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Mao Kinijos atstovai 
atskrido III klases bilietu

Kudirkos minėjime 
Bostone dalyvaus ir 
Vliko pirmininkas

Mūsų gautomis žiniomis, 
J lapkričio 22 d. iš New Yor- 

Jie nenorį aikvoti liaudies turto. Vengia žurnalistų, j ko j Bostoną atvyksta Vliko 

Sakoma, kad Kinija stengsis suorganizuoti mažųjų tautų

bloką prieš Sovietų Sąjungą ir JAV-bes.

Nors didelis Įvykis buvo' 
komunistinės Kinijos priė
mimo i Jungtines Tautas 
faktas, bet nemažesni spau
dos ir diplomatinių sluogs-

pasisakanti ne tik už pasau
lio Mao Tse-tungo skelbia
mą sutvarkymą, bet ir už 
paskirų komunistinės san- j

pirmininkas dr. J. K. Valiū
nas, kuris dalyvaus lapkričio 
23 d. išvykoje i Martba’s 
\Vineyard Simui Kudirkai 
pagerbti vainiko nuleidime.

Iš Bostono Į m inėtą Ku
dirkos išdavimo sovietams

tvarkos valstybių „nepri- i vietą išplauks specialus lai-
nių dėmėsi žadina ir klausi- klausomybę“, net išsilaisvi-; vas su organizacijų ir Retu

nimą iš sovietinio bloko ai
desiai iš Sovietų Sąjungos, i

mas. kas ir kaip čia tą Rau
donąją Kiniją atstovaus ir
kokia bus jos vedama politi- į ' afiiki^SraTJr

viškosios visuomenes atsto
vais.

nė linija..

Palyginamai ilgai buvo 
laukta atvykstant Į New 
Yorką komunistinės Kinija

Pietų Amerikos mulatams 
kinų propaganda aiški] 
kad tik komunistinė Kinija, Į 
atstovaudama spalvotąją ra-i

Vliko pirmininkas lapkri
čio 22 d. Bostone padarys ir 
politini pranešimą.

delegacijos Jungtinėms Tau- s£y geriausiai ginsianti spal
votų tautų reikalus prieš bal
tąją Ameriką ir Rusiją.

Visų tų įvykių vieta ir

toms. Pagaliau jos aštuonių 
asmenų grupė per Paryžių 
atskrido Į Kennedy aerodro
mą. Skrido nepaprastai sau
gojami, vengdami pasikal-

tikslus laikas bus 
vėliau.

pranešta

Žinoma, propaganda yra 
tik geresnis ar blogesnis 

nėra daugbėjimų su Vakarų žurnalis- nĮen?>’. -H

Atominė bomba sudrebino 
labiau kinkas negu žemę

Bandymas pavyko, ir priešininkų gąsdinimai neįsikū

nijo. Plačiai planuotos demonstracijos taip pat subliūško.

Po karštų ginčų spaudo* rodyklė pakilo iki 7.4 ska- 
je, televizijoje ir mitinguo- lės. Žemės sudrebėsimą pa
se. po Aliaskos gubernato- rodė Švedijos, Japonijos ir 
riaus \Villiam A. Egan ir net, kitų kraštų seismografai, bet

Bostonu miesto majoras Kevin White, lapkričio 2 d. vėl perrinktas 
j tom pačiom pareigom dar 4 metams.

' užsienio agitatorių gąsdini- 
į mų. vadinamųjų „pysninkų“
demonstracijų ir aukščiau
siojo teismo sprendimo pra
eita šeštadieni Aleutu saly-

i z * . * . . ,

no Amchitka saloje vistiek 
buvo išsprogdinta amerikie- 

: čių 5 megatonų vandenilio 
. bomba. Bomba buvo sprog
dinama apie mylios gilumo
je po žeme. Šis bandymas 
buvo reikalingas naujų gink
lu gamybai, ypač vadina-

jis nesukėlė nei natūralaus 
pratitęsiančio drebėjimo, nei 
pranašautų jūros bangų. Pro 
žemės plutą neprasiveržė ir 
radioktyvūs spinduliai ar ki
ti elementai, ir visas bandy
mas baigėsi, kaip ir buvo 
mokslininkų iš anksto numa- 

I tyta. O daugiau už žemę gal 
tik sudrebėjo protestuotojų 
ir Aliaskos gubernatoriaus 
kinkos...

j Tenka pažymėti, kad šis
moms daugiagalvėms rakė-*požeminis sprogdinimas bū
toms, ir laikomas labai svar
biu krašto gynybai.

Sovietu agentai žudo
i

politikus
News

vo pats didžiausias ameri
kiečiu šios srities bandymu.t, * £

' Tai 250 kartų galingesnė 
įvairūs protestuotojai la- ' bomba. negu per antrąjį pa- 

Į bai gąsdino, kad tokios mil- saulini karą numestoji i Hi- 
žiniško pajėgumo vandeni-' rosimos miestą Japonijoje. 

: Hnės bombos sprogdinimas Bet galingiausias atominis
lankės \\ ashingtone ' pažadinsiąs plačiose srityse užtaisas buvo 1961 m. at- 

, .... mosferoje išsprogdinta so- 
Praeitą savaitę, baigusi didąulj ^emes drebėjimą. vietų vandenilin6 bomha, 

du politiniu kalinių ir išeivių lankyti kelias Europos vais-j nU118 sukelsiąs nepapiastai j ^uvus- -g megatonų stipru-
• ---------- atvykus: j aukštas jūros bangas, ir į- mQ kurios išsprogdinimo

Indira- vyksianti kone pasauline ka- buvo lfl63 m ?U(!aryta su.
Gaedi. Svarbiausia jos po- tustiofa. Bet tų gąsdinimų Įai^js daUgįau tokiu bandy-

vilčių, kad taip ir bus. kaip ■ Ęritų 
propagandistų žadama.

savaitrastis
of the World rašo. kad, ne 
šeri-; pabėgusio sovietų šni

be„ PaSkXdanlkaSi ^tų^entaSopoffiikS; liečia badauti

vai prašneks Jungtinėse juos nuodydami.
, , .. . ., „ .. Tautose, o dar labiau. — kai

s^ro’pi-abanpd^udi^tor-i b2’S,.b^ISV<jį?/n'-S^r?^ pa'i ^63 m. mirė tik 56 m. organizacija ’Maos“ (Tvir- lybes. į JAV buvo 
to, kaip tai darą revizionis- t'aulme;? ielksme& klausimai, amžiaus pačioje savo karje-I tovė) skelbia gruodžio 10 d. Indijos premjerė 

ios viišunėje darbiečių va^ i visame pasaū}y badavimo
jas, ? kuns v ėdė j ,jiena Ta dieną maistui su-

Įdarbiecius tolyn nuo komu-^ suma skiriama So-
! mstų. Jo mn ties pi įezastim vje^u sajungoje kaliniams 

. .... buvo pripažinti nežinomos
C.evmando majoiu išrink- kj]mės virusai, atsiradę ap-

tais, pasirėdę kinietiškais 
„frenčiais“ ir. galima sakyti, 
„trečiosios klasės bilietu“, 

i mčgii
mų patogumų. Vienas kinų' 
delegacijos narys esą prasi-'

tai sovietai ir buržuaziniaiLdl OUVtCLcll U M LAI L, LtClZ.il 116X1 . —
imperialistai amerikiečiai.... j SUUUS

Žurnalistams net nepavy-i Clevelaudo majoras 
kę išsiaiškinti, kokio rango
tie Kinijos atstovai esą. Iš. tas ^eku emj<rrant0 sūnūs 57 
jų aprėdo ir vengimo kalbėti. m. amžiaug Ra] h Pefk feg_ 
bandoma spręsti, kad tai dar, ,)Ub]jkona<

patys svarbiausieji.'1

V Buvę žydai kaliniai Indijos premjerė

link širdį ir perėję į plaučius

Buvusių Sovietų S-gos žy-

gelbėti.

Primintina. kad gruodžio
; ir inkstus. Lialinas tvirtina, 10 d. vra Žmogaus teisių 
Į kad tai buvo sovietų agentų: diena, kuri minima visuose

kalbių su prezidentu Nixonu 
tema buvo — santykiai su 
Pakistanu. Ji prašė paveikti p7oteštavo ‘tada,’ 
Pakistaną, kad būtų galima j vjenerius metu* 
taikiai išspręsti pabėgėlių iš 
Rvtu Pakistano klausima

tikslas buvo gana permato 
mas. nes niekas iš tų „pasau
lio galo“ pranašautojų ne- 

kai prieš
sovietai kai tiris.šio sprogimo pada-

, sprogdino 6 megatonų ato
mini užtaisą.

mų ore nedaryti.

Šiuo metu Atominės Ener
gijos Komisijos mokslinin-

nėra A .
Žinoma tik tiek. kad Raudo- g- me^us mjesta valdė de-
uostos Kinijos delegacijos m krat i Paskutinis m8joJ k,či 1951 me-
Jungtinėse Tautose vadas! ,.ac hllvn po,.v ^ai anksčiau, įyoi me-,

pas buvo negias. Peik via įais, mirė taip pat darbiečių: 
tautybių sąjūdžio įkūrėjas

, , ir pirmininkas. Iki šiolhua.

būsiąs jos užsienio reikalų 
viceministras Chiao Kuan- i vadas Ernst Bevinas, buvęs 

Jls užsienio reikalu ministras ir 
priešas.[buvo Cuyahogos apskrities,1 didelis komunistu 

Iš turimų ženklų spėlioja-! kontrolierius. Jo 
kad Kinija, išėjusi J. (‘n’bo ir 

Tautose į tarptautinę areną. į Pr^ _-Y„os 11 
organizuosianti mažųjų tau-į' efteJu- 
tų bloką, nukreiptą lygiai; . ...
prieš sovietus ir amerikie-! Rinkimų-vajuje jo 
čius. Jis turėsiąs apimti Azi- * mas patai ėjas 
jos. Afrikos ir Pietų Ameri
kos tautas. Mat. dabartinėje 
savo propagandoje Kinija

ma.
tius. Jo zin> r)>0Je į Oficialiai paskelbta, kad jo 
..Uempuzis akcijų, mirties priežastis buvo šir-

amatu skyriaus

žemynuose.
Tų pabėgėlių Indijoje yra 

keli milionai. Jų vargas ne
apsakomas. bet jie bijo grįž
ti namo, nes ten siaučia ka
riuomenės ir policijos tero
ras.

Tiesa, sprogimas buvo di
delio masto, ir seismografų

rinius ir daro atitinkamas 
išvadas. Bandymas laikomas 
visiškai pasisekusiu.

I

Kinijos užsienio reikalu vicemi 
nistras Chiao Kuan-hua paskir
tas Kinijos delegacijos Jungti
nėse Taui.>se pirmininku. Jis y- 
ra 38 metu amžiaus, žinantieji 
sako, kad tai esąs gabus diplo
matas.

arti
mas patarėjas buvo šen. 
Saxbe asistentas Kudukis, 
o rinkimų būstinėje daug 
technikinio darbo atliko tei
sės mokslu studentas J. Ra-c
manauskas.

Sovietai perka JAV 
javus

Sovietų S-ga susitarė su 
JAV-mis pirkti 2 mil. tonų 
kornų, 600,000 tonų miežių 
ir 300,000 tonų avižų, iš viso 
už apie $135 milionus.

dies smūgis, nors, iš tikrųjų 
jis buvęs sovietų agentų au- ra Simas, 
ka. Tuo metu šaltasis karas 
buvo pasiekęs viršūnę.

Vyskupai pasisakė 
už celibatą

Indijos kariuomenė įžen
gusi į Pakistano teritoriją,

Atsišaukime suminėtos 
sovietų kalinamų ar psichi
atrinėse ligoninėse uždarytų 
įvairių tautybių 15 asmenų 
pavardės. Jų tarpe yra ir 
Kudirkos, tik jis per klaidą
pavadintas Juozu, o jo tik- antklodžių, o dar 4 su puse 
rasis vardas, kaip žinoma, y- mil. antklodžių pasiuntė J.

Sis atominis sprogimas iš
ryškino dar ir kitą įdomų 
faktą. Nors vadinamieji 
„taikos kovotojai“ varė prieš 
tai didžiausią agitaciją, or- 

žemės Ūkio departamen- ganizav o savo šalininkų pro-

Jau kitaip dažys
dešreles

lr belgai išvarė ^0 
sovietų šnipų

Belgijoje pabėgęs ir da- 
• bas JAV-se esąs sovietų šni- 

Vyskupų suvažiavime Ro-’pas Čebotarevas atvežė ir
moję iš 202 vyskupų už celi
batą (draudimą kunigams 
vesti) pasisakė 168, tik 10 
balsavo prieš, o pora dešim
čių buvo už jo sušvelninimą.

Reikia priminti, kad su
važiavimo dalyviai buvo jau 
gan senyvi vyrai, kuriems 
vedybinė trauka jau sunkiai, 
sųpvantaųia.
įsi

kitų sovietų šnipų sąrasą 
Tuo pasirėmę, belgai nutarė 
išvaryti iš Belgijos 30 sovie
tų šnipų.

Kandidatas į prezidentus
kad šio artilerija negalėtų , Maine senatorius Muskie

j apšaudyti Kalampus miesto. Kalifornijoje demonstrantų
, , , buvo apmėtytas kiaušiniais

. ._ ... . . prie iėjimo į restaurana. kur
Yppie sąjūdžio vadas Jer- .. x -. , L. ..r jis turėjo būti pagerbtas.ry Rufcin sako, kad kitais

metais būsią tokiu demonst-
• • • •' racijų, kokių šiame krašte 

j dar nėra buvę.

JAV-bės tiems pabėgę- x ....
liams jau pasiuntė per 1 mil. tas gavo pasiūlymą dešrelėm] testo demonstracijas, kurio- 

(hot dogs) dažyti naudoti'Se turėjo visame 
naujus dažus, kurie duos!b’vai,ti
joms raudoną spalvą. Jos 
gražiau atrodysiančios, ne- 

Šimutis ir Valdyta — dabar.

Tautu vaiku fondas.

garbės nariai
Lietuvių Žm-nalistų s-gos 

valdyba garbės nariais išrin
ko buvusį Draugo redakto
rių Leonardą Šimutį ir San
daros redaktorių Mykolą 
Vai d via.

Pagarsėjęs vartotojų rei
kalų gynėjas adv. R. Nader 
ta proga pareiškė, kad jis 
savo gyvenime nevalgysiąs 

’ dešrelių. Nevalgytų jų ir ki
ti, jeigu žinotų, kas į tas 
dešreles sudedama.

krašte da
gai pusė miliono 

žmonių, o tesusirinko iš vi
so tik apie 30,000, kurių di
desnė pusė tebuvo iš Nevv 

! Yorko, Washingtono ir San
Francisco. Tai laikoma re
gimu ženklu, kad „taikos są
jūdis“ jau išsikvėpė, kad 
prarado dali savo argumen
tų ir jau nepajėgia patraukti 
net studentijos.

i . ..' JAV-se sumažėjo gimimų
Lapkričio 13 d. baigiasi Kolto Amilha ’ttrinžiUnti' skaiŽ'US' Je'g“ *?ks "““I*’ 

atlvginimų ir kainų įšaldy- KnapP k°ml8.l'a’ Jyrlne)antl i mas tęsis visą laikų, tai 2000

mas, be d y p kyšių ėmimą ir kitas sukty-| gyventojų, kaip dabar
Zit, nT u t teS Pa‘raukŽ tei’m° a‘5ak°- spėjama, be tik 270 mil.
darbuku vi^ Zmo myUn per 20 P°licijOS tar' Dabar JAV-se yra 207 mil.!
darbininkų vienos nuomo- nautoj j ,arpe net keiis
nes. nes visų interesai skir- leitenantus. ’ ’
tingu i , , . | * ’ ’

i : Praėjusį sekmadieni So-
Manoma. kad kitą savaitę Rumunijoje visose gyveni- vietų Sąjunga minėjo savo 

prezidentas Nixonas prane- mo «r’tyse vis labiau stipri- 54 metų sukaktį. Krašto ap
sius terminą, kada Vietname nama partijos kontrole. saugos ministras marš. Greč- Sovietu S gos komunistų vadas 

Brežnevas, lankydamasis Pary
žiuje. pasirašo Sovietų S-gos ir

kad tie kiaušiniai ne jam bu- Dabar kariuomenė atitrau- sumažėjo didmenų kainos ir rimą Vakarams rodyti taikų Prancūzijos draugiškumo dėklą- 
! raciją. ,

bus visiškai baigta amerik'e-
Jis vėliau bandė aiškinti, čių žemyno dalinių veikla. Spalio mėnesį šiek tiek 

id tie kiaušiniai ne jam bu- Dabar kariuomenė atitrau- sumažėjo didmenų 
ve taikomi, o jo palydovam, kiama daug didesniu tempu, bedarbiu skaičius.

ko kalba buvusi santūresnė 
negu kitais metais. Mat. no-

veida. - 1

LtClZ.il
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Vliko pirmininkas apie 
kelionę Europon ir Afrikon ,

I
Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, apie septynias 

savaites lankęsis užsienio kraštuose, š. m. spalio 29 d. pla-j 
čiai painfc’mavo apie savo kelionę Vliko Tary bą.

