU LIETUVA, Stepo- 

Hicks, išrinkta Bostono bur- no Kajrio 480 pSi., kai- 
imisjtru, su tokia pat drąsa ir na j?
šviesiu protų, ty^kys ir kitas i DIENOJANT,' Kipro’ Bie- 

oblemas. O tos

rie mums atrodo geriausiai 
tinka toms pareigoms.

>9 KėlP-rėdi’11NohuJ .udvnj
j Bostono majoru rinkime'Am i esto pr

Kai Simui Kudirkai sovietų tardytojai sukinėjo sąna
rius, mes jau nedemonstravome, nors jis kentėjo daugiau, 
negu Vigilant laive.

Kai jį nuteisė 10 metų sunkiųjų darbų kalėjimo, — 
jau garsiai ir su pasipiktinimu neprašneko nei senatoriai,

<inio. 464 psL. kaina....$2.00 
Bostono prpblemos pasidarė PENKTIEJI METAI, Kip- 
gausios ir komplikuotos. Į ro Bielinio, 592 puslapiai,

__  ... ,.. . . kaina .............»v... . $2 00
Pasiziurekime tikįapnai-j ATSIMINIMAI IR MIN- 

o.-tono TYS, Kazio Griniaus, I to- 
.,. . „ mas, 300 psl.. kaina ...... $2.

ididatai* dabartinis burmist-i “• gausiai pnsiuks-, ATSIMINIMAI IR MIN- 
1 i š- i • Imtomis gatvėmis. Kodėl jie TVc , . iia! ras White ir advokate Loui-, tZjai „mi™ 1 dr- Kazio Unniaus,

šnipinėjimo iš New• se Day Hicks JAV kongre- 5 ieL. ., ™e_,.as. ebU’i IT tnm?« 336 psl. kaina $5. šnipinėjimo New, ;e nay n cks, ja v Kongre (apsileidėlių ir van- LIETUVOS VYČIO P£D- 
| dalų? Ar ne visi kiti miesto. SAKAIS. Juozo Strolios įdo- 

i Prieš 6 metus adv. Hicks 31 moka uz vai atų 1940,1945 atsimini-
■ visoje Amerikoje pagarsėjo1 Ralklnam3 turtą. Ai ne dėl, ma-, psl. kaina $2.00. 
savo drąsiu pasisakymu 1

Louise Day Hicks
7 OP

į Kaip visi žinome,
Staigus 105 rusų šnipų iš-'kiečių karo aviacijos sei-žan- 'čio 2 d. Bostonas bintus ir apleistus

varymas iš Anglijos, atkrei-! tą, norėdamas gauti žinių a-į majorą (burmistrą) sekan- kvartalus su išdaužytais lan- 
pė spaudos ir vyriausybių ’ pie JAV priešlėktuvines i-a-pj^ 4 metams. Yra du kan-Į gaig if baisiausiai‘prišiukš- 

' dėmesį aplamai į sovietinių, ketas.
šnipų derlių ir kitose valsty-j .. ................................... t |IilsJ'* tokie? Kodėl niekas nesu

lapkri-' 
išrinks

Dėl, . . ., . _ . . . bėse. Šia proga U.S. News &! .
nei kongresmanai, nei pats prezidentas. Nes tai jau sovie- ĄVorhl Report duoda gana Yorko buvo išvarytas Prav 

.tų, o ne amerikiečių reikalas, nors ir nepagirtinas. į plačia šio klausimo apžval-' dos korespondentas Bori:

Netgi niekas viešai nepriminė nusikaltusiems admi
rolams ir užmigusiems valstybės departamento pareigū
nams, kad tai jie įgrūdo Simą Kudirką 10 metų į kalėjimą.

•
Ir kai šiandien Simas Kudirka velka savo mirtin ver

go jungą. — mes jau nebematome ir nebegirdime ir to 
dar neseniai išgirto mūsų jaunimo spontaniškos reakcijos.

Ar irgi dėl to, kad Kudirkos likimas jau sovietų rei
kalas?

Neteko skaityti nei tų protesto ar prašymo telegra
mų — Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Komisijai, prezi
dentams, popiežiui, kardinolams ar Kosyginui bei Brežne-i piancpzf

plačią šio klausimo apzv; 
gą, pateikdamas nemaža 
konkrečiu daviniu.

Orechov

1969 m. buvo iš JAV1909 m. buvo iš JAV is- savo arąsiu pasisaKvmu f mipąto šeimininko ir ruatuia,
>m. spirtas sovietų patarėjas J. prieš vaiki, transportavimą Q šeimininkavimo dSa, Juozo Audėno atsiminimaL 
•yti Tautų atstovybėje Igor And- autobusais} Kitas mokyklas,, L . o-vvpntnin^ nenakeJ 227.psI:l Kaina- $40°

vui.

Ar irgi todėl, kad tai jau nebe amerikiečių, o sovietų 
valdžios nusikaltimas žmonišumui?

Ar dėl to. kad jau buvo vėl paminėtas Lietuvos pa
vergimas, o žmogus, dėl kurio kančių jis buvo prisimintas, 
tepalieka savo likimui?....

Vakaru žvalgybos žiniom
tie 105 iš Arglijos išvaryti; lauiųaisiovyueje igornnu- .»^.;Bostono gyventojus nepake-; vr>NTD^VAI z-vua >n
sovietų šnipai tėra tik maža rejev, vertęsis tik snipmeji- kui los jia ne ten. kui vaikai i jjamaj sunkį mokesčių naš-
didžiulės jų masės dalelė.; mu. .... ,gyvena, neva siekiant su-! tiivaif i™
Iš tikrųjų diplomatu skraiste • ,. . A • TZ
prisidengusių jų yra tūks-l .. Šia'?.m^ Vy2----------

‘^isii^Vd?iek7 20 Sovietų valstybę, iš kurios jie, čioti miesto gatvėmis? K»:!XtŠiM1NTMAL parašė Ju^
diplomatu ar kokiu nors pre* litinių kraštų pareigūnų, ku- kartą jau buvo ištremti. Vię-i dėl Bostono miesto paikai zas Liūdžius, 246 nusla-
rtiplomatų ai kokiųnorspie-^ o? Jr tgt)uvo noje salyje buvęs sovietų yra laikomi pavojingiausio- piaj ...Jano.
kybos atstovų vienas diroa * Į is,™ ambasadorius, kitame kraš- mis vietomis visame krašte, ATSIMINIMAI A^IE
tiesiogini šnipinėjimo darbą. , —Zidorių jr A pasirodyti i kur žmogų vidurdieni gali^o^ LIŪDŽIV> Pe{roni.

sovietų ambasados konsulą, ffioS =Saf7r-gn^Ži~ 88
kurie ten buvo jsivelę , ko- : u£

J TUVA ATSTATANT. Ra-

saugumo

O rodos, ištisus metus mes turėjome dėl Simo Kudir 
kos. tą Lietuvos vardą ir politinį vargą savo kančiomis iš 
garsinusio, likimo nenurimti, neužmigti, klabenti 
lauti. prašyti, nes tai ne sovietų, o mūsų reikalas.

Jono Budrio at-
224 psl.. kaina

TUVOJE. 
siminimai
$2 50negalime be baimes. vaiks-; pASTAT — STRAIPSNIAI,

ta? O kodėl, mokėdami ir 
dar keldami algas policijai,

or-
o mano, kad iš 1000 nuiiy L.v“ uuvu i au asmuo įau bus karo atstovas, Profesionalas plėšikas?
Paryžiuje esančių komunis- munistmio perversmo orga- dar kitur _ Inturisto parei. |

gūnas, prekybos delegacijos Kongresmanė Hicks giliai 
vadas, ambasados šoferis, o supranta visas šias Bostono 
dar toliau — vėl ambasado- problemas. Ji gimė ir augo

ganai

V I

tinio bloko įvairių atstovų 
j bei tarnautoju 50% yra šni
pai. Per paskutinius 8 metus 

, prancūzai teisė 58 komunis- 
j tinių valstybių šnipus, nes 
, jau nebuvo galima kitaip
j to nemalonumo išvengti.

Vokiečiu pareigūnų ap-'

Na, ir štai, musų patriotiniam entuziazmui išsikvėpus, j va.

nzavimą..
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ............................... $5.

NEPRIKLAUSOMA LIE-
Argentinoje buvo pagau

tas su kariniu ir pramoniniu . .. ............................. T) , ~ v . V/*->«--
informacijų mikrofilmais rius. Toks jo titulų keitimas .s_? ■ ?as.ruy.?1^1 TUVA, R. Skipičio atsimi-
Inturisto pareigūnas ir so_ nel'eiskia nei pažeminimo, ci>eja>. i un pi įeis osnjmu įį torpas 475 psk kaj. 
vietų prekvbos delegacijos nei Paaukštinimo, nes jis vi-, drąsos ir noro ne tik sias vi-5 na 00
narys? " «sur yi-a tas pats pareigūnas ^neigiamybes įskelti bet• ANTANAS SMETONA

llgas IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai- 

renka ne ; Tad registruokimės da- na $1.50.
Du sovietų JT ambasados 

narius išmetė laukan Švei-1

— snipas.

Sovietų šnipaireika-j skaičiavimu, Vakarų Vokie-
? tijoje esama apie 10,000 >ni- -• šveicariioie rinko’ b*k karines ar politines in-; 

susiuostančių su Mask- eanja--T?veleanJ0’? kJ u...

ir chroniškas Bostono 
naikinti.

t pu. susiuosiaucių su įviasK , asmens dokumentus, kuriais, foirnacijas. bet, dar svar-;

pagaliau pasigirdo ir apie paties Simo Kudirkos likimą žo
dis. Deja. ne mūsų senatorių, ne prezidento ir ne kardino
lų ar popiežiaus, kurie asmeniškai niekuo nerizikuoja nu
kentėti. : J; i?-;'

Apie Kudirką drąsiai ir kietai prašneko savo protesto 
laiške sovietų vyriausybei pačių sovietų įžymusis moksli
ninkas Andrejus Sacharovas. Prabilo, gindamas visus ten 
įkalintus, protingiausius, uždarytus į bepročių ligonines, 
ir visus kitus, tiesusius rankas į laisvę. Ir Simo Kudirkos 
pardavimą ir jo žiaurų nuteisimą jis priminė pasauliui, 
kaip sovietinio brutalumo pavyzdį.

— Duokite amnestiją visiems nuteistiesiems, kurie 
nubausti tik dėl to. kad troško laisvės ir norėjo iš Sovietų 
Sąjungos išvykti! — reiškia savo pagrindinę mintį Andre
jus Sacharovas. Ir tai šaukia iš arti, savo vyriausybei tie
siai į ausį, rizikuodamas pats netekti laisvės.

Tragiška Vakaiu pasauliui ir mums patiems sensa
cija. Ypač, kai pataikavimas tautų pavergėjui ir jo baimi
nimasis yra laikoma praktiška išmintimi.

BRITŲ DARBIEČIAI 

PRIEŠ BENDRĄ RINKĄ

biau — technologines. Jų;
x, , - v . . _ pirštai tiesiasi į vakariečių;

tuoi nat ^linmmi iTtSriamf' Lebanonas paskelbė nepa- į naujausių lėktuvų konstruk- 
V ' ė r ė- - " • *’ o-eidaujamais krašte du so- ciJ°s planus, į kompiuteriųSovietu V-m ^dalnai1 to- v iet^ atstovybės pareigūnus, i patobulinimu^ įęrdves'f yxi- b

iiaŠ šnipui duodama su-!ku™ bandž PaPirkti Iakfl- mamS 
prasti, kad jis jau yra iššif- n4- kad tas pavogtų ir nu-f11 
ruotas ir jo veikla atitinka-, skra\^)Tų į Sovietų S-gą na.u- 
miems valstybės saugumo jausią prancūzų gamybos 
organams gerai žinoma, ti-i kovos lėktuvą Mirage. 
kintis, kad jis pats išdums iš Į
to krašto ar Maskva jį at-! Ekvadoras išstūmė laukan 
šauks, kaip jau nenaudingą. ’ svarbius sovietų ambasa- 
Bet toks vienoj valstybės iš- dos pareigūnus ir sovietų 
aiškintas šnipas dažnai po, prekybos delegacijos žymų 
kurio laiko jau dirba kitoje'ekonomistą, kurie finansa- 
valstybėje arba su naujomis vo kaikurių unijų narius, ra- 
pareigomis bei kita pavarde gindami nuversti vyriausy- 
\ ėl grįžta į ta pačią, kur jis ’ b€-
jau veikė prieš išaiškinimą, i

Net suomiai paprašė so- 
Bet būna neišvengiamų vietus pakeisti savo ambasa- 

atvejų, kada komunistinių, dorių Alekseij Beljakov, ku- 
kraštų šnipus jau tenka vie-1 ris prisidėjo prie generalinio 
šai teisti, nubausti ar išvyti, streiko organizavimo Suomi- 
iš kiašto, kurio pamatus jie Joje praėjusį vasario mėnesį uz 

Nuo 1969 metu tokiu

aprūpindavo savo šnipus.

botvarkės klausimu buvo knisa.

ju nga štai 
vyzdžių.

