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67-TIEJI METAI

Amerikos Liet. Tarybos 
suvažiavimas Chicagoje

v4*Lapkričio 13-14 dienomis 
Chicagoje įvyko Amerikos
Lietuvių Tarybos 3i-masis The Herald-Traveler
suvažiavimas, kuriame da- .
lyvavo apie 50 asmenų. paminėįO S. Kudirką j• 1 . K. . . ,

Finansinę apyskaitą pra- Bostone leidžiamas The i 
nešus, paaiškėjo, kad per Herald-Trav eiei (.iema>ti>| 
metus būta $58.963 pajamų sekmadienio (lapkričio 21) 
ir išlaidų $68,217. Skirtumas laidoje pa>k\iė du puslapiu 
paimtas iš praėjusiu metu Simo Kudnkos u ag 
atsargos. ‘ ‘ priminti.

Tarp Įvairių klausimų bu- Drew F. Steis straipsnis J
vo ir opus santykių su LB Pavadintas "Išdavimas, su-,
klausimas. Suvažiavimas xisa tautJ. ' '
pritarė valdybos linijai ieš- yai,lnt?s Pa !?s Sln’° .Kud!1'-
koti susitarimo bendram kos- adnį Elhs> £#t.?b° U‘'’ 
darbui. , smmko Brown. V igilant ka-

• pitono Eustis, jo padėjėjo
Altos pirm. dr. K. Bobe- pakoS .ir.abie,«. (svietų ir 

lis tarp kitko pranešė, kad amerikiečiui laivų nuoiiau-, 
yra paruošta peticija, kurią komis. Tekste smulkiausiai' 
norima su tūkstančiais pa- atpasakojama visa S. Kudir. i 
rašų Įteikti prez. Nixonui.,kos išdavimo istorija, pri-j 
prieš jam išvykstant Į Mask-. minta, kad jis nuteistas 101 
vą.

EKSTRA PRANEŠIMAS

Jau pradėjus spausdinti 
laikraštį, gauta liūdna žinia, 
kad pirmadien*, lapkričio 
22 d. 5:15 vai. pcpiet šir- 

' dies smūgio ištiktas staigiai 
mirė visų bostoniečių mie
las bičiulis ANTANAS 
VILĖNlSKlS. Velionis bus 
pašarvotas antradienį vaka- 

, re J. Lubino laidotuvių na- 
muose. Laidojamas ketvir-

AFL-CIO šaltai sutiko 
prezidentą Nixoną

Prezidentui atvykus j unijų konvenciją, nebuvo su

grotas etiketinis ”HaiI to the Chief“ maršas, ir delegatai 

juokėsi, kaip buvo aiškinamos naujosios ekonominės po

litikos gairės. Unijų atstovai nebalsuos Algų komisijoje.

Vos tik prasidėjus prez. mis sutartimis pakelto atly-
tadienį Forest Hills kapi- Nixono naujosios ekonomi- ginimo už praeiti nuo susi- 

i nės politikos antrajai fazei tarimo dienos, unijų atsto- 
po vadinamojo ”užšaldy- vai užprotestavo. Jie susilai-

ir ė žymus sovietų
snipas

Lapkričio 15 d. Maskvoje

i mo“, kaip ir galima buvo 
I spėti, tuoj pat kilo ir eilė ne-1 
■sutarimų specialiai jsteigto- 
! se ekonominiam gyvenimui 
reguliuoti komisijose. Mat 
tų komisijų sąstatas

kė nuo bendradarbiavimo 
šioje komisijoje, ir klausi
mas buvo pateiktas svarsty
ti AFL-CIO konvencijoje, 
vykstančioje Bal Harbour, 
Floridoje.

nnre Rudolfas Abelis, vienas gana
.......................... . , ; . T misrus: jose vra darbininku.
is įžymiųjų sov.etų šnipų. Į.darbdavj <suomenės h, cijai referavo prez. Meanv. 
Amerika jis atvyko iš Kana- į , , i - • * * , • i, mio • -• -i - ,n---dar valdžios atstovu, kuriudos 1948 m. ir čia iki 195/• interegai gana skjrtingi, tad) Konvencija, kurioje daly-
m. \a( o\ayo sov u ų sni . gUĮa,.jmas SUnkiai imano-į vavo alae 2.000 darbininkų
pams. Žinoma, čia jis New 
1 J mas.

Čia visa reikalą konven-

Tai Latvijos nepriklausomybės laikais sostinėje Rygo
je pastatytas Laisvės paminklas. Lapkričio 18 d. laisvaja- 

nepri-

metų kalėti ir konfiskuotas 
jo turtas, kad Lietuvos at-

Suvažiavime buvo pakeis-'stovvbė Washingtone netu-, me pasaulyje gyvenantieji latviai minėjo Latvijo 
tas statutas taip, kad Į vai-į rį žinių, kame dabar Kudir.J klausomvbė 
dybą įeitų po du atstovu ide.į ka yra ir koks jo
ologinių grupių ir po vieną' stovis 
kitų organizacijų.

sveikato mas okupuotoje Latvijoje šiandien yra griežtai draudžia
mas, nes Latvija dabar neša sunkų rusiškosios komunis
tinės priespaudos jungą, tyliai ir kantriai laukdama pro- 

Valdybo'je paliko beveiki Ellis dėl to turėjo išeiti i ' J° nueikiatvti.
visi iki šiol buvę atstovai: pensiją (SI,770 per mėne-j šiandien Latvijoje latviu jau beliko tik 56.8', (Nepri 
Katalikų federacijos — dr.
K. Bobelis ir K. Kleiza, so
cialdemokratų — dr. J. Va
laitis ir J. Skorupskas, San

ien3. stovis.

Priminta ir tai, kad adm.'

daros — J Zuris ir M. Vai- 
dyla (ji pavaduoja dr. K. 
Šidlauskas), tautininkų — 
T. Blinstrubas ir V. Mažei
ka, katalikų susivienijimo— 
dr. V. Šimaitis. SLA — P. 
Dargis, katalikių moterų — 
E. Vilimaitė.

Lietuvos Vyčiai. Šviesa- 
Santara ir Studentų sąjun
ga savo atstovus paskirs vė
liau.

Suvažiavimui vadovavo P. 
Dargis, T. Blinstrubas, dr. 
K. Šidlauskas, K. Kleiza ir 
d r. J. Valaitis.

i atstovų, protestuodami prieš 
j komisijos ir vyriausybės nu- 

Pirmas nesutarimas kilo' matomą toki atlyginimų su
rinko vaidmenį, bet paga-! Atlyginimų komisijoje, ku-j varžymą, nutarė, kad unijų 
liau jo asmuo ir veikla buvo 1 'ies posėdžiuose pradžioje; atstovai turi atsisakyti bal- 
išaiškinta, jis buvo suimtas! dar dalyvavo AFL-CIO uni- suoti Atlyginimų komisijoje 
ir nuteistas 30 metu. kalėti, jos 1>rrai(tentas George Mea.

vinėmis sutartimis iškovoti 
atlyginimai turi būti moka
mi ir už praeitą laiką. Nors 
unijų atstovai komisijoje 
dar pasiliks, bet jie nebal
suos. ar balsuos tik tada, jei 
būtų daromas koks nutari
mas, priešingas darbininkų 
interesams.

Yorke gyven okita pavarde, 
vaidino fotografo bei daili--

_ _ _ . 1 1 • T " * • 1 J * I *1 ' C4 O VI V— vz i "tg V- X V v*
pasKelbimo o3 metų sukakti. Jos paminėji- Į 1962 m. jis buvo iškeistas Į i nv §jai komisijai nutarus• T x • • • * • J C • *x • J 1 * • i _ _ • 1 • _ * •_ 1 _ 1 —   ** Jamerikiečių lakūną Povvers. 

kurio lėktuvą sovietai buvo 
pašovę ir lakūną nuteisę il
gus metus kalėti.

Koks Abelis buvo šnipas, 
aiškėja iš JAV Centrinės!

10 prieš 5 balsus nemokėti 
darbininkams dar prieš al
gų užšaldymą kolektyvinė-

si), taip pat ir Brovn ($ j klausomybės laikais buvo 75.5%), vien rasų. neskaitant t 
1,539 per mėnesi), o Eustis, slavų, Latvijoje jau yra beveik trečdalis gyventojų • žvalgybos (CIA) ano meto 
perkeltas Į kitą vietą jau ne (29.8* < ), o Rvgoj latviu — mažuma, taip pat ir Daugpily, viršininko Dulles pareiski- 
kapitono pareigoms. * '

Autorius rašo. kad, nors 
išdavimo istorija gerai ži
noma, bet ją verta pakarto- j__________________ „ „
t i nes ioje išrys kč j h visa ei

Mes nuoširdžiausiai linkime latviams ištverti ir sulaukti 
laisvos, demokratinės Latvijos.

Lai dzivo briva Latvija!

Angliakasių algas
patvirtino

Atlyginimų komisija pa
roje“. Todėl dėl Abelio nu- tvirtino angliakasių iškovotą
teisimo nemažai ašarų išlie- iš darbdavių atlyginimo pa

kėlimą net 15.8%.

mo:
rėti

”Aš norėčiau dabar tu- 
tokius 3-4 vyrus Mask-

Sovietai bijo teroro
ir nuo jo saugotojų

Sovietų atstovai Nevv Yor
ke skundžiasi, kad jie nėra

. . . .. - , n i apsaugoti nuo visokiu krimi-kylx>s numstra. Stan, ,u 10 na]i?tų teiwfetų užpuo)j.

mų. kad jų ambasada buvu-

lė didelių klaidų, kurios, iki i 
tol buvo tikima, negali būti 
padarytos.

Toks minėto laikraščio, _ . . ......
iniciatvva padarytas mostas i Jungtinėse Tautose pirmą Kainų komisija leido pa 
vertas visų mūsų dėmesio ir Į kartą jau griežtai prašneko
padėkos pareiškimo auto-i raudonosios Kinijos atsto- 
riui ir redakcijai.

* JAV nevykdo J. Tautų nu
tarimo boikotuoti Rodeziją 
ir iš jos perka chromą 

Komunistinės Kinijos at-

I Maskvą išvyko JAV pre-. .

palydovu, kur tarsis su so

vietų vyriausybe prekybos si žydu net apšaudyta.
praplėtimo reikalu. Iki šiol Į Bet aiškėja, kad jie lygiai
prekyba tarp šių kraštų šie-i biJ° ir siŪlomos aPSa»gOS. 

kė tik 200 mil. dol. Optimis- Sovietų atstovams buvo 
pasiūlyta pastatyti policijos 

to
tai pranašauja, kad tą skai
čių iki 1975 metų būsią ga- sargybą net ant jų namo 
Įima pakelti iki 5 bilionų
nors valstybės departamen , ....... ,. j -• . į rodo. ne prisibijo, kad ame.!tas rodo mažiau optimizmo. j i j

JAV-bių lėktuvai Antro- 
ja pasaulinio karo metu nu
metė 2 mil. tonų bombų, Ko. 
rėjos kare 1 mil. tonų, o li
gi šiol Vietnamo karo metu 
net 6.2 milionų tonų.

ri kiečiui pro stogą nenuklau- 
svth.-'feą jie 'viduj tariasi ir 
planuoja.

Tai j) padėčiai užsiaštri
nus, prez. Nbconas pasiryžo 
pats atsilankyti šiame unijų 
suvažiavime, tikėdamasis 
atitinkamai paveikti dele
gatus ir patraukti uniją Į to
limesni bendraadarbiavimą 
minėtoje komisijoje. Deja. 
jis čia buvo sutiktas gana 
šaltai, net Įžeidžiančiai, nors 
ir bandė organizuotą darbi
ninkiją eirti. Negalėdamas 
konvencijos Įtikinti, prezi- 

i dentas Nixonas savo kalbos 
gale pareiškė, kad jis ir to
liau. net be darbo unijų pa
ramos, vykdysiąs savo eko- 
nominę jirogramą, nes jo. 
kaij) prezidento, pareiga e- 
santi daryti tai. kas yra ge
riausia visiems Amerikos 
gyventojams.

Kai prez. Nixonas išvyko, 
konvencija, nebodama 5.5% 
algų pakėlimo apribojimo, 
nutarė AFL-CIO preziden
tui Meanv pakelti algą net 
20,000 doleriu, tai reiškia— 
mokėti iam $90,000 per me
tus (28.5'< daugiau).

Pakistanas skelbia, kad: Tuo tarpu spaudoje apta- 
pasirvzęs kariauti. Tokia e- — :' -s ; ,ncJijos pasieny jau prašidė. į riamas prez Nixono ižeidi-

kart* sąnti Alacho valia, ir tikt sPa]'nas konferencijoj statei Ję jiciejio masto in.J mo faktas, manoma, kad
ginklu būsią galima gražin-1 tok'lu? reI a aumus. _ 'unemi dij-a p|ačiu frontu apšaudan-| jam. žinant priešiška
ti tautos garbę ir prarastas * • ' 1 , ti Pakistano teritoriją, ir yra

1 daug užmuštų. Indijos vy-

Kiniečiai prašneko , Leido pakelti
t

J. Tautose prieš JAV į kainas

kelti American Motors kom
panijos automobilių kainas

jo ir mūsiškai komunistai

Detroite susirenka 
1 Vliko seimas

Fordas prašo leisti pakei. 
ti 2rt , O Chrysler — 5.9%.]

Egiptas grasina

Daug ir kitų didžiųjų 
stovas savo kalboje stipriai bendrovių prašo leisti pakel- 
remė Afrikos ir Azijos tau- sav0 gaminių kainas, 
tų reikalavimą, kad boikota-
vimo nutarimas būtų visų 
vykdomas, ir ta proga nu-.
keikė amerikiečių "imperia- pradėti karą 
listinę ir savanaudišką po
litiką“. 1 Egipto prezidentas Sadat, ’

Dabar laukiama, kain ki- lankydamas prie Suezo sto- 
niečiai prašneks, kai ‘teks vinčius priekinius kanuome. 
susidurti su sovietų politikos nės dalinius, pareiškė, kad 
priešingumais. ■ jau nebėra jokios vilties tai-

_ kiu būdu išspręsti arabų ir
’ ’ žydų ginčo ii

Lapkričio 16 d. Japonijos 
' imperatorius

teritorijas.

I Kinija išsprogdino atomi
nį užtaisą, kuris, spėjama

Gruodžio 4 d. 10 vai. ryto 
Lietuvių namuose Detroite 
susirenka Viriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto sei
mas. Jame, be organizaci
niu klausimu, dar bus svars-
tomi ir tokie: Dabartinis lie
tuvių pasipriešinimas sovie
tinei okupacijai ir jo reikš
mė Lietuvos suverenumui at- 
statvti. Lietuvos laisvės by
la dabartinėje tarptautinėje 
politikoje, Lietuvos vadavi
mo pastangų derinimas ir 
plėtimas.

Prieš tokį pakėlimą bal
savo visuomeninių organi
zacijų atstovai. Mat, nusta
tyta atlyginimus kelti ne 
daugiau kaip 5.5' I. Anglia
kasiams padaryta išimtis, 
nes jų ligšioliniai atlygini
mai buvo permaži.

Japonai protestuoja
dėl Okinaivos

Japonijos sostinėj buvo di
delė demonstracija prieš O- 
kinawos sutarti, kuri sudaly
ta tarp JAV ir Japonijos.

Brandt nesuvaldo 
kairiojo sparno

Bonnoje Įvyko socialde
mokratų konferencija kitais! 

Egiptas yra'metais Įvyksiančių rinkimų j 
programai aptarti. Kairysis;

valia, ir

Ta sutartimi Okinawos 
sala grąžinama Japonijai, 
bet joje vistiek pasilieka A- 
merikos kariuomenės bazė. 

j Japonai bijo, kad ten nebū- 
; tų laikomi JAV atominiai 
ginklai.

pirmą
priėmė korespondentus ir 
atsakinėjo į jų klausimus.
Buvo priimti korespondentai 
tik tų kraštų, kuriuos impe-
ratorius neseniai aplankė. 1 gjs Jo pa,ūkimas sukėlė 

* * * 1 Izraelyje aliarmą, ir Goldą
Los Angeles majoras de- Meier dar primygtiniau pra.galėjęs būti apie 20.000 to- 

i nų dinamito stiprumo. Tokio mokratas Sam Yorty pasi- šo JAV-bes skubiai parduo- 
Sovietų misiją prie JT da- galingumo bomba buvo nu- skelbė kandidatuosiąs į JAV ti Izraeliui naujausių kovos

bar saugo 57 policininkai. mesta I Hirošima. j prezidentus. 'lėktuvu.
1 - * j i "

Į
kad • riausybė tas žinias dar paBuvo reikalaujama,

Brandtas vykdytų visus par. 
tijos nutarimus, bet šis atsa-1 • * »
kė. kad jis esąs išrinktas vi- Amerikoje yra 100,000 
sų gyventojų, todėl negalįs milionierių. jų tarpe apie 
vykdyti tik vienos partijos Tokių turtuolių skaičius kas- 
reikalavimu. met dar gerokai paauga.

neigia.

