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Lapkričio 23 d. sukako nė ir šio kankinio nepapras- 
vieneii metai, kai bukagal- tai tvirtą laikymąsi teisme/ 
vių Amerikos pareigūnų bu- Vliko pirmininkas savoj 
vo išduotas sovietams į JAV kalbą baigė pareikšdamas: 
pakrančių apsaugos laivą „Mes reikalaujame> kad

Ąžuolo lapų vainikas 
kankiniui Simui Kudirkai

Daug lietuvių suplaukė j Simo Kudirkos išdavimo j 

vietų prie Martha’s Vineyard. Dalyvavo Vliko pirminin- Į 

kas dr. J. K. Valiūnas su šeima. J vandeny ną nuleistas 

vainikas. Visa tai plačiai paminėjo radijas, televizija ir 

spauda, ir buvo priminta Lietuvos laisvės byla.

Simo Kudirkos tragedijos metiniu minėjimo orga nizatoriui prie Martha’s \ ineyard salos. Kudirkos
____________ _ išdavimo vietoje, su kitais dalyviais. Iš kairės i dešinę: K. Veitas, JAV LB Tarybos narys A. Ma-

nUO sovietų Žvejų lai\O nu“ iusaj liautųsi slėgę Pabalti-I žeika. č. Mk kūnas. Br. Veitas, Vliko narys J. Y a laitis. Vliko pirm. dr. J. Valiūnas. R. Bričkus. J.
Šokęs lietuvis 1 adistas Simas • valstybes ir kad būtu at- Kapočius. Z. Gavelis ir A. Rukšėnas. J. Rentelio nuotrauka

Tą tragiškąją su-^tatyta įų neprikluasom;vbė___________________________________________________________________________________

„Mes reikalaujame, kad

Kudirka.
kaktį paminėjo viso laisvojo 
pasaulio lietuviai visose di
desnėse kolonijose. Bet ji Kudirka būtų išlaisvintas, 
ypač išskirtinai buvo pami- remdamiesi Žmogaus Teisių 
nėta ten, kur ta tragedija j- deklaracija.
vyko. į

„Simai Kudirka, jei tu esi 
Bostono Simo Kudirkos gyvas, mes žinome, kad tu 

komitetas pagrindinį meti- kenti dėl sovietų žiaurumo. gimas Kudirka visada bu_ 
mų minėjimą surengė Atlan. Mes gerbiame tave ir tai. ką 
to vandenyne prie Martha’s tu padarei žmonijos laisvės 
Vineyard salos, kur S. Ku-j idealui iškelti.
dirka buvo rusams išduotas.'
Ta vieta yra netoli Hyannis! „Man yra didelė 
Porte. Mass. Taigi lapkričio Į lietuvių vardu nuleisti ąžuo- 
23 d. gana šaltą rytą į Hyan-; lo lapų vainiką Į vandenis, 
nis uostą suvažiavo Bostono' kur Simas Kudirka savo as- 
ir kitų vietovių lietuvių dide-j mens tragedija mums vi- 
lis būrys. Suvažiavo seni ir { siems pademonstravo lais-

dę gėlių puokštę Bostono ir 
Worcesterio 55 Lietuvos Vy- 

j čiai. Jie buvo pasikvietę ir 
; Simo Kudirkos kankinimų ir: 
| išdavimo liudininką latvi; 
Į Robertą Briezę.
1

Simą Kudirką terorizuoja 
ir kalėjime
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Indijos ir Pakistano karas 
jau liepsnoja

Karas prasidėjo iš partizaninių veiksmų. Dabar mū

šiuose dalyvauja Indijos ir Pakistano tankai ir ištisos regu

liarios kariuomenes divizijos, Tūsktančiai užmuštų.

Ki.vonas tarsis su
valstybių vadais

Prez. Nixonas, prieš vyk
damas i Sovietų S-gą ir Ki-* 
nija, numatė pasitarimus su 
kitų draugiškų valstybių va. 
dais.

Šiandien galima sakyti, 
j kad karas tarp Indijos ir Pa- 
! kistano jau vyksta pilnu 
tempu, nors Indijos vyriau-

Azorų tenv

svbe Lyki bando oficia- 
liuose pareiškimuose mažin
ti. vadindama tai pasienio 
incidentais.

Šie karo veiksmai išsivys
tė iš partizaninio judėjimo, 
kilusio Rytų Pakistane po 

sukilimo malšini
mo. Rytų Pakistano pabėgė

vo gyvas mūsų atminime, o
į dabar šio nepalaužiamo
i kankinio veidas mūsų akyse

, . ■ dar labiau išryškėjo, me *

J. Daužvardienė ~ 
generalinė konsule

------- r----------------- — , Kaip žinoma, neseniai
jauni. — visi, kuriems Simo, vės vertingumą. Pagal lietu-į Chicagoje mirė Lietuvos 
Kudirkos išdavimas, jo kan. vių tautosaką, ąžuolas sim- j generalinis konsulas dr. Pet. 
čios ir didvyriška laikysena bolizuoja stiprybę ir drąsą,: ras Daužvaldis. Šiomis die-

'! Gruodžio 13-14 d. 
salyne jis tarsis su Prancūzi-! 
jos prezidentu Pompidou, 
gruodžio 20-21 d. Bermudoj

(su I). Britanijos premjerui Indiją, čia suorganizavo 
i Heath. gruodžio 28-29 d. su j partizanų būrius ir, Indijos 
, \ okietijos kancleriu Brandtj remiami, pradėjo pasienyje 
Lay Biscayne, Ha., o sausio karo veiksmus. Kadangi Pa- 
6-7 d. San Elemente, Cal.,! kistano kariuomenė, kovo- 
su Japonijos premjeru Šato? dama su tais partizanų puo

limais, kelis kartus apšaudė

liai. pasitraukę nuo centri
nės valdžios persekiojimų į

gar

Praeitą šeštadienį JAV laikraščiai, radijas ir televi
zija paskelbė Associated Press žinią, paimtą iš Sovietų Są.
jungos pogrindinės spaudos, kad Simas Kudirka baudžia- , Pasitarimo dienos su Ka- įr jn^įjos pasienio vietove^ 
mcjoje stovykloje griežtai atsisakė lankyti politiniam per- nados premjeru dar nenusta- j-a; Indijos daliniai neva pa-
auklėjimui skirtas pamokas ir dėl to jam yra atimta teisė tylos, 
nusipirkti stovyklos krautuvėje papildomo maisto ir taba.
ko. O koks tas sovietinio kalinio maisto davinys, mes jau ' Ugi OueS leKTULą,
esame rašė Keleivio nr. 43. Jis yra apskaičiuotas tiktai lė- ____
tai bado mirčiai. Kadangi Kudirka yra nuteistas 10 metu pai aSlUtll
sunkiųjų darbų stovyklos, tai jo gyvybei pavojus nepapras. į Praeitą savaitę „labai

mandagus“ vyras, grasinda- 
praneša mas bomba, Įsakė iš Port-

garantuojančią, jog lietuviųteisme giliai sukrėtė širdis.
O jaunimo atstovų buvo y-j tauta išlik 
pač daug. Jauniausias —1
prof. dr. J. Navicko sūnus) (Abu kalbėtojai kalbėjo 
Marius, dar tik 6 metų am-i angliškai, nes laive televizi- 
žiaus. Čia buvo visokių pro-! jos atstovai visa tai rekor-

nomis JAV valstybės depar
tamentas velionio žmoną 
Juzę Daužvardienę pripaži
no Lietuvos garbės konsule.

siemo apsaugos sumetimais 
ėmė veržtis i Pakistano teri. 
toriją. Tai pradžia.