Nuo spalio 4 iki 8 d. ...
tone posėdžiavo Britanijos l,asi>ake pne>.
Darbo partijos metinė kon-1. Konferencijoje dalyvavo 

, . . ; ir Lietuvos socialdemokratų
ferencija, kurioje dalyvavo delegatūros užsieny atsto

MINTIS
. ••. '• t . J

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS
-l'i > / O3<i<Ui'i "l! - . • :

,21-fhpanasiuą )r^Raii^ pirmas nume,.^ ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke-
„inkų., proto gaminius, ku-j ,eiv,o ,stai je. Kaina $2 (x). 
nuos jie visokiais budais va-j

gia ir naudoja Sovietu Są-| Šiame numery yra šie įdomūs straipsniai:
’luniTos technologijos “šio-į v j • x • •vei“ ir komunizmo ręnsris-' Kam re,kal,nSa Mlnlls (vedamas.,).. J. V.lkartis: 

!mai Vakaiu demokratijos' P^edyje tesidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par- 
pražūčiai. i išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter-

1 nacionalas ir Lietuva; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu- 
Tad veltui ir mūsų komu-1 voje; J. Vlks.: Kipšą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka: 

nistinė ”ViInis“ krokodilo’ Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
ašaromis verkia dėl to, kad frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū- 
anglai staiga išvijo is savo; dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są- 
krašto net 105 sovietų špie-! jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K.
gus, ir savo skaitytojams barėnas: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai, 
aiškina, kad tai Britanija 
padariusi tiktai keršindama 
Sovietų Sąjungai; kad jinai
britus ' mokiau A-ertiranli Redakcijos ir administračijo, adre«.: Minti,. Lithu-

31 1‘?nCa2il^'katiian House, 1 Ladbroke Gardens, London, W H, Gr.
IS tikiVJū gr— anglams jau i R . J ■ i 
pritrūko kantrybės žiūrėti,
kaip šimtai sovietų šnipų Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė. 
landžioja pro kiekvieną R 
staigos ar pramones įmones;
plyšį ir kiša savo nosį į kiek-j Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

Įsidėmėtina ir tai. kad so 
vietai savo agentus kilnoja vieno svarbesnio seifo rakto) 
iš vieno krašto į kitą, kaitė-! skylutę. Ne be reikalo britų' New Yorke "MINTIS“ gaunama “Darbininko“ admi-

per 1.000 atstovų, atstovą-J Vas Juozas Vilčinskas, kuris, vytas Jungtiniu Tautu vertė- liodami fu oficialiu pareigu' premjeras Heath pasakė:! yishracijoj (910 Willoughby A <e.. Brooklyn, N.Y. 11221) 
™sl^flauglau "f* 6 na-; tikime, plačiau aprašys kon- jas Aleksand.' Tichomirov.1 pavadinimus, o kartais ir ai ;'Turi būti vieną kartą gana,; J Romuvos knygyne (8420 J«m«.c« Ore., Woodh.ve^

1970 m. iš JAV buvo iš-

rių. Vienas svarbiausių dar-' ferencijos eigą. kuris bandė papirkti ameri- kiplėšiškai grąžina į tą pa- ir gana N.Y. 11421).

— -
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KAS SKAITO KASK

TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Didelis atoslūgis plieno 

gamyboje

GLENN, MICH. ; 

Ar bus geras grybų derlius? '
Maikis mirė tyliai, ramiai

ir nepastebimai nukeliavo i! Paprastai nuo spalio vi- 
kapus. Mirė ir be jokios nau-^ dūrio iki lapkričio pradžios 

Pietrytinėje Chicagos da- kjt.ier?fs .f. visuomenei. • būra pats geriausias grybų
lyje veikia United States Bet toklų Malk,« dar ®'v“a j derlius Allegan apskrities 
Steel liejyklos, kuriose dir- tarpe .r daugiau. Jie. miškeliU0Se, į kuriuos gry
bą ir lietuvių. Dabar tenai ^ve"lme "ematę . svleses-j bauti labai daug lietuvių nu- 
darbų sumažėjimas yra ne-31!1’ ?! 11 s?v? am'l vjksta iš Lhieogos. Jei tik
naorastai didelis Daugelis1 zlaus nesa I ban-i olas būna palankus ir tinka-kų savo pensijų čekius ir su-į mas glvbLs augti. tai jų 
darvti Yra dau? atleistu rinktas 1S namil nuomininkų prisirenka visi atvažiavusie-
daib ninku ir busFtokiu at nU°maS’ Vaikšt° aPdri^J ii užtekti 

a tu inkų, ir dus tokių at vajg0 majsto liekanas, vis
leidimų ir daugiau. Panašių (]ar taupydami ateįčiai, ku- 
gamyboje atoslūgių buvo ir, ,.ios Jau"ebėra... 
praeityje, bet dabartinis per;

Jotijos Jonaspastaruosius 19 
pats didžiausias.

metų yra

Gamybai labai kenkia di
džiuliai plieno importai iš; 
Japonijos. Kita vertus, žmo
nės yra perkrauti visokiais 
mokesčiais; juos atskaičius 
ir atėmus būtinas pragyve
nimo išlaidas, nebelieka pi
nigų pirkti naujoms maši
noms, statyboms, namų iren- į 
gimams ir apyvokos daly
kams.

KELIAIS RŪPIMAIS 

KLAUSIMAIS 

Illinois paroda

ji užtektinai. Tačiau šiemet 
buvo nepaprastai sausa ir 
karšta vasara. Toks nepalan
kus grybų derliui oras tebe
sitęsia ir pirmomis spalio 
dienomis. Reikia tikėtis, kad į 
temperatūra nukris, bus lie-' 
taus ir. žinoma, priaugs aps- J 
čiai grybų. Linkėtina visiem Į 
chicagieeiam grybautojam! 
ten nuvykus pasigrožėti iri 

i Kanados žąsimis, kurios pul-!

Bendras Kauno vaizdas nepriklausomybės laikais

OHIO VALSTIJOJE

Plieno pramonės darbi 
ninkai dabar tedirba dau-j 
giausia sutrumpintą 4 dienų 
darbo savaitę, ir šviesesnių 
pragiedrulių kol kas nema
tyti ir ateityje.

T, * o - u i kai ilsisi joms skirtame re- Kasmet Spnngfielde yra‘zervate -e .
rengiama didžiule žemes u-j * -
kio ir pramonės paroda. Šie- i
met i jos atidarymą atvyko 
net pats prezidentas Nixo- 
nas. Ją aplankė tūkstančiai; 
žmonių. j

Jotijos Jonas 

NEW BRITAIN, CONN.

I
A. Burneikos straipsnio 

patikslinimas

CLEVELAND, OHIO 

Kame statyti Lietuvių

namus?

Greitkeliais driekiasi dūmų 

masyvai

Yra suorganizuotas stam
bus aparatas kovai su van
dens ir oro teršimu, bet, de
ja, jo veikla kol kas nėra 
ryškiau pastebima. Chicaga 
ir Gary, Ind., su plačiomis 
apylinkėmis nuolatos sken-

Parodoje vyksta jvainos ! 
kultūrinės programos. Būtų 
labai gera proga ir lietuviam Kadangi pas mus vos ke- 
ten pasirodyti ir tuo Lietu- liolika intelektualų, kaip sa
vos vardą pagarsinti, savo ko A. Burneika Keleivio 

i meną. dainas, šokius pade- rugsėjo 28 d. numery, tai 
■ monstrųoti. O ir Lietuvos ge- sunku su šeštadienine mo- 
nocido paroda būtų sukėlusi kykla. Buvo kaitą kreptasi 
dideli susidomėjimą. ) j A. Burneiką (iš profesijos 

mokytojas), gal apsiimtų va-
Kodėl niekas neišnaudojo dovauti mokyklėlei. Atsaky- 

šios progos? Kur mūsų šen. mas buvo neigiamas, o jei ir 
Savickas, Lietuvių Bendruo- eitų, tai mažiausiai už 5 dol. 
menė, Altą ir kiti organai? valandinio atlyginimo. Tai
Kodėl nesusitarta su 
dos rengėjais, kad ir

kienė su sūnumi Leonu. 
Palaidotas su Lietuvių

tautinės parapijos apeigom 
Elmvvood kapinėse Methue- 
ne greta savo žmonos.

tautinės lietuvių parapi
jos salėje visiems laidotu
vių dalyviams buvo suruoš
ti užkandžiai.

Tebūnie Tau, Juozai, 
lengva šio krašto žemelė, o
Tavo artimiesiems gili už-

Lietuvių bendrovės gegužinei uO jauta.
M. Stonie

Lietuvių bendrovės gegu
žinė buvo savame vasarna-, 
myje rugsėjo 25 d. Jos rutu- 

j lio žaidėjai pradėjo septin- 
< tąjį sezoną. Žais kiekvieną 
sekmadienį. Narių turi 32.

, nigna. sūnus ir dvi dukterys 
į su šeimomis.

Jurgis Nalivaika mirė 77 
metų amžiaus, bu v o kilęs iš 
Suvalkų krašto.

I Mirė Petras Zaremba, gi- 
79męs Dzūkijoje prieš /y me-

• tus. Paliko liūdintys sūnus ir
3 dukterys.

Senosios išeivijos Įkurto 
Lietuvių klubo namams su
degus, lietuviai žiemos me
tu nebeturi kame didesnių 
pobūvių surengti. Teisybė, 
yra šv. Jurgio bažnyčios rū
sys 'gaisru“ rajone, ne ko 
geresnėj vietoj ir Čiurlionio 
sambūrio namai ir Naujosios 
parapijos salė rytiniame 
priemiestyje. !

i i
Sudegusių namų savinin-

lio pabaigoje bus kuopos 
vėliavos priėmimo iškilmės. 
Lietuviai yra vienos spalvos

”Lithuanian Village“ b- 
vės akcininkų susirinkime 
vienas jos pareigūnas, sumi- J 
nėjęs, kas ir kiek akcijų j 
pirko, pastebėjo, kad tai e-; 
santi tik pradžia, nes... ”dar 
nepaliesta pilkoji

Serga A. Nakutis

Keleivio skaitytojas Alek
sas Nakutis buvo sunkiai su
sirgęs. Worcesterio miesto 
ligoninėje jam padalytos 
dvi operacijos. Linkime li
goniui greitai pasveikti.

Knygos

jaunimui
AIŠVYDO PASAKOS, 

parašė Antanas Giedrius, 
140 psl., kaina $3.00. 
ŠAUNUS PENKETUKAS, 

premijuota, gražiai išleista 
apysaka, tinka mokykliniam 

I jaunimui, parašė J. švaistas,
w .i • •— -i i* • i į kaina $3.Juškai išsikelia j Cape Codą BALTASIS STUMBRAS,

premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaškienė, 
133 psl., kaina $3.60. 
Laumė Daumė, eiliuota 

pasaka vaikams, gausiai i- 
liustruota. parašė Stasė Te

psi., kai-

Keleivio skaitytojai Juš-
lietuvių- kaj goutb Dennis (Cape Co-

l de) pasistatė gražius namus.
t j__ - i i - i Gaila, kad tokie geri veikė-Įdomu. iš kokios spalvos • • , ■™ Jai apleidžia Gardnen. Vi

masė“

masės“ tas pareigūnas ma
no esąs pats sutvertas?

Lietuvių tauta nesiskirstė 
’masės spalvomis“, kai ji

sos draugijos netenka veik 1 
lauš nario. 63tersoniene, 

na $4.00. 
MURKLYS, A 

apysaka. 130
GiedriausKiek anksčiau Cape Cod; 

Įsikūrė Sabuliai ir Kelošai.
gerų

žmonių
”1 itbnanian" Villa?p“ kovojo su naciais, nesiskirs- L • • . ito ir dabar, kovodama su Ja'S„nUS^ame daU«

Skaitytojas

ps! kai-
na............................ $1.80.

UŽSAKYKITE DABAR 
GĖRIAI ŠIA DOVANA

J LIETUVĄ!
Geresnė už bei ką kita— 

specialūs rublių
C E R T I F I K A T A I 

INTERTRADE
EXPRESS CORP. 

jums pirmoji pasakė ir 
jūsų giminės patvirtino, 
l'ž juos jūsų giminės ga
li pirk:i. ką tik nori. mo
kėdami tik mažą dali tik
rosios kainos. Tai tas 
pats, ką. turint $100, 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $
200. $300 ar net daugiau 
vert ės.

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Intertrade Evpre.ss 
Corp. jums greičiausiai 
patarna uja.
Certifikatai pristatom.’ 
j namus per 3 savaites.
Už viena specialu rubli—

‘ $2.13.
Jokiu primokėjimų!

Galite siųsti bet kokią 
sumą.