I

s nuo
taikas. visai nereikėjo i tą 
konvencija vykti.

Dabar belieka laukti, ko
kie bus šio nesutarimo pada
riniai: ar bus nusileista uni
jų reikalavimams, ar ekono. 
minio plano antroji dalis 
vykdoma be unijų bendra
darbiavimo.
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Herojai ir mes
Simo Kudirkos tragedijos 
metinių minėjimo kalbose 
mes vėl girdėjome daug se
nos ir vertos dėmesio išmin
ties. Mes pakartojome, jog 
tautai reikia herojų, nes jie 
savo nuostabiais žygiais ke
lia tautos garbę, didina jos 
pasaulini garsą ir žadina pa
skirų tautiečių dvasią. Hero
jai — tarsi švyturiai, kurie 
mums rodo kelią i tautos 
laisvę ir paskiro asmens to
bulybę. Herojai — jaunajai 
kaitai patraukliausi pavyz
džiai. pagal kuriuos turi formuotis ateities žmogus. Jie 
yra neužmirštami gyvųjų ir istorijos. Girdėjome ir (lai 
daugiau ir žymiai daugiau.

Tokios reikšmės ir tokio poveikio visada turėtų būti 
mums ir šviesaus atminimo Simas Kudirka.

Bet. deja. ypač išeivių bendruomenės atžvilgiu, yra 
ir kita tiesos pusė, mus žymiai mažiau paguodžianti, kuri 
herojų akivaizdoje kartais labai ryškiai rodo mūsų pačių 
apverktiną menkumą. Vieno herojaus drąsa išryškina mū
sų tūkstantinės minios lepšiškumą, vieno tėvynės meilė— j 
mūsų tautinio jausmo nublėsimą. vieno pasiaukojimas — 
visų egoizmą.

Tikrovė rodo, kad mums daug lengviau savo herojų 
tik nieko nekainuojančiais žodžiais pagerbti, negu Įsisa
vinti jo pavyzdi — jo vis; > skaisčiąsias dorybes. Pridėki
me dar, kad ir mūsų herca« atminimas yra gana trumpas.
Kiek šiandien susirenka i tautinių herojų Dariaus ir Gi
rėno paminėjimą? Tik mažytis būrelis prie svetimų vai-„ 
katu apterlioto ir užkampy pasilikusio jų paminklo. Ir I 
smeigiasi mintis, ar nesulauks tokio pat mūsų "atminimo“ Į 
ii Simas Kudirka, jeigu jo dar anksčiau neužmiršime?

0 mes norime, net labai norime, kad mūsų herojai 
būtinai kentėtų kalėjimuose ir mirtų. Kentėtų ir mirtų ' 
sensacingai, nes tik tada jie daro miniai Įspūdi. Bet mes 
patys kentėjimų bijome, o tuo labiau mirties. Mes ven
giame ir didesnių pastangų reikalingo darbo, ir aukos, ir 
visų kitų apsunkinimų tėvynės -ar kultūros labui.

Be to, mes gana dažnai pritariame ir žinomam ame
rikiečių rašytojo Finley P. Dunne patarimui: "Jeigu sta
tote savo herojui sutikti garbės vartus, nepamirškite iš 
anksto palikti ir plytgalių, kurtuos minia galėtų i ji, pro 
tuos vartus žengianti, mėtyti.“ ;

Taip, ir plytgaliai mums reikalingi, nes jau ne vieną laišką, kuris buvo išspaus-:
savo tautos herojų jais esame apmėtė... dintas spalio 19 d. laidoje.

Kaikurie mūsų tautos atskalūnai jau ir i Simą Kudir- Ten tarp kitko rašoma:• * ,ka svaido akmenis.
į "Kai keli asmenys Cbica- 

| •.» v <1 gos lietuvių vardu paskelbė
Kiti T3SO. angliškoje spaudoje viešą

w melagystę prieš Chicagos
i arkivyskupą kardinolą J. P.!

GĖDINGAS LIETUVIŲ jos lietuvių parapijų klebo- įaį įaj pj jėmė kaip i
parfiškimas nab Amerikos Lietuvių Ro- viešai papildytą nusikalti-!

mos Katalikų Federacijos ma lietuvių vardu prieš ap- 
' P^rm^n^n^as’ Ateities Šen- šmeižtąjį ir prieš lietuviu vi- • S i t K, i drau8i« Chicagos skyriaus suomenį: Kinį laiką laukė

jau bu\ o panaik nūs . ; j pirmininkė, A. Brazis ir L. ; me tikėdamiesi kokio nors i 
zimiero lietuvių kapinėse į- Tm'i o-mnp 19^1 m i-L- - ? • i?10 ,noKhovAit liptiivišknmo ir Simutis" toji toiupe 1J. 1 m., z0fjzl0 is Lietuviu Bendruo-

bev eik v i. a lietu k ui o gegužės 28 dieną paskelbė'menės nes ir ios vardas ten 
lietuviškų laidojo tradici- SD%ug0« dienrįt£je pa-' C ' " J°S 'd'dai> te"'

a z y s B r a d u n a s

AR GIRDITE? y ‘

TAI BUVO PRIEŠ VIENERIUS METUS (

1970 m. lapkričio 23 d. iš sovietu žveju laivo i JAV pakrančių apsaugos laivą Vigilant nušoko 
lietuvis radistas Simas Kudirka ir prašė suteikti jam politinę globą, bet bukapročių JAV valdinin 
ku jis buvo prievarta grąžintas :ūsams komunis tams. Viso pasaulio lietuviai rengė prieš tai pro- 
testo 4$:nionstrąejjas. kurioje riah vak-ojĮ-. kitu tau tu laisvę branginantieji žmonės. Didžiulė de
monstracija buvo ir Bostone, čia yri kelios nuotraukos, kurios primena tų dienųjį vykius Batone.

Bostono demonstrantai lapkričio 2S d. nešt* per miestą šitokį karstą su užrašu: žmogaus tei
sės. adm. Kilis nužudytos“ ir ji sudegino, stebint 1.000 lietuviu ir kitų. J. Rentelio nuotrauka.

Šitoje J. Rentelio nuotraukoje matyti dalis plakatų, neštų protesto demonstracijoj.

K?

jų žymes, įskaitant ir pati 
kapinių vardą. Chicagos lie 
tuviai katalikai, susiorgani

reiškimą, kuriame tarp kit
ko sakoma: "Mes palaikome

. T „ t- x n ! Kardinolą ir kapinių vado- 
z.a\? 1 LB Komitetą Pašau-i i • pastangOse išlaikyti 
liečiu Teisėms Apsaugoti n . jr apSaUgOįj lietuvių ir kata

likų tradicijas.“i Šv. Kazimiero Kapinių 
Sklypų Savininkų Draugiją, 
ėmė kovoti dėl lietuviškumo 
lietuvių pinigais ir pastango
mis įsigytose kapinėse. Bu
vo masinių susirinkimų, bu
vo siunčiamos delegacijos, 
buvo prašoma ir maldauja
ma, buvo, pagaliau, ir net 
dvi protesto demonstracijos 
prie kardinolo rūmų. Šis tas 
iškovota, bet kova vis ir da
bar tebesitęsia. Sunku ir pa
tikėti. kad net ir po Vatika
no II Susisinkimo vyktų 
Bažnyčioje toks nesiskar 
mas su pasauliečiais, toKS 
tautinės tikinčiųjų bendruo
menės prašymų bei malda
vimų ignoravimas ir tokia 
autokratinė vyskupo valdžia 
turto ir nuosavybių, Įsigytų 
tautinės tikinčiųjų bendruo
menės pinigais, reikaluose.

Tačiau liūdniausia, kad 
prieš teisėtus tūkstančių 
Chicago slietuvių katalikų 
reikalavimus stojo ir maža 
grupelė mūsų tautiečių, ku
rių tarpe yra: vyskupas Vin
centas Brizgys. arkidiecezi-

{buvo painiojamas“, ir nesu
laukus, — "išsamiau pasita-! 
rus ir su generaliniu konsu-! 
lu, ir su lietuviais klebonais. J 
ir su liėttičiū' organizacijų 
žmonėmis, buvo sukviestas 
pasitarimas, kuriame buvo i 
priimtas mano ir kitų pasi-i 
rašytas pareiškimas". (Jis1 
buvo išspausdintas ir Kelei
vio n r. 24).

Vadinasi, vyskupas savo 
gėdingą elgesį nori prideng
ti ir generaliniu konsulu, ir 
klebonais, ir dar kažkokiais 
kažkokių lietuvių organiza
cijų valdybų žmonėmis.

Vigilant laivas, i kurį buvo nušokęs Simas įuidirka • 
ir po keliu valandų iš jo jėga grąžintas

. • ’<i<i -ffir. Jnini’

Išeina, kad ne tie tūkstan
čiai lietuvių, kurie jau kelin
ti metai stengiasi atkovoti 
lietuviškumą ir teises savo 
kapinėse, bet kardinolas Co
dy ir jo airtška kapinių va
dovybė nežinia su kuo tai 
grumiasi už lietuvių tradici
jas arkidiecezijos nusavin
tose kapinėse. Koks pasity
čiojimas ir koks prasilenki
mas su tiesa! Koks lietuvių 
savigarbos pažeminimas!

Ši faktą iškeliame kaip 
labai liūdną ir gėdingą lie
tuvių išeivijos gyvenime.

("Varpas“, Nr. 10)

VYSKUPAS VISAIP 

IŠSISUKINĖJA
’ žmonių jautriai pažeistus

"Varpo“ žurnalo straips-i jausmus dėl arkidiecezi- 
ni. kad Įvykis būtų dar aiš- jos nutautinimo politikos 
kesnis, norime papildyti ir per religiją, vyskupas išeina .
kita medžiaga, kurt rodo, jų dar labiau užgauti, viską vykęs birželio 14 d., apsvars- 
kaip vysKupas V. Brizgys nukreipdamas svetimiems ir viešai pasmerkė toki 
mėgina išsisukinėti ir sumė- pataikavimo linkme. [vyskupo ])iies sa\uosiu> nu-
tyti pėdas. kreiptą elgesį. Protesto susi-

"Gausus Chicagos lietuvių rinkime pasisakė visi: mažai
Jis "Darbininkui“ parašė visuomenės susirinkimas, i- žinomi eiliniai lietuviai

Į tą vysk. V. Brizgio laiš
ką tame pačiame "Darbinin-Į 
ke“ lapkričio 9 d. atsakė Al
gis A. Regis. L. Bendruome
nės komiteto pasauliečių tei-; i>akrand,-‘ sargybos I apygardos
sems apsaugoti piripininkąs,;į'/ldas adm* "ll,iam E ’*• ur,s 
Jis tarp kitko rašo: davė’ įsakymą Simą Kudirką

grąžinti sovietams. .Admirolui 
"Užuot užjautęs religingų vėliau buvo leista prieš laiką iš

eiti i pensiją.

Vigilant laivo kapitonas Ralph

Eustis. kuris leido rusams žiau- 

riai mušti Simą Kudirką ir dar 

davė laiveli ji surištą ir sumuš

tą nuvežti i sovietu laivą. Eustis 

vėliau buvo atleistas iš kapito

no pareigu ir paskirtas kitur ki

toms pareigoms.

krikščionys ir mūsų veiks
niams vadovaują didžiai nu
sipelnę asmenys. Spauda la
bai plačiai informavo visuo

Ar girdite, kaip laivo bortas dreba 

Nuo pulso plyštančios širdies —

Jie gyvą žmogų užkalė j grabą,
• •.

Spiovė j veidą laisves' ir mirties.

Pakrantėj sėdi grįžę sotūs liurbiai, 

Kalakutieną užsigerdami,

O ten gyvybę po lašelį siurbia 

Mūs kraujo broliui, nepalikdami

Jokios vilties, kai laivo bortas dunda 

Jau budelio žingsniu klaikiu...

Aš paimu nuo Simo lūpų skundą 

Ir jį priešmirtinį šaukiu!..

O milžiniškoji Laisvės statula 

Stovi kurčia ir akla?..

A. Regis primena kaiku- 
rių organizacijų tuo reikalu 
pasisakymus.

Chicagos sendraugių atei- (

V
k

J1

li b=

kardinolą Cody, ne tik pats 
veikia prieš lietuvių intere
sus, bet su savim tempia dar 
ir mažą būreli kitų pataikū
nų lietuvybės niekinimo

tininkų draugovė parašė, veiksme patalkininkauti, 
protestą ir prašė ji paskelb-.
ti "Drauge“, bet. šiam atsi-į šia proga mums prisime- 
sakius, jis buvo paskelbtas na kadaise uoliai Lietuvoje 
"Dirvoje“ liepos 21 d. Jamei vykdyta sulenkėjusios baž- 
rašoma, kad — "Chicagoje nytinės vadovybės lietuvių

nutautinimo akcija, padariu
si mūsų tautai milžinišku 

Šios sienos dėka hierarchija, nuostolių. Prisimena ir vėles- 
nepaiso savo tikinčiųjų ir j niais laikais išgarsėjęs lietu- 

. vykdo viską monarchine! vių nutautintojas Vilniaus 
į tvarka... ši tvarka trukdo nei arkivyskupas Jelbžikovskis. 
J tik parapijų lietuviškumui.! Negi vysk. V. Brizgys iš jo 
bet ir jų katalikiškumui.“ ■ ima pavyzdį? Juk negali bū- 

j i ti tragiškiau, kad moder-

Bažnyčioje glūdi siena tarp 
dvasiškijos ir tikinčiųjų.

Toliau rašte pasidžiaugia
ma ir kapinių sklypų savi- 

į ninku draugija, ir kad atsi
rado pasauliečių komitetas. 

, kad ryžtamasi Šv. Kazimie- 
; ro lietuvių kapinėse išlaiky- 
’ ti ir apsaugoti lietuvių ir ka
talikų tradicijas:

niais laikais laisvame kraš
te. kai visi tik ir kalbame 
apie lietuvybės išlaikymą, ta
lietuvybe neranda vietos net 
kapinėse...

"VILNIS“ NET IR PUSE 

LIEŽUVIO MELUOJA

. "Faktai mums rodo. kad "Vilnis“ lapkričio 13 d. 
: šios dvi organizacijos, o ne į pirmajame puslapy didelė- 
: kas kitas, šiuo reikalu atsto- mis raidėmis paskelbė savo 
; vauja tikinčiųjų lietuvių ka- straipsni, antrašte: "Apie 
į talikų balsą“. ; suvaržymus Kinijos diplo-

Lietuvių Bendruomenės i nes Valstija
matams keliauti po Jungti-

oficialus organas "Pasaulio 
Lietuvis“, kuri redaguoja 
neabejotinas katalikas St. 
Barzdukas, nr. 12/48 tarp 
kitko rašė:

Ilgokame straipsny verkš
lenama, kad Kinijos diplo
matai. kaip ir Sovietų S-gos 
diplomatai, nebegalės be 

Į leidimo išvažiuoti toliau, 
reikalus ener- kajp 25 mylias nuo New

Yorko vidųrmiesčio./ - * S *.3 ' t*-
Iš to, kas "Vilny“ parašy

tu n4tri&u, kodėl tokios 
griežtos taisyklės tik minė
tiems komunistiniams diplo
matams tetaikomos. "Vil
nies“ redaktoriai tai gerai 
žino. bet jie nenori, kad jų 
laikraščio skaitytojai žino
tu.

"Lietuvių 
gingai gina JAV LB Chica 
goš apygardos sudarytas 
Komitetas pasauliečių tei
sėms Šv. Kazimiero Lietuvių 
Radinėse saugoti“.

Kanadoje katalikų lei
džiamas laikraštis "Tėviškės 
Žiburiai“ rugpjūčio 5 d. ra
šė savo vedamajame:

"Chicagos lietuvių kovo
jančios grupės atveju reikia 
pasakyti, kad jie reikalauja 
teisėtu dalvku. Lietuviška 
institucija yra Įsteigta ne ai
riams ar anglams, bet lietu-

Teisybė yra'ta, kad Sovie
tų Sąjunga pirmoji uždrau
dė JAV diplomatams išva
žiuoti be leidimo toliau kaip 
25 mvlias nuo Maskvos. Tik

viam>. Jos įsteigimo pagiin.j tafja gu pavėlavimu to- 
das via netuvvbė kią pa^ tvarką JAV-bės pri

taikė ir sovietų diplomatam.Tokie yra pačių katalikų 
balsai. Prie jų galėtume pri- O kadangi Kinijoje dar di

desni suvaržymai svetimša- 
rie-

-i • •- 1 • TZ • cU ' dl £ V llldi eVClildėti dar ir jėzuito kunigų K. ... Tv. .. .T...
Trimako lietuvybę ginantį Ilams’tai ,r RlnlJai JAV 
žodį, paskelbtą Din oje gaji čia duoti kažinkokiu ne- 

ribotu laisvių.bii-želio 9 d.