Žymi politinė kaita pasaulyje

Dr. Valiūnas pabrėžė: pastaruoju metu pasaulyje 
Įvyko žymių ir net lemtingų pasikeitimų ar Įvykių, kurie 
galės turėti nemažos reikšmės ir Lietuvos laisvės reikalui. 
Tos politinės kaitos ryškesnieji bruožai būtų tie: a) ko
munistinės Kinijos Įsileidimas i Jungtines Tautas ii dėl 
to atsiradimas galimybių jai turėti didelę Įtaką pasaulio 
politikoje, b) sutarimas Vakarų Berlyno reikalu ir dėl to 
galimybė ratifikuoti pernai rugpiūčio 12 d. Vakaiu Vokie
tijos su Sovietų Sąjunga pasirašytą sutarti, c) Europoje 
sovietų išpopuliarinta vadinamos Europos Saugumo Kon
ferencijos mintis ir ryšium su ja kilusi baimė dėl Sovietų | 
Sąjungos didesnio Įsigalėjimo Europoje, d) didelis sovie
tų Įtakos sustiprėjimas Lenkijoje, e) pastarasis Prancū
zijos ir Sovietų Sąjungos usitarimas Paryžiuje bei kiti 
Įvykiai.

Su kaikuriais šių klausimų dr. J. K. Valiūnui teko S 
susidurti jam apsilankius bei turėjus pasikalbėjimus Vo 
kietijoje. Šveicarijoje, Italijoje ir Ispanijoje. .

h.LLLlVi5, OvZ DL'OlVd

Jugost.vijotj prezidentas Tito Baltuosiuose Rum uose. Iš kaires Tito su žmona, dešinėje — JAV 
prezidentas Nixonas su žmona. Tito Washingto ne buvo labai iškilmingai ir draugiškai priimtas.

* 2X/i ** \ A. r-«
<inskų byla būtų greičiau pradėta iš naujo svarstyti teisme, partijos Centro Komitetą a- 

A bu Bražinskai nuoširdžiai dėkoja visiems lietuviams kystaton su Sokolnikovu ir
už paramą jų byloje.

Stalino vergų stovyklos bujoja
Nors vergų darbo stovyk- daugiau sovietiniam režimui 

Jlų buvimą sovietai šiandien nusikaltusių yrą baudžiami 
ir stengiasi nuneigti, šiuos ir kitu būdu. Jie prievarta 

: politinių kalinių koncentra- grūdami Į psichiatrines ligo- 
cijos lagerius vadindami nines. ištremiami i tolimas 

į „perauklėjimo Įstaigomis“, krašto sritis, be teisės sugriž- 
Į bet tikrus faktus gerai žino ti. ar Įgrūdami i darbovie- 
ir vakariečių spaudos žmo- tęs, iš kurių negali pasiša- 
nts, ir Sovietijos gyvenimą linti. Be to, didelis skaičius 
stebintieji politikai bei ivai- j žmonių yra uždaryti tiesiai 
rių kraštų mokslininkai. ' kalėjimuose.

Spalio 14 d. apie tas ver- ’ Remiantis kitais šaltiniais 
gų stovyklas vėl plačiau pra-! apskaičiuojama, kad vienaip 
šneko The Christian Science i ar kitaip nubaustųjų skai- 
Monitor laikraščio korės- čius yra žymai didesnis, ne-

Vakarų atsparumas sovietams

Iš kitos pusės, pagal dr. Valiūną, didžiosios Europos 
valstybės — Anglija ir Prancūzija — reiškia ir didesni ! 
atsparumą sovietų atžvilgiu. D. Britanijos vyriausybei 
griežtai pareikalavus, sovietai turėjo atšaukti daugybę 
savo agentų — šnipų, gi ta pati D. Britanija spalio mėn. 
pabaigoje nutarė Įsijungti i Europos Bendrąją Rinką, gi 
Prancūzija, Paryžiui viešėjus L. Brežnevui, nesutiko pa
sirašyti draugiškumo sutarties su Maskva, nors Brežnevas 
jos ne tik aškiai norėjęs, bet ir tikėjęsis. »

Pasikalbėjimai Romoje

Vliko pirmininkas dr .Valiūnas, lankydamasis Ro
moje, kalbėjosi su Diplomatijos šefu St. Lozoraičiu ir su 
Lietuvos pasiuntinybės prie Vatikano sekretorium St. 
Lozoraičiu Jr. Pasikalbėjimai daugiausia lietė 1972 ar

Pasikalbejimai Afrikos valstybėse

Dr. J. K. Valiūnas Afrikoje lankėsi Kenijoje. Rode- 
zijoji ir Tanzanijoje, Vliko pirmininkui teko ilgesni laiką 
pasikalbėti su I’odezijos politinio departamento direkto
riumi. su Kenijos protokolo šefu ir su visa eile kitų žymes
nių Afrikos politikų bei veikėjų. Iš jų patyręs, kad kaiku-

Ėadeku. Jie aštriai gynė sa
vo nekaltumą ir pradėjo 
verkti, bet, tur būt. jie vis
tiek buvo kaitrį jeigu jie vė
liau atliko Į&jną ' i špažintĮ

pondentas Paul Wohl.
Jis rašo, kad šiuo metu, 

18 metų po Stalino eros pa
baigos. Sovietų Sąjungoje 
dar yrą. dąugiau nei 200 pri- 

• verčiamojo darbo vergu sto
pasakę, kad' jitgalĮsjsU-j vvkių, jų buvimo vietos va- 

piasti jų galutinio pnsipa-j kariečiams yra gerai zmo-

gu prof. Reddaway mini
mas, o taip pat didesnis ir 
vergų stovyklų skaičius.

Vienoje iš tų vergų sto
vyklų šiandien kenčia ir Si
mas Kudirka, nuteistas netgi 
specialiai sunkiesiems dar
bams. O tokioje vergijoje 
artimieji negali nei jokio 
maisto siuntinėlio Įteikti, 
kol nubaustasis neatkalės 
pusę termino.

zmimo, nes juos gęrai pazįs-j mo& ^pje jas faktus iš pati- 
tąs, nebent jie. turai ku\Ojkjmų šaltinių surinko ir su- 

mn 11 j glaudė i vieną vaizdą Londo- 
(P^-įno universiteto prof. Peter 

• Redda\vay. Be kitų šaltinių.!
Litvinovas tuo metu buvo1 apie šias stovyklas žinias jis 

užsienio reikaių komisaras, kruopščiai surinko iš tuose'
Krestinskis buvo jo pava-: lageriuose ilgai kentėjusių' 
duotojas, tad ir jis pats bu-' anglų, švedų, iš baptistų or- J 

ganizacijų, slaptai veikian- 
mu. Iš to diplomatiškai at- čių Sovietų Sąjungoje, o taip 
sargaus pareiškimo Davies pat iš rusu, ukrainiečių ir žy- so. 
tuiėjo suprasti, kad Litvino- du rašytoju pranešimų bei T113 ,
vas juos visus laiko nekal- sovietų pogrindinės spau- (Miomus Lietuvoje gyvcnan

xalti... Žmogus gali 
tiktai vieną kartą“ 
262).

i . iuosi Afrikos kraštuose Sovietų Sąjunga jau yra netekusi 
j savo Takos, kurią ji seniau yra turėjusi. Afrikos valstybės 
i dar vargiai galėtų greičiau apsijungti i žymesni politini 
! vienetą, ypač, kad tarp jų pačių esama skirtumų. Jos be

veik nieko nežino apie Lietuvą bei jos padėti. Ta prasme 
geresnė padėtis esanti Liberijoje.

Mūsų intelektualinio jaunimo, pasak Valiūno, uždą- v0 susirūpinęs savo saugu 
vinys turėtų būti: informuoti, kur tik Įmanoma, buvusias 
vos kolonizavimą ir gauti tų afrikinių kraštų — buv. ko
lonijų, — paramą to kolonializmo atsikratymo reikalu.
Afrikos kolonijas apie Sovietų Sąjungos vykdomą Lietu- tais, priverstais prisipažinti, dos. 

bet Davies nesugebėjo tai 
suprasti. Aiškiau Litvinovas

T .v ................................... , , vengė kalbėti, nes keletas tų
Jau antri metai Miko, is tikrųjų jo pirmininko <y-1 nelaimirgųjų turėjo nelai- 

Valiuno, pastangomis buvo pradėtos transliuoti lietuviš-! R1gg kalbėti su Davies JAV 
kos programos iš Manilos (Filipinuose) radijo siųstuvo, J ambasados priėmime (Tu- 
skirtos Sibiro plotuose gyvenantiems lietuviams tremti- į chačevskis su kitais genero
lams. '‘ s lais, Krestinskis, Rozenčhol-

Radijo transliacijos Sibiro lietuviams

Dr. Valiūnas, lankydamasis Europoje, iš labai pati
kimų šaltinių patyrė, jog šiomis Vliko radijo transliaci- 

1973 m. galinčią Įvykti Europos Saugumo Konferenciją, jomis Sibiro lietuviai nepaprastai džiaugiasi, jas laiky- 
kurią Prancūzijos užsienio reikalų ministei is R. Schuman darni "mana iš dangaus“. T ie lietuviai atskirti nuo tėvy- 
yra apibūdinęs „konferencija bendradarbiavimui ir sau- nės, jiems draudžiama net Lietuvoje lietuvių kalba lei
dimui aptarti“ džiama sovietinė spauda. Jie. nors ir didesniais telkiniais

Pasitarime Romoje buvo aptarti mūsų rūpesčiai bei gyvendami, negali turėti lietuviškų mokyklų. Todėl jiems 
vykdomi minėtai konferencijai pasiruošimai. Beje. Vliko tcn^a pasitenkinti savomis valgo mo y omis . 
pirmininkas, lankydamasis Europoje dar š. m. kovo ir Paaiškėjo, kad Vliko transliuojamos radijo progra- 
birželio mėnesiais, turėjo šiuo specifiniu konferencijos mos js Manilos siųstuvo tiems tremtiniams teikia daug 
klausimu pasitarimus su Lietuvos diplomatijos šefu St. naudingų žinių ii kt. Jie, tonus pi ogi amonus pašinam o- 
Lozoraičiu. Sutarta: Vliko valdyba ir diplomatijos šefas' <Iami- pasisemia laba. daug medžiagos savo jaunajai kar- 

, . , , , v i tai mokyti bei auklėti. Sunku apsakyti Sibiro tremtinių
paruoš savo memorandumo projektus, iš kurių bus paruoš-' ... . , . .. r,._ •.1 , \. J ’ < . , , dekmguma laisvojo pasaulio lietuviams ir, tiesioginiai,—
tas vienas memorandumas. Ji paruošus, pasitarimo daly- ' . . T - I T-i • • •- * ’ 1 * 1 \ yriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo

du tie lietuviai Sibire kasdien per radiją klausosi lietuviš
ko žodžio, maldos ir muzikos.

1 (ELTA)

cas. Steigeris ir kiti kartu
vaišinosi su Davies). bet nė 
vienas iš jų nesukėlė amba
sadoriui abejonių, kad 'jie 
buvę kalti, net žmoniškos 
užuojauto

RAGANŲ MEDŽIOKLĖ 

TEBEVYKSTA

Ta tema Įžymus mūsų kal
bininkas L. Dambriūnas ra-

„Akiračių“ nr. 7. Jis atre- 
T Laisve“ žurnale

i čiam akademikui Kostui 
i Korsakui kaltinimus (jis to 

Tomis žiniomis, kiekvie- žurnalo yra vadinamas litu- 
noje vergų stovykloje . yra anistų kalbininkų politru- 
nuo 1.000 iki 1,500 kalinių, ku) ir savo straipsni šitaip 
Jų gyvenimo sąlygos yra baigia:
baisios, ir iš ju atkentėję sa-, „T. „
vo bausmę žmonės grįžta vi-' Įdomu pažymėti, kad- tie 
siškai fiziniai ir dvasiniai P?1-^ pati io<.ai kūne smei- 
paiūžę. Paprastai stovyklose . neLomunistą Korsaką, 
i viena mase vra suspaudžia- ^S1JUOS§ gina Joną Kaz.aus- 
mi politiniai, religiniai ir <Pe™ai Lietuvoje miręs

...................................... nr/riftvfūc L-olKi-kriminaliniai kaliniai. ar nužudytas žymus kalbi
ninkas,— Kel. red.), kuris

Kaip pogrindinė „„Eina- buvo kompartijos narvs. Jei- 
mųjų Įvykių Kronika“ pra- gu taip. tai partijos bilietasgu taip, tai partijo 

se pa- šiais laikais
kartotinai kyla bado strei- ką tepasako. O tokiu atve

Davies ne tiktai dalyvavo ?e?a- vergų stovyklose pa- šiais laikais turbūt nedau, _ . , -- L” O 1 ZA
ar&

... ... , i ’ x • ii Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui, kurio varviai. Lozoraitis su v aliunu, drauge aplanKytų vyriausybes 
tų laisvų kraštų, kurie minėtoje konferencijoje dalyvautų,; 
ir joms išdėstytų Lietuvos reikalavimus bei Įteiktų ne tik | 
memorandumą, bet ir kitą reikalingą medžiagą.

Neabejojama, kad laisvojo pasaulio lietuviai 
mūsų žygius parems piniginiai bei kitomi
juo labiau, kad minėtoje konferencijoje, šalia kitų klau
simų. galės būti sprendžiamas ilgam laikui ir Lietu,v,os li
kimas. Žygiai šiuo klausimu sutarta derinti su Latvijos ir 
Estijos diplomatais bei latvių, estų globalinės paskirtie? 
organizacijomis. Lankymosi Romoje metu Romos lietuvių 
dvasiškija suorganizavo ne tik gražų priėmimą d r. Va
liūnui. bet ir rimtą konferenciją mūsų okupuoto krašto 
religiniais bei politiniais klausimais.

Žygiai Vokietijoje, Šveicarijoje ir Ispanijoje

Vliko pirmininkas d T. K. Valiūnas, lankydamasis 
Vokietijoje, Šveicarijoje ir Ispanijoje, buvo susitikęs ir 
Lietuvos reikalu kalbėjosi su atsakingais parlamentarais 
bei Įtakingomis tų kraštų politini gyvenimą formuojančio
mis asmenybėmis.

nuos
s priemonėm Keistas ambasadoriusG M M . A i

> r! OK
Norint suprasti preziden- Moscovv“. 1941, iš kurios vė

to F. 1). Roosevelto politiką ‘ liau buvo pagamintas net 
Sovietų Rusijos atžvilgiu, filmas. Ta knyga ir tasai 
būtinai reikia susipažinti su filmas išplatino po Ameriką 
keisto JAV ambasadoriaus perdėm klaidingą Davies 
' Iaskvoje veikla ir mintimis, nuomonę apie Sovietų Są- 
Toks -JAV ambasadorius, jungą.
1936-38 m. buvo Joseph Ed- 
ward Davies (1876-1958).

Davies sumini tuo metu 
buvusius garsiuosius valv-

Tas nelaimingas žmogus mus Maskvoje. Piatakovo, 
buvo plačiai žinomas Ame- Zinovjevo. Kamenevo. ka- 
rikos prekybininkų ir pra- riškių, Krestinskio, Kara- 
monininkų tarpe, dalyvavo chano, Bucharino - Rykovo- 
prezidento Woodrowo Wil-, Jaggodos bylas. Jis, kaip 
šono taiko s delegacijoje Pa- advokatas, net dalyvavo kal

Pas Bražinskus Turkijoje

Dr. J. K. Valiūnas, lankydamasis Turkijoje, kalbėjo
si su P. ir A. Bražinskais bei jų advokatu Celal Yardimci.
Šis Bražinskų gynybos reikalu yra teismui pateikęs apie 
160 lapų dokumentuotos medžiagos, kuria Vlikas aprū
pino advokatą, neskaitant laiškų, telegramų, mūsų visuo
menės gausiai siųstų betarpiai Turkijos vyriausybei. ,

š. m. kovo 8 d. Turkijos Aukščiausiojo Teismo Tarv-' minCT Politinių - partinių sakė. kad buvęs labai nuste
bai panaikinus Bražinskams palankius teismu nutarimus Pagyrimų, tiesiog tragiškas bintas Krestinskio areštu 
i, dr. Valiūnui nuvykus š. m. kovo 10 d. i Turkij, bei su- ^snis pasaulio'istorijoje. J  ̂negal, suprasti, kodėl 
sūaius su adv. Yardimci, apsiėmusiu ginti Bražinskus, jie nefeikia ie,Roti antra. sikaitimų, kurie baustini, 
dėl tų pastangų nebuvo išduoti so\ įPtams. ejjju saltiniu, nes pats Da- mirtimi, nebent jie tikrai1

Šiuo metu Bražinskai laikomi net išimtinai geresnėse viesbuvo tiek negudrus, kad kalti. Jis pasakė, kad praei- 
sąlygose. Dėl to Mikui susidaro nemaža išlaidų. Advoka- plikai apsinuogino, parašy- tą vasarą Rykovas ir Bucha-

stebėtoju bylu posėdžiuose. ... 
priduodamas tarptautinio o- 11 tuKstanėiai kalimų j ją geriau žiūrėti ne kas ko- 
rumo teismo komedijose, bet žūsta. kiai partijai priklausė a“ pri-
dar pakartotinai ambasado- Apie vergų stovyklas sa- klauso, o ką jis dirba ar yra 
je vaišino kariško teismo vo protesto laiške sovietų nudirbęs. Yjiae kai vertina- 
pirmininką po kruvinų teis- vyriausybei kalba ir sovietų me dabartinėmis Lietuvos 
mo sprendimų... i atominis mokslininkas prof. sąlygomis dirbamus darbus.