Prašykite mūsų 
iliustruotu katalogų

veltui!
Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per
Intertarade Express 

Corp.
125 E 23rd Street 

Fifth Floar
Nevv York. N.Y. 10010 

Tel. 9S2-1530
LABAI SVARBU!
AUTOMOBILIAI

Tik trumpą laiką.’
Moskvič 112 IE....$2.9»5 
Zaporožets ZAZ....S 1.S95 
labai ribotas skaičius, 
todė’ nedelskite ir užsi
sakykite tuojau.

akcinė bendrovė prieš kurį .... . . _ .
laiką buvo užpirkusi sklypą maskvimais okupantais. Tai 
rytiniame priemiestyje ir,lb. _ tos spalvos atsirado 

statybos pla- mineto pareigūno galvoje?jau
nus.
kad

paruosusi 
bet vėliau paaiškėjo, 

patenkinti
paro- taip ir atpuolė vieno intelek-! kaikurių miesto valdybos

negalima

lietu- tualo kandidatūra vadovau- 
di pilkšvų, rusvų dūmų ma- ,viai galėtų parodos pragra- ti mūsų šeštadieninei mo- 
syve. Dūmų masyvuose skęs- mase dalyvauti, jeigu jose kyklai.
ta ir kitos vietovės prie di- galėjo dalyvauti daug ma-
džiųjų Amerikos greitkelių, žesnės tautinės grupės?
Tykiomis, saulėtomis dieno-;

, , XV--. tto aj i Didžiosios raidėsmis man teko stebėti US 94 i
greitkeli ^arp Chicagos ii . Kažin kas išsigalvojo ne-
Detroito iš 1-2 mylių atstu- , bera^yti didžiųjų raidžių, kūmas privedė prie mokyk- 
mo ir "gėrėtis“ telio vi?«i?isVardus. pavardest kraštų pa- los uždarymo. Šiais metais 
issiraiciusia ore tamsių du- ■ va(]inimus, žodžiu, visus tik- mokykla vėl atidaroma, fr 
mų mase... Tą durųų masę .is rinius dajktavardžius rašo vaikai priimami naujiems 
savo kaminų, kaip senovi-, mažaia raide_ mokslo metams,
niai anglimis kūrenami gar-1
vėžiai, dabar išmeta greitke- •__
kiais važiuodami priekabų i pajp)ataj žodi Lietuva, pa- • maldas, tai nei pne vieno 
vilkikai. Jie naudoja mažai > j-agyį^__lietuva, ar kai ra-i klebono nebuvo giynai be
valytą diselinį kurą, tad ir Į Š0I^a dėl kažkok’įos manie.' tuviškų mišių, nors jis teigia, 
oi ą paleidžia daugybę žmo-'^gg—kaunas, Vilnius nemu- kad prie ankstyvesnių kle- 
gaus sveikatai ir augmenijai nas jr į į
pavojingų medžiagų. , Kam reikia darkyti

Tiesa, kad praėjusiais me- 
1 tais buvo nutrūkęs mokyk- 
l los darbas, bet ne dėl moky- 
’ tojų kaltės, kaip kad teigia 

A. Burneika. Mokinių trū-

į mažąja raide.

Labai keistai atrodo, kai
I

Kas liečia lietuviškas pa-

visų
bonų buvo lietuviškos pa
maldos. 0 gal jis, taip šaky-

Jeigu šiais laikais sugeba 
ma pagaminti tokios pajė 
gios raketos, kurios nuneša

pripažintas ir nusistovė ju-s damas. mano. kad lotyniškos
• j i • i i n mičinosias gramatikos taisykles? 
Didžiųjų raidžiu rašymo j

mišios tai jau lietuviškos..

-------------- , ------------------ . _ . ... s Gerai sakoma, kad, kas
žmones Į mėnulį ir juos grą- į klausimas šiemet išsamiai is- njeko neveikia_  to ir ne-žiną vėl atgal, Ui aJgi negi nagrinėtas buvusioj Daina-| pJk.a Meš kviečiame A. 
Įima būtų ir tiems priekabų' y°s mokytojų stovykloj. Ten, Burneiką stoti Į darbuotojų 
vilkikams užmauti ant kami- \ įssiaiskmta, kur ir ką rašyti; eiles ir jsitraixkti Į darhą. Ta
nų kokius filtras ir tuo SU-• didžiosiomis raidėmis ir ką! da bug tikslesnės ir ,aikraš_ 
mažinti atmosferos teršimą, mažosiomis. Dabar kartais. čiams kronjkinės žinios ir 
Mirė ”Maikis Milionierius“. išeina, kad mokytojai mokoj nereikės gandų gaudvti iš 

i rašyti vienaip, o knygos ir gatVėS
Chicagoje. seniau lietuvių laikraščiai rašo kitaip. Argi 

apgyventoje Town of Lake i negalime laikytis vienos ku- 
kolonijoje, gyveno ligi šių.ri°s rašybos nuostatų? 
dienų viengungis, visų vadi- j
ramas Maiklu Milionierium.1 Geriausios knygos 
Niekas jo tikrosios pavardės 
ir nežinojo. Žmogus nebuvo j 
nei politikierius, nei sukčius,

i

premijavimas

New Britain LB apylinkės 

valdyba

reikalavimų, todėl nuo pir
kinio atsisakė. Dabar netoli 
tos vietos užpirkti du skly
pai. Jie su namų statyba at
sieisią apie $250,000.

Bet ar čia tinkama vieta 
parinkta? Ar po 4-5 metų 
tas rajonas nebus panašus į 
dabartinį Superior rajoną? 
Ar nereikės ieškoti vietos 
kur kitur išsikelti?

Minėtos bendrovės susi
rinkime buvo siūloma pirk
ti už miesto ribų didelį skly
pą ir ten steigti visiems lie
tuviams kultūrinį centrą. Bet 
vargu tokiam pasiūlymui 
pritars rytiniame rajone įsi
kūrę lietuviai, kurių tarpe 
yra stiprių prekybininkų ir 
profesionalų. Jiems turėti 
rors kelerius metus Lietu
vių namus arti šiandien yra 
patogu, o kad po kurio laiko 
tie namai nustos savo vertės, 
apie tai jie negalvoja.

Mano supratimu, visų lie
tuvių gerovei būtų daug lai
mėta, jeigu nauji namai bū
tų statomi už miesto ribų.

A. Plavičius

BROCKTON, MASS.

Pobūvis Balfo naudai

GERĄS PAVYZDYS
i
• Saulius šimoliūnas iš Det
roito sutiko išplatinti kny- 1 
gos 'Amerikos Lietuvių Ta-' 
ryba“ 50 egzempliorių.

Brocktono Balfo 72 sky
rius rengia tradicinį rudens 
pobūvį spalio 16 d., šeštadie
nį, 6:30 vai. vak. Sandaros 
salėje, 30 Intervale Steet, 
Brockton, Mass.

Pobūvyje bus gerai pa
ruošta vakarienė, veiks gėri
mų baras. Bus ir vertingų 
laimikių loterija. Šokiams 
gros gera kapela. įėjimo au- ar 
ka tik $3.50.

Būtų labai gera, kad visi 
ALTos skyriai paimtų pa
vyzdį iš Detroito skyriaus. ,

ALTos centro valdyba 
prašo ne vien tik ALTos 
skyrius, bet ir visus lietuvius 
ateiti ALTos centro valdy-J 
bai talkon ir knygą platin
ti ar ją asmeniškai įsigyti.

Norintieji knygą platinti 
įsigyti prašomi kreiptis

i
Maloniai kviečiame visus 

narius ir prijaučiančius į po- i 
būvį atsilankyti su giminėm.1 
draugais ir pažįstamais. Čia! 
mielai laukiami ir kitų kolo-Į 
nijų lietuviai.

Jau 27-ti metai, kai įvai
rių pažiūi-ų lietuviai, vienin
gai susibūrę į Balfą, veiks
mingai gelbsti nedalioj esan* 
čius savo tautiečius. O tokių 
vargstančių mūsų brolių yra 
kiekviename pasaulio kam
pelyje. Vargsta seneliai, naš
laičiai. ligoniai. Visi jie tie-

šiuo adresu:
ALT Centro Valdyba, 

2606 West 63rd St.,

Chicago, Illinois 60629 

Tel. 778-6900 ir 778-6901.

ALT Centro Valdyba 

LAVVRENCE, MASS.

Mirė J. Lapinskas
I

Dar rugsėjo 26 d. Juozas; 
Lapinskas sodely prie žydin
čių gėlių maloniai kalbėjosi 
su savo svaine Ona Pieslia- j i 
kiene. o kita rytą 10 vai. L

šia pagalbos prašančias ran- į Piesliakienė, nuėjusi pas La-; ( 
Čia su mažesniu kapitalu bū- kas i mus. turtingiau gyve-• pinską. rado jį amžinai ūž
tų galima tai atlikti, ir atei- nančius, dirbančius ir svei

kus.
migusp

Velionis buvo 78 metų. 
gimęs Satkūnų kaime, į JAV 
atvyko prieš 62 metus. Jo 
žmona Marija mirė 1968 m., 

į todėl laidotuvėmis rūpinosi 
Į žmonos sesuo Ona Pieslia-

tis būtų užtikrinta.

Pavyzdžiui, vokiečiai jau 
prieš daugelį metų nuošaliai 
pirko 40 hektarų žemės. Da
bar tenai yra jų kultūros 
centras: salės, sporto aikš-! 
tės, parkas ir kt. Tenai kas-į
dien gyvas judėjimas, o sa-! m- amžiaus, kilęs iš Mar- 

' cinkonių parapijos, seniau 
gyvenęs Nashua. N.H., pas-į 
kutinis Šv. Kazimiero drau-į 
gijos steigėjas. Gardneryje! 

Lietuvos Šaulių sąjungos gyvendamas, jis laikė vai-’
Karininko Juozapavičiaus gomųjų dalygų krautuvę,

M.K.

GARDNER, MASS. 

Mirė

Mirė Julius Jezukevičius,

BUTAI
Prašykit mūsų 
biuleteniu.

spelialiųImkit ir skaitykit 
knygą

TERORO IR VERGIJO.4 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyk

Rašytojų draugija ir kai 
kurie kiti sambūriai kasmet! 
premijuoja geriausią išeivi- 

ti milioną ar net daugiau jos knygą. Šiemet reikėtų 
dolerių. Tikslios sumos nei premijuoti St. Rūkienės kny- 
pats Maikis nežinojo. Jis su- gą” Vergi jos kryžkeliuose“. j 
gebėjo kukliai ir beveik bei šitą knygą turėtų perskai-i bolševikinio teroro sistema 
pinigo pragyventi, gauna-, tyti kiekvienas mūsų jaunuo- tos vergų stovyklos, kuriose

nei raketierius, bet per savo į 
gražų amželį sugebėjo sūdė

vaitgaliais virte verda.

Juozapavičiaus šauliai

mos pensijos čekius nese j (lis. Mūsų mokyklose reikėtų kentėjo ir žuvo mūsų 
banką ir taip lipdė, kaip lie-' su ja supažindinti, o mokslo broliai, seserys, giminės ir šaulių kuopa Įsteigta praei- seniai skaitė Keleivį, 
tuviai sako, grūdą prie grū- metus baigiant, įteikti ją do- draugai. Knygos kaina — metų pabaigoje. Dabar ji
do. vanų. Balys Savalis 75 centai jau turi per šimtą narių. Spa-j Liko liūdintys žmona Be

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ 

POEZIJOS IR PROZOS keturiu autorių plokštele?ž
Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvaro įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5.

Plokštelę neseniai išleido “Lietuvių Dienos“.

> t
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Puslapis ketvirtas

Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

Lietuvos ansamblis 
Prancūzijoje

Rugsėjo 29 d. trijų savai
čių gastrolėms iš Vilniaus j 
Prancūziją išvyko „Lietu
vos“ ansamblis. Paryžiuje 
jau Įvyko keli koncertai. Jie

Kamerinio orkestro išvyka
Lenkijon labai pasisekė

Iš Lenkijos grįžo Lietuvos 
kamerinis orkestras, kuriam 
vadovauja nusipelnęs meno 
veikėjas Saulius Sondeckis. 
Orkestras dalyvavo šiuolai-

vyks ir kituose Prancūzijos kinės muzikos festivaly, pa
miestuose. Rodomos dvi pro 
gramos — kiekvienoje jų 
yra daugiau kaip po 30 kon
certiniu numeriu. Paruoštost *
ir prancūzų liaudies dainos 
bei šokiai, kūne atliekami 
pritariant lietuvių liaudies 
instumentams. Koncertuose 
dalyvauja ir solistas Virgi
lijus Noreika.

Lietuviai mokslininkų 

koliokviume

Jau skelbta, kad praėju
sią vasarą, rugpiūčio mėn. 
pradžioje. Ziuriche, Šveica
rijoje. ivyko trečiasis Euro-

vadintame „Varšuvos ru 
duo“. ir dar koncertavo ke
liuose kituose miestuose.

Visur orkestras turėjo ne
paprastą pasisekimą. Len
kai savo spaudoje lietuvių 
orkestro kancertą pripažino 
geriausiu viso festivalio 
programoje.

Didelė sausra

Praėjusios vasaros mėne
siai Lietuvoje pasižymėjo 
ypatinga sausra. Buvo ir 
nuostolių. Rugsėjo 7 d. Tie
sa skelbė, jog vasarą Lietu
voje degė miškai, durpynai.

pos elektrofotografijos ko-į Beveik visą vasarą degė Re 
kyvos durpynai, jie smilko 
ir rugsėjo pirmomis dieno
mis. Iš spaudos aiškėja, kad 
priešgaisrinė kova buvusi

liokviumas. Dalyvavo apie
150 pasaulio mokslininkų, 
Taip pat ir iš JAV, Kana
dos, gi Sovietų Sąjungai at
stovavo trys — K. Čibiso- 
vas. lietuviai vilniečiai dr. 
Jurgis Viščakas ir doc. Ar
vydas Matulionis. Buvo čia 
skaitomi ne tik šių dviejų

Lietuvis gydytojas kovoje 
už savąją kultūrą ir laisvę

(Dr. Balio Matulionio paskaita, skaityta

VIII-tame Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 

suvažiavime New Yorke 1971. IX. 4.)