šiuo metu koresponden
tai praneša, kad mūšiuose 
jau dalyvauja tankai ir po 
kelias divizijas iš abiejų pu
sių. Tai jau pripažįsta ir a- 
biejų šalių vyriausybės. In

fesijų. pasaulėžiūrų ir orga
nizacijų žmonių.

Į metinių minėjimą iš 
Nevv Yorko buvo atvykęs ir 
pats Vliko pirmininkas dr. 
J. K. Valiūnas su žmona ir 
jauniausiu sūnumi Saulium. 
Jis iš savo kišenės sumokėjo

davo plačiajai 
publikai).

amerikiečiu

Pasakęs žodi, dr. J.

J. Daužvai dienė yra 
muši 1904 m. Worcesteryje, 
Massachusetts universitete 
studijavo psichologiją, o 

K. Northeastern universitete — i

gi-

tai didelis.
Sovietinis pogrindžio laikraštis „Chronika 

dar ir tai, kad Simą Kudirką Mordovijos darbo stovykloje 1 lando, Ore., išskridusiam 
aplankė vadinamoji „Lietuvos visuomenės delegacija“, | lėktuv ui ski isti į Seattle-Ta-j dija giriasi, kad sunaikinusi 
kuri taip pat bandžiusi jj "perauklėti“. Ji S. Kudirka tero-i P" I46!*11' bene 14 Pakistano tankų, o
rizavusi. sakydama, kad,' jeigu jis neprisipažinsi,s kaltas,1 Jam J200000 11 4 Paras,“-| Pak.stanas, priešinga., 
tai Lietuvos spauda paskelbsianti jį „moraliniu nusikal
tėliu“. '

jam .$200.000 ir 4 parašiu-Į Pakistanas, priešingai, sako 
tus. Tuos įsakymus įvyk- pašovęs ne tik beveik tokį

Valiūnas nuleido į okeano 
vandenis atsivežtąjį ąžuolo

teisę, gaudama L.L.B laips

nį. Nuo jaunų dienų ji daly-
ląpų vainiką. Tai buvo jau- vau-.a lietuviu visuomeninėj
dinantis momentas, kai pui
kus rudens spalvų vainikas, 

ir už laivą Meneshma, ku-j okeano bangų varomas, plau
riuo buvo plaukiama į tra-i kė Martha’s Vinevard salos ... ... KT ,.' ‘ • .ziją ir radiją. Nesvetimas v-verzesi iri . . • , J , ,ia jai ir konsulannis darbas, 

nes ji buvo gera savo vyro

veikloj, skaito paskaitas a-

gedijos vietą.

merikiečiams. informuoja 
1 juos apie Lietuvą per televi-

link, kur kadaise
Simo Kudirkos žvilgsniai ir
mintys. Tai regint, minėji- ........................, .

Vi- , • padėjėja šioje srityjemo dalyvių ausyse tarsi atsi- 1 J J J
Minėjimo dalyviams nu

plaukus ten, kur prieš metus
sovietų žvejų laivas Soviets.Į kartojo paties Simo pagal-i 
kaja Litva buvo susitikęs su ’ |j05 šauksmas :„Gelbėkit. į
JAV pakrančių laivu Vigi-j gelbėkit!“ O tie jo žodžiai! Balfo reikalų vedėjui kun.
lant ir ieškojęs politinės glo-) šiandien reiškė_ gelbėkit1 Pranu» Geisčiūnui lapkričio
bos Simas Kudirka buvo, priespaudos slegiamą žmo
brutaliai išduotas, buvo at- gų pavergtą tėvynę ir žmo 
liktos tam įvykiui prisiminti njjos laisvę, į kurią komunis 
atitinkamos apeigos. Čia Utiniai imperialistai kėsinasi! j 
kalbėjo iš Nevv Jersey atvy
kęs JAV LB Tarybos narys p0 9 vai. popiet laivas pa- j 
Antanas Mažeika ir Vyriau- suko atgal i Hvannis uostą, 
siojo Lietuvos Išlaisvinimo; 6 valandą vakaro ir vėlesnė-!
Komiteto pirmininkas dr. J.Į Se laidose metinių minėjimo)
K. Valiūnas. vaizdus.plačiai perdavė net

! trys televizijas stolyi? < 4. 5 
; ir 7 kanalai) Bostone. Buvo!

19 d. Memorial ligoninėje i 
New Yorke padaryta sunki 
operacija.

Kaip matome, S. Kudirkai tenka dar kentėti visoke
riopą terorą, kuriuo siekiama palaužti jo valią, kaip tai 
sovietuose Įprasta.

Vaikų siuntiniai 
Simui Kudirkai

pat skaičių Indijos tankų, 
bet kovoj žuvę daugiau nei 
tūkstantis Indijos karių.

džius, lakūnui buvo įsakyta 
skristi į Meksiką. Bet pake
lėje užpuolikas nepastebė
tas iš lėktuvo dingo su pini. Sakoma, kad Indija jau į-

A. Mažeika, plačiau ap
žvelgdamas įvykį, ypač pa
brėžė amerikiečių pareigūnų 
nusikaltimą, kuriuo buvo su-

pertransliuota ir dr. J. K. 
Valiūno kalba. Providence 
televizijos stotis (6 kanalas)

Londono pradžios mokyk
lose baudimą rykštėmis nu
tarta panaikinti nuo 1973 
metų pradžios, nors tam dar 
priešinosi mokyklų vedėjai. 
Kitur Europoje tokia baus
mė jau seniai nebevartoja
ma. * *

Chruščiovas kadaise skel. 
' bė. kad Sovietų S-gos ekono-

gaiš, vienu parašiutu ir tikra vykdžiusi tris plataus masto 
! ai‘ netikra bomba. Spėjama, puolimus. Pakistano radijas 
' kad jis parašiutu nusileido praneša, kad tie puolimai
Willamette upės slėny. Jis! buvę atrerhti su dideliais 
ieškomas, bet dar nestigau-; nuostoliais Indijai. Žinios y. 
tas. O daug „savanorių“ ieš-j ra prieštaraujančios, kaip ir 
ko ne tiek nusikaltėlio, kiek'paprastai kare būna. bet 