Kitų lietuvių pasisakymai 
dėl vysk. V. Brizgio užimtos 
pozicijos Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinių reikalu yra dar 
griežtesni.

Neabejotinai aišku, kad

Bet "Vilniai“ žinoma, rū
pi pavaizduoti, kad tik ame
rikiečiai yra kalti.
seooeeeeeeodcoooeifiooaoaso

"Komunizmo me* negali
me pakęsti, ir mes jį geleži-

_ r______________ ____ vyskupas V. Brizgys, tiktai, ne ranka sutriuškinsime“,—
menę ir pati pasisakė veda- jam pačiam žinomais sume-!*ako Libijos diktatorius
maišiais* timais klaupdamasis prieš! Kbadafis.

f
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KAI BARO BAHl
TAM fiUOROB Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

DETROITO NAUJIENOS
4«JXI' •OP

Popiete rašytojui pagerbti
Detroito Lietuvių kultūros 1946-4$) metais, paskaita,! —visa i krūvų sudėjus, klau 

klubas, kelelių metų tarpe kurios pavadinimo, deja, ne- sytoją sužavi. Kai Santvaras 
surengęs ūkininkų ir moky- sužinojau, buvo akademinės j asmeniškai skaito, nėra jau 
tojų paggerbimą, 1971 “ ------------- '* ’
lapkričio 7-ją paskyrė r 
tojų garbei. Užsimota buv

j Ilgi karšti plojimai paro- ragio“ ištrauka, pavadinta Pirmieji metai mokyklose j 
! dė. jog publikai S. Santvarų ''Mindaugo karūnacija“. Iš yra labai sunkūs ir reikalau-' 
Į paskaita darė nepaprastą i- visų man girdėtų ir skaitytų ja labai daug darbo, bet mū- 
spūdi. Puikus balsas, aiškus "šventai agio“ ištraukų ši sų jaunimas dar randa laiko! 
aktoriškas skaitymas, vyris- buvo pati publicistiškiausia. ir lietuviškai veiklai, 
kai ori prelegento išvaizda, kronikiškiausia, sausiausia.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Informavo apie Jaunimo 

kongresą

Stasys Santvaras prie 
mikrofono grįžo su eilėraš-,

Rugpjūčio 28 d. 
privačiai atsisveikinta.

Albina Lipčiene

su jais

plačiai: su iškilmingomis kalbėjo apie rašytoją apla 
pamaldomis Šv. Antano mai ir tik po to priėjo prie 
bažnyčioje ir su trijų aukštų lietuvio rašytojo. Pradėjęs 
programa Lietuvių namuo- sakiniu "Žodis yra toks pat 
se. Šių eilučių autoriui teko senas, kaip žmogus“, pirmą 
išgyventi tik dvi renginio minutę suminėjęs Vaižgan- 
dalis: akademiją ir rašytojų tą ir. regis. Vydūną, klausy- 
kūrybos skaitymą. Apie tai tojus vedė pro Homerą. So
čia ir pagalbėsiu. fokli, Euripidą, Aristofaną;

pro Dantę Alighieri, Shakes- 
Garbės prezidiumą iš peare’ą, Dostojevskį: pro 

anksto scenoje susodinus, a- James Joyce’ą, O’Neil’ą iki 
kademiją keliais kukliais ...Stalino ir Hitlerio. Tuos 
žodžiais atidarė pats svar- abu kruvinuosius tironus pa-

ypač su kritikos kritika, bet, temomis) ir baigė erotiniu.t 
tikiu, daugelis būtų jo balso Čia vėl neabejotinai paaiš-, 
klausę ir antrą valandą. kėjo, jog tikras Stasys Sant

varas ne .knygoje, o patefo- 
Čia buvo prisiminta, jog no plokštelėje skaitytinas, 

salėje esama dar kelių rašy- Nors daug plota L. Andrie- 
tojų. S. Kaunelienė juos į- kui. bet S. Santvaras gavo

NEW HAVEN, CONN.

Pas L.M.K.F. klubietes

| jau niekas nieko ir nebeži
notų. Aukomis sukūrėme vi
sa, ką čia turime lietuvybei 
palaikyti ir savo gimtaj.ii te
su žemei Lietuvai remti.

li* Jaunimo kongresas pa
tarnaus Lietuvos laisvinimo 
bylai bei lietuvy »i gaivinti, 
todėl jis visokeriopai remti
nas! Tam reikalui turėti] Im
ti negaila ir plačiau atidary
ti savo pinigine.

J. Vlks.

NEW YORK, N.Y. 

Naujasis Babilonas

1972 m. birželio 24—lie
pos 4 d. Chicagoje šaukia-j 
mas Antrasis pasaulio lietu.; 
vių jaunimo kongresas, ku
riame laukiama 250 atstovų 
iš įvairiausių kraštų. Toks 
didelis suvažiavimas yra su
sijęs ir su nemažomis išlai-

Lapkričio 14 d. Moterų domis. Reikia kaikurių toli-
lubas Židonių bute suruošė . ...

mų kraštų atstovų kelionę 

apmokėti, juos čia atvykus 
išlaikyti, samdyti kongreso 
posėdžiams patalpas ir 1.1. 
Norime ir atitinkamų spau
dos leidinių išleisti, žodžiu.

ta viešnių ir svečių. Iš toliau 1 e*^'s pinigo.
buvo B. Bieliukas. atvvkęs , ,

Jam sutelkti yra sudaryta 
finansų komisija, kuriai va. 
dovauja dr. J. Kazickas.

A
gražią kultūrinę popietę. Pas 
mus kultūriniai parengimai 
būna negausūs ir nuostolin-

vardino: Aurelija Balašai- gal nemažiau aplodismentų, gi, todėl ir ruošta privačia-
tienė, atvažiavusi iš Cleve-
lando, Balys Gražulis — iš Paskutinioji, bene tris ei-
Flinto, ir vietiniai — Vytau- lėrasčius, skaitė Marija
tas Alantas bei Kęstutis Sims.
Keblys. { . . i iš

visa literatūrine popiete;

me bute. Dalyvavo beveik 
visos narės su vyrais, kele Nevv Yorko metropolijoje 

yra apie S mik gyventojų. 
Taigi daug daugiau, negu 
visoje Massachusetls valsti
joje. Gyventojų sudėti- yra 
labai mišri. Gal nėra minų 
žemėje tokios tautos, kurios 

spaudos at-i didesnis ar mažesnis atjsto- 
' vų skaičius negyventų Nevv 
Yorke. Jie via įvairiu rasių, 
tikybų, skirtingų įpročių, 
kultinu, todėl nėra ko stebė-

New Yorko.
Visa literatūrinė 
vos pus; alandis.

Alfonsas Nakas
blausias šventės iniciatorius minėjo todėl, kad ir jie ži
— Lietuvių kultūros klubo nojo rašytojo vertę ir siekė j du kalbėjo dr. Algirdas 
pirmininkas Antanas Mus- jį pajungti savo tikslams, i Nasvytis. Jo sparnuočiausi 
teikis. Programai vadovauti grįžęs prie "trijų šim- i žodžiai buvo maždaug to-
pakviesta Stefanija Kaune- tu procentų žmogaus ir kū-l^e: literatūra yra daugiau 
lienė garbės prezidiumą su rėjo“ Vydūno, temą nukrei-’ ne^u menas; ji — neatski-
publika supažindino. Matė- pė į dvi*literatūras Dvi lite-! r*ama civilizacijos dalis...
me, iš kairės Į dešinę, Stasį ratįros todėl kad vieni ku-1 Girdamas -akademijos ren- džiaugsmas, auginti — atsa-' sav0 tėvo biografijoj šio" ra
Santvarą, kun. Kazimierą ;ia laisvuose Vakaruose, o gėjus, vylėsi, jog ši (rašyto- komybė, rūpestis, netekti— šytojo lietuviškos kilmės iro
Simaiti, dr. Algirdą Nasvy- kjtj yra pajungti rusiškojo JM viešų pagerbimų) idėja skausmas, skriauda.,
tį, vysk. Vincentą Brizgi, komunizmo Vėliau daug PaPIis ir Plačiame Pa"
Marfją Sims, kun. Leonardą karčių žodžiu pasiuntė kriti- šaulyje. Kvietė gerbti rašy-'
Andriekų, O.F.M., dr. Justi- ku adresu Pagal prelegen- toJus ir skaityti jų kūrybą, i 
nąPikūną, Vytautą Volertą. tą; mūsu Įįteratūros kritika Kun- L- Andriekus, da- 
Kazį Veikutį ir Vincą Tarno- yra pačioje liūdniausioje kartinis Lietuvių Rašytojų!
šiūną. j būklėje, nes ji labai neobjek- Draugijos pirmininkas, svei- j

Kun K Simaičiui sukai-' tpi-mus, sako, tėra lik kinimų pradėdamas, prašė
r. t , draugiška kritika ir nedrau- įsidėmėti, jog lietuvis ra

šytojas yra jūsų brolis ir se-
Mes. sako. 

patys
"turi

PLB centro valdybos var-

AUGINOM NE SAU...

Duoti žmogui gyvybę

Paskaitą apie Dostojevs
kio lietuvišką kilmę skaitė 

1 žinomas poetas Stasys Sant
varas. Prelegentas pateikė 
ir panagrinėjo paties Dosto. 

, jevskio dukters tuo klausi
mu liudijimus, jos parašytoj

Lapkričio 12 d. Ne\v Yor- 
ke jis sušaukė 
stovus ir supažindino su 
kongreso eiga. Iš jo prane
šimo matyti, kad darbas

bėjus invokacinę maldą,' ^auf^ka
Pranui Zarankai sugiedojus ^a 11 Ves 1 sako^patvs suo“ Tai esanti pagrindinė 
JAV himną, sveikinimo žo-' tiesa. Paskui išdėstė visą ei-
dj pasakė JAV LB centr01 tįkruįu kritikai "turi kalbė lękitutiesu:kadlietuvisra- valdybos pirmininkas V. Vo-'tlklŲJŲ klltlkai tUH kalbe_bet neturi būti šytojas neišmėtinėja, nesi-! 

, ivn.oeo. skundžia, neįsižeidžia: kad
pas, poetiškas ir su patosu, j ... . . gyvenime jis yra daktaras. •
Jis rašytojui davė angelo ■ Kaip ii tinn.a tokiai pro- inžinierius, kunigas juoda- 
spamusir velnio ragus. Ra- gai, S. Santvaras į pabaigą rankis darbininkas: kad kū- 
šytojas. sakė jis, neša Dievą liko optimistas. Ir abi litera- rvįa yra dinamiška, nes at- 
ir ateizmą, žmogų ugdo ir jį tūros gal po penkiasdešims gpindį Dievo galią: kad nįe_ 
žlugdo. Baigdamas priminė, metų, gal daug greičiau su- ka§ nesidomi, ar rašytojas 
jog kraujo, gyvybės aukų siliesiančios. Kūryboje pra- turi darba> pastogę... ir kaž- 
dar neužteko, jog reikia bal- giedrulių esama ir postalini- ka dar kažką 
so, kurį girdėtų visas pašau- nėję Lietuvoje ir Vakaruose.
lis. Raitojau, reikia tavo i Pagyręs šios akademijos ę;akg jOg istorijoj bus ši- 
balso! — maždaug šitaip V. rengėjus, jis iškilmingai pa- tai" ra§oma; apie 30.000 iš
Ąolertas baigė. Į žadėjo. Asmeniškai sieng- Lietuvos pasitraukusiu žmo-į

i siuosi dirbti tol, kol man leis s;flvn t„„np 
St. Sąntvaro, Lietuvių Ra-! tasai, kuris leido ir į šį gyve-

šytojų Draugijos pirmininko nimą ateiti...“

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, New Yorke 

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

American Travel Service Bureau 
9727 South We*tem 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.

lertas. Jo žodis buvo trum- ti reikliai, 
i rykliai.“

Kairėje Gitą Merkevičiūtė, de 
šinėje Vaiva Vėbraitė.
Linas Lipčius.

Auginom, mokėm, ruo- 
šėm, skatinom ir... netekom. 
Rugsėjo mėnesį keli jauni 
lietuviai iš mūsų ir taip ne-

mų savo tarpe turėjo 110 
. pajėgiausiu rašytojų. Bet jų 
. knygos mažai buvo skaito- 
1 mos, todėl kultūros lygis ė- 

mė smukti...

dinėjimus. Nors tuo klausi
mu esama ir skirtingų nuo
monių, bet malonu buvo iš
girsti Dostojevskio dukters 
gražių žodžių ir teigiamų 
atsiliepimų apie lietuvius. !

Malonu buvo klausyti ir į 
ir poeto Santvaro dailaus žo
džio.

Po paskaitos dailininkas 
Viktoras Vizgirda parodė 
dabartinės Lietuvos dailinin. 
ku kūrybos skaidrėse.

pradėtas labai rūpestingai.1 
Sudaryta įvairių komisijų, 1 tis, kad čia ir įvairių mi-: 
kurios kiekviena dirba savo! timų daugiau, regu ki;
srityje.

Kongreso sąmata — apie 
$150,000. Finansų komite
tas tikisi, kad lietuvių dos
nioji visuomenė tiek aukų 
sudės. Kiek kuriai apygar
dai yra skiria sutelkti, jau 
buvo rašyta praeitame Ke
leivio numeryje, todėl to aš 
čia nekartosiu.

tur.

kal-
1-

Kad Jaunimo kongresas 
yra reikalingas, niekam ne
gali būti abejonės. Gyvena. 

Židonių šeima klubą labai! ™ tarp svetimųjų, todėl ne- 
vidury parėmė, leisdama pasinau-1 maža jaunimo prarandame, 

doti gražiu ir erdviu butu.: 0 neturėdami jaunimo, iš- 
i Negana to, jie visus ir pui- mirštame, be galimybių ir 
kiai pavaišino. ateityje lietuvybei klestėti. 

Taigi svarbu jaunimą užgrū
dinti, kad jis būtų atsparus 

Praeityje klubas kasmet visoms pagundoms nutausti.
gausios New Haveno, Conn., padalydavo po du kultūri- Sumaniai, gražiai paruoštas
kolonijos išvažiavo kitur nius parengimus, tik šiais kongresas, kur jaunimas

Su jais netekome metais dėl nenumatytų prie. galėtu pasisakyti įvairiais 
jam ir visai lietuviu visuo-(

mokvti
1 didelės paramos lietuviško- žasčių reikėjo pasitenkinti 
je veikloje. Nors jie visi dar vienu. Kaikurias klubo nares

Štai Dailv Nevs lapkričio 
5 d. paskelbė tokius polici
jos departamento viršinin
ko Murphv suteiktus įvairių 
nusikaltimu. įvykdytų per
nai ir per siu metų 9 mėne
sius. duomenis.

Žmogžudysčių šiemet bu
vo 1,066, o pernai tik 817. 
Moterų išprievartavimu šie
met buvo 1,767, o pernai 
1,622. Vagysčių — 66.167, 
pernai — 52,714. Automobi
lių šiemet pavogta 73.6; <, o 
pernai — 69.964.

Vadinasi, visu rūšių nusi
kaltimai sparčiai auga.

Murphv pertvarko polici
ją ir tikisi, kad ji bus pajė
gesnė su įvairiais nusikaltė
liais kovoti ir kad dėl to nu
sikaltimu skaičius sumažės.

labai jauni, bet mūsų kolo- prislėgė artimųjų mirtys, 
nijoj jau nemažas veiklos Neapsakomai didelio skaus- 
spragas užpildė. Visi jie uo- mo ištikta liko Salomėja 
lūs lietuviškos mokyklos mo-! Nasvytytė - Yaliukienė, bir- 
kiniai. Vėliau — patys mo- želio mėnesį netekusi abiejų 

tarė nepulti neviltim Patarė kykloje dirbę ar talkininką-į tėvų. Ir aplamai šioje mažo. 
su rašytoju susitikti literatu-; i je kolonijoje įvyko daug pa
ros puslapiuose. Detroito! ve. Visi kalba gerai lietuvis-!sikeitimų.

i kultūrininkams, pionieriams. kai, todėl ir veikloje nesi-| Alhina Lipčiene
Į rašvtojų pagerbime organi-i jautė svetimi. Paskutiniai-!

siais metais jie paruošė ir at-, KENT, OHIO

Ir kun. L. Andriekus pa-

1 žavime, linkėjo būti ir kny
gų pirkimo, jų skaitymo pio
nieriais. Dėkojo už aktą, kū

liko įvairiomis progomis me-! 
nines programas. Jaunimui i Susibūrė lietuvai

ri. prieš jam kalbant. JAV nėra lengva, bet daug sun-!

menei rūpimais -klausimais. į 
yra tinkamiausia proga ir 
vieta. Tai tarsi kalvė plienui 
užgrūdinti.