Kitu valstybių ambasado- Andrei Sacharov, kurio žo- Ir kai mes jiems ką priki
rtai, taip pat Įžvalgūs žurna- dis pasiekė ir Vakarus, o a- šam, tai negalime užmiršti, 
listai lengvai suprato, kad pie baisias kalinių gyveni-'kad jie turi daug tvirtesni 
tos bylos tėra Stalino asme- mo sąlygas liudija už protes- į pagrindą ir mus paklausti: 
niška kova su konkurentais,1 tą prieš Čekoslovakijos o-l tai kodėl jūs, ponuliai, pa- 
bet tokios mintys buvo sve-, ku pači ją. vergų darbams nu-ibėgot kaip zuikiai ir nepa- 
timos Mr Davies. Chruščio- teistas Anatolv Marčenko s norėjot čia pasilikę gėliau 
vas pilnai išaiškino, kodėl irgi Vakarus pasiekusiame padarvti, negu mes padaro 
nekalti žmonės tose bylose raporte. Įf
prisipažino ir kas atsitiko: prof Reddawav nuomo. 
trems, kūne nepnsrpazmo... - nA vienu me(u koįeentraci.

Bet dar daugiau. Vokieti
iai užpuolus Stalino 
lyste. Davies papildo knygą 
paaiškinimu, kad jis tik da
bar pamatė šviesą, jog Sta
linas savo valymais likvida
vo Hitlerio penktą koloną 
Rusijoje... Tuo tarpu Chruš-!

t

nę,
kąra J j°s lageiiuose gali būti apie į PaIik:me

me? Turint fei galvoj, art 
ne laikas būtų liautis ieško-' 
jus raganų čia ir ten, ypač* 
rimtesniuose leidiniuose?'

verčiau ta amata’milionas kaliniu. Bet darL-^„ 7i tiems, kurių išsilavinimo tik

keistas, pritaikintas vis la
biau ir labiau kapitalizmo ir 
individualizmo metodams, 

ciovas tvirtina, kad pirmų, kad sistema galėtų veikti ar
kom pralaimėjimu metu Įsi
karščiavęs Vorošilovas pa
sakė Stalinui, kad jis kaltas 
dėl tų pralaimėjimų, nes su-

ba jie netektų tarnybų“ 
(psl. 317, 318). Atseit, so
vietų revoliucijos evoliucija, 
Mr. Davies padedant... Ko-

šaudė geriausius karininkus! kia svarbi jo misija!..
ir demoi'alizavo kariuome- Po pasimatymo su Molo-

ryžiuje, todėl senatas leng-, kmiose bylose stebėtoju, nę. Atrodo, kad Vorošilovas tęvu ir Stalinu tas apgailėti- 
vai patvirtino jo paskyrimą Kokia jo išvada? Visi teisia-' geriau žinojo, ką jis kalba, ^as žmogeliūkštis dar drą- 
ambasadorium Maskvoje. Į mieji buvę kalti, nes jie vie-, negu pasišovęs būtnarianj^^sįau tvirtina, kad jie nėra 

komunistai, bet socialistai, 
r ne bet kokios rūšies socia

listai, o Fabian tipo socialis
tai — anglų darbo partijos 
intelektualu rūšies...

Taip atsitinka, kada žmo
gus ima kalbėti apie daly- 

! kus. apie kuriuos jis neturi

Prez. Rooseveltas ji pasi- šai prisipažinę teisme 
rinito, nogėdamas atsidėkoti1 Savo>nuomonei >ai'emti 
už sėkmingą pasidarbavimą jis rašo:
jo rinkimų kompanijoje or- "1938 m. kovo 4 d. 5:30 
ganizuojant finansus. Tai vai. Litvinovas ir jo duktė 

j vienas iš svarbiausių nelai- atėjo pažiūrėti filmo. Jis pa-

tas Yardimci deda daug pastangų, siekdamas, kad Bra- damas knygą „Mission To rinas buvo atgabentii

medžioklei ir teužtenka“.

SOVIETŲ KALINIO 

MAISTO DAVINYS

8SSR „žinovas“ Mr? Davies. 
.«daada, anot britM*b»rn 
to Chollertono. Habeas cor- 
pus buvo Maskvos bylose 
pakeistas Habeas cadaver, 
tai JAV ambasadorius pa
virto aklu SSSR proDagan- 
distu, klaidinančiu JAV pre' 
zidenta ir visuomene.,, , .A ... : mažiausio supratimo, bet.Tik paklausykite, kaip i- t. . J. ,1 • l nežiūrint to. jis siunčia tuos 

vaikiškus raportus preziden
tui kaip „secret“ ir „top sec- 
ret“ išminties perlus.

Žuliai
jisai tvirtina:

„Šitas režimas nėra komu
nizmas. Tai socializmas.

prieš Ir šitas socializmas yra pa-

zinovišku kvailumui

(Bus daugiau)

Pusryčiai: 14 uncijų juo
dos duonos (visos dienos 
davinys), 1 puodelis šilto 
vandens be cukraus ir 1 un
cija silkės.

Pietų: Du trečdaliai .puo
delio sriubos — virti kopūs
tai ir vidutinio dydžio bulvė, 
jokių riebalų.

Vakarienės: Trys SU puse- 
penkios uncijos bulvių be 
riebalų, 1 puodelis žalių ko
pūstų ir pomidorų mišinio.

Londono universiteto mai
tinimo specialistas prof. dr. 
A. Benderis kaltina sovietų 
vyriausybę, kad ji vadina
mųjų darbo stovyklų kali
nius verčia badauti ir tuo 
būdu palengva juos varo i .* 
kapus, silpnindama jų dva
sines ir fizines jėgas ir nai
kindama norą gyventi.
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JUIS SKAITO KAMI 

W RUOŠOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPUIKIA.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Altą ruošiasi minėti> t f- f it

Vasario 16* ją

Spalio 29 d. Įvykęs vietos 
Altos valdybos narių posė
dis buvo skirtas išimtinai 
Vasario ,16 d. — Lietuvos 
nepriklausomybės akto pa
skelbimo paminėjimo prog
ramai sudaryti. Visų nori
ma, kad minėjimas būtų Į- 
vairus, Įspūdingas ir jaunat
viškas. Ateinantieji metai 
yra skirti jaunimui, ruošia
masi Pasaulio Jaunimo kon
gresui, tad būtų naudinga,

tautos tikrų bičiulių, kurių’ 
amerikiečių tarpe nemaža, 
turime.

New Yorke Lietuvos ne-Į 
priklausomybės akto paskel 
bimo sukakties minėjimas }■ 
vyks vasario 20 d., sekma
dienį Richmond Hill aukš
tesniosios mokyklos salėje.

Rengėjai prašo tą dieną 
kitų renginių neruošti.

Mažoji dainų šventė

Spalio 24 d. Elizabethe, 
N. J., buvo Mažoji dainų 

programojekad ir Vasario 16 d. progia- šventė, kurios 
mą sudalytų ir vykdytų jau- dalyvavo 8 chorai. Publikos 
nimąs. buvo pilna Laisvės salė.

Chorams dirigavo prof. A.Tą mintį iškėlė sekreto
rius V. Steponis, o ją lukš- Aleksis. V. Mamaitis, A. Ka
tono ii- kiti nariai —pirm. čanauskas, L. Kaulinis ir M. j 
pąvad. P. Ąžuolas, ižd. Ig. Cibas. Atliekant A. Budriu-Į 
Gasiliūnas, fin. sekr. J. Ja- no kantai. „Lietuvos šviesos 
kųčionis, iždo glob. J. Bag- keliu“, solo partijas daina-! 
donas, Jonušas, Averka ir vo Irena Stankūnaitė iri 
kt., pirmininkaujant A. Oš- Vaclovas Verikaitis. 1
•lapui. j

' šventėje buvo pristatyta 
Mintis graži, bet buvo ir J. Žilevičiaus knyga „Lietu- 

abejonių. ar pavyks jaunimą vis vargonininkas išeivijoje“
Į tą darbą Įtraukti. Jo New ir paminėta Amerikos Lie- 
Yorke nemaža esama. Čia tuvių Vargonininkų-Muzikų 
našiai veikia skautai, vyčiai, sąjungos 6C m. sukaktis, 
ateitininkai, neolituanai ir
kiti jaunimo sambūriai, bet 
bendrame lietuvių visuome-’ 
nės gyvenime jie reti svečiai. J 
Jų nesuviįipja net lietuvių

Evangelikų parapijos 

sukaktis

Spalio 31 d. vietos lietu-
Klumpininkas. J. Mešky t ės skulptūra.

VOKIET1JA 

Iš evangelikų liuteronų

tame kambary ir apie sekre
torės užpuolimą sužinojo tik 
vėliau.

i Apie tai rašo Manchester 
j Union Leader ir reisika abeT 

Kasmet būna liuteronų jonių, ar panašių į\y <ių gali 
bažnyčių tremtyje kunigų ir būti dar kurios nors kitos 
darbuotojų teologinio pasi- valstybės sostinėje, 
ruošimo suvažiavimas.

gyvenimo

Šie-
met toks suvažiavimas buvo j 
rugsėjo 20-24 dienomis Stei- 
gadene. Dalyvavo 42 estų. 
latvių, lietuvių, lenkų ir 
vengrų liuteronų kunigai ir 
pasauliečių darbuotojai. Iš 
jų lietuvių buvo 3 kunigai ir 
4 pasauliečiai.

PADĖKA

\ akarą su IbeKstetu“, ktl? 
ris Įvyko šių melų spalio 16 
d., būtu buvę sunku suruoš- 
ti, jei ne geių notų žmonių 
patarnavimai.

Tuo norime išreikšti nuo4
■ širdžių padėką vakaro vy- 

Kun. A. Keleris painfor- riausiai šeimininkei Onai 
' mavo apie lietuvių evangeli- Ulevičienei ir jos padėję^ 
kų liuteronų bažnyčios išei- joms M. Ambutavičienei, O.

! vijoje veiklą Vakarų Vokie- Margai tienei ir E. žižniaus- 
! tijoje, kurioje gyvena apie kienei.
15.000 lietuvių evangelikų , ai t dėkojame D. Ki-
liu eionų. Juos aptarnauja kini.,nek D , iziie,,ienek L 
4 -unigai n 9 pasauliečiai gjmkjenei j,. j; Jaakevičie- 
48 parapijose. 1970 m. buvo nei už pa(iovanotus t01tu5 
laikyta 248 pamaldos, buvo i, ; I>vl.a.„K
keli didesni religiniai ir du ' Labai įvertiname inž. B.
jaunimo suvažiavimai. K. Veit0 ; šmidto į,,.,,..

, Klumbys pasirūpino pamal- bavima už bar0
das transliuoti is Wetzler ypatinga padėka Ritai

į stoties, JOS girdimos Ausiejūtei už pianešinėjimą
I“' 9 -UVonA 2.8 vakaro metu. Ačiū visiems,
puslapių 900 tiražo laikius-. kurie be, kuo prisidėjo prie
tis Svečias kūno pei me- ėį0 seksteto renginio, 
tus pasirodo 6 numeriai. Į Nuoširdus ačiū -Kelei.

' viui“. kurio skiltyse dažnai 
randame patalpintus Sekste
to pranešimus.

dailininkų parodos, Įvairūs viai evangelikai paminėjo
.paminėjimai, o kartais jų savo parapijos 20 m. sukak- nešimo apie jo kelionę Į Eu- 
nęt ir šokiams pritrūksta, ti Christ Congregation baž- ropą bei Afriką (jis patei
gei norime tikėti, kad bent nyčioje. Parapijai vadovau- kiamas atskirai), Juozas 
ateinąnęiais Jaunimo metais ja kun. P. Dagys, žinomas Audėnas, ėjęs Vliko pirmi
ne Į bendrinę veiklą žymiai visuomenės veikėjas. Į mi-
daugiau įsitrauks, o ypač nėjimą buvo atvykęs iš Chi- nin^° pareigas, tarybą pam-
jieužrnirš Vasario 16 minėji- cagos kun. P. Dilys. formavo apie Vliko veiklą, kademikų skautų šventė. Į i
jn0. “ ' j pirmininkui buvus užsienio ją suvažiavo Atlanto pa-l

i Lietuvių evangelikų para- kraštuose. \ liko valdyba kiasčio skautai, o taip pats
Tie pageidavimai paves- pija nepamiršta paminėti ir nuo rUgSėjo 10 d. savo posė- aka(Jemikės skautės ir iš to

tą gerai išnagrinėti sudary- Įvairias mūsų tautos ir vals- Ežiuose daugiausia rūpinosi
tai komisijai. > tybės svarbias sukaktis. busimojo Vliko seimo ruoša.

Svarstyti seimo darbotvar-

j Tuo pačiu metu buvo ir 
! akademikių skaučių draugo
vės suvažiavimas. Jam pir
mininkavo R. Molienė, sek- 

Spalio 9-10 dienomis Mai-i retoriavo A. Dabrilaitė. 
ronio parke buvo metinė a-

PAŠALPOS NACIU 

AUKOMS

WORCESTER, MASS. 

Akademikų skautų šventė ,

limesnių vietovių.

m . S J. Vlks.
Taip pat kilo klausimas,’

ar verta Į tą minėjimą kalbė- RUOŠIASI VLIKO SEIMUI 
tojais kviesti ką nors iš ame
rikiečių parlamentarų? čia
beveik visų suabejota dėl Įvykusiame New Yorke s. m.

LB Socialinio klubo val
dyba neseniai gavo iš Jung
tinių Tautų aukštojo pabėgė
lių komisaro pakartotiną 

kad dar
Popietinėje programoje 

prof. dr. Ina Užgirienė skai-, pranesimu
kėn įrašytini klausimai ir tė paskaitą "Žmogaus vysty-, „ istaj ;' duoti ,.ašymus 
jiems nusviesti pranešėja,, masis '^aplinkos karta“. tj šiems

Vliko Tarybos posėdyje. Kaip ir anksčiau buvusiuose sueigos buvo iškilmingas tik- keįtžjusienls nuo naciu re. 
seimuose, klausimus refe- rujų narių pasižadėjimas 1

galima

tokių kalbų naudos. Nutarta spalio 29 d., be Vliko pirmi- 
pakviesti ką nors iš mūsų ninko dr. J. K. Valiūno pra-

Eksurskijos i Lietuvą 
1972 metais

Walter Rask-Rasčiauškas jau 11 metų organizuo
ja grupes Į Lietuvą, ir jo rengtos ekskursijos vyks" 
ta sklandžiai ir tvarkingai. Šią vasarą
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
vežė 6 grupes Į Lietuvą. Dėl vėlyvo užsiregistra
vimo ne visus galėjome prijungti, nes trūko vietų. 
Norėdami patenkinti didesnį lietuvių skaičių 1972 
metais turime užplanavę net 10 ekskursijų.
• Galėsite pasirinkti patogiausią išvykimo dieną, 

kuri geriausiai atitiks jūsų atostogų laiką.
• Ekskursijos bus nuo 17 iki 21 dienos ilgumo.
• Bus galima prisijungti Chicagoje, Nevv Yorke 

ar Montrealyje.
Planuokite iš anksto, registruokitės jau dabar, 
infąrmaciją kreipkitės:

American TraveI Service Bureau 
9727 South Westem Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Telefonas: (312) 238-9787

Taipogi sudarome iškvietimus giminių atsilankyti 
Amerikoje; suteikiame informacijų kelionių rei
kalais Į visus pasaulio kraštus; parūpiname bilie
tus ir reikalingas vizas.

ruoš ne tik valdybos nariai, kuriam vadovavo S. Ged- 
bet ii' iš šalies pakviesti as- gaudienė iš Clevelando. Pa- 
menys. Tuo būdu siekiama sižadė'jimą davė 5 nariai, 
i Vliko darbus Įjungti plates
ni kompetentingų asmenų 
skaičių.

žimo ir negavusiems atlygi
nimo iš kitų Įstaigų, įskai
tant ir pabėgėlių komisaro 
fondą:

1) kurie buvo koncentra
cijos stovyklose ir kitose ka-

Šventės dalyvius sveikino 
aukštieji skautų sąjungos 
pareigūnai: L. Milukienė. D.

Technikiniai ruošos dar- Korzonienė, S. Gelgaudienė 
bai jau atlikti. Pirmininkui ir P. Molis.
dr. Valiūnui grįžus iš ilges- Vakare buvo koncertas^ 

i nės kelionės užsieny, netru- kurio programą atliko Lon-1 liau minėtose kalinimo 
' kus bus baigta paruošti ir dono, Ont.. skaučių studen-Įtose mirę;
seimo darbotvarkė. i čių kvartetas „Rasa“, ir va- 3) kurie buvo

(E) karionė.

A. A.

MAGDALENAI U L E C K I E N E I

Lietuvoje mirus, jos seserims Bronei Spūdi e-

n ei, Marija) A k e I i e n ei bei jų šeimoms

nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi
Lietuviu Darbininkų Draugijos 7-tos kuopos

valdvba ir nariai

A. A.

FELIKSUI GURKLIUI

Lietuvoje mirus, jo sūnui Jonui, mūsų mielam na

riui, reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą.