New York Times ir kiti j jo pinigų... !/ i'Tgiltihė’savo duoklę ima iš a_
laikraščiai lapkričio 27 d. j
rašė, kari po vienerius metus Sustabdė UOStlį

! Lietuvoje nuteisė 
du kunigus

Lietuvių Bendruomenei j 
sumanius, Nevv Yorko ir!
CVashingtono vaikai neš, 
siuntinėlius Simui Kudirkai j nubausti kalėti Prienų kuni. 
į Sovietų atstovybes ir pra-! gas Juozas Zdebskis ir Ra
šys juos persiųsti nuteista-! šeinių kunigas P. Bubnis už 
jam. kuris kenčia sunkiųjų j vaikų mokymą katekizmo, 
darbų stovykloje. Žinoma. Teisme vaikai buvę verčiami 
iš anksto galima pasakyti, 
kad sovietai to vaikų prašy-j 
mo neįvykdys.

Partizanai nušovė
Jordano prem jerą

Palestinos partizanai nu
šovė į Egipto sostinę atvyku
sį dalyvauti Arabų lygos ta
rybos posėdžiuose Jordano 
premjerą Wasfi Tell ir su
žeidė užsienio reikalu mi-A,
nistrą Abdullą Salah.

laužyti Žmogaus Teisių de- nufilmavo išplaukimą iš uos ...
klaracijoje pasirašyti įsipa-, t0> Apie tai plačiai rašė ir a. mi.?a Pral$nks JAV-bes, bet! danijoje 
reigojimai. ; rnenkiečių spauda ir skelbė pianašystė neįvyko. Da_j Jįg nužudytąjį premjerą va-

! radijas. " ^as Pat pranašauja prem-i dino „Palestinos liaudies
Dr. J. K. Valiūnas, tnim-’ j jeras Kosyginas. Esą, 19751 skerdėju“. Mat. jis nedavė

pai pakartojęs Simo Kudir-’ Lapkričio 21 d. į tą pačią sovietų pramonės ir ūkio partizanams visiškos laisvės 
kos išdavimo istoriją, primi- vietą buvo atplaukę ir nulei- gamyba pralenksianti JAV. i veikti ir ;

liudyti prieš teisiamuosius.

; 13 arabų valstybių 
sutarė kariauti

Palestinos partizanai J01- 
markiai veikia.

krovėjų streiką
Atlanto pakraščio uostų 

laivų krovėjam streikuojant 
nuo spalio 1 d. ir vis nesusi
tariant su darbdaviais, pre- 
zidentas Nixonas paprašė 
teismą įsakyti sustabdyti tą 
streiką 80 dienų.

Krovėjai jau grįžo į dar-
Egipto prezidentas Sadat bą p-j tQ streiko‘ į Europą 

areiskė. kad lo ai abu \als- pa^tas prjėmė tik oro paštu
onrlovo enturti Lf u vi ii liti - -

pan
lybių sudarė sutartį kariauti siunč.jamus siuntinius, 
su Izraeliu. Į

Į
Sadat, sakoma. Įspėjęs; 

prez. Nixoną, kad neduotų!
Izraeliui raketų, nes tai la
bai pabloginsią padėti Arti
muosiuose Rvtuose.

Sovietai ir kinai 
pešasi J. Tautose

| biejų kariaujančių pusių.
Piaeitą pirmadienį JAV 

prezidentas Nixonas kreipė, 
si į Indijos ir Pakistano vy
riausybes. ragindamas jas 
atitraukti iš pasieis’o kariuo
menę ir karo veiksmus su
stabdyti, bet vargu į tą kreL 
pimąsi bus atsižvelgta.

Reikia šia proga prisimin
ti, kad Indiją remia Sovietų 
Sąjunga, o Pakistaną —ko
munistinė Kinija. Be to, Pa
kistaną iki šiol ginklavo ir 
JAV-bės. Taigi čia susikerta 
ir didžiųjų valstybių intere
sai. kurie dar labiau kursto 
šių dviejų pusbadžių ir pus
nuogių tautų neapykantą.

Praeitą penktadienį So- 
! vietų S-gos ir Kinijos atsto- 
' vai vieni kitus kaltino, kad 

Ciolda siekią paglemžti mažąsias

AFL-CIO unijų pirminin. 
kas George Meany sunega
lavo ir paguldytas Washing-Izraelio premjerė

Meir pareiškė, kad Izraeliui tautas, skelbią klaidingas te-i tono ligoninėje, 
gal vėl teks kariauti, ir prie- orijas ir pan. Kinas sakėJ
kaistavo JAV-bėm, kad jos kad Sovietų S-ga kartu "dai- Pranešama, kad preziden- 
neduodančios daugiau lėk- nuoja duetą su JAV imperi., tas Nixonas vyks i Kinija 

juos ginklu tramdė. ‘ tuvų. alizmu“. ‘ * 1972 m. vasario 21 d.
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Dviejų dienų ginčai dėl 
Baltijos valstybių J. Tautose

Atst. Dervvinski dvi debatų dienas tris kartus atsakė 
sovietų ir kitiems delegatams. Esą. sovietai, atstovo žo
džiais, nuolat keičia istorijos faktus. Jis priminė vieną 
politiką (Chruščiovą), kurio pavardės jau nebėra ir sovie
tų istorijos vadovėliuose. Dervvinski pakartotinai pabrė- Prieš 20 metų V. Vokieti- internacionalo atstovų 1951

Politinė demokratija
, Clevelando ir Detroito kuo

pų pavyzdžius ir surengs 70 
metų sukakties minėjimą.

Į žė. kad Baltijos valstybės prievarta buvo Įjungtos i Sovie. joje, Frankfurto mieste, su- metais paskelbtus demokra- 
1 tų Sąjungą. Nurodė ir Molotovo - Ribbentropo sutartį, važiavę demokratinio sočia- tinio socializmo tikslus. 

Eltos jau minėta, kad JAV Kongreso Atst. Rūmų naj ūkio sukolektyvinimą, religijos persekiojimą, kraštų rusi
ldward J. Denvinskio (Illinois) lapkričio 15 d. kalba nimą. Jis pabrėžė:

Centinis išpardavimas 

pavyko

rio Edvv
J. Tautų 26-jo pilnaties susirinkimo Trečiajame Komitete 
(socialiniams, humanitariniams ir kultūriniams reikalam) 
sukėlė nepaprastą Sovietų Sąjungos delegatų nepasitenki
nimą bei pyktį. Iš tikrųjų dvi dienas, lapkričio 15 ir 16, 
vyko aštrūs pasisakymai, ginčai tarp JAV ir sovietų de
legatų.