1 Tikėkime, kad taip ir bus, 
rors vilčių maža.

K. Žemaitis

CHICAGO, ILL.

Kalėdinė programa BaLzeko 

muziejuje

Gruodžio 5 d. 4:30 vai. 
popiet Balzeko muzii iuj'e 
bus kalėdinių giesmių kon
certas, kurio programa at
liks Alices Stephens vado- 

j vaujamas ”Aidučiu“ choras 
I abai gerai padarė finan. su akordeonistu '.(Laidu 

sų komiteto pirmininkas, su-i Gudonių.
šaukęs spaudos atstovus ir
juos painformavęs, kas nu- _ .l)r0.“a ku< ir Ra . du 

! matvta daryti ir kas iau pa- c^učių papuošalų paroda.

Labai svarbu plačiąją vi
suomenę kuo geriau supažin
dinti su kongreso uždavi
niais ir tikslais, su jo ruoša, 
kad nebūtų pirmojo suvažia. 
vimo metu kilusių įvairių še
šėlių, atsiradusiu dėl kaiku
rių senesniu veikėjų pastan-

studentai ,£U primesti jaunimui savo 
užmačias.

Kent universitete yra per 
26,000 studentų. Yra čia ir 

Nors pakartotinių ”nrana- Sėtuvių studentų būrelis. Jis
Labai trumpas Ateitinin

kų federacijos vado d r. Jus
tino Pikūno sveikinimo žo
dis akademinę programą ir visai išnvks. bet šių metukas, į kurį atsilankė 12 stu- daryta kongresą ruošiant, 
baigė. Lietuvių tautos him- tragiškojo birželio minėjimui dentų. Lietuvių studentų čia j J
nas. kurį su P. Zaranka jau proga Gitą Merkevičiūtė sa-.'y>a dauigau, bet kiti nega-( Gal kas iš skaitytoju atsi. das’ 
giedojo visa publika, buvo vo kalboje pabrėžė: aš tikiu,; Įėjo į susirinkimą ateiti. i dusęs pasakys: Ir vėl aukos! 
paskutinis akademijos ak- kad ir Lietuva turi ateiti, nesi Universiteto bibliotekoje!

I.B vardu 
tas.

tas.

įteikė V. Voler- kiau mažose kolonijose.

sysciu“ (jaunu žmonių aki-i Įsteigė Lietuvių studentų są- 
vaizdoie) netrūksta, kad jungos skyrių. Spalio 26 d. 
lietuvybė nvkrta ir netrukus! buvo jo piimasis susirinki-

tautos ateitį kuria jaunimas? jau yra 2,500 knygų lietuvių
.. kalba. Jų skaičius sparčiai 

Džiugu, kad Gitą su sia'au £>ide]ę paramą šutei- 
mint™. ..važiavo į Paryžių kė , p. Juras atsiuntęs 
Sorbonos universitete gilm- g„0 k
ti prancūzų kalbos žinių. 1

Vėbraitė priimta Y Rūpinamasi surengti lie-

Literatūrinės popietės da
lyviai savo kūrybą skaitė 
kuo ne alfabetine tvarka.
Leonardas Adriekus turėjo
bene 6 klasikinės formos ei- Vaiva Vėbraitė priimta j 
lėrasčius. Jis savo poeziją Mass. Technologijos Institu- tuvių meno parodą, paskai- 
aiškiu, skardžiu balsu ne- ta (MIT). Diana Merkevi- tų lietuviškomis temomis, o 
skubėdamas išdainavo. Gra- čiūtė (Gitos sesutė) studi- gal pavyks pakviesti ir šokių 
žu buvo, ir publika būtų no- froja humanitarinius moks- grupę.
įėjusi dagiau. Vytautas A- lūs Conn. universitste. o Li- Numatoma, kad bus gali- 
lantas__ ir vėl su rašomo nas Lipcius išvažiavo Yokie- ma studijuoti lietuvių kalbą
istorinio romano Šventa-j tijon į Vasario 16 gimnaziją, ir gauti kreditus.

Balzeko muziejų, jo paro 
paskaitas ir biblii 

šiemet jau aplankė 
asmenys.

k a

Taip, aukos. Išeivija be 
aukų neapsiėjo ir neapsieis, i Už nosies 
Jei ne tos aukos, apie mus vedžioja.

ne tik jaučius

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštele?

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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LONG BEACH, CAL. |

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Donelaičio muziejus 
T olminkiemy je

„Literatūra ir Menas“ ra
šo, kad Tolminkiemy, kur 
klebonavo ir kūrė mūsų Įžy
musis rašytojas Kristijonas 
Donelaitis, yra rengiamas 
K. Donelaičio muziejus.

Kaip žinome, rusai komu. 
nistai visus Mažosios Lietu
vos vietovardžius yra suru
sinę. taigi ir Tolminkiemis 
tą sritį apsėdusiems rusams 
jau nežinomas vardas. Bet 
„Literatūra ir Menas“ dar 
pirma rašo lietuviškąjį var
dą Tolminkiemis ir tiktai 
skliausteliuose — perkrikš
tytąjį Čistyje Prudy.

.» f*; i
Nesuranda priemonių

Tžuesžįs pirmasis iš ketu- 
rių Bandymų sukulti pavyz
dingas gyvenvietes. Pripa
žinta, kad minėtiems asme
nims tai geriausiai pavykę.

» # *

Sovietų S-gos mokslų aka
demija įsteigė naują premi
ją, kuri bus teikiama už ver
tingus literatūros kritikos 
darbus. Ji pavadinta įžymio
jo rusų kritiko Dobroliubo- 
vo vardu. J ekspertų komisi
ją pakviestas ir akademikas 
dr. K. Korsakas.

* ♦ *

Spalio 21-22 dienom Vil
niuje įvyko Lietuvos komu
nistų partijos trečiasis ple
numas. Svarstyti du klausi
mai. Vienas — kaip gerinti 
bei stiprinti „darbo žmonių 
teisinį auklėjimą“ bei „soci
alinį teisėtumą“, kitas — 
kaip pirma laiko įvykdyti 
planus, įsipareigojimus, par
tijos maskviniame suvažia
vime priimtus. Pranešėjai 
buvo A. Sniečkus ir A. Fe- 
rensas.

Tartu (Estijoje) universi
tete Vilniaus pedagoginio 
instituto mokyklinės higie
nos katedros docentas Vla
das Drebickas apgynė dak
taro disertaciją apie jodo 

j kiekį Lietuvos biosferoje bei 
jo įtaką pieno kokybei.

* * *
Ignas Gaška, senas komu

nistas, sulaukęs 80 m. amž., 
apdovanotas Spalio revoliu- ’ 
cijos ordinu.

Lietuvių Fondo vajus 

pasisekė

Mūsų kolonija yra maža, 
vos kelios šeimos, bet ji ne
nori atsilikti nuo kitų dides
nių kolonijų..

♦ . • _ • . j • -t
Lietuvių Fondo vajaus ko

mitetas spalio mėnesį vykdė 
vajų, rašė laiškus, ragino sto
ti nariais ir t.t. Spalio 30 d. 
surengė rudens karnavalą, 
kuris davė $100 pelno. Tą 
šimtą įnešus, komiteto įna
šas fonde bus $200. Vajaus 
metu į fondą nariais įstojo 
7 asmenys. įnešdami, po 
$100. Tokiu būdu Lietuvių 
Fondas gaus $800.

Dar keli žodžiai apie mi
nėtą karnavalą.

Jam vadovavo komiteto 
pirm. A. Kontvis. Kalbėjo 
ko’nsula^ftr. J. . Bielskis ir 
Lietuvių Fondo įgaliotinis 
D. Mekešius. Meninėje da
lyje buvo suvaidinta „Išlais
vintos moterys“. Tekstas ir 
režisūra Dalilos Mackelie- 
nės, ir vaidino jos vadovau
jama vaidintojų grupė.

Po programos buvo vaka
rienė ir šokiai. Nešokantiem 
veikė Las Vegas stalas, kur 
šeimininkavo Br. Morkis.

I
KLB PIRMININKAS 

E. ČUPLIN5KAS

Kanados Lietuvių Bend-; 
ruomenės krašto valdybos 
pirmininku išrinktas Euge
nijus Čublinskas, vicepirm. 
kun. Alg. Žilinskas. Vyt. 
Gruodis ir J. Simanavičius,

CONCORD, N.H.

A. Bernotas svarbiose 

pareigose

Alfonsas Bernotas dirba 
Associated Press įstaigoje. 
Jis yra šiaurinės N. Anglijos' 
AP įstaigų tarnautojų sąjun

sekr. L. Gvildienė, ižd. A? Š'.os sk-vriaus pirmininkas, iš-

ROMANAI
Birutė Kemėžaitė, SU

DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
psl., kaina $4.50.

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

AR REIKIA PRIMINTI? [ Vyriausia šeimininkė bu
vo L. Tamošaitienė, jai pa

lšvojo pasaulio žmonės; dėjo D. Rudokas, St. Kont- 
žino apie didžiules demonst-j vis, a. Morkienė. P. Basiu- 
racijas. nukreiptas prieš Ko- Heriė. M. Mikalonienė ir O. 
syginą, įvykusias tada, kai Mekišienė. Bilietus pardavi-
jis lankėsi Kanadoje. Vienas 
vengras Kosyginą net už 
gerklės buvo nučiupęs. Bet 
tų Įvykių visiškai nežino So
vietų Sąjungos žmonės, nes 

sis Sniečkau* plačiai iškel-! jiems komunistinė spauda ir Tikime, kad, kitais metais | 
tas. išrvškino nusikaltimų > kiti informacijos šaltiniai minint fondo dešimtmetį 
Lietuvoje didėjimo grėsme, i tekalba tik apie labai nuo- 
vis nesibaigiančius turto | širdų“ Kosygino priėmimą.
grobstymo atvejus, aplamai | . . i
— įstatymu pažeidimus, tai, ’ Tos kelionėm atgal šiai ne-, 

i nutilsta ir JAV spaudoje.' 
su kuo sovietinis režimas ko-j rimtame dienrašty The; 
voja jau daug metų ir vis Į ę|jristian gcjence Monitor 
nesuranda priemonių toms! lapkričio 15 d. išspausdinti 
blogybėms užkirsti kelią ar du Įaį§kai: lietuvės dr. Elo-

Jei antrasis klausimas bu
vo nauja proga partijai vėl 
skelbti reikalą spartinti dar
bą, viršyti planus, tai pirma-

bent jas žvmiai sušvelninti.
(E)

Atidengė paminklą 

K. Požėlai

nos Vaišnienės ir. 
lenko N. Bielskio.

nėjo A. Wallace, bufetą ap
tarnavo J. Mikalonis ir V. 
Tamulis.

Laikome vajų pasisekusiu.'

mums skiria kvota bus įvyk
dyta.

< D.M.

MIAMI, FLA. 

Sandaros banketas

atrodo. _

Abu atsako David Anable, 
kuris nepalankiai parašė a- 
pie demonstracijas prieš Ko_

Lapkričio 4 d. Pakruojo; syginą ir apie vengro įvyk- 
miestely iškilmingai ati-1 dytą. šio sovietų atsovo už-, 
dengtas paminklas Karoliui puolimą.
Požėlai, įžymiam Lietuvos; Dr. E. Y aišnienė kelia; 
komunistų* vadui, sušaudy-j klausimą, argi Kanadai ne-: 
tam Kaune tuoj po 1926 m. turi rūpėti, kas dedasi So-

Sandaros 52 kuopos meti
nis banketas bus gruodžio 
5 d. 5 vai. vak. Lietuvių pi
liečių klubo salėje. Bus ge
ra meninė programa ir va
karienė.

Banketo programos dalis 
bus skirta ir Simo Kudirkos 
tragedijos metinėms pami- 

; nėti. Ta dalimi rūpinasi Vy
tautas Semaška.

Altos skyriaus valdyba

Kuolienė. švietimo komisi
jos pirm. L. Tamošiūnas, 
jaunimo sekcijos vadovai 
G. Breichmanienė ir J. Če- 
ponkutė, šalpos fondo pirm. 
J. Pleinys.

Kultūros komisijos pinui, 
ninko klausimas bus išspręs
tas kitame posėdyje.

TORONTO ONT.

Lietuvių Fondui paliko $500

rinktas ir į visos Amerikos! 
AP tarnautojų sąjungos 
AP tarnautojų s-gos centro 
komitetą.

LABAI JDOMŪS
ATSIMINIMAI

MES VALDYSIM PA
SAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

’I GRĮŽIMAS I LAISVĘ,
Andrius Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS, romanas iš{ Stefanijos Rūkienės atsimi- 
suvaikiečių ūkininkų sukili-, nįmV H-sis
mo 1935 m., I tomas, 280 kietais

tomas, kaina 
viršeliais $6.00.

gruodžio 17 d. perversmo. 
Į iškilmes buvo atvykęs pats 
Antanas Sniečkus su paly
dovų būriu ir pasakė ka^bą.

Čia gal verta pažymėti, 
kad K. Požėlos žmoną Katrę 
Matulaitytę 1938 m. balan
džio 12 d. nužudė čekistai. 
Ji palaidota Minske, čekistų 
iškastoje bendroje duobėje. 
Vėliau buvo pripažinta, kad 
ji buvusi sušaudyta „per 
klaidą“...

Jos sūnus yra įžymus fizi
kas ir gyvena Vilniuje.

Už ką paskyrė valstybinę

vietų Sąjungos ėiduje? O y- 
pač Kanadoje gyvenantiems! šit0kia Altos 
pabėgėliams? Ar minėtas
korespondentas ir patsai 
premjeras Trudeau tvirtins, 
kad tas .kuris svetingoje Ka
nadoje rado laisvę ir pato
giai gyvena, jau gali viską 
pamiršti ir nejausti atsako
mybės dėl sąlygų, kuriose 
gyvena jo giminės ir drau
gai? Ne, sako laiško autorė, 
jo sąžinė reikalauja, kad jis 
tada, kai sovietų vadai šyp
sosi ir kalba apie taiką ir 
teisingumą, primintų Kana
dos vyiausybei, jog ši turin
ti reikalauti apibūdinti, kas 
gi iš tikrųjų yra laisvė ir tei

Kitiems metams išrinkta 
skyriaus val

dyba: pirm. A Kaulakis, vi-

tipirm. P. šilas ir D. Jazbu- 
enėgižd. E. Jankienė, sekr. 
J. Bukaveckienė, iždo glob. 

V. Semaška ir J. Gužauskas.

Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties minėjimas

Vasario 16 d. numatytas 
simfoninis koncertas Miami 
Bay Front parke. Programo
je dalyvaus ir Stasys Baras 
iš Chicagos. vienas geriausių 
lietuviu tenoru.

singumas.
Dr. E. Vaišnienė rašo, kad 

naudinga paskaityti to pa- 
Praeitame numery rasė-j ties laikraščio pirmajame 

dapy išspausdintą Paul
)hl straipsnį „Stalino lai

kotarpio stovyklos tebekles
ti“. ‘ I

N. Bielski pasisako pana-į 
šiai. Jis primena ne tik čekų ' 
ir vengiu pavergimą, bet ir 
Pabaltijo valstybių įjungi- 

! mą į Sovietų Sąjungą, tenai

premiją

me, kad 3 lietuviai gavo 
vietų S-gos premijas: archi 
tekiai R. Namaitis ir V. Šim
kus ir sovchozo direktorius 
J. Staniulis.

Žurnale „Literatūra ir Me
nas“ lapkričio 13 d. rašoma, 
kad minėti asmenys yra Le- 
onpolio sovchozo (Ukmer

Vasario 20 d. Lietuviu klu-£
bo salėje bus iškilmingas su. 
sirinkimas. Jame meninę 
programą atliks taip pat so
listas S. Baras. Vakare bus 
banketas.

E. Jankienė

ges rajone) gyvenvietės 
Dainavos kūrėjai. f

vykdomą politinę priesną 
dą ir rusinimą.

i-

Kosygino atsilankymas 
Kanadoje, rašo Bielski, bu
vo gera proga priminti pa
sauliui faktą, kuris šiuo tai-j 
kinimosi metu taip norimas' 
užmiršti.

psl., kaina $3.00.
Andrius Valuckas, 

MUNO SŪNŪS,
428 psl , kaina $4.00.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.59, kietais $3.75.