Lietuvių Darbininkų Draugijos 7-tos kuopos 1 
valdvba ir nariai

Laimejo auto lenktynes

Europos automobilių lenk
tynėse dalyvavo iš 13 vals-i 
tybių 51 mašina, iš jų 8 ma-| 
šinos buvo iš Sovietų Sąjun-1 
gos — „Moskvičiai“ ir „Ži
guliai“ (taip vadinasi italų 
Fiat firmos Sovietijoj gami
nami automobiliai).

Vieną iš tų sovietinių ma
šinų „Žiguli“ vairavo lietu
vis Kastytis Girdauskas iš 
Kauno ir latvis Uldis Mad- 
reviz iš Rygos.

Lenktynės pasibaigė Tra- 
vemuende prie Liubeko. Jas 
baigti — 13,000 kilometrų 
nuvažiuoti — pasiekti fini
šą pajėgė 38 mašinos. Pir
moji atvykusi buvo vairuo
jama vokiečių, o antroji — 
lietuvio ir latvio, kurie buvo 
apdovanoti bilietu veltui 
skristi Į JAV ir atgal, Vokie
tijos užsienio reikalų minist
ro garbės dovana ir vertin
gomis pramonės bendrovių 
dovanomis.

Bostono Vyrų Sekstetas

linimo vietose ilgiau kaip 30*
dienų ir dėl to neteko žy-i TOKIE DALYKAI DEDASI
mios sveikatos dalies;

2) tie, kuriuos išlaikė vė- 
vie-

3) kurie buvo jaunesni 
kaip 17 metų, kai buvo iš
vežti prievartos darbams.

Komisaro Įstaiga prašo 
skubiai atsiųsti prašymus, 
surašytus specialiuose blan
kuose, su Įrodymais ir gydy
tojų pažymėjimais.

Pašalpos būsiančios mo
kamos, kol fonde bus lėšų.

Smulkesniu žinių suteikia 
Socialinio klubo valdyba, 
atsiuntus $1 nario mokesčio 
ir sau adresuotą ir pašto 
ženklu apmokėtą voką.

Klubo adresas: 3548 So. 
Emerald Avė.. Chicago, III. 
60609. Telefonu kreiptis va
karais nuo 6 vai.: LA-3-1387 

Klubo valdyba

JAV LB TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

JAV Lietuvių Bendruo
menės tarybos suvažiavimas 
bus kitais metais balandžio 
29-30 dienomis Dainavos! 
stovykloje, netoli Detroito.

WASHINGTONE

Gražioje Washi'ngtono į 
mieto dalyje, plačiai žinomo 
restorano aikštėje automo-j 
biliams sustoti,, buvo užpul
ta jauna pora. žmona išprie
vartauta ir nužudyta.

Dienos metu YVashingto-' 
no ribose greitkely nužudy
tas jaunas laivyno karinin
kas ir jo sūnus.

Plačiai žinomo kovos su 
nusikaltimais komitetų pir
mininko senatoriaus McCle- 
llano sekretorę Raglanienę 
senatoriaus Įstaigoje du vy
rai surišo, užkimšo jai bur
ną ir apiplėšė (jų laimikis 
tebuvo vos S10). Senatorius 
tuo metu buvo už sienos ki-

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIA DOVANA

Į LIETUVĄ!
Geresnė už bet ką kita— 

specialūs rublių
CERTIFIKATAI

INTERTRADE
ENPRESS (ORP. 

jums pirmoji pasakė ir 
jūsų giminės patvirtino. 
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, 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 
vertės.

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Intertrade Express 
Corp. jums greičiausiai 
patarnauja.
Certifikatai pristatom’ 
i namus per 3 savaites. 
Už viena specialu rubli— 

$2.13.
Jokių primokėjimų 1

Galite siųsti bet kokią 
sumą.

Prašykite mūsų 
iliustruotu katalogų 

veltui!
Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per
Intertarade Espress 

Corp.
125 E 23rd Street 

Eifih Floar
New York, N.Y. 10010 

Tel. 982-1530 
LABAI SVARBI'! 
AUTOMOBILIAI

Tik trumpą laiką!
Moskvič 112 IE....S2.995 
Zaporožets Z AZ....S1.S95 
labai ribotas skaičius, 
todėl nedelskite ir užsi
sakykite tuojau.

BUTAI
Prašykit mūsų spelialių 
biuleteniu.

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

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“.
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Simo Kudirkos tragedijos
PAJUDĖJO BOSTONO 

JAUNIMAS Bostonas
• •

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

J. Lingis apie”Lietuvos“

koncertus Prancūzijoje
Liaudies šokių ir dainų 

ansamblio „Lietuva“ vado
vas Juozas Lingis „Literatū
ra ir Menas“ žurnalo bend
radarbiui apie tuos koncer
tus (jų buvo 14 Įvairiuose 
Prancūzijos miestuose) tarp 
kitko taip pasakė:

„Retai kur koncertus baig
davome programose numa
tytu laiku — žiūrovai prašė 
kartoti patikusius numerius, 
kvietė scenon pamėgtus atli
kėjus. Dideli pasisekimą tu
rėjo TSRS liaudies artistas 
Virgilijus Noreika... Koncer
tų pertraukų metu arba jiem 
pasibaigus, už kulisų ateida
vo žiūrovai, dėkodavo, do
mėjosi mūsų instrumentais, 
tautiniais kostiumais...“

Laikraščiai daug rašė a- 
pie tuos koncertus.

„Tai gražiausias naciona
linis ansamblis, koki esame 
bet kada matę. Visi artistai 
— talentingi profesionalai, 
plastiškai, gracingai ir kar
tu Įspūdingai bei linksmai 
pateikdavo savo liaudies 
meną“, rašė vienas prancū
zu laikraštis.

Mirė S. Matijošaitienė

Spalio 25 d. mirė Sofija 
Matijošaitienė, atėjusi i ei
linę pamoką J. Tallat-Kelp- 
šos vardo aukštesniojoj mu
zikos mokykloj, kurioje 'ji 
27 metus dėstė dainavimą.

Ji yra gimus 1898 m. Šiau
liuose, 1936 m. baigė Kauno 
konservatoriją, dirbo Kauno 
ir Vilniaus radiofonuose, 
propaguodama liaudies dai
nas ir lietuvių kompozitorių 
kūrinius. Ji buvo apdovano
ta Garbės raštu, ir jai suteik
tas nusipelniusios mokyto
jos vardas.

Apdovanoti rn
Telegramų agentūros re

daktorei Genovaitei Neve- 
rauskienei suteiktas nusipel
niusios žurnalistės garbės 
vardas, o Kapsuko teritori
nio statybos tresto Vilkaviš
kio kilnojamosios mechani
zuotos kolonos apdailos dar
bų brigados brigadininkui

metinių minėjimas
SIMO KUDIRKOS KOMITETO PRANEŠIMAS

t ,
Simo Kudirkos tragedijos metinės jau čia pat. Bosto

no Koordinacinis komitetas kviečia ir ragina visas lietu
vių kolonijas bandyti sukelti jų atgarsį spaudoje ir tele
vizijoje, panaudojant visas galimas vietines sąlygas.

Minėjimų formų gali būti Įvairiausių: demonstraci
jos, reikalaujant Kudirkai laisvės, laiškai prezidentui, pra
šant jį intervencijos viešint Maskvoje, iškilmingų pamal
dų organizavimas bei bandymai gauti miestų savivaldy
bių sutikimą pavadinti gatves Simo Kudirkos vardu ir kt.

Komitetas šiuo metu ruošia pranešimą spaudai Simo 
Kudirkos ir Lietuvos laisvės bylos klausimais. Jis bus pa
siųstas žinių agentūroms, televizijos ir radijo stotims ir 
išsiuntinėtas lietuvių kolonijų ryšininkams panaudoti 
vietoje.

Komitetas Bostone lapkričio 23 d. organizuoja kelio
nę Į išdavimo vietą prie Martha’s Vineyard salos, kur Šis 
Įvykis bus paminėtas. Kitos kolonijos yra kviečiamos prie 
šio minėjimo prisidėti. Plačiau bus paskelbta vėliau.

Citizens Concerned For Simas

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŽYGIAI

Artėjančių Simo Kudirkos tragiško šuolio Į laisvę
Antanui Šumakeriui__ nu- reikalu JAV LB Centro valdyba laiškais kreipėsi
sipelniusio statybininko gar- 1 NBC, CBS, ABC ir Public Broadcasting Seivice centrinių 

' Įstaigų vadovybes su prašymu skirti laiko televizijosbės vardas.

„žodžiu, tokio šilto lietu
višku dainų ir šokiu įvertini-1 
mo nesitikėjome. Muzikali į 
Prancūzijos visuomenė yra! 
mačiusi pasaulinio gž 
menininkų, moka vertinti; 
tikrą profesionalumą“, sako 
J. Lingis.

Sunku gauti gero medaus

namų šeimininkė Stašaitienė. 
pakvietė susirinkusius pasi
likti kavutės valandėlei. Jai 
buvo Įteikta tradicinė dova
nėlė.

Renkant aukas „Techni
kos žodžio“ specialiom^

Tai Įvyko lapkričio 7 d.' spaustuvinėms priemonėms 
i So. Bostono Lietuvių Pilie- įsigyti, broliai Brutenis ir

Spalio 26 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos pa-i 
talpose Įvyko Lietuvių B-nės 
Bostono Jaunimo sekcijos 
susirinkimas, kuriame daly
vavo gausus jaunuolių d-jos salėje. Sukakties Romas Veitai aukojo $100,

1 minėjimui vadovavo pasi

Gražiai paminėjo Eglutės 
20 metų sukaktį

rys.. Be vyresnių, 
jaunuolis.

buvo kiti dalyviai — po mažiau. 
Ta pačia proga buvo renka
mos aukos ir Bostone pa
skelbtam Balfo vajui parem
ti.

Susirinkimui pirmininka
vo inž. Vvtautas Žiaugra.

Zg.

Išvyko iš Bostono

Dr. Edvardas ir Marija 
Jansonai jau nėra Bostono 
gyventojai, šie mūsų visuo
menei plačiai pažįstami ma- 

: lonūs tautiečiai ir organiza- 
• cijų nariai, „Audronės“ vi
los Cap Code savininkai per
sikėlė i Cap Codą nuolati
niam apsigyvenimui. Jie ten 
pastoviai Įsikūrė savo viloje 

rioje buvo jų išleistos arba' Audionė , 87 East Bay-
IKimo, programų spaustuvėj spausdintos)
ir kt. klaJimusJ Ir E«lutes komPIek-) Kuriam' laTErSveikatos!

Kadangi Eglutę 1950 m. ’ sustiprinti jie numato arti-*
pradėjo leisti prel. Pranciš-į ?*es.niu aiAU lsvyki į Hotj 
kus Juras, tai jam buvo į_ j Springs. Arkanse. 
teiktas gražus adresas, kuri v. LinAime siems mūsų bi- 
perskaitė Česlava Alekso- ^uhams geios kloties nau- 
nienė. poje gyvenvietėje ir neuz-

Prel. Juras trumpu žodžiu mli>^ Bostono, lietuvių kai- 
visiems padėkojo ir kvietė myninčs kolonijos, 
visaip remti Eglutę.

Iš Eglutės administracijos 
pranešimo sužinota, kad 
Eglutės spausdinama 1,500 
egz. ir kad i Mass. valstiją

Susirinkimą atidarė LB 
Bostono apylinkės pirm. An
tanas Matjoška ir, paaiški
nęs susirinkimo tikslą, pa
žymėjo, kad vėl atgaivina
ma jaunimo sekcija, kurios 
laukia dideli darbai, t. y. 
pasiruošimas Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresui, 
kuris prasidės 1972 m. bir
želio 30 d. Chicagoje.

Toliau kalbėjo Brocktono 
jaunuolė Dovilė Eivaitė ir 
Dalia Bielkevičiūtė, kurios 
spalio 23-24 dienomis daly
vavo PU,K Talkos komiteto 
suvažiavime Clevelande. Jos 
papasakojo apie Talkos ko
miteto ateities darbo planus, 
finansų telkimo, 
paruošimo
Iš pranešimų paaiškėjo, kad ■ 
Jaunimo kongrese numato-j 
ma 250 atstovų, iš JAV bus 
90 atstovų. Iki lapkričio 25 
d. visos LB apylinkės turi 
sudaryti PUK Talkos komi
tetus, kurie kas mėnesį cent-; 
riniam komitetui turės daiy-

keisdami V. Kulbokienė ir 
dr. P. Kaladė.

Dr. Elona Vaisnienė iš 
New Haveno. Conn., skaitė 
tam Įvykiui skirtą paskaitą, 
vyr. moksleiviai ateitininkai 
suvaidino Janinos Ambra- 
zie'jienės inscenizuotą ir su
režisuotą Maironio baladę 
„Čičinską“, Onos Ivaškienės 
išmokyti mažieji šokėjai pa
šoko, jaunas pianistas Sau
lius Cibas paskambino pia
ninu ir pora mergaičių pa
deklamavo.

Visi svečiai buvo pavai
šinti karšta vakariene.

Putnamo vienuolės, kurios 
leidžią Eglutę, ta proga su
rengė knygų parodėlę, ku-

• transliacijose („documentary“ ar žinių formoje) Kudir- ti pinigines apyskaitas. Bos-
Vilniaus universiteto eko-( kos ir pavergtos Lietuvos tragiškai būklei nušviesti. i tono apygardai yra paskirta 

į Jaunimo kongresui surink
simo Kudirkos metinių paminėjimo reikalu JAV LB ti 5,400 dolerių. Taip pat 

Centro valdybos narių lankytasi visoje eilėje kolonijų:
rugsėjo 28 d. Bostone, kur dalyvauta „Concerned Citizens 
for Simas“ sušauktame lietuviškųjų organizacijų pasita- 

_ spalio 16 d. — Washingtone tartasi su lituanisti-
,partinės mokyklos mokslinėj nės mokyklos vadovais ir LB veikėjais; spalio 23 d.—• i taryboj apgynė kandidatinę Philadelphijoje posėdžiauta su lituanistinės mokyklos va- 
disertaciją Lietuvos komu- dovybe ir tėvų komitetu; spalio 30 d. — New Yorke su-
nistų partijos istorijos insti- kakties atžymėjimas svarstytas su New Yorko ir New Jer-j ^^-o^ardai^atrtovavo^Cleve^ *r tur^tu 1 
tuto vyr. mokslinis bendra- sey LB apygardų pirmininkais, lituanistinių mokyklų ve- i ]an(fe j kai ji skaityti,

dėjais ir visa eile veiklių asmenų,

nomijos mokslų daktaras 
prof. Alfonsas Žilėnas ap
dovanotas garbės raštu.

Apgynė disertaciją

Įsigijo knygų, apdovanojo 

Maikio tėvą

Leningrado Aukštosios nmei

bus renkami parašai po pe
ticija Pabaltijo valstybių 
laisvės reikalu.

Medus — ypatingai svar
bus žmogaus sveikatai. Tai 
pripažino gvg. J. Leipus Tie
soje ,rugp. 29), nusiskundęs. 
kad šių dienų Lietuvoje sun
ku rasti ligoninę ar kliniką, 
kur medus būtų taikomas gy
dymui, ir sunku rasti vaikų 
lopšelį, kur medus būtų kas
dieninis produktas. Be to, 
Lietuvoje iš viso sunku Įsi
gyti gero medaus, gi gydyto
jai jo beveik neišrašo paci-

darbis Juozas Jarmalavi
čius. Jo disertacijos tema: 
„Lietuvos komunistų parti
jos kova prieš politinę baž
nyčios reakciją socializmo 
statybos respublikoje laiko
tarpiu 1945-1952 metais“. 

Lietuvių literatūros kritika

LIETUVIU ŽODIS SOVIETŲ ŽVEJAMS

Seamens Education Federation kreipėsi į JAV LB 
Centro valdybą su prašymu paruošti ir i magnetofono 
juosteles Įkalbėti lietuvių kalba atsišaukimą i sovietų žve
jų laivuose esančius mūsų tautiečius. Minėta organizacija

J. Karsokas iš Saugus, 
tesiunčiama tik 75 egzemp- Mass., besilankydamas Bos- 
lioriai. Nuostolių per metus tone, neaplenkė ir Keleivio, 
turima keli tūkstančiai do- kur nusipirko knygų net už 
lerių. 1 16 dolerių ir dar pridėjo

Eglutė yra vienintelis vai- penkinę seno generolo pyp- 
kų laikraštis už Lietuvos ri- kei pasmilkinti.

visi mūsų vai- Pažymėtina, kad J. Kar
sokas turi gražiai išsaugojęs 
Nepriklausomos Lietuvos 
1934 m. karių kalendorių, 
kuriame yra gausu žinių ne 
tik apie ano meto Lietuvos

sklandžiai ir Į valdybą iš-! Pirmasis po vasaros atos- kariuomenę, bet ir aplamai 
rinkti 5 asmenys su teise pa- togų ALIAS Bostono sky- apie kitas — civilines insti- 

daugiau narių.

Po pranešimų buvo nuo
širdžiai padėkota pranešė
joms ir kartu Remigijui Su
žiedėliui, kurie LB Bostono

Toliau buvo renkama Bos" Lietuviai dalyvauja mokslo 
tono Jaunimo sekcijos vai- pažangos kūrime
dyba. Rinkimai praėjo labai

„Vagos“ leidykla išleido .1 turi sutartis su 14 amerikiečių radijo stočių, transliuojan-
„Lietuvių literatūros kriti
kos“ I tomą, kurį redagavo 
akad. K. Korsakas ir K. Do
veika. Šiame tome yra at
rinkti šių autorių raštai: G.