Baltijos valstybių vardas dvi dienas buvo paminėtas 
nemažiau kaip 20 kartų.

Tai buvo reikšminga, turint galvoje, kad, Baltijos 
valstybėms netekus nepriklausomybės, net per 80 kraštų 
virto J. Tautų nariais ir dabar džiaugiasi savo laisve. Pri
minimas apie Baltijos valstybes tiems kraštams buvo svar. 
bi pamoka.

nimą. Jis pabi
Jungtinės Tautos negali tokios sovietų politikos pa- Į 

teisinti.

Dvieju dienų kalbos, puolimai bei atsakai buvo svar
būs Lietuvos ir visu Baltijos valstybių laisvės bylai.

(ELTA)

Raudonųjų atominė giltinė 
grėsmingai auga

lizmo atstovai savo priimto, 
je deklaracijoje štai kaip 
pasisakė apie politinę de
mokratiją :

Socialistai siekia sukurti 
naują bendruomenę laisvės 
ir demokratijos 
mis.

J.Vlks.

WORCESTER, MASS. 

SLA 57 kuopai 70 metų

Ateinančių metų vasario 
priemone-: 97 d. SLA 57 kuopai sukaks 

' 70 metų. Ji suorganizuota
Be laisvės nedali būti sJJurgio GiliaUs Pastangomis.

• c . . r 'Piimojoj valdyboj buvo šieciahzmo. Socializmo Q*<ilirrm •
• , , x-- asmenys: pirm. Vincas va-siekti tik. per demokrat iją.l siliausįas/sekl, Vincas Gin-

Demokratija gali būti pilnai k jž(, į žeraaitajtis>
1 cruvan nmro tiktai i'k^i* enmo 7 * . ... 'Įgyvendinta tiktai per sočia, 
lizmą. organizatorius Jurgis Gilius.

I

57
i$-

Lapkričio 27 d. SLA 
kuopos rengias centinis iš

pardavimas puikiai pavyko. 
Jam daugiausia pasidarba
vo Algirdas Zenkus, Jenas 
Stankevičius. Ona Žilinskie
nė, Vincas Dabrila, K. Zur- 
lis. J. Krasinskas, J. Dvarec
kas. Elena Lendraitienė ir 
Ona Sutkienė.

Ačiū visiems.

SLA 57 kp. susirinkimas

Susirinkimas Įvyks gruo
džio 5 d. 2 vai. popiet Įpras
toje vietoje. Jame bus nomi
nuoti kandidatai i centro

Nuo to laiko kuopa yra 
daug gerų darbų atlikusi.
daug aukojusi lietuviškiems į valdybą, bus renkama kuo- 
reikalams. Ji turėjo daug ge.1 pOS valdybą ir tariamasi

Ji privalo užtikrinti: ;1reikėjų Antaną Ber-/kuopos..70 m.,.čųjpik: jes mi-
į notą, Jokūbą Raukti, Anta-'

kiekvienam žmogui teisę ną Jasaitį. Petrą Dėdyną, 
turėti savo privatų gyveni- Vladą Jankauską, Justiną 
mą. apsaugotą nuo savava- Karaziją. „Amerikos Lietu-

Demokratija yra pačios 
tautos valdymasis tautos ge
rovei.

Pastaruoju laiku spaudoje Tie Įrengimai gali būti 
politiniuose sluoksniuose skirti jau patobulintom so- 

yra bene dažniausiai girdi- vietų raketom, kurių atomi- 
mas sovietų trimituojamas nės galvos net 25 kalius ga- 
reklaminis šūkis „Taikos lingesnės, negu amerikiečių 
ofenzyva!“ JĮ tiesiog kalte gynybai ar puolimui skirtos 

tu delegatams, teigusiems, kad JAV delegatas, esą, su- kala sovietų propagandistai Minuteman raketos. Tai ga- 
klastojęs istorine tikrove. Dervvinski ryžtingai ir kantriai trumpų bangų radijo siųstu- Ii būti skirta ir daugiagal- 
atsakė i tuščius Sovietu‘Sąjungos delegatu V. S. Safion- vais, dienom ir naktim įro- vem raketom, kūnų keli ato. 
čiuko ir Vyt Zenkevičiaus' teiginius apie Baltijos valsty. dinėdami pasauliui savo ne mimai užtaisai atsiskina
bių tariamą laisvę ir tariamą sovietiniu laikmečiu pasiektą ! PaP,ai? 3 al 03 mel f 11 
pažangą. Sovietų atstovai, susidūrę su griežtais JAV de-: aiškindami savo pastangas
legato teiginiais, tegalėjo skustis, kad jie, esą. čia regi tai amžinajai taikai že

mėje Įgyvendinti. Tą pat 
skelbia ir jų Brežnevas, Ko
syginas bei Podgornis, su 
palmių šakele rankoje ke-

J. Tautų Treciajame komitete svarstymai dėl laisvo koįti41entąi ^siraši.
apsisprendimo teises buv o pradėti Sov įetų Sąjungos- n nėdami vadinamąsias „drau- 
Mali atstovu paieis-kimais. Sovietų delegatas \ . S. Safion— nutartis siūlydami
čiuk piktai puolė ne tik JAV, bet ir D. Britaniją. Portu- saugumo konferencijas, 
gali ją, NATO sąjungos kraštus. Izraeli ir kitus. ■.

JA\ atst. E. J. Dervvinski, pabiėžęs, kad Baltijos . ' i/risiauklėia^ir ti- tom. dėl kurių statybos ka- skirtingos kalbos gyven-ik&usko ir'Prano Platukio pa
valstybės buvo okupuotos ir kad JAV bei kiti kraštai lig. vpač JAV suvaikė- senate buvo daug gin- tojų grupėms kultūrinės au-! starg°mis-

h-fūtc. senatorių tarne Paga- čytąsi. Nors ir yra sudaryta tonomijos teisę; !
lit 1^?1rfS sutartis, draudžianti sateli-. . ! Tą knygyną tvarkė Pra-

tik t L ? n g^’ tus naudoti karo reikalams,\ nepriklausomų teismų sis., na§ Krapavickas, J. Krasins. 
jau ima tikėti, kad sovietai , , ... .. temą: kiekvienam žmogui n,„n;K ir kttaikos tikrai nori. Bet pasta- sovietai gali aiškintis. _...........................S kas. Pianas Platukas .. kt.
moju metu ėmė aiškėti kad kad « rakft.?s n<*k™da»- 
tikrovė yra kiek kitokia, ne. e,»s a'b’tą aPll"k jais ir atitinkama
gu sovietų propagandinės °.tlk Jos l’usS ar dalJ:Isslsu- procedūra, 
kalbos ir Vakaru pasaulio k!»ej.mams is sutarčių rėmų I
taikos mylėtojų Sapnai. ' vletos vlsada yra’ !