Jurgis Gliaudą, LIEPS-' 

racijose pnes Kosyginą,; NOS IR APMAUDO ĄSO-j 
I šiam viešint Kanadoje. Pvz., ^IAI, piemijuotas romanas,-

A. Bernotas gimęs Kaune, 
čia yra baigęs Connecticut 
valstijos universitetą.

ITALAI IR KOSYGINO

VIEŠNAGĖ KANADOJE

Visa italų spauda ir tele
vizijos stotys paminėjo lie
tuvių dalyvavimą demonst

Šių metų pavasarį mirusi
Uršulė Žvirblytė savo testą- _____ _____ ______
mentp Kanados Lietuvių dienraštis „II Tempo
Fondui paliko $500.

Ro-

LIETUVA BUDO, Stepo- 
Kairio atsiminimai. 41$

II tomas, Psk« kaina..................$2.00
TAU, LIETUVA, Stepo

no Kairio, 480 psl., kai
na ............................ $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00 

PENKTIEJI METAI, Kip- 
ro Bielinio, 592 puslapiai,
Kaina ....................  $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN- 
304 pusi., kaina $4.00. !TYS, Kazio Griniaus, I to- 

_ ____ mas, 300 psl.. kaina...... $2.
„ — i ATSiMlNiMAl IR MIN-
RuGSEJO SESTADIEN1S, Tys dr Kazio Gnniau^
pikuotas romanas, 237, „ tomas 3;!6 ps, kaina S5. 
psl., kaina $o.00. 1 LIETUVOS VYČIO PĖD-

Kazys Plačenio, PULKIM i SAKAIS, Juozo Strolios ido- 
ANT KELIŲ—, romanas iš mūs 1940-1945 m. atsimini-

NE no

moję, spalio 27 d. laidoje 
pažymėjęs, kad Toronto 
mieste prieš Kosyginą dė

mi
ma, paminėjo bulgarus su 
jų tautiniais drabužiais, uk
rainiečius, latvius, lietuvius,! 
estus, vengrus, lenkus, če-' 
kus ir svovakus ir dar sau-'

Ji buvo gimusi 1907 m.
Pajevonio valsčiuje, buvo monstravo tūkstantinė 
darbšti, pavyzdinga ūkinin 
kė. Toronto lietuviai ją pa 
žinojo kaip sumanią šeimi 
ninkę. mokėjusią skoningai ’ 
paruošti pobūvių vaišes. i

kun. Strazdelio gyvenimo. 
I tomas 200 ps.. kaina $2.00

mai, 176 psl. kaina $2.00. 
PASKUTINIS POSĖDIS,

' sius zy. 
giazų pavyzdi,> Spauda 

kaip prieš mirti paskirstyti 
savo turtą — nepamiršti

Ji davė

mūsų visuomeninių r eikalų. i
MONTREAL, P.Q.

Spaudos balius

'Nepriklausomos Lietu
vos“ metinis banketas bus 
vasario 12 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. . i

Litas

N , . , ,. C. ~< II tomas 160 ps., kaina $2.00 i Juozo Audėno atsiminimai,;ydus bei kanadiečius. Į x ! 997 . eina
la rašė. kad demonst-i Alė Rūta, VIENIŠI PA-, .7,™a Vir1 KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai. 224 psi.. kaina 

Anatolijus Kairys, IŠTI- Į $2.50.
• KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro- RAŠTAI — STRAIPSNIAI,
; manas, kaina $5.00. ATSIMINIMAI, parašė Juo-

k -tr. Tarulis, VILNIAUS zas Liūdžius, 246 pusia- 
RŪBAS, 495 psl., kaina

: minkštais viršeliais $3.15. 
j kietais viršeliais $3.75,

Nemunas teka per Atlan-

rantai Kanadoje skelbė anti- SAULIAI, romanas, 265 psl
komunistinius šūkius. į kaina $3.50.

(E)

Knygos 

j aunimui
piai. kaina.........$3.00.
ATSIMINIMAI APIE 

{JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės IJūdžiuvienės, 68 psl.,

; tą, Vytauto Alanto 5 nove-'kaina ............................ $1.
lės, 263 psl., kaina minkštais • NEPRIKLAUSOMA LIE- 
viršeliais $3.00, kietais $3.50; TUVĄ ATSTATANT, Ra- 

Rene Rasa, MEILE TRI-!polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ................... ......... $5.

NEPRIKLAUSOMA LIE-

AIŠVYDO PASAKOS,
• parašė Antanas Giedrius,

Lito kredito kooperatyvo 140 psl kaina $3 00 KAMPY, 219 psl. kaina *>.-
balansas siekia beveik $3 BALTASIS STUMBRAS, šejia;s __$375
milionų, nuo pradžios metų premijuota apysaka, pa-į Juoza. Švaistas- ZIOB 
padidėjęs daugiau nei $300.: rašė Gintarė Ivaškienė, RIAI PLAUKiA) „„„ana,-
( kai.”a J.?®?; | iš knygnešio kun. M. Sida-

; MURKLYS, A. Giedriaus rnvipian<? trraonirr.r. m n«l Bankelis asmeninių pa-; apysaka, 130 psl. kai-: ^naa^ S ’ 3 P

nekilnojamojo turto įkeltus į t . .Yacys Kavabunas.KAL
$1,996,544. ‘ NV GIES^E’ premijuotas

^^^^^^^ rornanas., 201 psl.. kaina 
i $2.50.

auga

Banke taupomosiose są
skaitose yra $1,572.601, ei
namosiose s-tose—$579,052,' 
terminuotų indėlių 1661,125.?

i

Kiti bankai palūkanas už• 
indėlius sumažino ir nemo-i 
ka daugiau kaip 4' '<, o Litas;
vis tebemoka net už einamu, ic )
jų sąskaitų indėlius 5' \. tau-p 
pomųjų — 6N, o terminuo-' 
tu nuo 6.25% iki 6.75'«.

- \
UŽ PASKAITĄ $25,000

Buv. prezidentas Johnso- 
nas skaitė paskaitą Nevv 
Yorko universiteto verslo 
administracijos mokykloje 
specialiai parinktiems fi
nansų vadovams.

Savo paskaitoje Johnso- 
nas pabrėžė vis didėjančio 
izoliacionizmo pavojų, kvie
tė vienybėn darbdavius, dar
bininkus ir vyriausybę. Jo 
paskelbta kova prieš badą, 
neraštingumą, ligas, nedar-f 
bą diskriminaciją ir skurdą j 
turinti būti tęsiama ir toliau, j

'Amerika neišspręs eko-

TUVA, R. Skipičio atsimi
nimų II tomas, 476 psl., kai
na $7.00.

ANTANAS SMETONA
IR JO VEIKLA. Parašė J.
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,

: kaina ............................ $2
NEPRIKLAUSOiMYBES 

SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 

atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr- P. Kalvaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl., kaina ..$3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 

1944-1950 ..netu atsimini- 

i mai, parašė Juozas Kapa- 
činskas; 273 pusi. kaina $3.

PER GIEDRĄ IR AUD- 
; RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi- 
; minimų (1909-1918) IV to- 
' mas. 272 psl., kaina kietais 
i viršeliais ................. $3.75.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Viktoras Biržiška, DĖL 

MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais—$3.75.

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSLMINIMAI, 1 tomas, 
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

DANGUS DEBESYSE,— 
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše- 
liais $2.50. kietais $3.75

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl., 
Kaina $3.00.

Nuo krivūlės iki raketos.

Lietuvos paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.

Aloyzas Baronas 
117

VIENI 
psi. kaiMEDŽIAI,

na $ 1,50.
Vytautas Volertas, UPE 

TEKA VINGIAIS, romanai
332 psL, kaina $3.50.

Alė Rūta. KELIAS I
KAIRĘ, premijuotas romą 
nas iš JAV senosios kartos

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio GI a u d o s 
knygą

Simas
Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos į lietuvių gyvenimo, 248 psl. 
tragedija Vigilant laive. Tos Į kaina $3.00-
knygos kaina 3.00. J, gali-,
te gauti ir Keleivio administ- < romanas iš lietuvių emigran 

tų gyvenimo, 242 psi.. ka? 
na $2.50

racijoje.
90oeoQGC60oeooaoQe««aQoeo

Testamentai
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį „Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudaly
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

nominių problemų siauru e-i 
konominiu nacionalizmu ar1 
protekcionizmu“, pareiškė į
buv. prezidentas. ‘ Anglu - lietuvių kalbų žo-
Amerika tiems reikalams dynas, V. Baravyko, 590 psl 
turinti pakankamai išteklių.! aP^e 30.000 žodžių kaina $6 

Sakoma, kad UŽ Šią pa-' Lietuvių-anglų kalbų žo- 
skaita Johnsonas gavęs net dynas, redagavo Karsavi- •
$25,000. bet ta suma būsian- naitė ir Šlapoberskis. apie J

27.000 žodžių. 511 psl., kai- Į TAI
na — $5 00 rmijuotas romanas. 279 psl

Lietuviškai angliškas žo- kaina $3.00.
dvnas, Viliaus Peteraičio. 11 Vytautas Alantas: TARP 
laida, daugiau kaip 30,000 DVIEJŲ GYVENIMŲ 46f 
žodžių, 5S6 psl.. kaina $7.C0. pusi., kaina $4.50.

Geri žodynai

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

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

premijuotas romanas. 24* 
psl.. kaina $3 

Juozas Nralikauskas. TH 
NAGO UGNIS, premijuota 
omanas, 205 pusi., kains 
!2.50

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

Vincas Ramonas: MIG 
LOTAS RYTAS. 166pnsl 
Kaina $2.50. Gaunama Ke 
leivio administracijoje.

Aloyzas Baronas: LIED 
IR BEDUGNĖS, preti padalinta tarp Texaso uni

versiteto, kurį Johnsonas y- 
ra baigęs, ir jo bibliotekoje 
dirbančių studentų.

Paskaitą finansavo brolių 
Salomonų bankas.



OO KELEIVIS. SO. BOSTON Poslapi* penkta*

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

konferenciją, Prancūzijos 
prezidentas Pompidou ištie- 

i sė jam ranką: "Reikia šauk. 
ti ją kuo greičiau!“ j

JI
— O ką sako Vašinktono 

galvos?

— Tos galvos labai susi
raukė, tėve.

— Kodėl?

— Gut mornink, Maik!

— Labas rytas, tėve.

— Žinai. Maiki, praėjo 
jau visa savaitė nuo paskuti
nio mūsų pasikalbėjimo, 
kai aš tavęs nematau, tai 
nežinau, ir kas ant svieto 
dedasi. Gal jau prasidėjo 
kur nauja vaina, ar ne?

dentas, kuris atstovauja ka
pitalistų stovyklai, eina ki
tokiu keliu taikos ieškoti. 

į Jo tikslas yra Įsteigti ką nors
panašaus i taikos rumus, su. 
vedant i juos Jungtines Vais

ei !ty bes, Sovietų Sąjungą, Ki
niją. Japoniją ir Europos 
valstybių visumą. Tuo tiks
lu jis jau pasikėlė vykti Pe- 

ir Maskvon.kinan

— Žinai, tėve, kad "vai
nos“ jau pradėjo pasauliui 
nusibosti, ir didžiosios vals
tybės pradėjo ieškoti taikos, 
tik gaila, kad ne vienu keliu 
jos eina.

— O kokiu keliu eina pa- 
kajaus ieškoti Maskvos ko
munistai?

liu?
Kaip tai ne vienu ke-

— Kaip sakiau, rusai no
ri pirmiausia sušaukti tarp- 

• tautinę taikos konferenciją.

— O kaip tokia konferen
cija galėtų padaryti taiką?

— Matai, po antrojo pa
saulinio karo pasaulis pasi-Į — Visų pirma, ji turėtų 
dalijo Į dvi priešingas sto- * nutarti visoms nusiginkluoti, 

sumažinti armijas ir užtik
rinti dabartines Europos 
valstybių sienas, kad niekas 
jų nelaužytų.

— Tai kaip tada būtų su 
Lietuva ?

ir daugiauYra, tėve, 
tokių kraštų, kaip mūsų Lie-

vykias: iš vienos pusės ka
pitalizmas, o iš antros —ko
munizmas. Ir tarp šitų sto
vyklų prasidėjo šaltasis ka
ras. Pasauly susidarė grės
minga Įtampa. Ypač nejauki 
pasidarė atmosfera, kai po 
antrojo karo Amerika Įsigi
jo atominę bombą, ir Wa-Į 
shingtono militaristai Įsi-j
vaizdavo, kad pati istorija ii tuva, bet didžiosios valsty- 
pavedė jiems pareiga pašau- j bės apie juos nekalba. Su 
liui diktuoti ir komunistus!’>is būtų taip. kaip nutartų 
naikinti. Bet išmoko tokias ‘ galingesni, 
bombas gaminti ir komunis-i
tų Rusija. Dabar jau kilo! ~ ta* pasakyk, 
klausimas, kurie kurtuos už- t°ki bizni sugalvojo? 
klups ir sunaikins pirma.

kas

— Apie nusiginklavimą 
ir taiką pirmieji pradėjo kal
bėti rusai, tėve.

— Ar ne Amerika?

Šaltojo karo jau neužteko; 
pradėta ruoštis atominiam 
karui. Tuo tikslu Amerikos! 
pastangomis buvo suorgani.į 
zuota prieš Sovietų Sąjungai 
penkiolikos valstvbiu saiun-i x.
ga. vadinama NATO. Rusai' . ~ ,N.f’ teve: 1 ®en‘ai
tada sudarė priešinga sajun-' Iau aulo nusigmkluot., be; 
gą-Varšuvos paktą, i'kuri Pelėsingoj, stovykla nenore-
buvo sujungtos komunistri eu: toks
nės valstybės. Atrodė, kad; atiknumas. kad Maskvai ne. 
reikia tik kibirkšties, kad i-i «allma Elketb Tu nus.g.nk-
vyktu pasaulinė katastrofa lu0®'- 0 bu5 S’nklu°ta- Bet 
ir žūtų visa civilizacija. Bet paskutiniais laikais Maskva 

--- k: nradėio iešk

— Todėl, kad Prancūzi
ja čia buvo laikoma kaip 
tvirta NATO politikos rams
tis, o čia jos prezidentas ap
sikabino Maskvos šulą. Bet 
susvyravo ir kiti NATO na
riai. Danija jau ruošiasi su
mažinti savo armiją per pu
sę. Islandija ketina visai iš 
NATO išstoti. Prancūzija iš. 
prašė laukan iš savo žemės 
ir karinę Amerikos bazę. O 
kai NATO jėgos silpnėja, 
tai ir Amerikos vaidmuo Eu
ropoje blėsta. Apie pasaulio 
užvaldymą jau netenka sva
joti. Daug protingiau jung-j 
tis su galingesnėmis pašau-* 
lio valstybėmis. Todėl ir nu-' 
tarė mūsų prezidentas lėk-; 
ti Pekinan ir Maskvon su ko-‘ 
munistų vadais pasikalbėti. 
Ryšium su tais žygiais, ita-' 
kingas "National Observer“ 
rašo: "Sovietų šefui Leoni
dui Brežnevui pagaminus ( 
adrenalino, staiga atgijo ir 
pagyvėjo prezidento Nixo- 
no anemiška derybų era“. į

I
— O kas yra adrenalinas? t
— Tai yra labai veikli me

džiaga, kuri pašalina apsnū. 
dimą.

PASIŽYMĖJĘS LIETUVIS! 
EKONOMISTAS

Ekonominių mokslų dak
taras prof. Jurgis Budzeika 
savo profesiniame darbe yra 
iškilęs i žymių ekonomistų 
eiles. Jis gimęs 1921 m. Vil
niuje ir 1939 metais baigęs 
Vytauto Didžiojo gimnaziją 
Vilniuje.

Dr. Budzeika paruošė mo
nografiją, kurią išleido Nevv 
Yorko universiteto verslų 
mokyklos finansų institutas. 
Autorius Įvertino ir apžvel
gė Nevv Yorko didžiųjų ban
kų finansinę politiką. Apie 
tai plačiai paskelbta The 
Nevv York Times finansų ū- 
kio skyriuje laipkričio 1 d. 
laidoje. Įdėta ir dr. J. Bu- 
dzeikos nuotrauka. Nurody
ta, kad dr. Budzeika turi y- 
patingai svarbią (raktinę) 
padėti Federalinio Rezervų 
Banko tyrimų Įstaigoje. Be 
to, jis dėsto ir Baruch kole
gijoje Nevv Yorke.