(Tęsinys)

Jeronimas Ralys

Jeronimas Ralys (1876-1921) — daugelio lietuviškų 
laikraščių bendradarbis, lietuviško darbo rėmėjas. Sunau
dodamas savo kelelių metų laisvalaikį, Ralys išvertė į 
lietuvių kalbą Odisėją ir Iliadą. Jo išverstoji Odisėja su
silaukė ir antro leidimo (išleido Švietimo ministerija).

Prof. Pranas Gudavičius

Prof. Pranas Gudavičius (1876-1956) — veiklus vi
suomenininkas ir politikas. Mediciną buvo pradėjęs stu
dijuoji Rusijojev Charkovo mieste, bet už aktyvų dalyva
vimą politikoje buvo iš universiteto pašalintas su „vilko 
bilietu“. Įstojo į Berlyno universitetą, kurį baigė 1905 me
tais. Lietuvoje 1907 m. buvo išrinktas į Rusijos Durną 
(parlamentą). Už politinę veiklą 1910-1911 m. kalintas. 
Lietuvoje — Lietuvos gydytojų sąjungos narys ir pirmi
ninkas, 1935-1941 m. Vytauto Didžiojo Universiteto Me
dicinos fakulteto profesorius. Gyvenimą baigė tremtyje, 
New Yorke.

Kazys Jokantas

ii

Nr. 39, 1971 m. spalio 12 d.

tuvos okupacijos metais nekartą paslapčiomis yra parė- Juozas Švaistas: 2IOB- 
. męs kovotojų pogrindį gana stambiomis aukomis. Čia, RIAI PLAUKIA, romanas 
Į Amerikoje. Tercfjonas neturėjo nei puošnių rezidencijų, iš knygnešio kun. M. Sida- 
' nei dailiu automobilių, nei kitokio liuksusinio turto, bet ravičiaus gyvenimo. 233 psl., 
Į tūkstantinėmis aukomis rėmė lietuvišką darbą: Lietuvių į^aina S^.o0.
Bendruomenę, Lietuvių Fondą. Ir savo testamente Terci- Vacys Kavaliūnas. KAL- 
jonas 1962 m. paskyrė 1000 dolerių premiją studijai, kur 
būtų išaiškintos lietuvybės nykimo priežastys Amerikoje, 
ir 500 dolerių premiją parašyti knygai apie lietuvybės iš
saugojimą išeivių šeimose.. Jau tos parinktos temos kalba 
apie didįjį Tercijono rūpestį — lietuvybės išlaikymą.

Prof. Vincas Kanauka

Prof. Vincas Kanauka (1893-1968) — mokslininkas, 
visuomenininkas, Lietuvių seimo dalyvis Petrapilyje, ne
priklausomos Lietuvos kariuomenės savanoris. Kanauka 
yra daug rašęs lietuvių periodinėje spaudoje sveikatos ir 
lietuvių kultūros klausimais.

iškilmės. Dabar statoma dar 
tik mergaitėms skirta dalis 

f (55 lovoms).
Hamburge Vokietijoje, i g ; numatoma

, li-nomue ilincrnintac c ii- - - _
kitų metų vasarą. Tos dalies 
statyba atsieis 537,600 mar
kių. Vokietijos valdžia duo
da 400,000, o likusius reikia 
patiems lietuviams sutelkti.

VOKIEČIŲ ŽURNALAS 

APIE SIMĄ KUDIRKĄ

leidžiamas iliustruotas sa 
vaitinis žurnalas „Stern“ 
(jo tiražas siekia daugiau 
nei 2 mil. egz.) rugsėjo 12 
d. laidoje paskelbė išsamų 
straipsnį apie Simą Kudirką. 
Įdėtos devynios įvairaus dy
džio nuotraukos bei žemėla- Tą dalį baigus, bus pra 

e,, . . , ... . dėtas statyti berniuku bendpis. Straipsnio antrašte ~ Zabulis kartu su bendro nau 
Vieno pabėgimo eiga ir s

jo autorius Klaus Liedke.. dojimo patalpomis. j
o n • • ~ u.- tz Visa šita statvba atsieis'Smulkiai aprašyti Kudir

kos dramos tarpsniai: pasi
ruošimas ir šuolis iš sovieti-

NŲ GIESME, 
romanas, 20J 
$2.50.

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

Aloyzas Boiuuas; VIENI
AI MEDŽIAI, 117 psl. kai
ti: 1,50.

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

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

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

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

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaira $3.

Juozas Kralikauskas. TIT-

premijuotas 
psl.. kaina

1 mil. 300 tūkst. markių.'NAGO UGNIS, premijuotas 
Lietuviams skirta dalis dar i romanas, 205 pusi., kaina 

sunki dėl menkos organiza-Į Kazys Jokantas (gimęs 1880), pradžioje dirbęs medi- iaosimas toli gražu nesurinkta, todėl i $2.50
cijos ir apsileidimo. ! cinišką darbą, vėliau nuėjo į švietimo ir politikos sritis, > j ^JAV laiva^’Viri^ant“ ! c^ar re^a nemaža dosnių Aitvarai ir giria, Jurgio

į Jis žinomas kaip „Žiburio“ ir Kauno „Aušros“ gimnazijos lfiLvn- onie « valandų ran^- kurios ištiestų savo Gliaudo* romanas iš partiza-
Tas pat dieniaštis kiek direktorius. Steigiamojo Seimo ir kitų vėlesniųjų Lietuvos nerevvenimai laive toliau_ ; au^ų-Aukas siųsti: jnų veiklos, 254 psl., kaina

T • , - . ,. . . , i f &«y ’ į i $4.50.
Konto Nr. 01/76719 Deut- Vincas Ramonas: MIG-

anksčiau, rugpiučio 27 d., 
teigė, jog buvę graudu žiū-

lietuvių, atvykusių į Šyeica-I retj j pageltusius bulvių lau- 
riją. pranešimai, bet ir dar( į.us, parudavusią pievą. van-

seimų naiys, Lietuvos švietimo ministras, oficiozinio laik
raščio „Lietuva“ redaktorius, didžiulio lotyniškai lietu
viško žodyno autorius.

astuonių kitų: V. Gaidelio, j C|UQ Upėse buvo nusekęs 
Z. Pocius. D. Jurevičius, į 
E. Monrimo, S. Tarailienės,
A. Tauraičio, A. Pažėros ir 
J. Rakausko.

Lietuviu pranešimai kėlėir ankstomis tempe- 
dėmesi bei diskusijas, ir pa-jra Š1'n,u^ l!epos
reiškė'norą Lietuvoje sta- 5 ka.rtu.s- K?un±7
žuotis keli Šveicarijos ir F J4 kartus> rugpiučio men. Vii- 
Vokietijos mokslininkai.

Vladas Nagevičius

Sausru Lietuvoje pasitai-j
kydavo ir anksčiau, tačiau Vladas Nagevičius (1880-1954) — Lietuvos karo sa-' 
šių metų vasara buvo reta ’ nitarijos tvarkytojas ir Karo muziejaus kūrėjas. Turbūt, 

nebuvo Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų lankęs ar gir-

50,000 studentų

Aukštojo ir specialiojo vi
durinio mokslo ministro pa
vaduotojo K. Žukausko žo
džiais. šių mokslo metų pra
džioje Lietuvoj buvo 50,000 
studentų, ir daugiau kaip 
500 studijuoja už Lietuvos 
ribų.

Palvginus su kitomis so- 
vietinėmis respublikomis. 
Lietuva pagal studentų skai
čių užima šeštąją vietą. Joje 
iš 10,000 gyventojų yra 180 
studentų.

P. Baubinui suteiktas 

daktaro laipsnis

Kauno Medicinos institu
to traumatologijos - ortope
dijos katedros vedėjas doc. 
Petras Baubinas apgynė di
sertaciją ir gavo-medicinos 
daktaro laipsnį.

Jis 10 metų pašventė įgim
to šlaunikaulio išnirimo gy
dymo problemoms. Jo vaikų 
luošimo gydymo būdai esą 
pripažinti išradimais ir tai
komi ne tik Sovietų Sąjun
goje. bet ir užsienyje.

Vilniuje išleista Žemaitės 
raštų knygos „Prie užvertos 
langinės“ 30,000 egz. Joje 
yra apsakymai: Marti. To- 
pylis, Petras Kuirnelis. Ke
lionė į šidlavą ir kt. Knyga 
494 puslapių.

• * *
Iš Vilniaus aerodromo

nije 3 kartus. Per abu vasa
ros mėnesius kritulių buvo 

vos 30-50 mm.

Šių metų vasara sutapo ir 
su aukštomis temperatūro
mis. Nuo liepos 26 d. karš
čiai Lietuvoje pasiekdavo 
virš 30 laipsnių (arba dau
giau kaip 85 Fahrenheito).1

kasdien išskrenda apie 4.000 Knyga

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Didžiosios Lietuvos Kuni

gaikštijos 1929 metu statu

tas, vertė Jonė Deveikė, ver
timą spaudai parengė ir žo
dynėlį bei bibliografiją su
darė Aleksandras Flateris, 
261 psl. didelio formato 
knygoj yra ne tik statuto 
vertimas, bet ir jo origina
las. Kaina $10.

Kvartetas, Kosto Ostraus

ko dramos: Gyveno kartą 
senelis ir senelė, Duobka
siai, Kvartetas, Metai. Kny
ga 170 psl.. kaina $5.

Abi knygos gražiai išleis
tos Algimanto Mackaus 
Knygų leidimo fondo. Jog 
gaunamos ir Keleivio admi
nistracijoje.

Sudiev! Aš išeinu, roma

nas. parašė Birutė Kemežai- 
tė, 295 psl., išleido „Laisvo
sios Lietuvos“ knygų leidyk
la (2518 71 st St., Chicago, 
III. 60629), kaina $4.50.

žmonių. vio ac

brutalus Simo grąžinimas
rusams ir pagaliau jo byla; Weinheim' LOTAS RYTAS. Išpusi..

! Vilniaus sovietiniame teis-į . Kaina $2.50. Gaunama Ke-
j me. Pastaroji dalis trumpes-; (Sonderkonto Intematsbau) lejvio administracijoje, 
i nė, tačiau visa kita — Ku-’ w Germany į
dirkos išgyvenimai JAV lai- f j

ve. maldavimai jo neišduoti, Į 
rusu bolševiku barbariškas i

romanai j Geri žodynai
Birutė Kemėžaitė SU- Anglų - lietuvių kalbų žo- 

pagerbimo vieta. Tautos didžiosios šventės ir iškilmės mu (net minutes skaičiuo- £>i£y j Aš IŠEINU* 994 dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
vykdavo Karo muziejuje, o generolas Vladas Negevičius jant) bei giliu įsijautimu. ! kaina $4 50 ’ “ 1 aPie žodžių kaina $6.
buvo šio muziejaus siela, jo organizatorius,, visų ten vyku- . ~ v | Rezistenciia ’ romanas i
šių švenčiu įkvėpėjas ir tvarkytojas. Deja. jo įkurta tau-’ 0 zul.na 0 s raiPs_į paragg p Spalis 4?9 psl’j > Eietuvių-angių kalbų žo-
, . , • 1 • • 1 ! • -' ny pateiktas vienas naujas yaids.e ?Pdl.lh» dynas, redagavo Karsavi-tos šventovę su Nežinomojo kareivio kapu, laisves pa-,^ ar lietuviu spaudoje k>^>s vuseluns, kaina -j s,a/jbl eskis. apie
minklu ir muziejuje sutelktu neįkainojamos vertes laisves. anksčiau nepastebėtas fak- ?«•«»• . „ , , ’ 27,000 žodžių. 511 ps!., kai-
kovų istorijos turtu sovietinis okupantas išniekino ir su-• g. Kudirką nugabenus’ Andrius Valuckas, NE-Į na __00
naikino. ((padedant amerikiečiamsMUNO SŪNŪS, romanas iš;

i j suvalkiečių ūkininkų sukili-
Danielius Alseika i jūrininkams) į sovietų laivą1 mo 1935 T tomaSj 280

| (tai buvo 11:40 naktį), po psL> kaina $3.00.
Danielius Alseika (1881-1936) — įžymus Vilniaus j Andrius Valuckas, NE-

lietuviu veikėjas, lietuviu spaudos bendradarbis, Didžiojo ! 3n. „/J:?! j.-.S, MUNO SŪNŪS, II tomas,
Vilniaus Seimo dalyvis, lenkų okupacijos metais garsio-!Vą! a1™ 'JUli!' Taaa“ apl/ 428 psi, kaina $4.00 
sios Vilniaus lietuviu klinikos organizatorius ir vedėjas. 3:30 vai. ryto, lapkričio 24 j c kronas, -

d., šis laivas vėl buvo atsidū-i SARIO LIETUS, 26± psl., 
ręs New Bedford uoste.

(E)

• T, • - TZ rr - r _ , jo atžvilgiu elgesys — tai j
dėjęs apie Karo muziejų Kaune. Tai buvo musų tautos Liedtkės aprašyta vokiečiam’ - 
šventovė, Lietuvos laisvės kovų ir kovotojų atminimo bei būdingu kruopštumu, tikslu-

Lietuvių Mokslo Draugijos narys. Už lietuvišką darbą 
lenkų okupacijos metais buvo okupantų areštuojamas ir 
tremiamas iš Vilniaus. Kelių didesnių patriotinių lietuviš
kų veikalų autorius.