čių rytinio Atlanto pakraštyje. Šios radijo stotys kelis kar- 
* tus per dieną perduoda trumpus atsišaukimus Įvairiomis 
’ kalbomis i sovietų laivų Įgulas. Atsišaukimuose iškeliamas 
' nelaimingas Simo Kudirkos incidentas, minimas prez. 
Nixono užtikrinimas, jog ateityje panašūs incidentai ne

sikviesti
Valdyba pareigomis pasi

skirstė taip:

pirm. Marius Žiaugra, vi
cepirmininkai Gintaras Ka
rosas

riaus nariu susirinkimas Įvy- 
ko spalio 29 d. inž. Juozo 
Stašaičio namuose, 55 Wel-, 
les St., Dorchester, Mass. 
Susirinkime kalbėjo inž. Do-. 
natas Šatas apie techniki-'

ir Jurgis Lendraitis, i ni«s mokslus Lietuvoje, 
sekret. Birutė Adomavičiū-! Prelegentas, praeitą vasa-; 
tė, ižd. Jonas Jakutis. H lankydamasis Lietuvoje.!

tucfjas.
Jis šiltai prisimena Nepri

klausomoje Lietuvoje išgy
ventus laikus.

Ačiū J. Karsokui už auką.
Našlės jau turi naują 

karaliene

entams. Svarbiausia, gydy-* Ostermejerio, K. Milkaus, S pasikartos, ii pabiėžiamas JAV nusistatymas egzilo įeisiu 
■ ’ ’ T T • prašančių atžvilgiu. Magnetofono juosteles visoms sto

tims paruošė ir Įkalbėjo JAV LB Centro valdybos vice
pirmininkas Juozas Gaila, Philadelphijos ”LB Balso“ ra
dijo programos darbuotojas. Iki šiol minėtų keturiolikos 
stočių atsišaukimai buvo perduoti tik rusų ir latvių kol
bomis.

tojai negarantuoti, ar jo pa
cientai galės gero medaus i- 
sigyti. Medus pasirodo Vil
niaus ir Kauno turguose, bet
jis pardavinėjamas, kaip ne
dera, ar pušies statinaitėse 
ar net nevaškuotuose aliumi- 
nijaus induose.

klubo 
d

Sandaros Motėm 
bankete lapkričio 7

artimai susipažino su Lietu-j 
vos mokslininkais, mokslinė-

Aš.

IR SOVIETŲ ROJUJE 

VAGIA AUTOMOBILIUS ,

Sovietų Sąjungoje nedaugi 
tėra automobilių, palyginus 
su JAV-bėmis, bet kasmet

iš
! rinkta našliu karalienė Ele-L. Rėzos. M. Akelaičio, J 

Basanavičiaus, S. Dagilio, J. 
Šliūpo, J. Mačio-Kėkšto. V.
Kudirkos, S. Višinskio. Mai
ronio. A. Kaupo, J. A. Her- 
bačiausko. S. Čiurlionienės- 
Kymantaitės, K. Puidos, Vy
dūno, B. Sruogos, V. Myko 
laičio-Putino, A. Dambraus
ko-Jakšto, J. Tumo - Vaiž-

; i' >

mis institucijomis, tyrimų la-’

♦ h i

boratorijomis bei atlieka-; 
mais moksliniais darbais.! 
Jis teigė, kad lietuviai moks-! 
lininkai plačiu mastu daly-! 
vauja pasaulinės mokslinės 
pažangos kūrime ir jų ina-

I na Rūtiene, kuri karalium
pasikvietė Joną Jonaiti.

ir ten ju skaičius dideia ir: „ .... m
dar daugiau didės, pradėjus! yra reitenungas Tuo pa-

PARENGIMŲ
KALENDORIUS
Lapkričio 14 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Balfo metinis rengi
nys.

Lapkričio 21 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos di
džiojoje salėje Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 52 me
tų sukakties minėjimas.

1972 m. sausio 2 d. Bosto
no lituanistinės m-los Kalė
dų Eglutė So. Bostono Liet. 
Pil. dr-jos salėje.

Vasario 5 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je kun. Alg. Kezio SJ foto 
paroda ir filmas "Dvylika“, 
ruošia skaučių Židinys ir sk. 
Grandis.

Kovo 5 d. Baltijos ir Žal
girio tuntų Kaziuko mugė 
So. Bostono Lietuvių Pilie-

čiu metu tokie kraštai, kaip 
Ispanija, Turkija, Graikija 
ir’daugelis kitų tautų, jau 
nekalbant apie Afrikos ar

veikti italų pastatytam auto
mobiliu fabrikui.pakanka mums su Nixonu 

tik vienas kitą pažinti, ir jau 
bus išlyginti visi tarp mūsų 
kraštų esantieji politiniai 
nesusipratimai ir skirtumai.

pa-m. rugpiucio men. 
baigoje Maskvoje Įvykusia- ganto. J. Biliūno, M. Biržiš- 
me 23-me tarptautiniame bi-l kos, V. Mickevičiaus - Kap. . - « < r • v 1

S. CHOU EN-LAI APIE 

DERYBAS SU NIXONU
JAV-bėse automobiliu sa-1

tininkystės kongrese dalyva
vo ir 10 lietuvių — vadova
vo žemės ūkio ministro pa
vaduotojas V. Sankauskas, 
kiti — J. Kriaučiūnas, A.
Jaruševičius ir kt. šalia So
vietijos delegatų dalyvavo 
daugiau nei 2000 delegatų 
iš 46 pasaulio kraštų.

suko ir kt.

Antras tomas išeis kitais 
metais.

Turistinėje kelionėje Ita
lijoje drauge su rusų bei ki
tais sovietiniais dailininkais 
lankėsi ir trys Lietuvos gra
fikai — J. Kuzminskis, R. 
Gibavičius ir S. Rozinas.

Kongrese paaiškėjo, kad 
šiuo metu pasaulyje yra už-, 
registruota 48 milionai bičių į 
šeimų, iš jų apie 10 mil. So- nesI 
vietų Sąjungoje. Beveik pu
sė bičių šeimų Sovietijoje! 
tenka kolchozams ir sovcho-i 
zams, kita pusė — bitinin-* 
kams mėgėjams. Medaus) 
Sovietų S-goje surenkama 
per nmtus iki 110,000 tonų.’

M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje Kaune spalio mė- 

atidaryta Kauno daili
ninkų rudens paroda. Dau
guma kūrinių skirta būsimai 
parodai „Mūsų jūra“.

(ELTA) I

Vilniaus gatvėse pastaty
ta 1000 telefono automatų, 
tik niekas nežino, kiek jų 
dar veikia.

XEZ

%

Prezidento Nixono būsi
ma kelionė Į Kiniją ir numa
tomi pasikalbėjimai su jos 
vadais kaikam kelia dideli „Jis ir aš pripažįstame,

,. . . . kad vra dideliu skirtumu
optimizmą .r norą. daryti to- ta,.p Kinjjos Lia‘ dies Res;

publikos ir Jungtinių Ameri-li siekiančių šviesių išvadų. 
Net ir pats prez. Nixonas 
ta proga gal kartais perdaug 
linkęs pranašauti iš to pasi
matymo ateisiančią pasaulin
„ilgalaikę taiką net būsi
moms generacijoms“. Visos 
tos kalbos ir pranašystės yra 
tik tipingas amerikoniškas 
naivumas. Daug realiau apie 
tas būsimas derybas kalba j 

1 komunistinės Kinijos prem-
Į jeras Chou En-lai. Jis ame
rikiečių žurnalistams Pekin- 
ge tarp kitko taip pareiškė:

vininkai labai kenčia dėl au-! Ązijo> tauteles, tame moks- 
tomobiliv vagysčių. Bet na- nnės kūiybos procese neda-

kos Valstybių. Tad šitame 
taške ir yra mūsų bendras 
interesas tuos skirtumus pa
diskutuoti.

„Nors tai ir yra derybų•Z •/ £
laikotarpis, bet Kinija nie
kad nesumažins savo saugu
mo ir karinio pasiruošimo.

„Mums lygiai gerai, ar 
tos derybos pasiseks, ar jos 
nepasiseks“, — sako Chou 
En-lai.

„A.š neturiu tokios naivios) 
ir sentimentalio idėjos, kad)

pa-
sirodo, kad tos nelaimės ne
gali išvengti ir Sovietijoje: 
ten vis daugiau ir daugiau 
pavagiama automobilių ir 
sugebama juos iš Maskvos 
nugabenti net už poros tūks
tančių mylių i Sibirą ir ten 
slaptai parduoti.

lyvau'ja.
Prelegentas pabrėžė, kad 

svarbiausia Lietuvoje moks
linė institucija yra Lietuvos 
Mokslų Akademija, kurioje 
dirba apie 35 G lietuvių 
mokslininkų, o toliau seka 
Kauno Politechnikos Institu- 

r tas'ir daugelis kitų aukštųjų 
Į tą reiškinį atkreipė dė-į mokyklų, kurios, be moky

mesi spauda ir kaltina jpoli-i nio, administruoja ir aptar- 
cija, kad ji nesugeba tų va-' nauja didžiules tynmų labo- 
giu pagauti/ Reikalaujama, ratorijas. Lietuviai moksli- 
automobilių vagis ir daug ninkai vra dažni svečiai ir 
sunkiau bausti.

Senatvė yra tironas, kuris, 
grasindamas mirties baus- 

Senas parvirsta ir negir- me, uždraudžia mums visus 
jaunystė* malonumi.*;

prelegentai pasauliniuose čių d-jos III-jo aukšto salėj, 
mokslininkų suvažiavimuose Kovo 12 d. So. Bostono 
bei kongresuose. Lietuvių! Lietuvių Piliečiu d-jos salė- 
Mokslų Akademijos darbai;Je St. ir V. Minkų radijo 
dažnai spausdinami rusų' rengiama 38 m. suka.rtu\inė 
kalba, pridedant santraukas talentų popietė ir Miss Li 
anglų ir prancūzų kalbomi>.

Ba i gi a nr i> >i įsit i n k i mu
thuania 
balius

of N.E. gražuoles
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Laima Švėgždaitė nelaimėjo

J Ontario parlamentą To
ronto High Parko apylinkė
je buvo ir liberalų kandida
tė teisių studentė, buvusi To
ronto LB apylinkės pirmi
ninkė Laima Švėgždaitė. Ji 
turėjo stiprius varžovus. 
Daugiausia balsų (16,509) 
gavo socialistas dr. Shulma- 

Antroj vietoj buvo uk-
p
nas.

riame Kosyginas nakvojo. 
Ji visą laiką saugojo pora 
tūkstančių policininkų.

Posėdžiavo LB taryba

Spalio 23 d. buvo susirin
kus Kanados Lietuvių Bend
ruomenės taryba. Dalyvavo 
70 asmenų. į valdybą išrink
ti: A. Kuolienė, L. Gvildie- 
nė, E. Gruodis, E. čuplins- 
kas, L. Tamosauskas. G. 
Breichmanienė, J. čeponku-

rainietis Shymko (9,228) ir tė, kun. A. Žilinskas, J. R. 
tik toliau švėgždaitė (gavus Simanavičius ir J. Pleinys. 
■4,284 balsus).

Lankėsi skautu vadas
L. Švėgždaitė šį kartą 

parlamentą nepateko, bet ji Spalio 16-18 dienomis čia!!*•••» — • y* • -j i — • • w T < T 7 1 • . 1
1

išgarsėjo. Jeigu jos 
pavardė bus ir kituose rinki
muose. ji jau nebebus nau

jokė.

Toronte leidžiami „Tėviš-

lankėsi iš JAV-bių atvykęs 
vyriausias lietuvių skauti
ninkas P. Molis. Jis dalyva
vo buvusio vyr. skautininko 
St. Kairio paminklo šventi
nime kapuose, susitiko ū'

kės Žiburiai“ aiškina, kad j skautiškus reikalus aptarė 
Švėgždaitei pakenkė pavė-i su vietos skautų vadovais— 
luotas įsijungimas į linkimi-! rajono vadeiva K. Batūra ir 
nį vajų, stoka finansinės pa-Į A. Baziliausku, jūrų skautų 
rainos, balsuotojų staigus vedėju A. Empakeriu. Ram

AUKOS LIETUVIŲ 

FONDUI

Rugsėjo 24 dieną mirė 
veterinarijos gydytojas Al
fonsas Kalvaitis, dirbęs savo 
srityje Maino valstijoje. Jis 
paliKO žmoną Mariją ir sūnų 
Algi.

Velionis giliai vertino lie
tuviškus reikalus ir turėjo 
daug bičiulių, kurie gausiai 
susirinko palydėti jo amži
nybėn ir Lietuvių Fondui 
vietoje gėlių sudėjo 262 do
lerius. V elionis jau anksčiau 
buvo įsijungęs i Lietuvių 
Fondo veiklą ir buvo jo na
rys.

Ta proga Lietuvių Fondui 
aukojo šie asmenys:

Dr. Henrikas ir 
Aimanai — $50;

dr. Elena

Rostislavas ir Regina Be- 
deriai, Stasė Ofrosimovv ir 
Valerija Pimonovienė — 
po $25;

OK. . >;.4i iWi-|r.,.,.! u...iyMfMtaaL:<b«wi»u.TmB><:am Bfli

MINTIS

— Eik šen, Maik, pasa
kyk, ką dabar gazietos rašo, 
kai Jungtinės Tautos nutarė 
priimti i savo organizaciją 
komunistų Kiniją?

— Yra visokių nuomonių, 
tėve, bet jų dauguma nepa
tenkinta tuo nutarimu.

— Kodėl?

— Štai kaip apie tai atsi
liepia „Patriot Ledger“ 
dienraštis: Nelaimė, girdi, 
kad isileisdamos komunisti
nę Kinijos Liaudies Respub
liką, Jungtinės Tautos paša
lino iš savo tarpo Tautinę 
Kiniją, kurią valdo Ameri
kos draugas Čiang Kai-še- 
kas. Tai esąs skaudus smū
gis Amerikos politikai.

nusisukimas nuo liberalų, 
stiprūs konkurentai ir dar 
kitos priežastys.

įspūdinga demonstracija

Sovietų premjerui Kosy
ginui atvykus į Toronto, spa
lio 25 d. buvo suruošta di
džiulė demonstracija prie 
Mokslo centro, kur pramoni
ninkų draugija surengė Ko
syginui vakarienę. Joje da-

inž. Aleksandras ir Juzė 
Lapšiai, dr. Juozas ir dr. E- 

Butėnu milija Vydai — po $20;byno tuntininku I 
ir kt. I

[ inž. Bronius ir Irena Gali- 
I Toronto P. Molis atvyko niai — $12. 

iš Montrealio, kur jis tarėsi 
su Geležinio Vilko tunto tun
tininku V. Piecaičiu ir kt

Po $10 — Lyd i ja Bedr- 
schitzki, Joseph ir Florence

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke
leivio įstaigoje. Kaina $2.00.

Šiame numery yra šie įdomūs straipsniai:

Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis: 
Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par
tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter
nacionalas ir Lietuva; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu
voje; J. Vlks.: Kipšą Bįeiinį prisiminus; Jonas Pakalka: 
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū
dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są
jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K. 
Barėnas: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

Redakcijos ir adnynistracijos adresas: Mintis, Lithu
anian House, 1 Ladbroke Gardens, London, W II, Gr. 
Britain.

Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė. 

Cicero, III. 60650.

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.

New Yorke „MINTIS“ gaunama „Darbininko“ admi
nistracijoj (910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221) 
ir „Romuvos“ knygyne (8420 Jamaica Ove., Woodhaven, 
N.Y. 11421).

MONTREAL, P. Q. 

Pasižymėjęs lietuvis

■ Casper, inž. Juozas ir Elena
Kuncaičiai, Stasys ir Marija 

i Lūšiai, dr. Bronius ir Geno- 
i vaite Mikoniai, dr. Antanas 

ponia Valiuškiai. Magda-įr
Iena Vaitkevičienė, inž. Vy
tautas ir Meilutė Žiaugros.Spalio 22 d. Windsoro 

lyvavo apie 1.000 svečių, o viešbutyje pagerbta 12 įvai- 
lauke buvo keliolika tūks- riu tautybių asmenų, pasižy- 
tančių demonstrantų su pla- mėjusių Quebeco provinci- 
katais. Daugiiausia buvo uk- jos prancūzų gyvenime. Jų 
rainiečių ir žydų. bet netrū- tarpe buvo ir lietuvis Alain
ko ir lietuvių, latvių ir kitų. Stanke — Aloyzas Stankevi- artimiesiems reiškia nuosir- 
Lietuviai turėjo apie 20 pla- čius, žurnalistas, dalyvaująs džia užuojautą ir kartu dė- 
katų. Televizija demonstra- televizijos ir radijo progra- koja visiems aukotojams už 
ciją rodė savo žiūrovams, i mose, parašęs kelias knygas, aukas Lietuvių Fondui.

Rozalija Petronienė .. .$5. 
LF Bostono Vajaus Komi

tetas velionio žmonai Mari
jai, sūnui Algiui ir visiems

Žydų jaunimas visą nak- se 
tį budėjo prie viešbučio, ku-

Šiuo metu jis yra „La Pres-
a leidyklos direktorius.

Washingtonas taip rūpinasi' 
apie Čiang Kai-šeką?