The Nevv York Times jau 
nekartą cituoja dr. Budzei- 
kos pažiūras ekonominiais 
klausimais. Tai vienas retų 
lietuvių ekonomistų, savo 
gabumu bei ryžtu sugebėju
sių iškilti JAV-se bei savo 
srity atkreipti finansinių 
sluoksniu dėmėsi.

(E)

Ką tik gavome:
Didžiosios Lietuvos Kuni

gaikštijos 1529 m. Statutas,
261 psl., kaina $10.00.

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

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

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

Ištikimoji žolė, 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.

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

Imkit ir skaitykir 

knygą

TERORO IR VERG1JO i 
IMPERIJA SOVIETŲ

era
O ka reiškia anemiška

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba "The Cemetery or Na
tions in the Siberian Tund
ra“, 112 psl., kaina $1.75.

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyti.
bolševikinio teroro sistema
tos vergų stovyklos, kuriost
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ii 
draugai. Knygos kaina — 

1 75 centai.

MINTIS
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 Bielinį 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: Sapr.ai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis, Lithu
anian House, I 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.

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

— Anemija reiškia maža
kraujystę, tėve; o anemiška 
era reiškia apsnūdimo laiko
tarpi. i«

— O ką daugiau ta gazie- 
ta rašo?

— Toliau "National Ob
server“ sako, kad iš pra
džios, kai Brežnevas pirmą 
kartą pakvietė Vakai-ų vals
tybes pasvarstyti nusigink
lavimą ir armijų sumažini
mą Vidurinėj Europoj, gali
ma buvo ir paabejoti apie 
jo nuoširdumą. Bet vargu 
galima abejoti dabar, kai 
rusai pradėjo plačią taikos 
ofensyvą ir kai pats prezi
dentas Nixonas trijų minu
čių kalboje pasakė Ameri
kos visuomenei, kad rusai 
kalba rimtai — Russians 
mean business. Taikos ofen-Į 
šyvą veda ne vienas Brežne 
vas. Premjeras Kosyginas ir 
Prezidentas Podgornyj taip 
pat veikia. ŠĮ rudeni jie ap
lankė 11 valstybių, skelbda. 
mi nusiginklavimą, taiką ir 
saugumą.

— Nu, tai pasakyk, Mai
ki. kas man reikės daryti, 
kai visi nusiginkluos ir ant 
šio svieto užponavos amži
nas pakajus? Juk tada ir ge
nerolai bus nebereikalingi. 
Nejaugi aš turėsiu savo šob_ 
lę padėti Į muziejų? O aš 
vis mislinau. kad ji bus rei
kalinga, kai pradėsim varyt 
iš Lietuvos okupantus...

PATARIAMA ĮSIGYTI
tokios nelaimės pradėjo bi- Padėjo ieškoti sau pritarė-
joti abidvi stovyklos — ir padarė sutarti su Va-'gjas K. Barėno knygas:
■komunistai, ir patys kapita- karų Vokietija. Kitą sutarti j 
listai. Ir šai jau matom, kad pasirašė su Egipto arabais,! g,a °ZI®
abiejų stovyklų vadai pra-! ° treči3 ~ Indija. Paga-'P m;„V5fo.e
dėjo ieškoti taikos. Rusija hau siomis dienomis Brez-;j?:’dienomis Brež
siūlo šaukti visos Europos nevas nuskrido Paryžiun,; 
valstybių konferenciją ir kur jis buvo iškilmingai pri-; 
tartis apie nusiginglavimą ir imtas, ir padarė diaugiską 
taikingos sąjungos sudary
mą. o mūsų Amerikos prezi-

metai.
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kaina minkštais virše- 
$3.15, kietais $3.75.

Atsitiktiniai susitikimai,

sutarti su Prancūzija. Ir kai 216 psl.. kaina minkytais vir- 
rusas užsiminė apie taikos šeliais $2.50.

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

PRISIJUNKIT PRIETŪKSTANČIŲ 

PATENKINTŲ MŪSŲ KLIENTŲ SĄRAŠO!

Greičiausias, taupiausias ir paprasčiausias kelias 
siųsti DOVANAS savo giminėms arba draugams

Į LIETUVĄ ir S.S.S.R.
yra nupirkti jiems

SPECIAL PREFERENTIAL ROUBLE 
GIFT - CERTIFICATES 

Specialius, teikiančius pirmenybę, 
RUBLIŲ DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS

• Jie galioja specialiose užsienių valiutos krautuvė
se daugelyje didelių miestų Lietuvoje ir S.S.S.R.

• Prekių kokybė yra aukšta, kainos žemos.
• Galiojimo laikas neribotas.
• Gavėjas nieko nemoka.
• Pristatymas ir patenkinimas grantuotas.
• Pakeičiama i vietos rublių valiutą, jei pageidauja.
• Suma neribota.
Patariama juos siųsti, nes dovaną greitai gaus, nesu
trukdys nei laivų krovėjų streikas.

Paprašykite informacijų apie 
AUTOMOBILIUS ir BUTUS!

Dėl savo saugumo siųskite užsakymus mūsų prisi
jungusioms firmoms:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Pbiladelphia, Pa. 19106 

Tet, 215 WA 5-3455

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

New York, N.Y. 10022. Tel.: (212) 758-1150 T

PACAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadvvay, Nevv York, N.Y. 10019 

Tel. 212—581-7729

ar tiesiai vieninteliam V O VNESHPOSYLTORG 
atstovui Amerikoje

PODAROGIFTS, INC.
NEW YORK, N. Y. 10001 

240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 g-vės)
(212) 685-4537

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

JAU SPAUSDINAMAS 

"K E L E I V I O“ 1 9 7 2 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. Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

prenumerata-gera
dovana

♦
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MOTERŲ SKYRIUS I

buvo viskas padaryta. Jausdamas palaimą ir dvasios ia-, 
mybę, lėtu žingsniu nuėjo namo.

* * • Teises patarimai

rirrrr <**rfrr~rrrrr

JUOZAS GRUŠAS

«-• ->▼ e

ANGELAS
Vasaros popietės saulė slėpėsi kapinių medžių vir

šūnėse, oras kvepėjo Įšilusia žole, gėlėmis.

Ties vienu kapu du vyrai kasė žemę, o tretysis sėdėjo 
ant sumestų krūvon lentgalių ir, kažką mąstydamas, 
lankstė tarp pirštų metalini suvyniotą metrą. Šalia buvc 
papilta žvyro ir pastatyti keli maišai cemento. Vyras at 
sikėlė. labai atidžiai išmatavo keliose vietose duobės gi- 
lum3- - , ~

— Dar trupučiuką! -^pasakė kasėjams, kurie Įsmei
gė Įrankius, atsitiesė, šluostėsi nuo kaktos stambius pra
kaito lašus. •i _ ju._xJL'’

*
— Ką, ponas, 'juk kastuvai greitai pasieks grabo len

tą... tiktai ramybę sudrumsime... — ir jie parodė akimis 
į kapo gelmes.

— Ne, ne! — pasipriešino žmogus su metru ranko
je. — pamatai turi būti Įleisti i žemę šimtą dvidešimt cen. 
timetrų. Suprantat? Kai dideli šalčiai, — žemė Įšąla iki 
metro. Ne mažiau... Paminklas turi būti. suprantat, am
žinas, o jis toks bus, jei pamatai...

— Taip, ponas Aniuli, — atsakė vyrai ir, nebaigę jc 
klausytis, vėl pasilenkė prie kastuvų.

Aniulis suvyniojo metrą, pažiūrėjo Į baltą duobės 
smėli ir giliai atsiduso: „Ar tikėjaisi, tėve, kad sūnus ant 
tavo kapo pastatys toki paminklą?“

Ir jis pajuto savo širdy pasitenkinimą, net džiaugsmą, 
tarsi būtų išgirdęs iš po žemių tėvo dėkingumą ir pasigė- 
į ėjimą sūnumi. Jis pasitraukė Į šąli, pro samanotus medi
nius kryžius ir medžius žiūrėjo į spindinčius vasaros to
lius. su dideliu švelnumu galvojo apie tėvą.

Dirba, būdavo, palinkęs prie varstoto, visas drožlė
mis apkibęs, o jis, sūnus, stovi ir stebi, kaip blizga it šilkas 
obliuojama lenta. Staiga pakelia tėvas galvą ir šypsosi 
pro apdulkėjusius ūsus: “Staliumi tai tu nebūsi...“ Kai 
gauna, būdavo, pinigus už darbą ištiesia prieš sūnaus akis 
keletą šlamančių melsvų banknotų: “Gražus pinigėlis... 
tik mažoka... Brangink pinigą, sūnau... Jei šito turėsi — 
visko turėsi!..“ O jis. sūnus, rodos, tik žiūrėtų ir žiūrėtų 
Į tuos paveiksluotus, žėrinčius stebuklus. 0 troško jų — 
kaip ligonis sveikatos. Vėliau jo mintys sukdavosi tik apie 
pinigą, apie rastus, iškastus lobius, pagrobtas kasas, pri
trenktus kasininkus, tik, žinoma, ne jo, o kažkieno kitę 
ranka.

Ir vis dėlto pusę savo gyvenimo jis praėjo be laimės 
kiekvienam jo žingsniui vis kažko trūko. Ir kas jis buvo'. 
Smulkus raštininkas miesto savivaldybėje. — žemas, ne 
laiku praplikęs, kruopasrėbis, velkąs savo nuobodų gyve
nimą — ne didesni už save.

‘ & sjį. iPasilenkė ir paėmė medžio gabalą, išverstą iš~grėtimc 
kapo. kasant plačius pimatus jo statomam paminklui. 
„Lenta. Jau sutrešusi...“ — pagalvojo Aniulis ir suspaudė 
delne žemės suėstą medi.

Vis dėlto gyvenimas šuniškai keistas, mina, trypi? 
tave, staiga iškelia, apdovanoja, ima kitus minti, baisia: 
ima trypti, kraują lieti. 0 tu, atgavęs jėgas, veržies pir
myn — atėjo tavo eilė: bėgioji plazdančia širdimi, ap
svaigęs, griebi rankomis, o kartais dantimis — gyvenime 
visaip pasitaiko, — tveri vertingą daiktą, perki, parduodi 
čiumpi pakliuvusi sidabrą — kažkaip netyčia, štai kaip t? 
medi... Nuo ko? Nesvarbu... Pirštais, akimis nori Įsitikin 
ti, kad tai ne sapnas, o gyva tikrovė — kaip tavo rankos 
kaip alsavimas, kaip skonio jausmas ant liežuvio.

Kažkas pradėjo karą, ėmė žudyti žmones. Ne tu pra
dėjai, ne tu žudai. Kažkas šaukia, kažkas miršta; gal ma
tytas. gal pažįstamas. Betgi ne tu. ne’tu ir ne nuo tavo 
rankos; tai esminis dalykas.

* / !
Dievas abejingas, žmonės abejingi — o tu. doro sta

liaus sūnau, ar gali būti kitoks? Gyventi! Drąsiau gyventi 
negu bet kada! Kažkas tavo viduje sako: atėjo tavo lai
kas, turi teisę'būti tiurtingas. Tėvas ten iš po žemių sako:-' 
"Brangink pinigą! Būsi turtingas!“ Tėvui jis dėkingas, už; 
tai jam atsilygins. !

Ir ponas Aniulis dar kartą išmatavo kasamus pama
tus, patikrino jų platumą ir gilumą: iki milimetro tiksliai

Kieme, tarp senų dėžių ir lentgalių, stovėjo daili sta
tula — stebindama praeivius savo netikėtu atsiradimu 
ir baisiai nesiderinančia aplinka. Tai buvo Mykolas Ar
changelas — baltas kaip sniegas, pusiau suglaustais spar
nais ir ilgu trimitu sugniaužtoj saujoj. Ranka su trimitu 
jau buvo truputi pakelta ir išpūsti žandai — dar viena
akimii ka, ir trimitas jau bus prie lūpų, pasigirs nuostabi• 
muzika, kelianti žmones amžinajam atbudimui.

Nors'jau daug kartų Aniulis gėrėjosi statula, bet da
bar. grįžusiam iš kapinių, jam pasirodė ji dar gražesnė. 
Saulės spindulių nušviesta ji buvo dar skaistesnė — spin
dėjo kaip pavasario diena. Savo grožiu ir neišreiškiama 
galybe žadino džiaugsmą ir entuziazmą net jam, Aniu- 
liui, žmogui, linkusiam Į apčiuopiamesnius dalykus.

Jis jau vaizdavosi statulą tenai, miestelio kapinėse, 
tarp pilkų medinių kryžių. Nebus praeivio, kuris nesustos 
pasigrožėti, nebus žmogaus, kuris nekalbės apie jį ir ne
prisimins jo tėvo... Ir pavardė jų panašiai skamba: Aniu
lis — Aniuolas. Tai dar labiau pakelia jų giminės vertę.

Staiga Aniuliui dingtelėjo mintis, kad išeidamas 
kažką užmiršęs padaryti. Jis puolė Į savo kambarį ir vie
nu šuoliu prišoko prie spintos.

Ačiū Dievui, spinta užrakinta; dabar atsiminė užra
kinęs ir net kelis kartus patikrinęs. Pats nesupranta, kodėl 
jis taip dažnai apsirinka, be priežasties išsigąsta; jis pasi
darė nervingas, Įtarus — net sau pačiam.

Bet, palaukit, jis buvo galvojęs išeidamas Į kapines 
suskaityti pinigus, tik nesuspėjo, nes darbininkai sėdėja 
vežėčiose ir ragino skubėti.

Susirado raktus, išsiėmė medinę dėžutę, kuri taip pat 
buvo užrakinama. Atrodo, visi, lygiai pusė dėžės, o ant 
viršaus tas pats kablys (kažkada tarnavęs paskerstoms 
kiaulėms pešti); jis visados prislegia banknotus, kad dai
liau susigulėtų.

Suskaičiavo pinigus: šeši tūkstančiai devyni šimtai. 
Kurių galų dar to šimto trūksta: galėtų būti lygiai septyni. 
Pinigus jis dažnai skaičiuoja, jam nepaprastai malonu tai

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa 
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisė 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendri 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir «.( 
sakymus spausdinsime Šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivu 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesios 4>«m> 
adresu:

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law.
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mase. 021

12 knygų už$2
Tikra teisybė apie Sovietų 

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

Klausimas Matyt, taip atsitiko ir
Tamstos sesers byloje. Pa-

. .... . . v x i vyzdžiui, kita pusė, atseit,Ar gal. ligonines bet ku- kitos advokatas> turė.
nam asmeniui išduoti žinias .Q tef klausti Tamstos

apie joje gulėjusi pacientą seserį af ■; buv0 anksčiau 
be jo sutikimo? girgusi jr kokio pobūdžio bu.

vo ta liga. Matyti, kitos pu-Mano sesuo buvo mašinos 
sužeista, jai einant iš darbo. 
Teismo proceso metu maši
nos vairuotojo advokatas iš
sitraukė visą eilę popierių 
(records), Įrodinėdamas, 
kad mano sesuo jau prieš tą 
Įvykį sirgo tais simptomais, 
kuriais ji vėliau skundėsi.

Vienas dalykas mums ne
aiškus: kaip ligoninė galėjo 
išduoti jos sirgimo rekordus 
be jos žinios. Kadangi tie re
kordai buvo viešai teismo 
salėje skaitomi, tai mano se
suo jaučiasi labai Įžeista. Ji 
nori žinoti, ką turėtų daryti 
ir kaip elgtis su ta ligonine, 
kuri išdavė rekordus apie jos 
ligos istoriją. Rekordai buvo 
panaudoti prieš ją ir ją su

daryti ; tik šiek tiek dirgina nervus tas faktas, kad nieką- Į skriaudė, sukomplikuodami
v Kiti o k onunm i Lra onoho

da nebūna aplalios sumos; kai pasieki tą sumą ir pervir
šiji — tada trūksta iki aukštesnės.

Užrakino dėžutę ir ėmė vaikščioti po kambarį. Taip, 
tiesa, jis turi nemažai stalo sidabro, šilko, geros medžia
gos keistumams, bet šitie geri daiktai tebūnie, — jie savo 
vietoje... Norėtų turėti grynais: mažiausia dešimt tūkstan-Į 
čių. Jo dideli planai — organizuos akcinę bendrovę ir bus 
stambiausias akcininkas. Apie jį. dorą ir apsukrų žmogų 
su pagarba kalbės visi.

(Bus daugiau)

jos bylą. Kadangi iki apelia
cijos liko nedaug laiko, tai 
prašau atsakyti galimai grei- ! 
čiau.

Illinois.