Juozas Žemgulys

Juozas Žemgulys (1890-1941) — plačios iniciatyvos 
ir didelio darbštumo gydytojas visuomenininkas. Aktyvus 
Kauno Medicinos Draugijos steigėjas, žurnalo „Medicina“ 
organizatorius ir pirmaisiais dvejais metais jo redaktorius. 
Daugelio lietuviškų draugijų narys. J. Žemgulys tragiškai 
žuvo nuo Lietuvos okupanto bolševiko bestiališkos ran
kos. 1941 m. birželio mėn. 26 d. enkavedistai, įsibrovę i 
Panevėžio apskrities ligoninės operacinį kambarį, darbo 
metu visus tris Panevėcio chirurgus — dr. Juozą Žemgulį, 
dr. Stasį Mačiulį ir dr. Antaną Gudonį, taip pat ligoninės 
chirurginę gailestingąją seseri Kanevičienę — suėmė, nu
varė į notaro Moigio namo rūsį ir tenai be tardymo ir teis
mo visus žiauriai nužudė. Lietuvių visuomenė kankiniams 
buvo pastačiusi paminklą, bet 1944 metais sugrįžęs Lie
tuvon okupantas tą paminklą sunaikino.

Vincas Terci jonas

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina S7.00.

VOKIETIJA

Vasario 16 gimnazija

Naujuosius mokslo metus 
gimnazija pradėjo rugsėjo

kaina minkštais viršeliais 
$2.59, kietais $3.75.

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas,

■ 304 pusi., kaina $4.00.
Birutė Pūkelevičiūtė, —

Rugsėjo šeštadienis,
i premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

Testamentai
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį „Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.6 d. šiais metais gimnazijon „ VIENIŠI PA-įstojo 25 nauji mokiniai: 13 ’IEOTSI PA

,s Vokietijos, 10 .s JAV. po, kajna p
vieną iš Kanados ir Kolum-j Anatolijus Kairys, IŠTI- 
bijos. Pernai iš JAV buvo KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro- 
tik vienas mokinys, o šiemet manas, kaina $5.00. 
iš viso jų 11. Jų tarpe yra ir; į<tr. Tarulis, VILNIAUS 
bostonietė Treinytė. Viso la- RŪBAS, 495 psl., kaina 
bo gimnazijoje mokosi 83 i minKŠtais viršeliais $3.15 
mokiniai. J kietais viršeliais $3.75,

• Aloyzas Baronas: LlEP 
Šiemet iš JAV gimnazijo- TAI IR BEDUGNĖS, pre 

je yra nauja fizikos, mate- mijuotac- romanas, 279 psi. 
matikos ir anglų kalbos Kama $3,00.
(mokiniams iš Amerikos) i Vytautas Alantas: TARf 
mokytoja Eglė Pauliukony- DVIEJŲ GYVENIMŲ. 461 
tė. I pusi., kaina $4.50.

Nemunas teka per Atlan- tragedija Vigilant laive. Tos

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio Glaudo* 
knygą

Simas
Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos

icas Tercijonas (1890-1964) — tylus, mažai tepa-| 
s kasdieniniame gyvenime, bet iškilus savo dar-’

Vincas
stebima
bais. Kruopščiai atlikdamas savo profesinį gydytojo f]ar_ iPra<^®ta^en<^ra^u^ostaty^a tą, \ \ tauto Alanto 5 nove-i knygos kaina 3.00. Ją gali-
bą, Tercijonas tokiu pat rupestingumu dirbo Jietuyiską Nauj.Q bendrabučio pama. vlršeliaif$3.00, kietais $3^50 te gauti ir Keleivio administ- 
kultūnnį darbą įvairiose organizacijose ir lietuvių spau- tai pradėti kasti rugpiūčio Rene Rasa, MEILĖ TRI-’ racijoje.

kaina $3.-•ga gaunama ir Kelei- d°je- Jis .v, a parašęs daug moksliškų mediciniškų ir popu- 12 d. Lapkričio 13 d. bus KAMPY, 219 psl. 
iministracijojei, ' tigrių straipsnių ir išleidęs keletą knygų. Tercijonas Lie- kertinio akmens šventinimo sėliais__$3.75.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Maikio sn Tėvu

se, Kentuekyje. Louisianoj, žiau darbo, o kapitalistams m. gegužės - birželio laidoje 1
Nebraskoje, New Mexicoje, daugiau pelno. Visa tai būtų išspausdino tokį U PI žinių į
Mississippėj, Misourėj, Ten- gerai, tačiau bėda. kad taip agentūros pranešima iš Neu
nesseejoj. Oklahomoj. Tex- paruoštas maistas greitai su- quen:
aseir Wyominge. Išsiuntinė-i , . » ,• ,•„ , J , ,. ! genda ir žmones juo dažnaitas po tas valstijas skardines į . . ... v,i , „ 'C , . J užsinuodija. Kad apsaugo-su užnuodyta sriuba Camp-1 J 1 b
bell kompanija jau atšaukė 
ir prižada už kiekvieną skar
dinę atlyginti. Bet sugrįžo 
tik- apie pusė, o apie 100 
tūkstančių skardinių, turbūt, 
jau išparduota. Todėl kom
panija prašo ir vartotojų, 
kurie turi tos sriubos savo 
lentynose, kad nuimtų nuo 
skardinių etiketes ir skardi
nes su sriuba sunaikintų, o 
nuimtas etiketes tenusiun- 
čia Campbell kompanijai: 
ji sugrąžinsianti pinigus, už
mokėtus už tą sriubą.

— O ką sako apie tą zupę 
prezidentas Nixonas?

— Jis, tėve, neturi laiko 
tokiais dalykais rūpintis. Jis 
užimtas pasaulio politika ir 
būsimais rinkimais. Prezi
dento rinkimai jam rūpi 
daugiau už viską. Jis nori 
būt išrinktas antram termi
nui. kad galėtų tęsti Indoki
nijos karą toliau.

— Jis, Maiki, nesako, kad
1 jis nori tą karą tęsti toliau; 
i jis sako. kad jis nori ji baig- 
■ ti, tik aš nesuprantu, kodėl 
! jis nebaigia, o vis smarkiau 
bombarduoja.

tų jį nuo sugedimo, gamyk-
Notaras savo raštinėn pa

sikvietė Mariją I. G. Perico-
. ., , , , . ne, kad ji apmokėtu savolos prideda tam tikrų chemi- > i „J, v:, , . ... . skola — milioną pezų,—ki-
ka ų. kurie naikina visokias { • (vekselis) bus
bakterijas, bet kartu pazei- pl.otestuotas.
dzia ir žmogaus sveikatą.
Kalbant apie gatavai pa- Pusvalandį besiginčijant, 
ruoštas sriubas, jų išeina su notarui momentui nusigrį- 
nuodais ir iš kitų gamyklų, žus. skolininkė sugriebus 
Praeitą mėnesį New Yorke vekselį įsikišo į burną ir pra- 
numirė žmogus nuo ”vichys- rijo.
soise“ sriubos, kurią gamina
Newarke, N.J., Bon Vivant Greit po to policija ją su- 
korporacija. Maisto ir Vais- laikė, bet, nesant skolos įro- 
tų Administracija tada įsa- dvmo, paleido. Milionas ta
ke tai korporacijai atšaukti po "saldžiai“ prarytas, 
visas sriubas, ir pati nemaža (iš Argentinos Lietuviu 
jų konfiskavo. į Balso, 1971.7.22).

— Vot. Maiki, kaip mes 
apsigavom. Per šimtą metų 
mes bėgom iš Lietuvos Ame
rikon laimės ieškoti, o neži
nojom, kad kapitalistai čia 
maitins mus nuodais. Kaip 
ten bebūtų Lietuvoje, ale 
maistas tenai buvo sveikas 
ir pavalgę nesirgdavome.

MOTERIS PRARIJOb
MILIONĄ PEZŲ

Akyse — kaip šilkas, už 
akių — kaip vilkas.

PATARIAMA ĮSIGYTI |

šias K. Barėno knygas:
Tūboto gaidžio metai,

premijuotas romanas, 438
' psl., kaina minkštais virše- 
; liais $3.15, kietais $3.75.

Puslapis penktai

Brookfieldu zoologijos sodo 54 metų amžiaus dramb
lys Ziggy Įgijo blogą vardą dėl to, kad jis lt) H m. i kapus 
nuvarė net du sodo lankytojus. Nuo to laiko jis buvo lai
komas pririštas pastato viduje. Pagaliau Chicagoje atsi
rado jo simpatikų, kurie suaukojo $50,000, už kuriuos lau
ke pastatytas specialus narvas. Dabar Ziggy jame yra 
laisvas savo najanie ”bute.“

; — Tėvas turėtum supras-
vas kelia revoliuciją dėl to. ti, kad nereikia tikėti, ką po-

! kad negaunu gana pasilko. 15>. s^ko.’. \elkia
| Juk tu man svki aiškinai. zlūretb kaip jis elgiasi, nes

‘ oliuci- tik elgesys parodo jo tikslus. >»atemem

jaučiuosi sveikas, tai ko dau-; ja kilo, karaliui galva buvo — Bala jų nematė, Maiki. 
giau reikia? j nukirsta vien dėl to, kad tų politikierių. Man daugiau

:  o man negerai, vaike. ‘ žmonės neturėjo duonos, ar rūpi ta čikin sup su poizinu.
Biesas žino, kas pasidarė vi- nesakei? ba gali būt, kad ir mano vi
duriuose. Į — Tiesa, tėve, Paryžiuje duriai dėl to subiuro. Ai ne-

__ Gal suvaikei ką ne- biednuomenė badavo, bet re?Mtų aVie t^1 Panešti vai-
“ M ! tėvas dar nebadauji, gali dzlal- tu saka1’ kad

dar nešioti kardą ir džiogą,
nereikalingą sunkumą. .

— Gera diena, tėve!
— Ar ji tau gera?
— Gera, tėve. Oras geras, kad ir Prancūzijoj rev

gero? O gal persivalgei? mūsų prezidentui tas nerūpi, 
tai gal reikia duoti žinią po- 

ar ka?
— Nedalyk juokų, Maiki.

Kaip čia žmogus dabar per-
sivalgysi, kai viskas taip pa- . Nesakyk, Maiki. kad 
brango? Nors Niksonas iri ^aį nereikalinga. Šoble man 
užšaldė algas ir kainas, ale! reikalinga kaip ginklas, o 
supermarketai pradėjo dari molinis džiogas reikalingas 
daugiau praisus kelti. Aną-j Hekarstvoms.
dien nuėjau į storą nusipirk- — Bet tos "liekarstvos“
ti džindžerėlio; norėjau ka- tėvui negelbsti, taigi be rei- rėti viešos miesto tvarkos, 
nadeisko, sakau, gal kiek pi- kalo tą puodą nešioji. Bet ir to ji neatlieka. Vanda-
gesnis. Pirma butelis to što-Į . , . , . lai laužo gatvėse pasodin-
fo buvo 2.1 centai. Ale žiu- k; Rai įQna tus medelius daužo langus,
nu, tas praisas jau ištrintas,. - -lf % d b •• ardo mokyklas, išvarto, su-
o uždėtas naujas — jau 29 RJdo neseniai buvo užnil daužo kaPinėse paminklus, 
centai. Supykau ir nepirkau. b!«a toki«
Sakau, turės atpigti, juk pre- ,, . ‘ , ... . piktadarių nesuima.
zidentas paskelbė «price yo-Mat, kai niekas neziun, __ Nu ui Dasakvk kas
freeze“, nevalia praisų kel- t^įį^patrSktk Ale visk£ Sali apsaugoti mūsų sveika- 

būtų gerai, jei tik būtų gali-; .ka^ biznieriai parduoda 
ma gerą šolderį nebrangiaii maistą su nuodais.

ti. Nuėjau kitą savaitę į tą 
patį storą, sakau, gal bus 
jau pigiau. Ale žiūriu, žiū
riu ir nenoriu savo akims ti
kėti. Ta pati bonka džindže
rėlio jau 33 centai! Paėmė į &ai 
toks piktumas, kad norėjau

nusipirkti.

i?

trenkti ją į žemę! Pasiuto.: džeteible sup. Ale ir čia ap 
sakau, iš prezidento daroi gavystė, Maiki. Garsina, 
juokus! Ir ne vien tik tas' ka(f taj ”čikin“, lakuojąs, 
pasaldintas vanduo tiek pa-i vištiena, ale vištos tenai ir
brango. Prie mėsos jau bau
gu ir prieiti. Geresnis stei-

— Tai ne policijos reika
las. tėve.