Magdalena Urbonienė
i (mirusi) kun. Antano Balt- 
• rušūno pastangomis yra įra- 
, syta į Lietuvių f'ondą ir jos 
j vardu buvo įnešta 100 dole-

Bendrovės. kuri leidžia. rių. Nuoširdus ačiū.
Vajaus Komitetas

„N. Lietuvos“ bendrovės 

valdyba

dino?
— Gali būt visai priešin

gai, tėve.

— Nu, o kaip gali būt?

— Gal toms tautoms ne
patiko, kad Amerikos prezi
dentas pradėjo bičiuliuotfe 
su Pekinu? Tokių nuomonių 
via. tėve. Bet gali būti ir ki
tokių sumetimų. Gal siekta 
tik atitaisyti nenormalią Ki
nijos padėtį, nes iš tikrųjų 
ji buvo nenormali. Didžiau- 

| šia pasauly valstybė neturė-j 
! jo Jungtinėse Tautose balso, 
i o mekeno neįgaliotas pabė- 
> gelis Taivano saloje dėjosi 
jos atstovu Ir jis laikėsi toj 
saloj tik dėl to, kad Ameri
ka jį tenai maitino ir saugo
jo.

; — Nu, tai ka dabar jis
— O ką apie tai sako patsi vejks? *" , *«

mūsų prezidentas? Aš gir-i _ Kol kas. tėve, tas dai 
dėjau, kad jis apsiverkė, ar | neaįšku. Daug priklausys 
tai tiesa? | nuo to, ką duos mūsų prezi

dento kelionė į Pekiną. Iki
— Nežinau, tėve, gal ir šiol .Pekinas reikalavo, kad

apsiverkė, nes tai buvo iš Amerika pasitrauktu iš Tai
ti krųjų žiaurus smūgis jo vano salos ir atšauktu savo 
prestižui. Jis darė, ką tik ga-lkaro laivyną, kuris dabai 
Įėjo. kad Taivano sala. ku- j saugoja toj saloj Čiang Kai 
rią Čiang Kai-šekas varina Į yeka. Mūsų prezidentas vai 
„Kinijos Respublika“, nebū- gu ;u tuo sutiks. kad, atė 
tų iš pasaulio tautų organi-j mus nuo tos salos apsaugą 
zacijos pasalinta. Ir štai —Į Kinija galėtu tuojau ja už 
raus ir pašalinta! Taip. kaip: napašalinta! Taip. kaip 
reikalavo komunistinės Al-Į 
banijos įnešta reziliucija.

imti ir Čiang Kai-šeką pa 
karti. Taigi, jeigu nė vien; 
pusė šiuo klausimu nenusi
leis. tai p. Nixono konferen 
cija su Kinijos vadais nega 
lės prieiti jokios išvados, i 

' padėtis galės pasilikti toki;
, M“vw kaip dabar yra: čianįbet ji buvo atmesta. Albam- L . . , 1 .. *
JOS rezoliucija buvo labai i Kai-sekas sėdės Taivano sa 
griežta. Ji reikalavo, kad i Amenka •» sauSos 11
Kinijos Liaudies Respublika maitmb’
būtu priimta, o Čiang Kai-i .. , . .,.
šėko‘"respublika“ išmesta’, “ A,.e ya,kl
v t, Vo; kodėl musų Amerika turėtibe jokiu ceremonijų. Ii Kai . - , , . - x- oJ ‘ apie ta seka tiek rūpintis?

— O kodėl mūsų prezi
dentas negalėjo įnešti prie
šingos rezoliucijos?

Jis buvo įnešęs, tėve,

j „Nepriklausomą Lietuvą“,
— Nežinau, Maiki, aišku pirmininkas yra P. Povilai- 

ar ne. Pasakyk, kodėl tu ro-j tis, vicepirm. L. Girinis, sek.: 
kuoji, kad gali kilti karas?' A. Mylė, ižd. J. Šiaučiulis,

— Reikia žinoti, tėve. kad i nariai V. žižys, Jaugelis ir1
kiekviena valstybė nori bū-! Pr. Paukštaitis. į
ti pasiruošusi karui, ir kiek-' •
viena vis ruošiasi. Mūsų A- „Nepriklausomą Lietuvą“ j 
merika, atrodo, ruošiasi dau- dabar redaguoja Romasi

. ,-i "i • • i Modzeliauskas.giausia. Todėl ji turi po visą i 
pasaulį karinių bazių ir sten-i 
giasi jas išlaikyti. Kai sep-
rintasfe jos laivynas saugoja* n— ta sukaktis buvo iškil- 
Taivaną, tai sestasis laivy-; m;n(ryi- n.jn,;n5to i
nas Vidui-žemio jūroje sau-

Ką tik gavome:

Ekskursija į Argentiną
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU,

vadovaujamas Walter Rask-Raščiausko, organi
zuoja kalėdinę ekskursiją į BUENOS AIRES. 
Norintieji aplankyti savo gimines Argentinoje, 
su jais atšvęsti Kalėdas ir sutikti Naujus Metus,— 
prašomi skubiai registruotis.
Galit prisijungti prie šios ekskursijos Nevv Yorke.
* Kaina vienam asmeniui — $568.00.
* Išskrendame į Buenos Aires — gruodžio 19 d.
Galėsite viešėti Argentinoje nuo 14-os iki 28-nių 
dienų ir. jei pageidaujate, pavieniui grįžti į šiau
rės Ameriką.
Kreipkitės į

American Travel Service Bureau 
9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Telefonas: (312) 238-9787

Didžiosios Lietuvos Kuni- 
į gaikštijos 1529 m. Statutas,
i 261 psl., kaina $10.00.

šis laikraštis pradėtas! Agonija, romanas, antra 
į leisti prieš 30 metų, ir nese- laida, parašė J. Gliaudą, 406 
' niai ta sukaktis buvo iškil-Į psL, kaina $5.00. 
mingai paminėta.

goja žydų Izraelį, kuri Ame
rika ginkluoja savo lėktu
vais ir tankais. Karas, tėve, 
gali kilti bet kur ir bet kada. ...
Jau 10 metų. kaip eina Viet- Lietuvių šeštadieninę mo- 
namo karas, o dabar šūviai ^yklą lanko apie 80 moki- 
pradėjo poškėti tarp Indijos; ni/> ir (^^)a J- moky- 
ir Pakistano. Indijai pagal-j ]<u11’lern> mo^ama P° 
bą prižadėjo Sovietų Rusija, į 
ai Amerika veikiausiai rems i

Lietuvių mokykloje dirba 

12 mokytojų

$10 už diena.

Pakistaną. Nors visos kalba 
apie taiką, bet visos ruošiasi 
karui. Atrodo, kad žmonija 
■■egali be kraujo liejimo ap
sieiti. Biblija sako. kadi

Mokyklos tėvų komitetą 
sudaro A. Klinčius. R. Jur
kus ir Pauperienė.

Užžmogžudystė prasidėjo tuo- -
‘iau, kai tik Dievas sukūrė į 
piimutinę porą žmonių. Ne
buvo dar nei valstybių, nei 
priešingų tautų, o pirmas A- 
domo ir Ievos sūnus jau už
mušė antrąjį. Ir nuo to laiko 
Dievo vaikų kraujas nenu
stoja liejęsis.

nosies ne tik
f

- - !jaučius;

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

Sudiev! Aš išeinu..., roma
nas, parašė Birutė Kemėžai- 
tė, 294 psi.. kaina $4.50.

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

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

JAU SPAUSDINAMAS

„KELEIVIO“ 1 972 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

„Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių. įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1972 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS

636 E. Broadway !

So. Boston, Mass. 02127

šita rezoliucija buvo priim
ta didele balsų persvara,; —Iš tikrųjų, tėve, jis pats 
Čiang Kai-šeko delegacija Amerikai nedaug terūpi. Bet 
tuoj išėjo iš salės. Amerikos Amerikai rūpi ta sala. kurio- 
ambasadorius Bush pasakė: je jis tupi. Ji rūpi dėl to. kad 
„Gėdos valanda!...“ O pre- tenai yra įrengta stipri Ame- 
zidentas Nixonas pasakė: rikos karo papėdė. Taigi,
„Aš buvau pritrenktas; aš saugodama Čiang Kai-šeką. 
nusigandau!...“ 1 iš tikrųjų Amerika saugoja

savo strateginę poziciją, ku- 
— Tai ką, ar tos Jungtinės ri turėtų daug reikšmės, jei j darė markatna ant dūšios 

Tautos išvirto jau į komunis- kiltų karas su Kinija, su Ja- 
tišką sovietą, jeigu net smai
kųjį mūsų prezidentą nugas

— Žinai, Maiki. užbai- 
kim, ar ką jau... Man pasi-

t

PATARIAMA JSIGYTI

šias K. Barėno knygas:
Tūboto gaidžio metai,

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

Atsitiktiniai susitikimai,

mar- ponija arba su Sovietų Są- —Gerai, tėve. Galėsime i 216 psl.. kaina minkštais vir- r. 
įgąs- junga. Ar bus aišku, kodėl pasikalbėti kitąkart, ___I šeliais $2.50. _ ...

Imkit ir skaitykit 
knygą

TERORO IR VERGIJA
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

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

i

KELEIVIOa
prenumerata-gera

dovana
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Teises patarimai

JUOZAS GRUŠAS

Mergaitė su balandžiais
(Tęsinys)

Balandžiai! Balandžiai! Jie atskrisdavo ir Įsitūpda
vo ant ištiestų jos rankų. Ji žiūrėdavo į juos ir sakydavo:

— Nieko pasaulyje man nėra be jo.
Girdėdama, kaip jis bėga laiptais, peršokdamas po 

tris iš karto, su virpuliu galvodavo: drąsus, stiprus, su juc 
ir ji kita.

Vėliau jis tarė:
— Aš tik dabar pamačiau, kas tu.
O ji jam kalbėjo:
— Bėkim i pasaulio kraštą: Namų daug! Ir miestų 

yra didelių! Negi dviem neatsiras žemėje violos! Vii’skim 
čigonais! Tegu keikia mus! *

O jis atsakė, juokingai atsakė:
— Dabar pats darbymetis.
Čia viskas tvirta ir nepajudinama. Ji rišo rugius vie

na, kur dvi rišėjos turėdavo stoti. Bet ji buvo bejėgė, pri
slėgta ir nesuvaldoma — savo laimės užmušta.

(Eilėraštis, dedikuotas A. K-nei)

Žinau, ne visos gėlės vysta.
Jei vysta, gyvos atminty.
Ir mano užversta jaunystė 
Gyva, nors dingus praeity.

O dienos vis palieka mielos —
Ir spalvos, ir žiedai, ir žemė.
Sušvitę giminingos sielos
Gyvuos šaltiniuos džiaugsmą semia.

Tarp fabrikų ir balamutų 
Jūs mokat nugalėt klastas,
Nušvist nors valandai, kad būtų 
Diena skaistesnė už kitas.

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į keleivio skaitytojų klausimus teisė 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendri 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir ti 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivi, 
skaitytojas.

Klausimus prašome siųsti tiesiog 

adreso:

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law. 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. 02) Sk

&

SaUr. Klausimas. I1

Esu 26 metų amžiaus. Į 
Ameriką atvažiavau s utėve- 
liais 1956 metais kaiu D.P.

ir užsirašiau, kad netekau 
darbo. Jie klausė kodėl, ii 
aš jiems visą teisybę papasa
kojau. Už 10 dienų gavau iš 
jų raštą, kad jokia pašalpa

* *
Pailgėjo naktys, rečiau lankytis jis pradėjo — sugel

davo širdis — tuščiame plote tarp jos kambario ir balan- 
dyno vaiduokliai ėmė slankioti; šmėklos ėmė vaikščioti, 
tyliai ir paslaptingai belsti.

— Aaa! — šaukdavo ji. ir pati savo balso išsigąsda- 
balsas atrodė iš po žemių.
— Bėkim iš čia!

o;

— Iš tokio ūkio!
O kartą jam tarė:
— Vaiduokliai! Devyngalviai slibinai! Nukirsk 

galvas! Nukirsk, kad nebeataugtų!..
Jis atsakė:
— Tu sapnuoji.
Gal ji tikrai sapnavo: vaiduoklius, balandžius, save 

laimę. Bet ar ji norėjo sapnuoti? Argi ji norėjo kliedėti, 
blaškytis, jausti atslenkančią pražūtį—neaiškią, bet tikrą.

Ji bus motina — tyliai šnabždėjo jam į ausį. Ji būt 
motina — šaukė jam į veidą.

O jis kalbėjo sujaudintas:
— Po velniais... Vesiu tave... Išeisim...
Vėliau pasakė:
— Aš pasikalbėsiu.
Su kuo jis kalbėjosi? Su šmėklomis?

tas

* * ♦

Dabar ji paėmė du baltus it sniegas balandžius ir nu
ėjo į kambarį. Tas pats mažytis stalas — čia jis pasidėda
vo savo kepurę... viskas tas pats^.. Rodos, vėl pasigirs tie 
jautrūs šnibždėjimai ir tylūs nusijuokimai, nuo kurių tirp
davo ‘jos širdis...

Jai dar tik devyniolika, o jos laimė dingo amžinai 
Menką, kaip balandžio plunksną, ją numetė į purvyną 
apspiaudė. sumynė. Sumintas ir tas, kuris dar turi ateiti 
jo tėvas su panieka atsižadėjo ir su gėda pabėgo.

Augustės veidas pašiurpo, akys gilių žvilgsniu žiū 
rėjo prieš save. k jį

— Tu drebėjai iš meilės, o sakei, drebi nuo šalčio — 
šnibždėjo ji išblyškusiom lūpom, —o, lepūnėli, ir dabai 
tau šalta, labai šalta...

Palengva uždarė kambario duris ir nuėjo į palėpę 
kur sukrauti jos pačios šukuoti linai... kur vaikšto šmėklos

Greitai nulipo laiptais, palikusi ant vejos savo ryšulį 
nuėjo pro sodą taku, porą baltų balandžių prispaudus 
prie krūtinės.

* • •
Namas jau buvo visas liepsnose. Vėjo plakamos ug

nies sruogos raizgėsi tarp dviejų didžiulių jau suanglė'jusii 
gluosnių; tratėdamos griuvo stogo gegnės, žiežirbos skri 
do į šalis, kaip baistomas smėlis.

Vienmarškiniai vyrai, iraudusios moterys su kibirai.'c 
rankose šmišeliavo po kiemą, širdo, keikėsi ir pylė vande
nį. Jie atrodė menki vabalai prieš kitą su siaubu besiver
žiantį ugnies potvynį.

— Padegimas, padegimas! — šnibždėjo žmonės, pa
žvelgdami vienas į kitą.

* * «

Du vyrai atvedė vienplaukę merginą, kuri rankose 
laikė balandžius.

— Matote, žiūrėkite... pagavome! — šaukė vienasj 
su pasididžiavimu patempdamas kaklą.

— Ai- girdite, vvrai! — dar garsiau rėkė antrasis, 
štai ta pati, kur padegė! Ragana!

Visi sujudo. Smalsiomis akimis žiūrėjo j merginą,

i

Bostonas, 
1960. II. 22.

Aš lankiau mokyklą ir bai- j man nepriklauso, nes aš ap-
• giau high school. bet i kole- 
| giją nepatekau, nes perdaug 
į gerai nesimokiau, taigi ne
gavau 'jokios stipendijos, o 
tėveliai neįstengė duoti man 
finansinės pagalbos.

Baigęs vidurinę mokyklą,1 
atlikau karinę prievolę, o 
paskui vėl grįžau pas tėve
lius. Ilgai ieškajau darbo ir

žemdirbių nuojauta suvokdami, kad čia dar turės įvykti 
kas nors.

Pakėlusi galvą, bet visa lyg mirusi, ji stovėjo tarp 
dviejų palydovų. Gaisro nušviesti jos skruostai buvo gel
toni nuo išblyškimo, pilnas baimės ir paniekos žvilgsnis Į negalėjau tinkamo surasti, 
šaliai smigo į besiartinančius veidus. Į Po poros mėnesių aš nuta-

Priėjo šeimininkas — pajuodęs kaip žemė, apsvilu-' iaau Pa^m^i pirmą pasitai- 
siais rūbais ir nuo prakaito sulipusiais žilais plaukais.

— Tai ji... ji... — vos girdimai ištarė dusliu balsu.
Jis valandėlę stos ėjo palinkęs, sunkiai kvėpuodamas,1 kur aš dirbau prie daržovių 

sutelkęs savo žvilgsnį į Augustės akis. Jo lūpos ėmė dre-' ir panašių produktų, 
bėti ir be garso kažką vapalioti. Staiga senis išsitiesė, pa- Darbas man gerai sekėsi, 
kėlė ranką ir trenkė mergaitei į veidą. Dar labiau palin
kęs, bejėgiškai pašlijo ant suverstų daiktų.

Augustė net nesudrebėjo; jos akys prisimerkė, vyz
džiai pasidarė tamsūs, aštriai spindintys, kaip stiklo nuo
laužos.

Per žmones perbėgo šalčio dvelkimas. Jie žvilgčiojo

! kiusi darbeli, kad nebūčiau 
į našta savo tėvams. Gavau 
į šiokį tokį darbą krautuvėje,

dirbau sunkiai ir nonai, ir 
man atrodė, kad dabar vis
kas bus gerai, bet kiti dar
bininkai. ypač tie, kurie dir
ba prie mėsos supiaustvmo, 
pradėjo prie manęs kabintis, 
iš manęs tyčiotis, juoktis iš

leidęs darbą savo noru, o ne 
dėl savininko kaltės. Jie lei
do man pasikalbėti ir su vy
riausiu viršininku, bet tas 
tik patvirtino tai, ką man ta 
moteris toj įstaigoj pasakė, 
kad man nepriklauso jokie 
pinigai.