Atsakymas

Skaitytojas

MARYLAND PAGERBĖ

ADV. E. ARMAN1ENĘ

Marylando valstijoje bu
žo išrinkta 300 pasižymėju
sių moterų ir iš jų išrinktos 
>, kurioms duotas ”Women 
>f Distinction“ vardas. Tos 
srinktosios yra Baltimorės 
tukšč. teismo teisėja Jonas, 
įpygardos teismo teisėja A- 
abian, teisės ir politikos 

profesorė Lee, teisės profe
sorė Soled ir lietuvė advo- 
:atė dr. Elena Armanienė. 
3alfo centro valdybos narė.

Vietos spauda plačiau ra
sė apie visas atžymėtąsias. 
Tašydama apie dr. E. Arma
lienę. pažymėjo, kad ji yra 
□asitraukusi iš komunistų o- 
kupuotos Lietuvos.

Dr. E. Armanienė Balti- 
morėje verčiasi advokato 
□raktika. Ji yra kuri laiką 
buvusi Maryland moterų ad
vokačių draugijos pirminin
kė.

Malonu, kad ne tik Bosto
nas turi pasižymėjusių mo
terų teisininkių.

MANDAGUS PLĖŠIKAS

Vokietijoje plėšikas at
siuntė gėlių puokštę 79 me
tų moteriai, iš kurios jis at
ėmė 1.100 markių ($329). 
Jis pažadėjo minėtą sumą 
grąžinti, „kai tik galės“.

YRA IR ŠITOKIŲ

Mass. valstijos kontrolie
rius T. Buczko, kontroliuo-

Jokia ligoninė ir joks dak
taras neišduoda paciento

■ konfidencialiai suteiktų in-
■ foi macijų. be paciento raš-
'iško leidimo (authoriza- 
don). Esu tikra, kad ligoni
nė, kurioje gydėsi Tamstos
sesuo, tų Tamstos minimų 
’rekordu“ nėra išdavusi ki-

damas Cambridge viešosios -ai pusei atstovaujančiam 
šalpos (Welfare) Įstaigą, su-Į advokatui. Yra du galimu- 
rado ir tokių „nepaprastų“į mai: 1. Anai pusei atstovau- 
šelpiamųjų: ” antis advokatas galėjo skal

yti iš vadinamųjų ’Tnterro-
Štai, viena šeima per me 

tus gavo $11,270 iš sociali
nio draudimo, $11,155 iš šal-' 
pos Įstaigos ir dar $1,073 
pati uždirbo.

’ Viena moteris gavo $234 
išlaidoms persi kelti Į kitą 
butą. Ji jau 4 kartus buvo 
atsisakiusi keltis Į jai duo
damą butą. nes 'jos kilimas 
netiksiąs prie sienos.

Kita šeima gavo $245, kai 
ji atostogavo Vokietijoje.

Dar kitai šelpiamajai duo
ta $150 kelionei aplankyti 
sūnaus, kuris mokosi Penn- 
sylvanijoje.

Tokių pavyzdžių yra ir ki
tur. Jų duoda ir Nevv Yorko 
inspektorius Berlinger, ku
riam gubernatorius pavedė 
patyrinėti šalpos srities suk
tybes.

Tokių sukčiautojų ypač 
daug moterų su vaikais, ku
rių vyrai neva jas esą pame
tę.

gatones .

Kai byla atsiduria teisme, 
kiekviena pusė turi teisę 
“apklausinėti“ kitą pusę. 
Toks apklausinėjimas vadi
nasi „pre-trial discovery“. 
“Apklaustoji“ pusė privalo 
itsakvti Į jai pateikiamus 
klausimus, jei tie klausimai 
vra surišti su Įvykiais (perti- 

■’ent). Atsakymai duodami 
“po priesaika“ (under the 
nairs and penalties of per- 
;ury). Jie gali būti tam tik
it būdu panaudojami vė
liau, paties teismo eigoje.

vyras iš tikrųjų su ja gyveno 
ir uždirbdavo po $4.28 per 
valanda ir važinėjosi Mer- 
eury 1971 m. automobiliu.

Vėl kita — gaudavo per 
mėnesĮ po $274 ir pati už
dirbdavo per savaitę $135. 
Jai viso labo išmokėta šal
pos $17,509.

Panašių pavyzdžių yra la
bai daug. Vadinasi, didelės 
sumos pinigų nueina tokiem 

Štai viena tokių gaudavo'sukčiam, o tikrai reikalingi 
per mėnesĮ po $241, o jos pašalpos negali jos gauti.

sės advokatas sugebėjo tin
kamai panaudoti tokiu bū
du gautą inf ormaciją.

Tokie klausimai ir atsaky
mai paprastai yra gaunami 
raštu (interrogatories arba 
„deposition“ būdu). Aš nesu 
girdėjusi, kad ligoninė arba 
gydytojas pažeistų vadina
mąjį „confidential commu- 
nication“.

2. Antras galimumas — 
— Tamstos sesers advoka
tas, su jos leidimu (authori- 
zation) tur būt. gavo iš ligo
ninės visus Tamstos sesers 
recordus. Tokios rūšies bylo
se ligoninės rekordai yra 
reikalingi ieškovo advoka
tui, kad Įrodytų savo kliento 
turėtus „nuostolius“ (dama- 
ges). Kai Tamstos sesers ad-i 
vokatas pateikė tuos rekor
dus teismui (records were 
admitted into evidence), ki
tos pusės advokatas turėjo i 
teisę juos panaudoti „savo’ 
reikalams“, atseit, savo kli
ento naudai, pagal savo nuo
žiūrą.

Ir vienu ir kitu atveju,- 
Tamstos aprašoma „skriau
da“, padaryta Tamstos sese
riai, negali būti apeliacijos 
pagrindu.

Tačiau esu tikra, kad, jei 
Tamstų advokatas pasiryžo 
apeliuoti, jis turi tam pakan
kamo kito pagrindo.
**#»+«#*»++»*****+*»**+**++«*+*

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

centai.
$3.80, bet visos kartu par-

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

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

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

<•
Juozas Stalinas, 32 psl., 

kaina 25 centai.

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

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

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

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

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

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05. bet visos kartu par
duodamos už $2.

Ar skaitytos?
Juodojo pasaulio sukili

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

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

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto. 55 psl. kaina $2.00. 
KREGŽDUTĖ, I dalis (va

dovėlis). parašė A. Rin- 
kūnas, 119 psl., kaina 
$2.75.

kun

Poezijos knygos
POEZIJOS PILNATIS. 

Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal
pinti geriausieji visų jo iš
leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai
na $10.00.

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio elrėraščiai. 
Prano Gailiaus iliustruoti 
'2 didelio formato puslapiai 
puošniai išleista knyga, kai 
na $5.

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

Nemarioji žemė, Lietuv? 
pasaulinės poezijos .posmuo
se, sudarė Alfonsas Tiruobs 
176 psl., kaina $5.00.
RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai

K-
na

ŽVILGSNIS Į PRAEITI, 
Žvko, 476 ps!., kai-V*

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas.

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4-50.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ
Tai rašytojos Petronėlės 

Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
te, 234 pusi., kaina $3.

PEILIO AŠMENYS, Jur
gis Jankus, 3 veiksmų dra
ma, 261 psl.. kaina $4.00.

Nardžio pulkas, Balės
Vaivorykštės, kaina $2.

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

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i-

prerr.ijuota knyga, 80 ps1 
kaina $2.00.

Poilsis ant laiptų. Vytauto į Muštruotoj knygoj yra sep- 
Karoso eilėraščiai, 50 dide-• tynios Maironio baladės. Tai 
lio formato puslapių, kaina knyga, labai tinkama dova- 
$4.00. 1 noms. Kaina.............. $6.00
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Vietines žinios
< >
H.
i:

ii

DU VERTI DĖMESIO 
ŽURNALAI 

Varpas

*i3 m 1 5 b a

Kandidatai jau yra

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-ja lapkričio 18 d. 
nominavo kandidatus i 1972 
metų valdybą. Balsavo 242 
nariai (pernai 160). Į pj-e-

rausko "Gersim. broliai, ule- 
vosim“. B. Povilavičius — 
St. Šimkaus "Oi, greičiau, 
greičiau“, Ūdrio ariją iš V. 
Klovos operos "Pilėnai“, V. 
Klovos "Saulutė motinutė“ 
ir ariją iš Verdi operos ”Na- 
buco“. Solistams akompo-zidiumą tebuvo po vieną! 

kandidatą, išskyrus pirmi- navo komp. J. Kačinskas, 
ninką ir maršalką. Į pirmi
ninkus kandidatavo A. Čap
likas, gavęs tik 61 balsą, ir 
dabartinis pirmininkas S.
Drevinskas, gavęs 148 bal
sus.

J kandi-

Montaže vaidino Janina 
ir Gediminas Ambraziejai. 
Kazys Barūnas, Gytis Gave
lis, Feliksas Kontautas, Jo
nas Valiukonis. Jurgis Ja
linskas. Pranešėja buvo Ma
rija Gineitienė. šviesas iivicepirmininkus 

datas yra L. švelnis, i finan- garsų efektus tvarkė Romas 
su sekr. A. Druzdis, i iždi- Šležas.
ninkus E. Ketvirtis, i sekre-j 
torius A. Matjoška, i mar
šalkas dabaitinis J. Marke- 
lionis, gavęs 141. ir J. Jo
naitis, gavęs 61 balsą.

Į direktorius buvo 21 kan
didatas. Čia surašome pa-

Publikos buvo daug. 
programos — šokiai il
sės.

Po
vai-

Ir pas latvius tas pats

1 vo teisių kovojančius lietu
vius visaip žemina.

Yra nemaža trumpesnių 
straipsnių, kronikos žinių. 

Žurnalas vertas rimto
Tai Varpininkų filisterių skaitytojų dėmesio. 

df-Aūeijos- leidžiamas žurna. '
las tautos ir žmogaus laisvei, KYŠIAI RESPUBLIKONŲ 
tautinei kultūrai ir lietuvy- KOMITETAMS 
bei puoselėti. Išeina kartą
per metus. Pernai neišėjo, Kongresmanas iš Kalifor-
todėl neseniai pasirodęs nr. nD^s haul McCIo»ke\ . \ i a 
10 pažymėtas 1970-1971. Jis pasiskelbęs kandidatu i pie- 
tun 220 psl. Žurnalą suma- Plentus. Jis yia įespublino- 
niai suredagavo Antanas nas. Pi aeitą savaitę sis kan- 
Kučys, o prirašė, be paties dnlaias raibėjo lutts uni- 
redaktoriaus, dar keliolika '^itete, Medford, Mass. 
žinomu bendradarbiu. ^en Jls sav0 kalboje atiden- 

‘ ! gė ir Įdomią paslaptį.
Jame rašo dr. V. Sruogie. Praeitą vasarą pieno ūkiu 

nė, dr. K. Karvelis, dr. Pr. besiverčiantieji prašė pakel
ti pieno kainas. Tas jų pra
šymas. pasak McCloskey, 
buvęs patenkintas tik tada 
kai buvę Įnešta $185,000 pa
šalpos 60-čiai respublikonų 
komitetu, kurie rūpinasi, 
kad Nixonas vėl būtų išrink
tas prezidentu.

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos Įrengimas

-Gana
A 11

nereikalingai eikvoti kurui alyvą
Savybės:

Pruduktinguraus
Grožis

Ekonomija Namams šildyti 
dariausias pirkiny

Zunde. B. Paramskas, J. Au
dėnas, J. Daugėla, V. Bil- 
dušas, dr. A. Budreckis, L. 
Dovydėnas. V. Alantas. V.
Šlaitas ir kU Visų Įdomios 
temos, dalykiškai išnagrinė
toj. Žurnalas venas skaitau, 
čiųjų dėmesio. Gaila, nėra 
pažymėtos jo kainos. Gi i 
1969 m. išleisto numerio kai- Dovanokite savo drau 

gams ir bičiuliams metinę

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

10 metu garantija.

t-o: .. r

modernaus alyva šildymo naujiena
®FUEL CHIEF

na buvo $2.50.
Keleivio prenumeratą. Jums 

lapkričio Varpo administracijos ad- atsieis tik $7, o tas, kuriam 
resas: Titas Briškaitis, 1214 ji bus dovanota, per metus 
N 16 Avė., Melrose Park, kas savaitė gaudamas Kelei-

Bostono latviai
gal už juos paduotų balsų minėjo Latvijos nepri- 
skaičių: Ona Ivaškienė (ga- klausomybes paskelbimo 53 j 
vusi 121 balsą), S. Grigana- metP sukakti Boys Latin 
vičius, R. Bričkus. A. Makai- mokyklos salėje, 
tis. J. Lubinas, J. Kapočius,; L' JŲ susirinko mažiau ne_
A. Andriulionis, J. Bakšys gu praeity, minėjime ir 'jau 
(85) ir t.t. nimo beveik nebuvo maty-
,, . , . .. B y P« 20 U'Vart^7erm7tas7reda’įo“
I kontroles komisų,: Pr. kūne su savo vadais dalyva- ja L šmulkitys su .edakei- 

Mučinskas, A. Keturakis, B. vo rikiuotėje.
Kontrimas ir A. Baika jr.

ŠĮ kartą nekandidatavo
seni draugijos "vilkai“ adv.
J. Grigalius ir adv. Antanas

Latin’Ill. 60160. vį, jus tikrai atsimins.

Sėja

Tai tautinės demokrati
nės minties laikraštis, išeina

nartus per metus, red 
Ja ’ ’ ” '

, . . ne komisija, kurioje yra dr.
Ir jų pagiūndinis kalbėto- y Sruogienė, Z. Dailidka iri 

jas dr. Laimonis Streips is dr. K. Karvelis. Leidžia Var-i 
Chicagos. vaikų laikraštėlio pininku leidiniu fondas. Ad 
"Mazputniks“ redaktorius.

imkit ir skaitykit

Young. Moterų draugijoje y-j savo kalboje ragino puoselė. 
ra gal pusė nanų, bet kan-i ti latvių kalbą, pabrėžda-

ministracijos adresas: 1649

LIETUVOS ISTORIJA 
Vl-ji laida, parašė dr. Van- Į 
Ja Daugiruaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke- 
.i žemėlapiai, tvirtai įrišta 
Kama .......................... $(>

LIETUVIŲ LITE A AT U-

didačių tėra tik viena Ona 
Ivaškienė.

Rinkimai bus gruodžio 12 
dieną nuo 2 iki 6 vai. vak.

Tame pačiame susirinki
me buvo priimta apie 40

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Sireet, Quincv, Mass. 02169
į Alyvos burnerio aptarnas imas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

ATSIUNTĖ PAMINĖTI LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
. i

Jonas Husas, reformaei-j Turime Lietuvos žemėla-

S jos pradinink:as. Vvtauto I )i- P‘U - “ž 50 “ž
alaikis. išim i- (sulankstomas) ir uz $3.50

1 Oil Heating Eųuipment r

ar

N Eroadway, Melrose Parkų RA SVETUR, 697 psl. Joje 
III. 60160. | agQ A Vaičiulaitis apie po

eziją. K, Keblys apie roma-Prenumeratos kaina me
tams 
rio -

$5.00,
- $1.50.

atskiro nume-

mas, kad tai yra tėvų šven
čiausia pareiga, ir nusiskųs- 
damas, kad šiemet JAV-se 
latviai neišleido nė vienos 
knygelės vaikams. Jis sakė.
kad Latvijoje vaikams iki 4 Neseniai išėjo nr. 3 (114). 
metų yra gerų knygų, kurio- Jame rašo dr. V. Sruogienė 

na jų narių, pagerbta viena! mis jr čia galima naudotis, apie Įžymųjį ekonomistą 
mirusi narė. Fin. sekretorius į bet vyresniesiems skirtos Albiną Rimką, kadaise JAV 
pranešė, kad spalio mėnesi Į knygos jau persunktos pro- redagavusi sandariečių ”At.
pajamų buvo net $15,953. 
bet ir išlaidos buvo didelės, 
todėl pelno beliko $2,637.

A. Matjoška paragino ra
šyti kongresmanams ir pra
šyti balsuoti už tautinių gru
pių studijų priedą prie vad. 
Hįdier Education Įstaty
mo.
i

Kariuomenės šventė ir 

Simo Kudirkos minėjimas

Praeitą sekmadieni Bos
tone Įvyko tradicinis Lietu
vos kariuomenės sukakties 
minėjimas, ši kartą sujung
tas ir su Simo Kudirkos pa
gerbimu jo išdavimo rusams 
metinių proga.