Ypatingai griežtas pasisakymas už laisvę Pabaltijui
i H H

Lapkričio 15 ir 16 dienos buvo svarbios dar ir kitu 
požiūriu: atstovas Dervvinski ne tik griežtai pareikalavo 
laisvės Baltijos valstybėms, bet ir suteikė atkirčius sovie-

pačias sunkiausias šaltoj< aro akimirkas...

Sovietai — klasikinio imperializmo kraštas

šiol nepripažįsta tų kraštų užėmimo, dar priminęs ir tūks 
tančių Baltijos kraštii gyventojų išvežimus i Sibirą, teigė, 
kad laisvas tautų apsisprendimas nepastebimas ne tik Bal
tijos valstybėse, bet ir Rytų Vokietijoje. Jis pažymėjo, kad 
tik 1971 metais 4.400 R. Vokietijos piliečių, plaukdami i 
Daniją ar nugalėdami „gėdos sienos“ sustiprinimus, pa
sitraukė i laisvuosius Vakarus.

Denvinski pabrėžė: „Sovietų Sąjunga vykdo klasiki
nio pobūdžio imperializmą“, pridūręs, jog ūkinė plėtra

ir

Sovietų Sąjungoje sulėtėjusi ir kad tame krašte esama, be į Bekalbant apie taiką ir 
pabaltiečių. dar ir kitų tautų, negalinčių pasinaudoti lais- nusiginklavimą. JAV aplink 
vo apsisprendimo teise. j žemę orbitoj skriejantie'ji

\ is. Denvinskio teigimai pribloškė sovietų delega- , -mį jr tebž£ Ssovietu Sa. 
tus. Jie tokių pareiškimų nesitiKėjo. Todei vienintelis at- jungOS teritorijoje, ypač'kal- 
sakymas buvo: amerikietis iškraipęs istorijos faktus, jis nuotose vietovėse atsiradu 
suklastojęs tikrovę, jis neturįs teisės kalbėti Baltijos kraš_
tu vardu...

Vyt. Zenkevičius kartojo senos plokštelės teiginius

Lapkričio 16 diena buvo būdinga sovietų delegato, 
lietuvių tautybės, Vytauto Zenkevičiaus atsikirtimu Der- 
\vinskiui. Panašiai Safrončiukui, Zenkevičius, gavęs teisę 
atsakyti amerikiečiui, taip pat puolė Baltijos politinius 
išeivius. Esą, JAV suteikusios globą karo nusikaltėliams, 
jų neigdavusios, jis paminėjo ir jau mirusio A. Impulevi- 
čiaus pavardę.

Zenkevičius, save pristatęs "Lietuvos užsienio reika
lų ministro pavaduotoju“, senos plokštelės stiliumi karto, 
jo žinomus propagandinius, nuvalkiotus teiginius. Lietu
va. girdi, buvo atsilikęs kraštas, net pusė gyventojų buvę 
beraščiai ir pan. Sovietams gi Įžengus, (čia Zenkevičius 
kartojo Safrančiuko ir kitų pasaką) buvęs laisvas Baltijos 
kraštų Įsijungimas i Sovietų Sąjungos tautų sąstatą. Jis 
kėlė tariamą Lietuvos pažangą, ją lygino su JAV ir pan. 
Safrončiuko ir Zenkevičiaus pyktis pirmiausia ryškėjo jų 
iškeltame klausime: "Kas Įgaliojo JAV kalbėti Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos vardu?“ arba — „Kodėl kišatės i vie
nos valstybės vidaus reikalus?“ Sovietų nuomonei pritarė 
ukrainiečių, gudų Čekoslovakijos delegatai.

Kiti delegatai, kaip ko, sveikino Derwinskj, iškė
lusi mažųjų tautų teises. Arabas ir paklausė: „Kodėl gar
bingas JAV atstovas tokiu ryžtu negina Palestinos pabė
gėlių teisių?“

nėjimo reikalu.

Kalėdinis banketas

nuo pagrindinės raketos ir 
gali skristi i kelis ar net ke- 
lioliką taikinių priešo teri- 
torijojje.

liško valstybės kišimosi; vio“ redaktorių Vincą Joku.
.... , . . bvna, Juozą Šalaviejų. VIa-politines laisves - min. - Cekara^k KazJf Rudi-

mc '/nH'zin mnizc lim innei c C7 . .i-ties, žodžio, mokslinimosi, navičių, J. Krasinską. Anta-

Lietuvių moterų klubas 
rengia kalėdini banketą 
gruodžio 5 d. 2 vai. popiet 
Lietuvių Piliečių klubo sa
lėje.organizacijų ir tikybos; ,ną KriaučelL Aleksą šab

tautos atstovybę, išrinktą linską, Antaną Krapavicką, 
laisvu, visuotiniu, lygiu ir, Vincą Mitriką. Joną Dirve- 
slaptu balsavimu; . Ii, Mykolą Žemaitaitį ir kt.

naujuose bunkeriuose sovie-j daugumos vyriausybę, ku-! A
tai gal statosi Į orbitą isšau. rj oerbia mažumos tei- -1?18 m- kuopa turėjo <00 
namas raketas, kuriomis ga- ^g. narių. 1920 m. buvo isteig-
lima pasiekti ir kitą žemės ’ tas viešas knygynas Petro ,
rutulio pusę. Tokias būtų', visų piliečių lygybę prieš Dėdino, Vlado Čekanausko, noniene. Marija lamosiu- 
beveik neįmanoma numušti Įstatymus, neatsižvelgiant į j£. Budinavičiaus. A. Jasai- naite - JankausKiene, žymi 
dabar amerikiečių gamina- kilmę, lytį. kalbą, jsitikini-į čio, J. Karazijos. J. Krasins'\eikeja, ii Ieva Stel-
mom priešraketinėm rakė- mus ir rasę; ko. A. Kriaučelio, V. Jan-| mokiene. .

- - — • ’ • J. Krasinskas
♦ * *

A. ir P. Čepėnai apsigyveno 

Worcestery’
temą: kiekvienam žmogui Kag rranas riaiuKas ir Kt. aik- • x> z. - •
turi būti prieinamas viešas Kuona turėio mažubūri’. A1kma ir Pranas Čepėnai 
teismas su bešališkais teisė- vaįdintojų. Iš "jų pažymėti- įiš Chlcag°5 atsikėlė į Wor-

Specialistai spėlioja, kad
Mirė

Barbora Jonaitienė, Elz
bieta Vaitkienė, Benediktas 
Kukauskas (Cook). buvusi 
žymi veikėja Margareta De-

teismo cesteri. kur profesoriauja jų 
duktė ir žentas, 

t Pranas Čepėnas buvo vie
nas Lietuvių Enciklopedijos 
redaktorių, neseniai baigė 
redaguoti didelį veikalą apie 
Lietuvos univei’sitetą.

ni: Antanas Maižius, Pranas
i 7 t

I Tumosa, Adomas ir Kostas? 
... ; Buzai, K. Budinavičius, An-

; Čia prisiminkime, kaip to-; tanas Janušonis. Ona Šar- 
Be to, spėliojama, kad tie nuo čia paskelbtų denio- kajtp. Josefina Štreimikytė, 

Įrengimai gali būti skirti vi- kyatijos dėsnių yra atsiliku- Marijona Jablonskytė . Meš- 
siškai naujo tipo raketoms, sios tos šalys, kuriose^ yra į- kjenė.
kuriu atominės galvos gali sigalėjusi vienpartinė san-j vuonos vaidintoiai vra
v>.x.-4a___ ™----------• tvarka, nepaisant kaip ji pa- ramintojai yia

sivadinusi. j suvaidinę J Kęstuti“. „Kau
no pilies įsgnovimą . Kiy- 

Štai kapitalistinėse, bet žiuočius“, „Mindaugą“, „Pi- 
demokratinėse JAV-se tų' lėnus“ ir dar daug kitų vei-

kas atitinka apie 100 milio
nų tonų dinamito sprogme-

riunauiu nlačiu ir eilių „su : niut Tokiu PaJė^umu sovie.
•1 ‘ 1 ‘ ‘ ‘ tai gal tikisi keliais smū- . . . . , . “įVoio

Ameri-j 'Pr11101?1! Yra žymiai daugiau | Kaiu-

URUGVAJUS

Ieško draugystės su kunigais

Lietuvių klubo pirminin
kas Jonas Stanulis neseniai

... . , . . . , . nu.įuun visuo i iarvvendinta negu viennar-i Šiais keliais žodžiais ne- grižo is Lietuvos ir, matyti,siskai neabejojama, kad tai kos atominius gynybos ar.įg? P 0! norėjau visos ilgos ir darbais iš ten atsivežęs Įsakymą, ieš-
, ... j turtingos kuopos istorijos ko tarpininkų, kurie Įi su-taip pat žmogaus teisių ap- pavaizduoti. Man ,flpgJ0 tik vest £ kunį u j^nori

saugos poziunu yra daug to- ~ t riminti jaisiižmegzti ^tusesnius
iau ne, vienpart.niuse kras-, Dabar k tu,. 2Q0 C

tuose pažengta ir Anglijoj,: J

liniu“. Kas tai ir kam? Vi-! giais nušluoti visus

naujo tarpkontinentinių ra- atsikeršijimo karinius iren- 
ketu lizdai.. Ir dar tokio dy-i gimus, 
džio ir pajėgumo raketų, ko.‘
kių, buvo manoma, sovietai; Kokie tie nauji sovietų 
neturi. Tai, žinoma, jau su-Į ginklai bebūtų, bet netiki- 
kėlė ir amerikiečių, ir anglų ma. kad jie yra skirti Kini- 
bei kitų Vakarų valstybių jos puolimui, nes Kinijai su- 
susirūpinimą. Net daugiau,' glamžyti Sovietų Sąjunga 
negu susirūpinimą. Baimę! i jau seniai turi pakankamai 

i atominės jėgos. Visa tai yra 
Tą visą reikalą, suglaus-; nukreipta prieš Vakarus, 

dainas spėliojimus ir tikias, nereiškia, kad Sovietų 
žinias, gana išsamiai panag- Sąjunga tomis atominėmis 
rinėjo amerikiečių zuinaus, j-aketomis tuojau ir apibers 
tas Chapman Pincher He- jAV-bes ar Europą. To gal 
/aid Traveler laikrašty. » nebus, nes jie žino, kad ir

, . . . 1 žemvna nusvilinus, vistiek
Surinktomis žiniomis, so-' . *

vietai dabar turi apie 1,500 11 l)a.bV!? gautų nepakeliamą 
žemėn Įleistų tarpkontinen- j atomimų bombų atkirti iš 
tiniu raketų lizdų, su atitin- JĄ} al Britanijos povande. 
kainais požeminiais bunke-! nĮmo la'yno. Sorietų atomi
niais ir elektroniniais iren-į nill g’nklų persvara kol kas 

I tebūtų naudojama tik poh- 
gimais: Amerikiečiai tokių tiniams tikslams — terorui, 
turį apie 1,000. Tai dar būtų . Turėdami atominę persvarą.

jie, vakariečius gąsdindami,

Italijoj, Prancūzijoj. Šveica-Į 
rijoj. Skandinavų šalyse ir 
Vakarų Vokietijoje. Tenai 
yra daug daugiau atsiekta ir 
darbo žmonių gerovės srity, 
se.

narių. Manau, kad ji paseks asinskas

NOMINACIJOS Į SLA PILD. TARYBĄ

Pradedant š. m. gruodžio 1 d. ir baigiant gruodžio 31 
d., vyksta SLA Pildomosios Tarybos narių nominacijos. 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nariai nominuoja kan
didatus Į prezidentus, viceprezidentus, sekretorius, iždi_ 

nės sąjungos, kurios gina sa- ninkus, daktarus kvotėjus ir po du Į iždo globėjus, 
vo narių teises ir kovoja dėl j
geresnio darbininkų atlygi-i Trys kandidatai, gavę daugiausia balsų nominacijo- 
nimo. geresnių darbo saly-' se. bet nemažiau 3r< visų nominacijos balsų, bus Įrašyti 
gų ir poilsio. [ Į balotą visuotiniam balsavimui ateinančio kovo mėnesi.

Politines demokratijos ša
lyse laisvai veikia ir profesi-

Taigi visada verta prisi- Kandidatais galima išstatyti SLA narius, kurie pri
minti socialistų demomatų' kjauso p,.je organizacijos bent penkerius metus prieš rin

kimus ir kurie yra Amerikos ar Kanados piliečiai.

nedidelė sovietų persvara 
nes JAV turi pakankamai ir 
kitų rūšių atominių ginklų. 
Bet
sudomino tai, kad dabar ka.

galėtų ją dar didinti, Įsitai
sydami raketų bazes ne tik

Ir taip raudonoji atominė i Nominacijos atliekamos kuopos susirinkime. Kuo-į 
giltinė auga kaip tik tuo me- pos valdyba išdalina balotus balsuotojams, balotus suskai- 
tu, kai gaišiai kalbama apie čiuoja ir surašo 2 egzempliorius akto. Vieną egzempliorių

vakariečių ekspertus ggjpte ar Viduržemio jūros 
pakrasciuos. bet ir čia pat 

sami ar jau iškasti nauji ato- Kuboje ar kurioje kitoje P. 
minėms raketoms „šuliniai“ Amerikos valstybėje. O ta- 