Neturėdamas pinigų eiti 
pas advokatą, kreipiuosi į 
Tamstą, klausdamas, kas 
man daryti? Aš nesugebu ki
to darbo kolkas gauti, ir 
man atrodo, kad man turė
tų priklausyti kokia nors 
kompensacija.

Nusivylęs
Massachusetts.

Atsakymas

JACKIE IR ONASS1O 

VEDYBINĖ SUTARTIS

Anglijos laikraštyje "The
People“ išspausdintas Grai
kijos milionieriaus Aristote- 
le Onassio jachtos 10 metų 
buvusio patarnautojų virši
ninko Christiano Kafarakio 
straipsnis. Kafarakis rašo ir 
apie Jacųuelinos ir Onassio 
3 dienas prieš vedybas pasi
rašytą sutartį. Ji turinti 170 
straipsnių, kurie numato į- 
vairius smulkius jų bendro 
gyvenimo dalykus.

Sutarty numatyta, kad 
juodu visą laiką miegos at
skiruos kambariuos. Chris- 
tina jachtoj Jacųuelinai yra 
-kil tas ištaigingiausias kam
barys, o pats Onassis pasi
tenkina mažesne kajute že
miau denio.

Pagal tą sutartį, Jackie ir 
Onassis privalo kartu būti 
per atostogas ir didžiąsias 
katalikų šventes. Kitu metu 
Jackie yra laisva keliauti, 
kur tik nori, Onassio sąskai
tom

Jei Jackie pasiryžtų nuo 
savo vyro atsiskirti, tai jai 
sumokama $18.7 milionų. o 
jei Onassis sumanytų palikti 
Jacųueliną, tai ši gaus po 
$10 milionų už kiekvienus su 
Onassiu išgyventus metus.

Sutarty numatyta, kad 
-Jackie patogumams bei ma
lonumams ir vaikams kas
met skiriama $625,000. Be 
to, Jackie kas mėnuo gauna 
$10,000 drabužiams. $7,500

vienas i kita, žiūrėjo j šeimininką ir J samdinę; didi rūs- i man0 akcento jr apsirengi-! jie paskiria valdinįnU ktš 
lybe apėmė jų sirdis. ; mo ir aplamai neduoti manj ris pasisaukia ir darbdavį,

i ramybes. Kiek galėjau, ken- i jr aarbininką ir abudu ap- 
Namas jau baigė degti, su dusliu triukšmu krito lubos,• tėjau, bet tie nesiliovė. ' klausinėja detaliai apie įvy- 

sukeldamos debesis dūmų, pelenų ir žąižąruojančių žie-j p0 dviejų mėnesių man kusi atleidimą.
^h’bų. ... ■ gyvenimas pasidarė nemalo- Jis tada nutaria, kas ką

Per žmones perbėgo pikto ūžesio banga. Jie ėmė ar- 1 nūs. ir aš, pasikalbėjęs ir pa- > "atleido“. Jeigu jo nutari
antis į Augustę. Juodais ūseliais vyrukas nužvelgė ją nuo sitaręs su tėveliais, nutariau! mas nėra priimtinas darbda- 
galvos iki kojų ir tarė taip garsiai, kad visi girdėtų: pasiskųsti "bosui“ (savinin-! viui ar darbininkui. — se-

— Iš didelės meilės sukūręi ugnelę! Kad karščiau kui). Jis mane gana kant-j kanti instancija yra vadina-
būtu! ’ 1 riai išklausė ir pasakė, kad masis Board of Appeals. Ži-

! pasikalbėsiąs su kitais. noma. visokioms tokioms a- 
Nusikvatojo jai į veidą ir nueidamas pridūrė: ! R n .... Pn peliacijoms yra nustatytas
— Kur tavo meilė, mergužei!.. ! Skalai nesitaise. ro ke-
Petingas vyras pažiūrėjo į susirinkusius ir

jriežtu, įsakančiu balsu:
x , I lių savaičių vėl man teko 

stk'-u 'o , kaifcėtįs su ”bosu“. Jis man 
i pareiškė, kad jis klausęs ki-

— Užteks juokų! Mes jai suruošime teismą, atneškite ; tų apie mane, ir tie nuneigė
irves ir suriškite jai rankas. istoriją ir pasakė, kad

— Užmušti vietoje!
— Užmušti! . »
Šaukė žmonės iš visų pusių.
Augustė vis stovėjo nejudėdama, atmetusi galvą, Reis

ai nustebusi; dabar jos akys ėmė bėgioti, matydamos tik 
jaisią mirgančią liepsną; atrodė, kad ji ne visai suprato, 
tas čia vyksta.

Namo likučiai degė pačia kaitriausia liepsna, tarsi 
lidžiulis gerai sukrautas laužas.

Slinko įtempto laukimo minutės; po akimirkos turės 
;uliepsnoti aižiausias kerštas.

— Pradėkime!
— šmėklos! šmėklos! Šmėklos! — ėmė ji šaukti dus

ių, paklaikusiu balsu.
Žmonės pasitraukė nustebę — iš proto išėjo, ragana!
Tada ji, keliais šuoliais peršokusi kiemo plotą, dingo 

gaisro liepsnose. Ugnis dar labiau sušvito, kartu su ki
birkštimis iš jos išsinėrė už liepsną skaistesni balandžiai, 
staiga jie iškilo į viršų — ir du balti taškai išnyko raudo- 
įuose kaip kraujas debesyse.

Liepsnoms mažėjant, didžiuliai gluosniai darėsi vis 
uodesni, šiurpesni; tuščiame plote stovėjo jie nereikalin
gi ir vieniši. ..it,

(Pabaiga)

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE 

TAI TIKĮ. KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.t f r.* *

STEPONAS KAIRYS

aš be reikalo tokius liežu
vius leidžiu; kad niekas ma
nęs neužkabina, kad man, 
tur būt, galvoj negerai ir t.t.

Vėl nutariau kentėti, bet 
tie man nedavė ramybės. 
Prieš kiek laiko kreipiausi 
į savo savininką, kuris, ma
tyti. buvo gana patenkintas 
mano darbu, ir jam pasa
kiau. kad, jei reikalai su ki
tais tarnautojais nepasitai
sys. man teks ieškoti kito 
darbo kitur, nors aš nenorė
čiau palikti jo krautuvės.

Jis man nieko tada nepa- 
akė. Padirbus dar keletą sa

vaičių. vieną šeštadienį sa
vininkas, priėjęs prie ma
lęs, pasakė, kad man pirma
dieni nebereikia ateiti į dar
bą, kad jis priėmęs mano 
"notice“ (pranešimą), kad 
aš palieku darbą.

Aš jam tuoj pasakiau, kad 
aš nieko panašaus nepada
riau : kad aš tik įspėjau jį. 
kad gal man teks darbo ki
tur ieškoti, jei reikalai su- 
kitais tarnautojais nepasi
keis.

Nieko negelbėjo. Jis pir
madienį, nors aš ir buvau 
atėjęs, neleido man dirbti.

Ką padarysi. Nuėjau į tą 
’ įstaigą, kun* išmoka darbi

ninkams nedarbo pašalpą,

kosmetikai bei plauku prie- 
Jei Tamsta buvai nepaten- žiūrai ir $6,250 sargybiniam 

kintas Employment Securi- apmokėti.
ty įstaigos sprendimu, ture- m . ...
jai teisę apeliuoti. Pirmoji Tai toks yra musų a.aų 
instancija yra pati nedarbo Ra8P“?lno gyvenimas, kurio 
pašaipas mokančioji įstaiga. Pavy<h nevlena dauS P1®68-

nė ir gražesne mergelė...
Jackie sako, 

nutarties nesą.
kad tokios

tam tikras terminas, per ku
rį apeliacija privalo būti pa
duodama. Aš nežinau, ar 
Tamsta praleidai tą termi
ną, ar ne.

Apie patį atleidimą galiu 
Tamstai tik tiek pasakyti: 
viskas priklauso nuo to, kaip 
į šį reikalą pažiūrės "hearing 
officer“, arba Board of Ap
peals. Jeigu jie prieis išvadą, 
kad Tamstos darbdavys tu
rėjo pakankamai pagrinde 
Tamstos žodžius suprasti 
kaipo "notice“. t. y., kad 
Tamsta palieki darbą, tai 
sprendimas bus darbdavio 
naudai, ir Tamsta negausi 
nedarbo kompensacijos. Iš 
kitos pusės, jei atrodys, kad 
Tamsta neatsisakei darbo 
kad Tamsta norėjai ir galė
jai jį tęsti toliau, bet buvai 
atleistas ne dėl savo kaltės 
— tada Tamstai bus išmoka
ma kompensacija.

KAIP KAS MIEGA

Kiekvienas miega savaip. 
Bene didžiausia miegalė yra 

‘gyvatė: ji miega 22 valan
das per para. Jūrų kiaulytės 
beveik visai nemiega, tiktai 
maudžia kokias 2-3 minu
tes. Kiškiai per parą miega 
apie 20 karių, bet jų miegas 
būna labai trumpas. Labai 
mažai miega žirafos — ne 
daugiau kaip 20 minučių, 
pabusdamos kas 3-4 minu
lės. Drambliai miega 2-3 va
landas per para, dažniausiai 
stovėdami. Kai kurie jų per 
visą gyvenimą nėra nė karto 
itsigulę. Gal būt, įdomiau- 
iai miega ruonis — vandens 

paviršiuje. iškėlęs virš van
dens tik juodą nugarą. Ret
karčiais jie pakelia galvą, 
'kvepia oro ir vėl paneria į 
zandenį.

VITAMINAS C

NEAPSAUGO NUO 

SLOGOS

ŠELPIA KAS DEŠIMTĄ 

VAIKĄ

Pagal 1967 m. JAV gy
ventojų surašymą, kas 20-tas 
vaikas buvo šelpiamas iš vie
šosios labdaros fondų. 1971 
metų surašymo duomenys 
rodo. kad vaikų bei ‘jaunuo
lių iki 18 metų buvo 69.598. 
000 ir kad iš jų 7.429,000 
buvo šelpiami. Taigi, beveik 
kas dešimtas vaikas yra iš
laikomas visuomenės lėšom 
(We*llfare).

Nobelio premijos laimėto
jas dr. Paul Pauling paskel
bė, kad vitaminas C yra ge
ras vaistas prieš persišaldy
mą. Maryland universiteto 
nokslininkai, patikrinę Pau- 
ingo teigimą, tokių davinių 
negavo.

Jie surado 21 savanorį ka
linį, ir pusė jų per 14 dienų 
gavo stiprias dozes vitamino 
C. o antra pusė to vitamino 
negavo. Po to jie visi buvo 
apkrėsti slogos bacilomis. 
Na, ir kokie buvo to bandy
mo vaisiai? Ir vieni, ir kiti 
lygiai susirgo sloga. Todėl 
tie mokslininkai daro išva
dą, kad vitaminas C prieš 
slogos bacilas nekovoja ir 

« nuo jos neapsaugo.
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Vietines žinios
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DAIL. ANTANO TAMOŠAIČIO PASKAITA APIE

lietuvių liaudies audinius

ši šeštadienį, lapkričio 13 šimtmečio pradžios buvo 
d. 7:30 vai. vak. Tautinės mažai paveikta pramonės, 
S-gos namuose įvykstančia- ir visi sodiečių rankų dirbi
me Kultūriniame subatva- niai išlaikė senoviškas for- 
karyje dabar Bostone atida- mas, raštus, simbolius bei 
ręs savo kūrinių parodą dail. sodrias savitai suderintas tų 
Antanas Tamošaitis skaitys gaminių spalvas, — aiškina 
paskaitą apie lietuvių liau- dailininkas.

ir A. Tamošaičių , Skaučių Židiniui šiuo me
tu vadovauja Ina Nenortie- 
nė ir Saulė Šatienė, bet pa

akius kitus

Dail. A
paroda gausiai lankoma

Galima pasidžiaugti, kad ^u^i ii įv<
daiKmnkų Amano i? Anas- ?u » 
naaiyos Tamošaičių paroda ka ir vadovybei padeda dar 

ir kitos židinietės.
Plačiau parodą aptarti ti

kimės kitame laikraščio nu
mery.

PADĖKA

Mirus mylimam vyrui ir 
mūsų šeimos tėvui veterina
rijos gydytojui Alfonsui 
Kalvaičiui, iš lietuvių visuo-

dies audinius.
1

Lietuvos kaime audimas 
buvo beveik išimtinai mo-į 
teių darbas, tad labai įdo
mu. kas gi galėjo patraukti 
tokį gyvybingą vyrą į šios 
rūšies liaudies meną?

— 0 apie Kurias lietuvių 
liaudies meno sritis kalbėsi
te savo paskaitoje?

— Bemaž visos lietuvių 
T liaudies dailės šakos, kaip 

architektūra, skulptūra, bal
dai, tapyba, keramika, mar
gučiai, audiniai, tautiniai 
drabužiai ir kt., yra plačios 
apimties aptarimų dalykai. 

... T. ... Ligi šiol jų studijoms ir po-'
stuchjas Kaune, piadejol pUliarinimui ypač Lietuvoje
rinkti Lietuvos muziejams — - ..........
įvairius liaudies meno kuri

Bostono Skaučių Židinio pa
stangomis buvo surengta už 

Į mūsų "parapijos ribų“ —
Bostono City Hali galerijoj 
ir plačiai išreklamuota ame-j 
rikiečių tarpe. Dėl to ji susi
laukė ne tik lietuvių, bet ir 
kitų amerikiečių didelio dė
mesio.

šiandien gautomis žinio
mis parodą aplankė jau apie menės esame susilaukę daug 
Guo žmonių, lai tikrai ne- užuojautos: moralinės para- 
mažas skaičius, palyginus mos jr pagalbos sunkia va
šu So. Bostone rengtomis landą.
kitų dailininkų parodomis. nuoširdžiai dėkojame

Iki šiol jau yra parduota Bostono lietuvių bendruo- 
11 paveikslų ir 4 kilimai, bet menei, s 
paroda

nereikalingai eikvoti kurui alyvą
•Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos Įrengimas

Pasirodo, dail. Antanas 
Tamošaitis, baigęs dailės

muziejams yra jgjejsta t}aUg leidinių.
... .. Todėl būtų perdaug apgrai-l

mus. Ta pioga sodžiuose jis pavjršutiniška vienoje!
paskaitoje paliesti visas sias, 
liaudies meno sritis. Aš per- -

susitiko šimtus audėjų ir 
tiesiog stebėjosi jų išmislu-
mu, kūrybine vaizduote ir žvelgsiu tik lietuviu liaudies!, 
tobulu mokėjimu savo minti audinius. kuriuos aš ir ge. 
įkūnyti nuostabiame audi-j rjausįaj pažįstu iš menines 
nyje ar mezginyje. Kad ge-j ir technikinės pusės, (
riau suprastų jų kalbą apie i — spaudos žinome, 
visokius keturnyčius, astuo-į jau esaįe skaitę apie lie-
manymus ir kitas šio meno 
paslaptis, dail. A. Tamošai
tis nutarė pats gerai išmok
ti austi. Ir taip po kurie lai
ko jis pats pasidarė geru au
dėju. Žemės Ūkio Rūmai j 
pakvietė audinių instrukto
rium, o Žemės Ūkio Akade
mija — audinių kursui skai
tyti profesorium.

Reikia pažymėti, kad ii 
pirmoji apie audimą lietu
vių kalba knyga buvo irgi A. 
Tamošaičio parašyta. Be to. 
šimtai audėjų Lietuvoje iš
moko iš jo austi tautinius 
drabužius, kilimus ir kitus 
audinius. Jis pirmas surinkę 
senoviškiausiu sodiečių išei
ginių drabužių komplektus, 
ir Žemės Ūkio Rūmai išlei
do jo parašytas 8 knygas — 
Sodžiaus Menas. Apie liau
dies meną dail. A. Tamošai
tis rašė Lietuvių Enciklope
dijoje ir kitoje spaudoje. 
Šioje srityje jis iškilo į pa
viršių ir užsienyje ir, be ki
tų darbų, dabar yra Kana
dos valstybinio muziejaus 
Ottawoje konsultantas liau
dies meno klausimais.

Besidairydami Boston Ci
ty Hali dailės galerijoje, kur 
šiuo metu vyksta dailininkų 
Antano Tamošaičio ir jo 
žmonos Anastazijos tapybos 
ir kilimų paroda, prisirėmė- 
me šnekųjį dailininką prie 
puošnaus ir prašmatnaus ki
limo ir ėmėme klausinėti ir 
apie jo būsimą paskaitą. At
seit. ką jis turįs dar mums 
papasakoti po to, ką jau čia 
erdvioje galerijoje šimtams 
lankytojų parodė?

.uvių liaudies meną visą 
ulę paskaitų akademiniams 
sluoksniams, jaunimui ir 
šiaip visuomenei. Ar yra tuo 
dalyku susidomėjimo?