Pirmojoj programos daly 
— vėliavų Įnešimas. JAV 
himnas, kun. A. Baltrušūno 
invokacija ir dr. B. Nemicko 
paskaita apie Lietuvos ka
riuomenės vystymąsi, jos or
ganizacijos ir sudėties kaitą, 
nuo senovinių dienų iki mū
sų laikų. Meninėje progra
moje — solistai Stasys Lie
pas. Benediktas Povilavičius 
ir Jurgio Jašinsko paruoštas 
ir režisuotas montažas Simo 
Kudirkos tragedijai prisi
minti "Vaidila Valiūnas 
prie užgesusio švyturio“, ku
rio pagrindą sudarė poeto

paganda. eiti“, kuris formaliai nebu-Į
Meninę programą (8 dai- vo baigęs nė pradžios mo- 

nas) atliko Liga choras, ku. kyklos, bet buvo tiek išsila- 
riam vadovauja J. Aust- vinęs, kad ji priėmė studi- 
rums. Chore yra apie 50 juoti Frankfurto universite- 
narių, ir jis gerai susidaina- tas ir vėliau išdavė pažymė- 
vęs. jimą, kuris buvo lygus filo-

Minėjimui vadovavo jau- sofijos daktaro laipsniui 
nosios kartos atstovas Juris cum Įaudė.
Raudseps. į ,

Scena buvo skoningai pa. ' Įdomus dr. K. Karvelio 
puošta tautine vėliava, vals- straipsnis apie Lietuvos gy
nybiniu ženklu, skaičiais ventojų išsimokslinimą. Jur- 
1918-1971 ir gėlėmis. ! gio Pilvelio apie dvilypius___

' 'žmones (tokie priversti bū-' $15 00
PITTSFIELD, N.H. j trlietuvos zmonėš), A. Vai-1 

į niaus apie Chicagos kazi-
Lapkričio 19 d. širdies mIei-inių kapinių bylą. Šis 

smūgio ištiktas ligoninėje straipsnis baigiamas p’imi
mirė Konstantinas šlaitas. | njmu ka(i <v?k. v. Brizgys

i • T j v , - w 1 f 7 v o<7Palaidotas lapkričio 22 d. 
Iki tol buvo sveikas, mirė su
laukęs gilios senatvės —84 
metų amžiaus.

Į Ameriką atvyko 1913 m. 
Kuri laiką gyveno Cambrid
ge, Mass., o prieš 40 metų! 
atsikėlė Į Pittsfield, N.H.,} 
pirko ūki ir čia gyveno iki 
mirties.

Jis buvo visų mylimas ir 
gerbiamas, nes mokėjo su 
visais gražiai sugyventi. Ne
pamiršo ir savo draugų 
Cambridge. juos vis aplan
kydavo. Rūpinosi ne tik sa
vo gausia šeima, bet gelbėjo 
ir kitus, pavyzdžiui, atsi
kvietė iš Vokietijos savo ar

Lietuviai ir žemaičiai 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

ną. R.Šilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti
ką, J- Girnius meta žvilgs
ni i visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, Č. Gricevi- 
čius duoda išleistų knygų 
sąraša. Kaina $10.

ANTANO ŠKĖMOS RAŠ
TŲ I tomas (Nuodėguliai ii

džiojo bendi
niai biografinė studija, pa 
rašė Zenonas Byčinskas. iš1 
ukrainiečių kalbos vertė My-! 
kolas Plepys, 197 psl.. kai-j 
na $3.00. Išleido Lietuvių e-J 
vangeiikų spaudos centras,
656 Vd. 35th St.. Chicago,' 
III. 60616.

i
Raštų apie šį katalikų baž--1 

nyčios reformatorių lietuvių 
kalba mažai teturime, todėl 
ši knyga labai piavers refor
macija besidomintiems.

I
Jonas Husas buvo apgau

lingai iškviestas i kataliku

t sieninis).

sime?
D. Poška

bažnyčių.' 
vimą

vadovu suvažia-
141 ■) me-Konstancc

- t tais. ten nuteistas kaip here- Kibirkstys, Šventoji Inga.
Čelesta, Balta drobulė), iriš- ■
ta, 500 psl. Kaina $6.00.

PAULIUS AUGIUS, 284 
dideli puslapiai, šio Įžymaus 
dailininko paveikslai ir A 
Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.50.

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

o AV AlTRAšT I S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotrauką ir atvir'i pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusiu pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamišką 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 88.no 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690, Quehee. CAN ADA

viešai be jokios atodairos 
pateisina ir palaiko arkivys
kupijos vadovybę, o dėl sa- na $1.50.

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

Amerikos lietuvių politika
parašė dr. K. Šidlauskas, i- 
vada? dr P. Grigaičio, kai

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 

Kaina $599-00
- J ; Į , , | , J * > t a .
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Norintieji su šia grupe keliauti prašomi kreiptis į

I1U [JUCIU * uiucujuc v u ai h _ 1 a 1 ■ • T* 1 C1 *
Bernardo Brazdžionio Simui timus giminaičius Lietuvių f I ranS-AtlailtlC IraVei berVlCe
Kudirkai skirta? eilėraštis.

S. Liepas padainavo Va
lentino aiTją iš Gounod ope. 
ros "Faustas“. S. Šimkaus 
"Teka mėnuo, teka žvaigž
dės“, A. Aleksio "Beraužėl,

Enciklopedijos leidėją Juo
zą Kapočių ir jo šeimą ir ii. 
gesni laiką priglaudė ir glo
bojo savo namuose. !i

Tarp daugelio giminių ir 
draugų velionio K. šlaito 
laidotuvėse dalyvavo ir Juo-

390 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8761

nevesk pačios“ ir M. Pet-’ zas Kapočius su žmona.

Svarbiu reikalu ieškomas Pra
nas Petkus. Jį patį arba kas a- 
pie jį ką žino prašome pranešti 
Keleivio administracijai.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
Tograma Naujoj Anglijo 
3 stoties VVLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie !
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
tą. Perduodama: Vėliausit 
>asaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, da* 
tos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 1 
laltic Florists geliu ir dova

j nų krautuvę. 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo- 
tas A N 8-0489. Ten gauna 
naa ir Keleivis.

ii I-o,’-

NEN’l SIMINKI1E!
Galima pagelbėti sergantiems Į 

reumatu, ranku ar kojų skaus-j 
mais. nutirpimu, jaučiant nuo-1 
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa-j 
sėkmes, arba grąžiname pinigus. |

Siųskite $3, gausite vaistas 
su nurodymais.

ROYAL I’ROOVCTS
North Sta., 

Newark,
P.O.
NJ.

Rox 9112 
07105

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
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 doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — En. 
dovment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAIS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.06 apdraudos tik $3.00 moKes- 
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALf 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 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
807 W«st 30th Street, Nevr York, N Y. 10001
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Vietines žinios
Aukos Vasario Šešioliktosios Aukojo Lietuvių Fondui ir 

gimnazijai Jaunimo stovyklai

•s*#*##*#**##**#****##***********'

Kultūros klube kalbės 

apie Lietuvą

Bostono LB Kultūros kluJ 

bo susirinkimas bus ši šešta
dienį, lapkričio 27 d. 7:30 
vai. vak. Tarptautinio Insti- 
tuto patalpose.

Šiame susirinkime inž. 
Donatas Šatas skaitys pa
skaitą tema: ”Technologijos' 
atsiekti pasikeitimai Lietu
voje“.

Paskaitininkas praeitą va
sarą lankėsi Lietuvoje.

Kas tais klausimais do
misi, kviečiami atsilankyti.

K. Namaksienė grįžo 

iš Floridos

K. Namaksienė grižo iš 
Floridos, kur ji buvo nuvy
kusi pasidairyti, ar neras pa-

Altos susirinkimas

Trečiadieni, lapkričio 24 
d. 7:30 vai. vak.. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose šaukiamas Altos 
skyriaus susirinkimas.

Kapočiui išvyko Floridon

Praeitą savaitę dr. A. Ka
počius su žmona išvyko po
rai savaičių Floridon. Išva
žiavo ir A. Čaplikas. SLA 
viceprezidentas. Jie tenai 
susitiks su SLA prezidentu 
P. Dargiu apžiūrėti vietos 
SLA seimui, kuris įvyks at
einančią vasalą, birželio 26.

Kapočiui su Čapliku su
grįš gruodžio 5 d.

Adv. Z. Šalnienė išplaukė 

rudens atostogų

Adv. Zuzana šalnienė šiai 
savaitę išplaukė turistiniu, 
laivu ”Queen Elizabeth“ į

Jau 19 metų. kai Bostone 
i vaikiu būrelis Nr. 120 Vasa
rio 16 gimnazijai remti. Per 

1 tą laiką iš būrelio narių su- 
1 rinkta ir gimnazijai pasiųs,-) stovykiaį 
ta 6,343'dol. Šiemet rugpiū
čio mėnesį pradėtas statyti 
labai reikalingas mokinių 
bendrabutis. Du trečdaliu 
išlaidų pažadėjo padengti 
vokiečių vyriausybė, gi vie
ną trečdalį teks apmokėti Brocktono apylinkė, A. 
patiems lietuviams.

Šiuo metu Vasario 16-sios 
gimnazija yra ne* tik mokslo 
įstaiga, bet ir lietuvybės ži-

Stankūnaitė, J. Strazdas, R. 
L. Šukiai, A. S. Sužiedėliai, 
A. V. Tumai, M. Vaitkevi-, 

J čienė. O. P. Vaičaičiai, E. J. 
Mirus kunigui Mykolui Į Valiukoniai, Iz. Vasyliūnas 

Vembrei, vietoj gėlių ir už-į ir x.X.;
uojautų laikrašty aukojo
Lietuvių Fondui ir jaunimo

po $25: E. V. Sužiedėliai, f 
Brocktono Balfo skyrius ir j 
Brocktono šaulių kuopa;

!
po $15: T. Bogužas, LB1 

G. i

po mažiau — J. V. Balčiu, 
nai, V.. E. Kuodžiai. P. Ver
bickas ir E. žižniauskiene.

Iš viso suaukota $430.

Mūsų brangiam ir mielam dėdei

A. A. KONSTANTINUI ŠLAITUI

mirus, jo žmonai Marijonai, dukterims Elenai, 

Julijai, Onai ir Vandai ir jų šeimoms

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.
««.- Kapočių šeima

Naujo J. Kačinsko veikalo Į
premjera į papasakojo susirinkusiems

pirmadienio vakare Tauti
nės S-gos namų salėje, kaipBerklee Muzikos Kolegi

Stapulioniai ir J. S. Stašai-įjos orkestras ir Belmonto! pavyko kelionė į Simo Ku-I 
čiai; I Bendruomenės choras, diri-- dirkos išdavimo vietą. Apie Į

guojami lietuvių draugo tai parašysime kitame nu- 
John Bavicchi. š. m. gruo- meryje.
džio 2 d. 8:15 vai. vakaro’

nį, paremkime savo aukomisI Bajerčius, Petras Bliumas,' New England Life Hali, 225' Mano padėka
gimnazijos mokinių bendra- Brocktono skautai ir Tėvų, Claredon St., Boston, Mass.,
bučio statybą. komitetas. St. M. Gofensai, į atliks naują kompozitoriaus i As, Elena Rutienė, San-

po $10: T. Č. Aleksoniai, 
dinys. Palaikykime tą židi-i ALRKM s-gos 15 kuoja, E.
v,,’ nornrYtl/irnn eovn aukntnio! Bai'ei’ČiuS. Petras I >1 i 1] I

statybą.
Aukas siųsti:
St. Griežei-Jurgelevičiui, 

Keleivio red., 636 E. Bdoad
tienė, P. P. Kaladės, B. J. 
Kuodžiai, A. Mažiulis, K.

way, S. Boston, Mass. 02127. i Merkis, B. Paliulis ir A. T.
Į Škudzinskai;

V. Balčiūnienė dainavo
Chicagoje

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

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-------- ,-- - --------- ~---j ainno liauju iyviii ia i ' ------- 7 • ąj U ’ QT f I

O. Ivaškienė, P. Juozapai-i Jeronimo Kačinsko veikalą i daros moterų klubo sureng- į Je K”n- Alg- ^ezio loto

po $5: A. J. Baškauskai, 
P. Butėnas. St. Cibienė, J.

togios vietos įsikurti, kadį Beimudą ir kt. vietoves ru 
galėtų išvengti Bostono žie-į dens atostogų. Daugiausia 
mos nemalonumų. ! laiko bus praleista jūroje.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury S t

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra yieuntetė oficiali jsun- 
ga VV ore estery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces- 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Svikliene

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

I P ft D 1 N I S
OPTOMETRISTAS 

Valandos: f
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak į

Trečiadieniais neuriimama į
447 BROADVVAY

South Boston, Mass

.♦♦♦♦S#*#****###**####*####**#**#*-ž *
Ketvirtis & Co.

—JEWELERS—
Laik rodžiai-Deiman tai 

Papuošalai 
Elektros Prietaisai

! Rūpestingai taisome laikrodžiu* 
žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptua ir turime visus gatavus vaistus.

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

182 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6C20

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyras šventadienius ir sekau 

oososoeesooooooooccoososososo&cosocccdocsoososS

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

□ Krosnies’aptarnavimas 
Q Automatinisjįpilimas
□ Patogios mokėjimo ^sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662;

paroda ir filmas ”Dvylika‘ 
ruošia skaučių Židinys ir sk. 
Grandis.

Sandaros moterų klubui už i . ^ovo ® d. Baltijos ir Žal-
gėles ir tokio gražaus vaka- į1110,, TazJu\°
ro surengimą. Dėkoju už gė- ' ?.°’ , .Os>t(į”°. letuviU Pile
les inž. Romui Bričkui. Ačiū; C1^ d'Jos in-J° auksto saleJ« 
visiems atsilankiusiems iš j Rovo 12 d go> Bostono
uiti n toli. l\.<iip muionii fou- t ; t>7Kaaiii j i. i - - -A. - xi- i Lietuvių Piliečių d-jos sale-toFms, je gL ir v Minkų radijQ

m°teių rengiama 38 m. sukaktuvinė 
I talentų popietė ir ”Miss Li- 
| thuania of N.E.“ gražuolės

’Te Deum“. parašytą Bei- tame bankete išrinkta naš- 
monto chorui ir Berklee or- hų karaliene 1972 m., tariu 
kestrui. Solistai: M. Ėmei- padėkos žodį visiems, kurie 
son (sopranas) ir J. Terry išrinko. Esu dėkinga f
(tenoras).

Be to, dar bus atliekama
Solistė Violeta Čižauskai- Davalga, S. Eiva, B. Gailiu-Į vaJ? Beethoveno, J. Ba-

tv -r -r i . - čhn K Rnorprc R Sčhnmii-tė - Balčiūnienė praeitą sa
vaitgalį buvo išvykusi i Chi- 
cagą, kur šeštadienį Jauni
mo Centre buvo jos koncer
tas. Koncertą rengė ateiti
ninkų meno draugija ”Šat- 
rija“.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
40 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

nas, J. Jakovonytė, B. K,uo-' cho’ ?;,R°«®rs’ R' ScĮiuma- 
pis. V. V. Kulbokai, J. Liut- no W- Schuman0 kurinių.
konis, A. Matjoška, S. V. į 
Minkai, J. Norkus, J. U.! 
Norkai, R. Petronienė, J. P.

__ ... „ . ! tų dažniau sueiti iKo negalėjome pranešt, ! gražius Sandaros

Šiame numery negalėjo-. klubo pokylius
Renteliai, E. Ribokienė, V. me parašyti, ką Vliko pirmi 
L. Senutos, V. Stelmokas, T. ninkas dr. J. K. Valiūnas'

A. J. NAMAKSY |
■ Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. <>
Ne w ton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

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 nesiunčiame.

Dėkinga visiems
Elena Rutienė balius.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

♦♦e*##******#***#*#*####*#######*****####***##*##*##***#*#####*#####*#####**##*##**#**#**#####*#***#*##*

South Boston Savings Bank
ALFREI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

___ ___ _ >ni.?n.rrri n -v

už 90 dienu įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

51«
514%

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

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

virš 210,000,000

4
Dažau ir Taisau *

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

’ viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

Tel. CO 5-5854

Flood Sąuare,
Hardicare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin M<x>re Dažai 
Popieroa Sianoma

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys namanu 

Reikmenys plumbariama 
Vlantrle ?«1ežie« daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IS BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston. Mass. 02127 
Tel. 268-0068»♦#«**<**♦**«»*********«■*************************•******'********** ’

::

i Trans-Atiantic Travel Service Į
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-Atiantic Travel Service. Čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

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

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

siųskite savo giminėms tik per

_Podarogifts Ine. skyrių 
i i Bostone

Darbo vai«.«uos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

- I f— į ^^r*******#******#######*######*e*r«#w#*e#*#«<r#****»**«*e***,
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