Mokytojo Vinco Vytauto 
Nalivaikos Ibicuy salose lei
džiamas ispanų kalba laik-
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216 psl., kaina minkštais vir-
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— Maisto reikalams, tėve, 
O ką dabar tėvas vai- mūsų Jungtinėse Valstijose 

į yra dvi atskiros valdžios į- 
, ... . i staigos — tai Agrikultūros

Nusipirkau cikin-v e-. £)epartamentas ir Maisto bei
Vaistų Administracija. Ir 
kai tik buvo pastebėta, kad 
Texaso valstijoje gaminama 
"chicken vegetable“ sriuba 
yra užkrėsta nuodingomi 
bakterijomis, tos sriubos ga
mintoja Campbell Soup Co. 
pati pranešė apie tai šitom

uoste neužuosi. Seniau įdė
davo nors plunksną iš vištos 
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Neseniai dar jos buvo siūlo-i vegetable soup“, gali but > stabdytas, o kiek jos buvo 

nuodų, sį laktą paskelbė pa- išleista rinkon, dabar atsau-
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kaip dabar? Dabar jos jau 
supjaustytos atskiromis da
limis: kaklai atskirai, kojos į — Ar tu šiur?
atskirai, sparnai atskirai, 
gumbai ir jaknos atskirai,
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Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jo» veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir Kt.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigv’ti.

Kitos tokios knygos neturime.
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prenumerata-gera

dovana
«



Puslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 39, 1971 m. spalio 12 d.

MOTERŲ SKYRIUS
Kai galvą kirto! ar korė už 

vištos pavogimą...

Cr.Veronika Alseikiene Teises patarimai
(1883-1971)

Dr. Veronika Janulaitytė- 
Alseikierė, prieškariniais 
metais plačiai žinoma akių1 
gydytoja \ ilniuje ir Kaune, 
dvejus metus atkakliai kovo-

medicinos studentu Danie
lium Alseika. Šis. studijavęs' 
Dorpate, Estijoje, pakvietė 
ir ją ten vykti dirbti akių 
klinikoje. Netrukus ji buvo 
pakviesta dirbti į Simbirską.jusi su liga, mirė Kaune š. 

m. rugsėjo 26 d. ir rugsėjo i o vėliau į Tūlą.
28 d. palaidota Petrašiūnų; Susitaupiusi pinigų, _ dr. 
kapinėse. Velionė yra buvu- Veronika vyko specializuo-

it

Ką tik gavome*
Advvkatč dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisė- 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendri 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje j Sudiev! Aš išeinu..., roma- 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio Į nas, parašė Birutė Kemėžai- 
skaitytojas. į tė, 294 psl.. kaina $4.o0.
Klausimus prašome siųsti tiesiog i***o i 
adresu:

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

1529 METU LIETUVOS STATUTĄ ATSISKLEIDUS

Šiomis dienomis Algimanto Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas išleido Jonės Deveikės iš kanceliarinės senovinės 
gudų kalbos išverstą Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
1526 metų Statutą, lai senovinės Lietuvos savų įstatymu 
rinkinys, kokio tada neturėjo kitos Rytų Europos tautos. 
Jis tvaiko plačias gyvenimo siitis, tad jame vaizdžiai at
sispindi ano meto Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos vals
tybinė ir visuomeninė santvarka, bei aplamai krašto kul
tūrinis ir moralinis lygis. Šis Statutas pirmą kartą buvo 
gyveniman įvestas D.L. K. Žygimanto Augusto. 1529 m., 
o vėliau dar du kartus. 1566 ir 1588 m., per?ėMaguotas ii 
praplėstas. Jis veikė D.L.K. žemėse iki 1840 m., taigi net 
311 metų.

Negalėdami laikraščio skiltyse apžvelgti plačios visų 
Statuto įstatymų apimties, čia duodame tik keletą būdin
gesnių tų įstatymų ištraukų, kurios rodo, kad mūsų seno
vinės valstybės Teisingumo deivė kaikuriais atvejais tu
rėjo nepaprastai kietą ranką, kokios šiandien gal reikėtų 
ir Amerikos gyvenime. Štai ką D.L.K. Statutas kalba Di 
džiojo Kunigaikščio vardu:

si idealiste visuomenininke.
Dr. V. Janulaitytė-Alsei- 

kienė buvo gimusi 1883 m. 
gegužės 18 d. žinomoje Ja
nulaičių šeimoje. Malavėnų 
kaime, netoli Šiaulių. Ve-Į 
ronika šeimoje buvo trylik
tas vaikas. Mirus jos tėvui, 
motina liko našlė su devy
niais vaikais (keturi mirė 
dar kūdikystėje)- šioje šei
moje iš Veronikos brolių 
buvo žymiausi teisininkas, 
istorikas prof. Augustinas 
Janulaitis (miręs Kaune! 
1950 m.) ir kanauninkas 
Pranciškus, ilgametis Bety-i 
jalas klebonas (sovietų iš
vežtas į Sibirą, vėliau grįžęs 
Lietuvon ir miręs 1952 m.),

iš seserų — šalia dabar 
mirusios Veronikos, jos se
suo Julija, gimusi 1880 m

tis vėl į Berlyną. Nors jai 
buvo pasiūlytą dirbti Berly
no klinikose, bet ji veržėsi 
Lietuvon. Čia grįžusi, 1910 
ir ištekėjo už Danieliaus Al
seikos. Dabar abu vertėsi 
gydytojo praktika.

Prasidėjus pirmajam pa
sauliniam karui ir vyrą mo
bilizavus, 1914 m. ji atvyko 
i Vilnių, čia dirbo klinikose, 
bet. artėjant frontui, 1916 
m. išvyko į Voronežą. 

Voroneže dr. V. Alseikie-

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law, 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mase. 0213į

Ištikimoji žolė, romanas, 
parašė Anatolijus Kairys. 
254 psl.. minkštais viršeliais 
kaina $5.00.

Klausimas
Mūsų sūnus yra vedęs vie

tinę amerikietę ir sų ja turi 
tris vaikus. Jie yrū vedę 9 
metus ir nepaprastai sugy
vena.

Prieš dvejus metus mūsų 
sūnaus šeimą ištiko net trys 
nelaimės: žmona rimtai su-

ne dirbo pabėgėliu komitete sirgo, vaikas nusilaužė koją, 
kaip gydytoja. Vėliau persi
kėlė į Minską. Tuo metu 
Minske galėjo būti gal apie 
15,000 lietuvių pabėgėlių.

i o vakarais iki 12 valandos 
• gazolino stoty. Užsimuš, ir 
tada našlė ir našlaičiai pa
liks visai be pagalbos.

Ar yra tokių įstaigų, į ku
rias galima būtų kreiptis, 
kad padėtų vaikams išsi
narplioti iš bėdų ir vėl ant 
kojų atsistoti. Visokie žmo
nės. galintieji dirbti, tingi ir

• Jei kas mūsų laiškus ar antspaudus suklastotų arba 
suklastotais sąmoningai pasinaudotų, toks klastotojas turi 
būti baudžiamas ugnimi.

• Jei kuris mūsų valdinys mūsų žemės urėdą ar pa
siuntinį, mūsų siųstą žemės reikalais, iškoneveiktų, sužeis
tų arba sumuštų, kiekvienas tas turi būti baudžiamas mir
timi, kaip kad būtų pažeidęs mūsų. valdovo, didenybę.

• Jeigu kas, būdamas kare, mūsų tarnyboje, užpultų 
kitą karį arba vilkstinę, arba stovyklą ir ką nors sužeistų 
arba užmuštų, toks. kaip smurtininkas, gaivos netenka.

• Jei paprastas žmogus arba miestietis sumuštų ba
jorą ar ranką į jį pakeltų ir jį sukruvintų, o nukentėjusysis 
tai teisme įrodytų, tai niekaip kitaip neturi būti baudžia
mas. kaip rankos nukirtimu.

• Taip pat nustatome: jeigu sūnus pakeltų ranką 
prieš tėvą, arba jį įžeistų, arba jį skriaustų, grasintų, ar 
paniekintų, tai tėvas gali nušalinti tokį sūnų nuo viso pa
veldėjimo... O ir motinos atžvilgiu taikoma tas pats.

• O kas teismo akivaizdoje ištrauktų kardą ar kala
viją. nors ir nesužeistu, tas rankos nustoja, o jeigu kas su
žeistų kurį kitą teismo akivaizdoje, tas netenka galvos.

• Jeigu kas įsibrautų į kieno namus ir ką užmuštų., 
tas, kas įsibrovė, vis vien turi galvos netekti, kaip smur 
tini n kas.

• Jei kas pakartotinai vogių, nors daiktas ir nebūti 
vertas dešimties grašių, bet su įkalčiu pagautų, tas jau tu 
si būti išduotas pakarti.

• Bajoras, ketvirtą kailą apkaltintas dėl vagystės 
kiekvienas turi būti pakartas, kaip kariami vagys.

• Taip pat nustatome, kad jei valstietis valstiečiu 
apvogtų klėtį ir būtų rastas įkaltis, tai tas-valstietis tur 
sumokėti iš savo namų tiek, kiek bus nukentėjusiojo prie 
saika patvirtinta, o vietoj atlyginimo jis turi būti pakartas

• Jeigu pas kurį nors įtartiną žmogų būtų rastos va 
gvstės žymės ir tos žymės būtų tikrbis, 6' t'aVf>&sFa butų gė 
ras žmogus, tai toks žmogus turi būt atiduotas kankinimui

• Vagį. pagautą su įkalčiu, galima kankinti tris kar 
tus vienos dienos būvyje, bet jokiu būdu neapluošinti...

• Jeigu kas nors pavogtų ką valdovo dvare, irtai bū 
tų verta mažiau negu puskapis grašių ir jei už to daikte 
pavogimą negrėstų mirties bausmė, o tai būtų įrodyta a1 
vagis būtų suimtas su įkalčiu, tokiam vagiui turi būti nu į 
pjautos ausys.

• Taip pat nustatome: jeigu kas išprievartautų mo : 
terį ar merginą, bet kurio luomo jis bebūtų, aukščiausif 
ar žemiausio, ir toji moteris ar mergina šauktųsi pagalbos 
prieš smurtą, ir žmonės atbėgtų į prievartavimo vietą, o j' 
parodytų jiems prievartavimo žymes, paskui kaltinink? 
teisman pašauktų ii- su dviem arba trimis liudininkais įro
dytų ir, be to, prie tų liudininkų asmeniškai prisiektų, tai 
toks turi būti nubaustas mirtimi. Bet jeigu jinai norėtų už 
jo ištekėti, tada tai josios valią. Bet jeigu toji moteris ai 
mergina negalėtų pagalbos šauktis, tai po šitokio smurto 
kai tik ji išsivaduotų, tepasiskundžia žmonėms, o anąji 
tepašaukia teisman ir žmonių liudijimais įrodo, tada jis 
turi būti baudžiamas tuo pat būdu, kaip aukščiau para
šyta.

* * ♦

Nors dirbdama ir labai sun
kiose sąlygose, ii Įsteigė lie
tuviams pabėgėliams 25 lo-

m. ! vp organizavo kon-; mes jiems padėjom, kiek ga-
tebegvvenanti Kaune, dantų: ce,‘:uJ lanljliayas gatvėse ir j Įėdami, bet patys esame se- 
oydytoia. rašytojo J. Biliū- patl dnbo oe Jokl° atly&!m_ į nyvo amžiaus ir gyvename 

mo- kukliai iš pensijos.
1918 m. atkūrus nepri- Sūnus, mums nežinant, 

klausomą Lietuvą, kilo su- pradėjo skolintis pinigų iš 
manymas Minske veikiančią j visokiu giminių ir pažįsta- 
ligoninę su visu turtu per-! mų. Grįžęs į darbą, pradėjo 

( kelti į Vilnių ir perduoti j skolintis iš banko ir paga- 
1 Raudonajam Kryžiui ar uni-! liau iš finance companies“.
' versitetui. Dėl to 1918 m. i Mes nežinojome, kad jis mo- 
balandžio 7 d. Minske įvyko ! kėjo tokius aukštus procen-

no. vėliau — St. Matjošaičio! 
našlė. į

Janulaičių motina neno-‘ 
rėjo dukterų leisti į mokslus, 
nes, esą, kunigais nebūsian
čios... i ačiū abi seserys. Ve
ronika ir Julija, pačios į 
mokslą veržte veržėsi.

o sūnus darbe susižeidė deši- gauna visokių pašalpų iš 
nės rankos nykštį ir negalė- valdžios. . Mūsų vaikas ne 
jo dirbti tris mėnesius. Jie! tinginys, ir jį bėdos yra už
gavo pašalpą iš kažin kokios} puolusios be jo paties kaltes, 
įstaigos, bet iš to buvo labai Būtume dėkingi U'.. Tams- 

‘ tos patarimą.sunku jiems pragyventi. 
Tokiom nelaimėm ištikus, Susirūpinę tėvai 

Ohio valstija.

Atsakymas

Nėra tokios įstaigos, kuri 
padėtų žmogui, kuris suge
ba diibti, uždirbti ir gali sa
vo šeimą išlaikyti.. Patariu 
Tamstų sūnui nueiti pas vie
tinį advokatą ir su juo pasi
kalbėti dėl vadinamųjų ”vo- 
luntary bankruptey procee-

Veronika mokėsi Šiau- Lietuvių Sanitarinės Pagal-i tus. kurių mes už savo san-J dings“. Tokiu atveju krei- 
iuose. Jos brolio Augustino i bog d-jos steigiamasis susi- taupas banke negauname. » piamasi ne į valstijos (sta-

Vėjas lekia lyguma, roma
nas. parašė Aloyzas Baro
nas, 177 psl., minkštais vir
šeliais kaina $4.00.