! yra kitos konstmkcfjos ir jų da galėtų jau reikalauti bet

Primine Molotovo - Ribbentropo sutartį

Visa eilė delegatų Trečiajame Komitete pasisakė 
prieš bet kurio pobūdžio kolonializmą. Reikia pažymėti,
kad Austrijos delegatas Franz Pein komitetui pasiūlė dis- e5„a ja„ daug h. jie kokiu ,itiniu nuolaidų, U. 
kutuoti ne tik kolonijinių“, bet ir svetimųjų“ (auen) 
valdymą. Apie svetimųjų valdymą ar dominavimą pasisa
kė ir Irako delegatas Hisham Al Shavvi.

taiką, kai vyksta atominio 
nusiginklavimo derybos, kai 
planuojamos „saugumo kon
ferencijos“. kai JAV

su kuopos pareigūnų parašais siunčia SLA balsų skaičia
vimo komisijai.

Kiekvienas suaugęs pilnateisis naiys turi teisę gauti 
resas politinių biznių sume- balotą ir pareikšti savo valią. Pilnateisių suaugusių narių, 
timais trukdo krašto gymy- kurie galėtų dalyvauti nominacijose, yra 6,500. šiais me- 
bos stiprinimą, kai ginklų tajs vejkia 270 kuopų. Oficiali literatūra bei balotai turėtų 

J rengiami labai paskubom.) gi politinių perversmų ir ko-,' gamybai čia mažinamos lė-' pasjekti visas SLA kuopas šiomis dienomis.
- nore tai atsieina milžiniškas munistinės sistemos prime-:šos ir persenę senatoriai ra-j

kong-

sumas rubliu. timo.
persenę 

miai kramto popkornus... SLA Žinyba

1
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KAS ĮKAITO
TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA-

DETROITO NAUJIENOS
Šepetys ir studentų pirm. i 
R. Selenis. Meninę dali at
liko Windsoro mergaičių1 
kvartetas: N. Giedriūnaitė,; 

laivinimo Komiteto seimas A. Tautkevičiūtė, R. Čers-| 
įvyks š. m. gruodžio 4 ir 5 kute ir D. Karolytė. akompa-I 
dienomis Detroite. Lietuvių niatorius Čerškus. Jos gra-' 

žiai padainavo 8 liaudies} 
daineles. L. Tautkeviėiūtė, 
11 metų mergaitė, labai pui
kiai padeklamavo eilėraštį, 
išspaudusi nevienam ašarą.

Vliko seimo banket&s

Malonūs Detroito lietuviai! 
Vyriausiojo Lietuvos Iš-

namuose. Seimas bus viešas, 
ir jame galės dalyvauti sve
čių teisėmis ir ne seimo at
stovai. Seimo pradžia gruo
džio 4 d. 10 vai. ryto.

Seimui pagerbti yra ruo- Reikia atvirai pripažinti, 
kad, nors Windsoro lietuvių

šiamas (taip pat Lietuvių kolonija maža, ji atlieka dij 
namuose) < gruodžio 4 d. de]ius lietuvybės palaikymo 
(šeštadienį) 7 vai. vakaio (jarbus Didelė pagarba ir 
banketas, į kurį maloniai,padėka priklauso vadovei ir 
kviečiami visi lietuviai. Mo-; ^j-ytojai V. Tautkevičie- 
kestis — 12 dolerių asme-1
niui. iI

,, . ... f Minėjimą suruošė Detroi-
^omne programą atliks te gyvenantieji buvę kariai!

muziko Stasio Sližio vado. kartu su D.L.O.C. vaidyba ir ! 
vaujamas jaunimo choras su birutietėmis 
instrumentalistais (iš viso 70 \ * »

Detroito šauliai saviems! 
reikalams netoli Dainavos; 
užpirko 8 akrų žemės skly 
pa.

nei.

asmenų), deklamuos jauna 
lietuvaitė Taura Zarankai
tė. šokiams gros Vvtauto 
Petrausko orkestras „Atža
lynas“. Dailininkai Anastazija ir Antanas Tamošaičiai

Nuotrauka .1. Kentelio

PKILACELPHIA, PA.

JAV LB centro valdyba 
gruodžio 11-12 dienomis 
Sheraton viešbuty rengia 
politinių studijų dienas.

i Jose Leonardas Valiukas 
: kaibės tema "Lietuvos klau_
! simas Jungtinėse Tautose’’, 
; Algimantas Gureckas—„Pe
kino - Maskvos santykių ita- 

Į ka Lietuvos klausimui“. Be 
; to. dar kalbės užsienio poli
tikos tyrimo instituto prezi
dentas dr. VVilliam Kintner, 
Pennsylvani'jos valstijos u-

SUSIVIENIJ1MO LIETUVIU AMERIKOJE 

GEROVĖS KOMITETAS

94-32 lllth Street

Richmond Hill, New York 11418

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS NOMINACIJOS 1971

Mieli SLA nariai.

Kas antri metai SLA nariai nominuoja kandidatus i 
PILDOMĄJĄ TARYBĄ. Nominacijos atliekamos kuopų 
susirinkimuose gruodžio mėnesį.

• »1 I

Tamsta esate žinomas ir patyręs SLA veikėjas, užtat 
ir kreipiamės į Tamstą, piašydami ncmiuueii dabartinės 

niversiteto politinių mokslų Pildomosios Tarybos narius ir paraginti savo draugu* taip 
profesorius ir sovietinių stu- pat pasisakyti už dabartirę SLA valdybą.
diju centro direktorius dr. OT t r • i- i . • ■Veiiion Aspaturian ir Okla- ,SU lhdeho »*** lm?13 ~ tal ■,o.a'el'a g’ 
homos univ. politiniu moks- gamzacija .r ta nauda, kuru} jis teikia savo nariams sei- 
lų profesorius ir sovietiniu nelaimės ar ligos atveju. Ilgus dešimtmečius SLA bu. 
studijų centro Miunchene vo ugdomas pasiaukojusiu bendram lietuviškam d; bui. 
direktorius dr. Vytautas Jų entuziazmas ir paskatino šios broliškos organizacijos

i Vardys. Pastarųjų tema — nuolatini stiprėjimą.
| „Sovietų Sąjungos paverg-j o . ...... t .
1 tų tautu problema“. į . Bf‘ ^veinmas nestovi vie oje, vien er uziazmo .r

i pasiaukojimo nepakanka siais laikais. Paimsime pasta- 
Bronius Nainys apžvelgs 1 uosius dvejus metus kaip pavyzdi. Amerikos ekonomi- 