— Paskutiniais metais į 
etninių kultūrų tyrimą at
kreipė dėmesį tiek Ameri
kos, tiek ir Kanados vyriau
sybės. skirdamos tam reika- 
ui net nemažas lėšas. Tad 
visos etninės giupės subruz
do kelti aikštėn savo tautų 
kultūros lobynus. Mums, lie
tuviams, yra garbės ir tau- 
,inės egzistencijos reikalas 
ne tik moksliškai tirti, bet 
r gyvenime puoselėti seną
sias savo tautos tradicijas. 
Savo paskaitoje aš ir pasi- 
•inkau audinių srities temą, 
nes noriu pateikti ir keletą 
sugestijų lietuvių audinių 
meno tąsai šiame krašte, 
nes audimas yra lengvai pri 
einamas rankdarbis, 
me galima išreikšti daug sa
vito kūrybingumo.

— O ar kitataučiai domi
si mūsų liaudies menu? — 
klausiame.

— Susidomėjimas yra di-,

Gana
Savybės:

Rroduktingumas
Grožis

Ekonomija Namams šildyti 
geriausias pirkiny

daruždaroma 
lapkričio 13 d., tad 
ta“ dar gali žvmiai oadidėti. 

Paroda šiokiomis
musų

brangų velionį palydėjusiem 
i amžinojo poilsio vietą. 

Jūsų išreikšti bičiuliški

Ri’nas Įrengimas, įskaitant aly
vos burneri, pūtėją. oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

• a/ K) metu garantija.

» d 1auyvar-.('a$pero laidotuvių ištaigos 
\ i vadovybei, visiems už gėles 
dieno- jr aukojusiems šermenyse 

mis lankoma nuo 10 vai. ry-- Lietuvių Fonduf'bei 
to iki 4 vai. vakaro, o šešta
dienį iki 3:30 vai. vakaro.

Praeita ketvirtadieni skau-
tės židinietės surengė ir jau
kų parodos oficialu atidarv-: valandą visada išliks mūsų 
mą, kuriame nebuvo prakal- atminime.
bu. bet lankytojai buvo pa-j .. . . _ .
vaišinti vynu ir lengvu už-1 Marija Kalvaitienė ir 
kandžiu. sūnus Algis su šeima

Paskutinė * modernuos alyva šildymo naujiena

jausmai skaudžia liūdesio 1 FORTŪNA FUEL Co.
Al y va šildymo specialistai 

470 .Adams Street. (įuincv. Mass. 02169 
Alyvos burnerio : tai•; imas ištisas 24 vai. per dieną

Skambinti telefonu: 436-1204

rTSSKra

Bostone Hynes auditorijoje (greta Prudential) nuo lapkričio 13 iki 21 d. bus tarptautinė automo
biliu paroda. Joje bus daugiau kaip 400 vietos ir užsienio automobiliu. Atidaryta kasdien nuo 1 iki 
11 vai. vakaro. Kas nors iš lankytoju laimės net naują automobilį. Kairėje 1901 m. automobilis, 
dešinėje — vienas iš daugelio šiandieninių, pasižv minčių įvairiais patogumais.

i

609 nauji advokatai Serga I

Birželio mėnesį 930 bai
gusių teisių mokslus laikė rytos Birutei Bačanskienei j 
egzaminus advokato plakti- ir Justinai Dubauskienei.1 
kos teisei gauti. Egzaminų Pirmoji dar tebeguli Quincy 

kuria- ^uomen.vs paskelbti tik da- ligoninėje, antroji jau grižo 
bar. Jie rodo, kad egzaminus namo.
išlaikė 545 vvrai ir 64 mote- _
rys, iš viso 609. Vyrų tarpe Ba'fo Av,riaus l,irm- 
vienas vra aklas.' Moterų nas. Mųęraskų«, po „sunktos 
tarpe vi'a 3 našlės su 13 vaš
ku. ’ -.U.

visiems Imkime greičiau
delįs. o ypač tais liaudiškais! Ma]oim žvmėti kad ad_ pasveikti.
dades kuriniais, kūne la- k įminus išlaikiu-
blausiai budingi tik musu . - . &6 , siuju tarpe vra ir Nijolesvarbu: - i ~

Sunkios operacijos parta-
Parduodu vieną akerį žemės 

i su sodu, 3 namais penkioms šei- 
j moms gyventi ir garažu. Nuo
mos per mėnesį gaunama $500. 
Noriu, kad nupirktų lietuvis. 

Paul Kraus
8050 NW 13 ('ourt,

*+*+#***»*#**+«***

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50
t su lankstomas) 
(sieninis).

ir už $o.50

&FUEL CHIEF1 Oil Heating Eųuipment r

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė- 

sime?

D. Poška

oAVAITRAšTIS

Nepriklausoma

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

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 

Adresas:
7722 George Street, LaSalle-Montreal. G90, Quebec, CANADA

Miami. Ela. 33117.
4 >,

TP
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

tautai. Todėl labai 
gerai pažinti specifiškai lie-į Makaitytė - Šležienė, bet a 
tuviškus liaudies meno bruo
žus.

Mes buvome prasižioję 
dar daug ko paklausti šitą 
gyvsidabrinį dailininką, pa
vyzdžiui, — kaip, kada iri 
kur jis surado tokį tobulą! 
lietuvių liaudies meno kūri
nį — savo gyveninio draugę 
dail. Anastaziją, bet kažko
kie kiti interesantai nusistū-

Svarbiu reikalu ieškomas Pra
nas Petkus. Jį patį arba kas a- 

pie ją parašysime plačiau ki- P>e jį ką žino prašome pranešti 
ta karta. ’ , Keleivio administracijai.

, , .. mė mūsų Tamošaitį į kitą
oks galerijos galą, užmezgė suj

juo visai kitų temų pokalbi, 
ir aplink jį visas būrelis cho
ru kikeno. Tada prisiminė
me. kad šis dailininkas yra 
ir neišsemiama negirdėtų , 

. anekdotu enciklopedija ar,! 
nas yra vienas is seniausių Iiaudiškai tariant. - maras!' 
Europoje, nes kitos to kon

— Aplamai, 
žvilgsnis į lietuvių sodiečių 
kūrybą? — visų reporterių 
išmoktu klausimu kalbiname 
A. Tamošaitį.

— Lietuvių liaudies me-

tinento šalys žymiai ank 
čiau priėmė krikščionybę iri

protėvių linksmo žodinio 
kraičio skrynelė.

Bet mes Antana ir Anas-
Įgijo bendrų bruo-( taz]-ją Tamošaičius sutiksi- 

zų. Taip pat ten labiau įsau-, me dar KuItūrinian,e subat.
go pramone užslopindama j vak lapkričio 13 d. 
sodiečių rankų dirbinius. [
Lietuva bemaž iki 20-tojo j A.V.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 

i. x. Kaina $599,00 ,I • >.'! > >• i »•r • i. r • „
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Norintieji su šia grupe keliauti prašomi kreiptis j

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadway * - i < v.
South Boston. Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

h

RADIJO PROGRAMA
»t .t

Seniausia Lietu vių Iiadiji 
Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties VVLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 ik. J :30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, da: 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuve. 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
naa ir Keloivjg

i

NENI'SIMTNKHE!

Galima pagelbėti sergantiems 
reumatu, ranku ar kojų skaus
mais. nutirpimu, jaučiant nuo-

; vargi.
REE-l EEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. I/tikrinam pa- 
sėkmes. arba grąžiname pinigus.

Siuskite gausite vaistus
su nurodymais.

ROYAL RKOPI C1S
North Sta.. I’.O. Bot 9112 

Newark, NJ. 07105

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizaciit — 
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 milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis Čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.06.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus

■v 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.

ŠIA—AKCIDENTALŽ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

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

* I
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Vietines žinios Ž
Bostono rinkimu rezultatai Pirmosios aukos Baltui

Dabartinis majoras Kevin 
White vėl perrinktas 4 me
tams. Už jį paduota 113,119
balsu, o už jo varžovę Louise 
Day Hicks — 70.226. Tokio 
pralaimėjimo Hicks tikrai 
nesitikėjo.

I miesto tarybą pagal bal
sų daugumą išrinkti: Aloak- 
ley (92,640), Ianella. Pie-
monte. O’Neil, Kerrigan, 
O’Leary, DiCara, McDo- 
nough ir Tierney (60,046).
Iš jų 5 buvo ir paskutinės ta- ■ 
rybos nariai. Pažymėtina, 
kad pirmą kartą išrinktas
DiCara yra baigęs Harvar-'
do universitetą ir tėra tik 22 ».metų amžiaus.

I mokyklų tarybą išrinkti:: 
Therney (91.056), Kerri
gan, Ellison, Henningen ir
McDonough (63,295). Iš jų 
3 buvo ir paskutinėje mo
kyklų taiyboje.

Po $25 aukojo E. Mano
maitis ir J. ir A. Starinskai.

Po $20 — J. Mikalauskas 
ir M. ir J. Jurėnai. *A. Mažiulis — $15.

Po $10 — I. Sirutaviėie- 
nė. J. Čereška. J. Dabrila, H. 
ir M. Gineičiai, A. Girnius, 
V. Izbickas, P. Juozapaitie- 
nė, V. Kubilius. A. Škudzins- i 
kas, E. ir J. Valiukoniai ir O. 
ir A. Andriulioniai.

Po $5 — J. Babravičius,! 
S. Minkus ir E. Zaleckas.

V. Bajerčius — $2.
!

Nepriima siuntinių Europon
i

Bostono pašto viršininkas' 
praneša, kad dėl Atlanto 
pakraščio uostų laivų krovė
ju streiko nebus priimami 
kalėdiniai siuntiniai zū- 
i Europą ir Pietų Ameriką. 
Kalėdiniai sveikinimai pri- 
mami iki lapkričio 17 d.

Visa tai neliečia siuntinių 
ir laiškų, siunčiamų oro paš
tu.

NEUŽMIKIME VARGE 

ESANČIŲ TAUTIEČIŲ!

šį sekmadienį, lapkričio 
14 d. 3 vai. popiet So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos
III aukšto salėje bus Balfo 
skyriaus metinis banketas. 
Jo meninę programą atliks
solistė Violeta Čižauskaitė- 
Balčiūnienė. Solistei akom
ponuos komp. Jeronimas 
Kačinskas.

Po programos šokiams 
gros Worcesterio studentų 
orkestras.

Bostono ir apylinkės lie
tuviai maloniai kviečiami
bankete gausiai dalyvauti ir 
aukomis paremti vargstan
čius lietuvius.

Mes, Amerikoje gyvenan
tieji, esame geriau prasisie
kę, todėl į mūs ir yra at
kreiptos vargstančiųjų akys.
Nėapvilkime jų! Ištieskime 
jiems savo dosnią ranką.
Tai geriausia padaryti viso
keriopai remiant Balfą.

Bankete laukia jūsų ir jū
sų aukos —

Balfo skyrius valdyba

Likai išvyko į Floridą

Adelė ir Povilas Likai il
gus metus So. Bostone turė
jo drabužių krautuvę. Prieš 
kelerius metus jie ją parda
vė ir apsigyveno Roslindale 
pasiuvo svaini, žinomą U.-.4 
gametį So. Bostono fotogra- į 
fą Jurgį Stuką. Pagaliau jie Į 
nutarė savo amžiaus rudens 
dienas praleisti šiltoj Flori- j 
dojAIr taip Povilas, nusipir-' 
kęs naują Fordo automobi-Į 
Ii, kartu su Stuko sūnumi 
Kazimieru apleido Bostoną, 
o Adelė išskrido lėktuvu.

Linkime Likams laimin
gai gyventi šiltoje Floridoje 
ir bent laiškais lankyti juos 
gerbiančius bostoniškius.

Gailimės, ypatingai dr. 
Antanas Kapočius, netekę, 
mielų bičiulių, nors Bostono j 
vandenų žuvvs tikrai džiau-1 
giasi. kad vienas jų didelis 
priešas jų nebegaudys.

Feliksas Zaleckas

Darbininkų draugija rinko 

valdybą

Lietuvių darbininkų d-jos 
kuopa lapkričio 7 d. susirin
kime nutarė palikti kitiems 
metams dabartinę valdybą: 
pirm. V. Jackūną, vicepirm. 
C. Janeliūnienė, sekr. N. Jo- 
nušką ir ižd. K. Markelionį.

KAS BUS S. KUDIRKOS J. J. MOAKLEY PADĖKA Sveikina O. Jacksonienęf I
MINĖJIME?

Kaip jau buvo skelbta, Si
mo Kudirkos išdavimo me-! 
tinių paminėjimas yra jun-' 
giamas su kariu.omenės at-į
kūrimo sukakties šven^-^u- 
Bostone bus švenčiama' lap
kričio 21 d. So. Bostono Lie-: 
tuvių Piliečių draugijos III 
aukšto salėje. Čia Simui Ku
dirkai prisiminti yra stato-' 
mas montažas „Vaidila Va-i

Marija J. Weed sveikina 
savo motiną Oną Jacksonie- 
nę, gyvenančią 54 Dunne 
Avė., Coilinsville, Conn., 
lapkričio 15 d. švenčiančią 
savo amžiaus 85 metų su
kaktį.

Prie to sveikinimo ir Ke
leivis jungia savo nuošir
džius linkėjimus savo ilga
metei skaitytojai.

... . • 1 .. - • • Dvi suaugusios motervs ieškoliūnas prie uzgęsusio svytu-j Nuoširdžiai dėkoju visiems.
rio“. Jį atlieka Dramos sam- kurie už mane balsavo ar ki- 3 kambariu ir vonios buto I ar II 
būrio nariai Janina ir Gedi-'taip padėjo mane išrinkti į au^te So bostone

. , • •• • 17 , 1 Bostono miesto tarybą,minas Ambraziejai, Kazys ?
Barūnas, Gytis Gavelis, Fe-' John Joseph Moakley 
Uksas Kontautas ir Jonas;
Valiukonis.

Prašoma pranešti Keleivio 

administracijai.

Šviesos ir garsų efektai 
Romo Šležo. Montažą pa
rengė ir režisuoja Jurgis 
Jašinskas.

r

Be to, solistai Stasys Lie- ; 
pas ir Benediktas Povilavi- j 
čius atliks S. Kudirkos pa-1 į 
minėjimui skirtą Sparafucile'
ir Rigoletto dueto bei mono
logo sceną iš G. Verdi ope
ros „Rigoletto“.

i
U

Minėjimo pradžia 3 vai. į 
Po pietų.

"AKVARIUMAS - PETORAMA BROADVVAY“

654 E. Broadway, So. Boston, Mass., te!. 269-9842

Žemomis kainomis, mokant dalimis, galima įsigyti pran
cūzu, škotu, vokiečiu aviganių ir kitų veislių šuniukų. 
Kačių, jūrų kiaulyčių ir kitų naminių žvėrelių. Tropikų 
ir kitokių žuvelių. Paukščių: papūgų, kanarėlių ir kt. 
ir jiems maisto, narvelių, žuvims laikyti indų ir gyviams 
visokių papuošalų. Be to, iš katalogo galima užsisakyti 
šunis ir kt.

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

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Miibury St

WORCESTER, MASS. 

Tel. SVV 8-2868

yra yienn.ii.cie oficiali j»Un- 
ga Worcestery, kuri siaučia 
siuntinius tiesiog is VVorces- 
teno j Lietu vą 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 kūmomis.

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Dono var* 
Dr. J. Pašokami*

■ 1 P 15 D I N I S
OPTOMETRISTAS

5 Valandos:
V nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak
S Trečiadieniais neDriimama f

44? BROADVVAY 
- South Boston, Mass

f

Ketvirtis & Co.
—jLVVELERS—

Laik rodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
taisomo laikrodžiu* '' 

* žiedu*, papuošalu*

‘ BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

379 W-

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

H The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

182 s W. Broadivay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6C20

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL vM išskyrus šventadienius ir sek*.

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;

I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

• £. Milton, 31ass.
Atlieku visu* pataisyme, remon
to ir projekta' imo darbus iš lau 
ko ir viduje, gyvenamų namų ii 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vaicaro.

Telefonas: 698-8675

t

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. 
Newton Centre, Mass. 02159

Tel. 332-2645

*'» <> «>
i: «.

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Pastų noSvūHciame.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd\
I (RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST#
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
'Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

a##****^*####**«*a**e#*#########«*> ♦#*#<#<**###*#*#***»###**####♦*###♦###♦#*****#***#**#*##♦#***#♦**#**#*

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielines gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že-

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-

momis kainomis. Be to, siunčia- ’ mintomis kainomis, 
me maistą, pinigus ir galite už- Galima užsisakyti rublių
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti

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

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

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

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 i 

Tel. 268-0068

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

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 indėlius moka

51®
51%
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i Trans-Atlantic TraveI 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-Atlantie TraveI Service. Čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. 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 bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

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

Globė Parcel Service, Ine.M

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

J’odarogifts Ine. skyrių 
{Bostone

< ► 
::

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje, 

k Lipdau popierius ir taisau 
£ viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mam.

TeL CO 5-5854

1
Flood Square DRAUDIMO AGENTŪRA
tl ar d įvare Co. Atlieka įvairių rūšių

Savininku N. J. ALEKNA draudimus

J Į
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. » Kreiptis senu adresu:

:l
«t

TELEFONAS AN 8-4148 
B*njanir> Moore Dažai BRONIS KONTRIM

PoDieroa Sienom* 598 Broadway
Stiklas Lanram*

Visokį* reikmenys narnama So. Boston, Mass. 02127
1 Reikmenys plnmberiam* 

vienKe jra’ežie* daiktai
Tel. AN 8-1761

Darbo vaikiuos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis