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

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

Mes valdysim pasaulį,
L. Dovydėno atsiminimai, 
du tomai. I tomas 268 psl., 
II t. — 248 psl. Kiekvieno 
tomo kaina $4.00.

Geroji vasara, romanas, 
parašė Česlovas Grincevi- 
čius, 261 psl., kaina $5.00.

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

Už laisvą lietuvį, parašė 
kun. M. Valadka, 409 pis., 
kaina $5.00.

autas anuomet buvo virtęs 
.ietuviškos veiklos centru. 
Pas juos lankėsi Višinskis, 
Sirutis, Venslauskis ir kiti. 
Brolis Augustinas nakties 
metu spausdindavo raštus 
prieš caro valdžią, gi abi se
serys, Veroniga ir Julija, 
juos platindavo.

Dėl šios lietuviškos veik
los Veronika buvo pašalinta 
iš Šiaulių gimnazijos ir vė- 
iau baigė Mintaujos gimna
ziją. Pasiskolinusi iš brolio 
Juozo (bsūimo Nemakščių 
debono) 200 rublių, ji išvy
to į Šveicariją. Berną, stu- 
r jos brolis Augustinas. Vė- 
905 m. gyveno ir studijavo 

r jjos brolis Augustinas. Vė- 
iau Veronika persikėlė į 
Jerlyną. čia dalyvavo Lie- 
uvių draugi jos veikloje. Vy- 
iūno rengiamuose vaidini- 
nuošė ir kt. Artėjant 1905 
n. revoliucijai, ji su broliu 
Vugustinu buvo parvykus:’ 
ietuvor, apsirūpinusi vo- 

'iš&u pasu, parveždama di
lelį kiekį draudžiamosios li- 
eratūros ir ginklu. Čia ji ii 
oliau platino atsišaukimus 
rnieš caro valdžią ir kitaip 
uisidėjo prie revoliucinie 
’udėjimo.

Grįžusi i Berlyną, Veroni 
:a Janulaitytė vėl studijavo 
miversitete. Daktaro laips 
dui įsigyti pasirinko sunki? 
ema apie trachomą. 1908 

m., būdama 27 m. amžiaus, 
’i viešai su pagyrimu apgynė 
disertaciją ir gavo medici- 
įos daktaro laipsnį. Veroni
ka Janulaitytė anuomet bu
vo viena iš negausių lietu
vaičiu. gavusių mokslo laips
nį užsienio universitete.

Kadangi užsienio mokyk
lų diplomai tada Rusijoje 
negaliojo, tai Petrapilyje ji 
iš naujo išlaikė visus egza
minus.

1909 m. dalyvaudama 
Vilniuje Lietuvių Mokslo 
Draugijos suvažiavime, dr. 
V. Janulaitytė ten susipaži-

(Šis Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 1529 metų Sta
tutas— didelio formato labai gražiai išleista 261 puslapio 
knyga—gaunama ir Keleivio administracijoj. Kaina $10).J no su savo busimuoju vyru

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

Taigi, dabar vaikai yra -te), bet į federalinį (fede- 
prasiskolinę tiek, kad skęsta! rai) teismą, prašant pa- 

bulatorijas, vaistines, prie- skolose. Sūnaus algos už-: (Skelbti "bankrotu“. Advo- 
glaudas. leisti medicinos ir; tenka tik procentams apmo-' katas išpildo visas reikalin-Į 
kt. raštus. Jos penkių asme-i keti. o iš skolų išlįsti jiems gas formas, kurių yra labai i 
nų valdybai vadovavo dr. D. Į yra neįmanoma. Mes tikrai daug, ir pateikia teismui vi-Į 
Alseika. Tuo metu iš Mins-! nežinome, kiek jie tų skolų sų skolų ir „turtų“ (assets); 
ko Lietuvon pajudėjo tūks-jturi, bet marti sako, kad jie sąrašą. Kai teismas paskel-i
tančiai lietuvių pabėgėlių, i gauna visokių grasinančių bia „prašytoją“ (petitioner) | A 1 vti»O
Daugiausia dr. V. Alseikie- laiškų iš įstaigų, kurioms y- bankrotu, —tada visos sko-’I / ĮlTĮVOĮl 117 XX 
nės pastangomis iš vokiečių ra skolingi. Marti tebeserga, los „išnyksta“, ir nėra teisi- "" 1J O“ V
buvo gauta 17 vagonų, ir vi-' dirbti negali, o vaikai yra nės prievolės jas mokėti.

rinkimas. Ta draugija užsi
mojo steigti ligonines, am-

sas draugijos ir ligoninės, jauni, ir jiems nuolat ko nois žįnoma> tai ng],a malonus 
lsvez^as rY1Įnnl‘ ^ia; aS Č * S°’ arba garbingas žingsnis

Vilniaus gt. nr. 24 buvo su-j naktimis nemiega, ir mes 
organizuota ligoninė ir am-, nežinome, kaip jam padėti, 
bulatorija. • Jis dirba sunkiai dienomis,

! riau imtis tokios įstatymų 
- i numatomos priemonės, neguPirmieji žingsniai 

labai sunkūs. Tebuvo vos 5 
gydytojai: be abiejų Aisei-Į 
kų, dar VI. Kairiūkštis, Paš
kevičius ir A. Hagentornas. 
1923 m. ligoninė turėjo jau 
14 gydytojų. Ši klinika-ligo- 
ninė greitai išgarsėjo visa
me krašte ir pergyveno ru
sų ir lenkų okupacijas. Ji 
buvo uždaryta tik 1939 m.

Minėta draugija buvo gry
nai visuomeninio pobūdžio. 
Ligoninės išlaikymo rūpes
čių didžioji naštos dalis te
ko Alseikoms. Nors lenkų 
okupacinė valdžia 1922 m. 
ir buvo įregistravusi drau
gijos įstatus, tačiau jos vei
kėjai buvo lenkų persekio- 
iami.. 1924 m. buvo tartasi 
net dėl klinikos perkėlimo į 
Kauną, bet dr. V. Alseikie- 
nė pirmoji prieš ta projek
tą protestavo: „Kol Vilnius 
nebus lietuvių rankose, tol ir 
ligoninė turi Vilniuje likti“.

Draugija yra suteikusi 
hetuviams įvairios pagalbos. 
Pirmajam karui pasibaigus. 
Vilniuje buvo suorganizuota 
12 našlaičių namų. Dr. V. 
Alseikiene rūpinosi tų naš
laičių sveikata. Vėliau ji bu
vo įsteigusi mergaitėms siu
vimo. mezgimo ir audimo 
kursus. Ji darbavosi lietuvių 
švietimo „Ryto“ ir „Kultū
ros“ draugijose ir kt.

1931 m. rugpiūcio mėnesį

I

ir
nėra pageidautinas nei biz
nyje. nei asmeniškame „kre
dite“ (c-redit). Tačiau, ne
sant kitokios išeities, yra ge- 
tęsti beviltišką padėtį.

e##*####******#**#********##**#****
dr. V. Alseikiene su vaikais 
persikėlei Kauną (vyras mi
rė 1936 m. Vilniuje). Čia į 
jai pirmieji metai irgi nebu
vo lengvi. Ji dirbo ligonių! pni™ir.c pn 
kasose ir vertėsi privatine! _ PDELZIJO^, PILNATIS, 
akiu gydvtojos praktika. į Bernardo Brazdžionio poe- 

1944 m. ji pasiliko Lietu-!rinktinė, kurioje sutal- 
voie. Čia dr. V. Alseikiene į geriausieji visų jo iš

Poezijos knygos

leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai
na $10.00.

palaido’io kelis savo brolius 
Janulaičius ir, sulaukusi 88 
metų. pati atsiskyrė su šiuo
pasauliu. Kaune beliko jos Broliai balti aitvarai, 
vyriausia sesuo Julija, su- Henriko Nagio elrėraščiai. 
laukusi jau 92 m. amžiaus, o » p, ano Gailiaus iliustruoti 
JAV-se sūnūs Vytautas, gy-Į 72 didelio formato puslapiai 
venantis Nevv A orke žurna- į puošniai išleista knyga, kai- 
listas. ir žinomoji mokslinto-Į na $5.
kė - archeologė prof. dr. 
Marija Birutė Gimbutienė, 
gyvenanti Los Angeles, Ka
lifornijoje.

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl.. iliust
ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo 
se, sudarė Alfonsas TiruoiiS, 
176 psl., kaina $5.00. 
RUDENS SAPNAI, Kotry

GERA PROGA
Žymiai papiginta kaina 

galite įsigyti įdomius prel.
J. K. Končiaus atsiminimus! nos Grigaitytės eilėraščiai
-s Balfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista. daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo $6). minkštais $3 
(buvo $5).

premijuota knyga, 80 psl 
kaina $2.00.

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

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl.. kaina 25 
centai. f'
$3.80, bet visos kartu par-

Ar buvo visuotinis t v? nas,
64 psb. kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos 
supratimas. 80 psl.. kaina 
20 centų.

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., k? ina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

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

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

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

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

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

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47

Poilsis ant laiptu. Vytauto i P3'” kaira 25 centai 
Karoso eilėraščiai, 50 dide- ■ Atskirai sudėjus, jų kaina 
lio formato puslapių, kaina $3.05. bet visos kartu par- 
$4.00. duodamos už $2.
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Vietines žinios
Akademija prelatui 

M. Krupavičiui paminėti

Svarbu sportininkams

4
Skautų ^Grandis“ prane- 

; sa, kad yra gauta sporto sa-

Algis Makaitis Šachmatų 

lygos prezidentas

A. ir S. Santvarai grįžo 

iš Bermudos

Praeitų šeštadienį Alė ir

Bostono ir apylinkės atei-į Vt • u- L c u i tininkai šį sekmadieni, spa-|'? N»,th ,Ju,m.or H‘«h 
lio 17 d., rengia akademiją' *?an.doįPhJ (I?igh St > 
pernai mirusiam įžymiam !1 'xleeia Bos ono n loc - 
valstybininkui ir visuomeni-' ton° sportininkus susirinkt, 
ninkui prel. Mykolui Krapą-! l!!,mos ‘>™lruotes spalio 13
vičiui prisiminti ir pagerbti. * ... . ,1 Krepšinio ir tinklinio'tre-

10 vai. ryto bus mišios Šv. i niruotės vyks nuo 7 vai iki
Petro lietuvių parapijos baž-! 10 vai. vak. Smulkesnių in- 
nyčioje, o 3 vai. popiet aka-: formacijų kreiptis i Algi- 
demija So. Bostono Lietuvių! mantą Škabeiki, tel. 963- 
Piliečių dr-jos III a. salėje. ( 1281 arba i Vytautą Eikiną.! mandos 

tel. 961-3523.
Programoje — Įžanginis

Pr. Mučinskas sveiksta

Spalio 5 d. Boylston klu
bo patalpoj įvykusiame Bos- Stasys Santvarai grižo iš 
tono Metropolitan Chess Bermudos salų, kur jie pra- 
League susirinkime buvo nu- leido paskutinę savo atosto- 
statytos gairės netrukus pra- į gu savaitę.
sidedanciom tarpklubinėm* Bermuttos salos Amerikos 
šachmatu varžybom ir buvo turistų yra gausiai lanko- 
išrinkta nauja lygos vadovy-j mos. ypač, kad klimatas iš- 
bė. MET lygos prezidentu! tisus metus labai švelnus, ne- 
vėl išrinktas Algis MaKairis ! paprastai graži gamta ir ge- 
kuris jai labai sėkmingai va- ia angių gyvenimo stiliau
dovavo 1970-1971 metu se-, tvarka, 
zone. j ”

Lietuvių komanda daly- Gyvatė gelia skaudžiai, o
vaus A klasės varžybose. 
Komandoje žais Ūgis Ma
kaitis, Algis Leonavičius. Į - 
Kazys Merkis. Jurgis Zoza; 
ir Bronius Skrabulis (jis ko-

pikto žmogaus 
dar skaudžiau.

liežuvis —

PRAŠYMAS

prel. V. Balčiūno žodis, o po 
jo ekon. Stasio Lūšio paskai-;
ta apie prel. M. Krupavi-1 Pranas Mučinskas po sun- 
čiaus asmenį ir darbus. j kios operacijos dar tebeguli 

Į Carney ligoninėje, bet jo 
Meninę dalį atliks solistė sveikata gerėja, ir po savai-

kapitonas). Atsar
goje — Andrius Keturakis,
Kęstutis ilakaitis, Ri„,as J J» Praio jerb. .kaitytojo.
Karosas. <ur‘e ke,i“ •«*«•«• Prane

_ _______________ wnt naująjį adresą neui
į niršti tmrMŠvti ir senąjį.

Negali — nežadėk, bet Nepamirškite parašyti 
pažadėjęs ištesėk. pašto numerio — -«p code.

“Keleivio** administraci

Stasė Daugėlienė ir muzikai 
Izidorius ir Vytenis Vasyliū- 
nai. Romas Šležas pade
monstruos Algimanto Kezio 
pagamintą filmą iš prel. M.
Krupavičiaus gyvenimo.

Rengėjai kviečia Bostono’ 
lietuvius gausiai dalyvauti.] Dorchesterio Moterų klu- 

* bo susirinkimas bus šį ket-l 
Buvome suklaidinti ‘ virtadienį. spalio 14 d. 7:30 • 

1 vai. vak. So. Bostono Lietu- ■
Keleivio rugsėjo 21 d.1 vių Piliečių dr-jos patalpose.

tės jis tikisi grįžti namo. 
Linkime kuo greičiau vi

siškai pasveikti.

Dorchesterio Moterų klubo 

susirinkimas

laidoje paskelbta žinia, kad 
inž. Algis Lapšys spalio 23 
d. veda, pasirodė esanti ne
tikra. Mes buvome klaidin-i 
gai painformuoti. Labai at-j 
siprašome.

Visos narės 
Ivvauti.

kviečiamos da-

Valdyba

Kas visus vagimis laiko, 
tas patsai vagis.

ŽIEMOS EKSKURSIJAI LIETUVĄ 

Kaina $5*19,00
IŠVYKSTA IS BOSTONO 1971 GRUODŽIO 23 

Norintieji su Šia grupe keliauti prašomi kreiptis į

Trans -Atlantic Travel Service
390 West Broad way 

South Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

1971
| Aiyva kūrenamos

šilto oro
Rytdienos Įrengimas

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

krosnys

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija

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

10 metų garantija.

Paskutinė modernaus alvva šildymo naujiena

FORTŪN A FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Ada uis Street, Quin<y, Mass. 02169 
Alyvas burnerio aptarn; imas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

Lituanistines mokyklos 

banketas pasisekė

Praeitą šeštadienį rengtas 
Bostono lituanistinei mo-: 
kyklai paremti banketas su-1 

(traukė pilną salę žmonių ir 
l aplamai gerai pasisekė.
J Tėvu komitetas nuošir- 
1 džiai dėkoja dėkoja visiems) 
j šį banketą parėmusiems dar-1 
! bu ir aukomis, o taip pat ir 

į jį atsilankiusiems. Didelis 
‘ ačiū ir programą atlikusiam 
. Bostono tautinių šokių sam-i 

‘i būriui ir jo vedėjai Onai 
į Ivaškienei. I

’ Namams šildyti 
Sūriausias pirkinys

&FUEL CHIEF1 Oil Heating Eųuipment r

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla-
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 81me; 
(sieninis).

arLietuviai ir žemaičiai 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

D. Poška

NUO
SPALIO 11 D.

Paragink savo pažįstamus 
i išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

PIGI. BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš

o AVAITRAšTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
’ NF °RIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se £8.00 
Adresas:

7722 George Sireet, LaSalle-Montreal. 690, Quehec, CANADA

EXACT FAR 

REOUIRED

turėkite tikslią 
kelionpinigių sumą 
vairuotojas neturės 
grąžos ir pinigą nekeis

Nauja MBTA priemonėmis kelionės mo
kesčio tvarka reiškia, kad nuo 1971 m. 
spalio 11d. kiekvienas tramvajaus, au
tobuso ar troleibusoJteleivis privalo lu- 
tėti tikslią kelionpinigių sumą. Vairuo
tojas neturės grąžos pinigų ir jų nekels. 
Reikalinga kelionpinigių suma Įmetama 
i dėžutę, kurios vairuotojas negali ati-.J* J .. . t J
daryti.j r "7 ■ '

Keleiviams, kurie neturės reikalingos 
tikslios sumos. MBTA pagamino grąžos 
korteles, už kurias pinigai bus grąži
nanti. i
Jei keleivis duos vairuotojui neiškeičia- 
mą didesnį pinigą, tai gaus grąžos vadi
namąją “šeri b“ kortelę, kurioje bus 
nurodyta gautųjų pinigų ir kelionpini
gių suma. Tą *’scrib“ keleivis galės iš 
sikelsti į pinigus pirmadieniais-penkta
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. po 
pietų Office of the Authority kasoje, 
500 Arboway, Jamaica Plain.

©

gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba ”The Csmetery of Na
tions in the Siberian Tund
ra“, 112 psl., kaina $1.75.

RADHO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij* 
Programa Naujoj Anglijo, 
ia stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 

ną. Perduodama: Vėliausiu 
pasaulinių žinių santrauka ! 
r komentarai, muzika, d a’

* jos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dova 

krautuvę, 502 E. Broad
way, So. Bostone. Telefo

nas A N 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

( nenusiminkite:
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus. 

Siųskite $5, gausite vaistus
i su nurodymais.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. 

Newark, NJ.
Bos 9112 
07105

■ yJuo •

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVOJ
AMERIKOJE

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse m Boro dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir sauA. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000 %

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En_ 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA—AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų« | . * • < r ■
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
807 Weet 30th Street. New York, N.Y. 10001

organizaci.it
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Puslapis aštuntas
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1971 M. SPALIO 16 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 V. VAK. 

So. Bostone Lietuviu Piliečiu d-jos III a. auditorijoje

IsTIESKIME PAGALBOS 

RANKĄ!

Mieli Bostono ir apylin
kes lietuviai! Visi žinome, 
kad yia dar daug sunkiai 
vargsančių mūsų brolių Įvai
riuose pasaulio kraštuose, 
lialfas yra jų motina, kuri 
stengiasi jiems padėti, jų 
\argą sumažinti. Bet Baltas 
reikalingas visų jūsų para
mos, jūsų dosnios rankos.

Lapkričio 7 d. So. Bosto-
„ ,. o , „ • X no Lietuvių Piliečių d-jos sa-
Spalio 1< d. 3 vai. popiet j-. gan(jaros moterų klubo 

AC . So. Bostono Lietuvių Hhe- n<1; banketas.
Nuo spalio 11 d. Bostono Mass. valstijos 46 mėsos cių d-jos saleje akademija ...

autobusų, tramvajų ir trolei- inspektoriai (jų čia yra 80) prel. M. Krupavičiui pagerb- Lapkričio 14 d. So. Bosto- 
busų vairuotojai pinigų ne-! patraukti teismo atsakomy- ti. J"* J0S
keičia. Keleiviai turi turėti bėn už kyšių ėmimą. Jie yra s 24 , g Bostono' “ eJ® Bd *° metlKls leng1'

J Atsiminkite, kad autobusų ! Mėsos inspektoriai 

! vairuotojai pinigų nekeičia , Kyšininkai

seksteto koncertas-vakaras.

piplėšia. Dabar \ airuotojai Kol tai buvo susekta, tru- ! riuomenės atkūrimo 52 me-

ruošiamas

VAKARAS
su sekstetu

Programą atliks BOSTONO VYRŲ SEKSTETAS, 

vadovaujamas komp. JULIAUS GAIDELIO. 

Vakaro pranešėja aktorė RITA AUSIEJŪTĖ. 

Užkandžiai — Baras — Šokiai — Gros R & M Trio.

Stalus po 10 asmenų prašoma rezervuoti pas 
Vytautą Eikiną, tel. 961-3523.

Auka $3.50.

Iki malonaus pasimatymo — 

BOSTONO VYRU SEKSTETAS

Nuo spalio 1 d. iki lapkri
čio 14 d. Balfo Bostono sky
rius vykdo pinigini vajų. Vi
si skirkime ta proga kiek ga- 

! Įima didesnę sumą.

Lapkričio 14 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Balfo skyrius rengia 
metini banketų. Visi jame 
dalyvaukime.

Aukas prašome Įteikti iž
dininkui J. Valiukoniui, 99 
P St., so Bostone, arba ki
tiems valdybos nariams.

šiuo metu valdyba išgyve- 
: na didelę krizę, nes jos pir
mininkas Pranas Mučinskas 
sunkiai susirgo ir guli Car- 

! ney ligoninėje. Linkime jam 
; greičiau pasveikti ir vėl griž- 
1 ti prie nebaigtų darbų.

Balfo skyriaus valdyba

grąžos neduos, o dėžutė, Į ko 18 mėnesių, o mes valgė-; Spalio 30 d. So. Bostonoį sukakties minėjimas, 
kurią imetami kelionpini- me gal ir dvėselieną ar šu-! Lietuvių Piliečių d-jos salėje, V . .
giai, bus užrakinta, iš jos nienos ”steiką“... į lietuvių respublikonų vaka-j 1972 m. sausio 2 d. Begiai, bus užrakinta, iš jos nienos 
ir plėšikai negalės pinigų iš 
imti.

Pinigus bus galima išsi-i valstijose, 
keisti kiekvienoje požemi
nių traukinių kasoje.

ietuvių respublikonų vaka-j z. u. Bosto-
i ras. ! no lituanistinės m-los Kalė-

Nėra abejonės, kad tokių| Spalio 31—lapkričio 13 d. E,glVtė So/_Costono Liet-
kyšininkų pilna ir kitose City Hali parodų salėje A-|1 lL tir‘J0S saleJe-

Tarptautinio instituto mugė

Tarptautinis institutas su
rengė pernai pirmą kartą 
tarptautinę mugę. Ji buvo toną. Linkime ten laimingai 
labai sėkminga, todėl tokia', Įsikurti. Tikime, kad Valeri- 
mugė ten pat rengiama ir ja Šniuolienė ir ateity daž- 
šiemet spalio 28-31 dieno- nai lankysis Keleivy knygų 
mis. Jos programoje daly- . Įsigyti, 
vaus 25 tautos, bus Įvairių; 
tautų išdirbinių paroda ir; 
valgiu.

nastazijos ir Antano Tamo-
■ šaičių audinių ir tapybos pa- 

Šniuoliai apleido Bostoną ; rodą, kul ią rengia skautų Ži-
: dinys.

Uolūs Keleivio skaityto-j
jai ir dideli knygos mėgėjai------------ ----- ---- -----
Valerija ir Juozas ŠniuoliaiJ 
iš Bostono išsikėlė Į Brock- J

T • 1 • X 1* * • r

Kovo 5 d. Baltijos ir Žal
girio tuntų Kaziuko mugė 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos III-jo aukšto salėj.

AKVARIUMAS - PETORAMA BROADVVAY*

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Spalio 16 d. So. Bostono

Tarp retai matomų daly-! 
kų bus senų laikų alaus so-' 
delis, kuri Įrengs Carling 
alaus bendrovė. Jame gros Lietuvių Piliečių dr-jos IIIJ
bavarų orkestras. aukšto salėje Bostono vyrų J__

654 E. Broadway, Se. Boston, Mass., te!. 269*9842

žemomis kainomis, mokant dalimis, galima įsigyti pran
cūzu, skutu, vokiečiu aviganiu ir kitu veislių šuniuku. 
Kačių, jūrų kiaulyčių ir kitų naminių žvėrelių. Tropikų 
ir kitokių žuvelių. Paukščių: papūgų, kanarėlių ir kt. 
ir jiems maisto, narvelių, žuvinis laikyti indų ir gyviams 
visokiu papuošalų. Be to, iš katalogo galima užsisakyti4
šunis ir kt.

Prašome atvykti ir Įsitikinti.
Savininkai G. ir I. VOSSAI

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury St.

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8 2868

yra yiemuUlė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siaučia 
siuntinius tiesiog iš VVorces
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis. Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Svikliene

, Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Dono var
Dr. J. Pašakarnic

1 P R D I N I S 
CPTOMETRISTAS

t f

., Valandos: r
*nuo 9 va« rvto iki 5 vai. vak į 
2 Trečiadieniais nepriimama (

447 BROADVVAY 
South Boston, Mass

l
ii

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laik rodžiai - Lie; m an tai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai

i
G G
<1 G< i< i
<iG
::
G

* Rūpestingai taisome laikrodžio* !•
žiedus, papuošalus

379 VV. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel A N 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
^oeoooooooooeoeooooeoososososoooooscoooosonoocooooos^

B The Apothecary |
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE I

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

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

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

Nuo 9 <al. ryto iki S vaL v_ išskyrus šventadienius ir sek*. 

jBBOOSO&OOCOBOeOCOSOOSOSOSCOCOCCOOS&O&SOOSOSOCOSOSOa?

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

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

Skambinkite

268-4662;

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektą’ imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 

B lavintų. Saukite visados iki 9 va
landų vaicaro.

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

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STt 
Valandos:

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

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

**** e*****'-»*#*#♦*#**###*****
* A. J. NAMAKSV

Real Estate & Insurance ;! 
321 Country Club Rd. ;>

Newton Centre, Mass. 02159 
Tel. 332-2645 *

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

X*,- r •a t*oųu įicMunLisms*

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton. Mass. 02402. Tel. 386-7209

South Boston Savings Bank
ALFREI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų Įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indelius moka

51*
51%

y-

Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius melus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių

taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikal lieti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

Dažau ir Taisau 1

Namus iš lauko ir viduje. 4 
Lipdau popierius ir taisau.

£ viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorrhester, Mass.

Tel. CO 5-5854

Flood Square t 
Hardivare Co.

Karininkas N. J. ALEKNA 
62S EAST BROADWAI 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Panjamin Moore Dažai 
Popiero- Sienoms

Stiklas I.angama 
Visokia reikmenys namaau 

Reikmenys plumberiama 
Vl.nlrie jreiefies daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, an. 
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia-: mintomis kainomis, 
me maistą, pinigus ir galite už- Galima užsisakyti rublių 
sakyti jų gamybos prekes. Čia' certifikatus, automobilius, 
sumokėsite pinigus,

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže-

o giminės šaldytuvus ir pan.
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai* vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.P-

ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

gimines čia pas save į svečius Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Į!

Į Trans-Atlantic Travel Service |
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. Čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių
i:Bostone

Darbo vai«><aos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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