{„Lietuvių Bendruomenės ke-i iriame gyvenime įvyko nepaprasti lūžiai: akcijų rinkos 
• lią į laisvinimo darbą“, dr. • susvyravo, infliacija perdėm pakilo, federalinės ir vals,
; Remeikis vadovaus diskusi- tijų mokesčių skyriai įvedė naujus mokesčius ir pagaliau 
joms tema Gairės JAV LB JAV prezidentas įvedė kainų ir algų kontrolę neribotam 
veil lai laisvinimo srityje“, laikui, šitie Įvykiai padarė dideli poveikį į finansines in

stitucijas.
Nežiūrint šitos situacijos, SLA investmentų uždarbis 

pakilo, net buvo įsigyti nauji bonai, už kuriuos moka po 
7‘ '< per metus. SLA išsprendė federalinių bei valstijų tak
sų formų papildymo painiavą. „Tėvynės“ laikraščio išlai
dos buvo prilaikytos. SLA finansinis stovis —solvenev —

I yra tvirtas. Non-medical apdraudos amžius buvo pakeltas 
Studijos bus baigtos Vii-Į iki 55 metų, o apdraudos suma iki $5,000. Medical apdrau- 

ko vicepirmininko, C ollege i dos amžius pakeltas iki 70 metų. Ligoje pašalpos formos 
of White Plains, N.Y., poli-, buvo suprastintos, kad sergantieji galėtų greičiau gauti

_ .v , i Dainavos tradicinis ban-'
Daromi žygiai, kad bar- keta? lapkričio 13 d. buvo, 

kete dalyvautu amerikiečių sėkmingas. Meninę dali at-' 
spaudos ir televizijos atsto- Hko solistas y. Verikaitis.
vai* i Šokiams grojo V. Petrausko

_ . . , . . ' orkestras. >Banketo stalus ir pavie- « * * i
nes vietas prašome rezer-: 1972 apie kovo mėnJ
vuoti iki gruodžio 1 d. pas pabaigą numatomas pasta- 

.^5 e^ona^ tymos naujo muzikinio vei-
994.6449*ar pas Vladą Pau- Antano ir Anastazijos Tamošaičių paroda Bostone tjnju jr ekonominių mokslu' vo našainas šis SI A nuveiktu darbu rekordas Ii” Uia

”N i * ji repeticija įvyko lapkričio buvo neįprastinė. Ji sutiaukė ne tik dideli skaičių lanky- profesoriaus dr B Nemicko savo Pasa^Pas-SLA nu\eik,.ų dai oų it koma* liudija.
zą er ngoje . 8 d. Svarbesnes roles vaidins toru, bet sukėlė ir daug pokalbiu, kuriuose minėtu dailinin. naskaita • „Lietuv

A. ir A. Tamošaičių parodon 
dar karti} atsižvelgus

Gruodžio 12 d. skilta vi- 
; sai eilei trumpų pranešimų 
. — Aušros Mačiulytės - Zer- 
rienės, dr. Elonos Vaišnie- 
nės, Gintaro Karoso. Anta- 

i no Mažeikos.

jaunimo choro dainininkai 
A. Paskųs, A. Smalinskaitė, 
L. Mikulionis. I. Vizgirdaitė, 
R. Selenis. A. Tautkevičiū- 
tė ir motinos role E. Zubric- 
kienė. Tai didelis detroitie- 

- . _ čiu užsimojimas, reikalau-
Lapkričio 14 d. kariuome- jąs daug pastangų ir darbo, 

nės atkūrimo ir Simo Kudir. ‘ ‘
kos išdavimo komunistams A* Miezls
minėjimas prasidėjo pamal
domis Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Organizacijos Ragaudamas pirmąją tau- 
pamaldose dalyvavo su vė- rę, žmogus geria vyną; su 
liavomis. Akademija buvo trečiąja taure — vynas geria 
Lietuvių namuose. Paskaitą žmogų.
skaitė ramovėnų pirm. J, Japonų priežodis

Banketo neinąs skiriamas 
Bražinskų bylos reikalams.

Kariuomenės atkūrimo ir 
Simo Kudirkos minėjimas

eeoBeoooo9B»oc*ooooooeoefloo

Eksurskijos | Lietuvą
1972 metais

Walter Rask-Rasčiauskas 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, Nev; 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.

jog dabartinė SLA Pildomoji Taryba yra kompetentinga 
ir patvinsi savo darbuose ir pasirengusi ateičiai įvesti vi
są eilę labai svarbių pagerinimų, kurie mūsų nariams su. 
teiks daug naudos.

Dabartinę SLA Pildomąją Tarybą sudaro visiems 
mums gerai pažįstami, sumanūs ir sąžiningi visuomenės

tojų, bet sukėlė ir daug pokalbių. Kuriuose minėtų daiimin. paskaita: „Lietuvos byla ir 
kų kūriniai stengtasi giliau pažinti ir įvertinti, šiandien į Europos saugumo konferen. 
visa tai jau galima žvilgtelti iš kelių savaičių atstumo, ban- ei ja“.
dant įgytus įspūdžius suglausti į bendrą vaizdą.

Rengėjai kviečia dalyvau-
Tenka pažymėti, kad mūsų meno mėgėjai jau buvo ti ne tik LB Įvairių organų 

įpratę tikėtis iš dailininkų daugiau ar mažiau bedaiktinės vadovus, bet ir visus bend-j veikėjai. Juos matome ir Chicagos šokių-dainų festi valių 
meno sampratos apraiškų, ne be to, kad laikas nuo laiko luon}eniškų nusiteikimų as-, komitetuose. Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybėje, be
kone kiekvieno sezono parodas čia atskiesdavo ir mėgė, ™e?ls’ besidominčius lais-į sireiškiančius spaudoje bei radiofone. Joks didesnis Ame 
.... v, ....... . vinimo darbu .jisko ar lekstaus natūralizmo puoselėtojai ir uzdarbiau-
°Jal ; ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Šį kartą tik Įžengę i parodos galeriją pastebėjome, i 
kad abiejų Tamošaičių kūryba yra jau iš kito pasviečio —
nukelianti mus į gimtojo krašto prisiminimus, jo gilios pra- paiašė Kazimieras Barėnas. 
eities ženklus, liaudiškus motyvus, lietuviško gamtovaiz- 458 pgl., kaina minkštais vir_ 
džio nuotaiką. šeliais $3.50, kietais $4.00.

likos lietuvių visuomeninis užsimojimas neapsieina be 
jų aktyvaus dalyvavimo. Todėl atiduokime savo balsus 
ir nominuokime sekančius patyrusius veikėjus:

Dvidešimt viena Veronika,

Erdvios parodų patalpos leido nuodugniai pažinti A. i Liepalotų medelynuose— 
Tamošaičio kūrybos originalų braižą, kurio ištakų reikėtų apybraižos parašė Petronė- 
ieškoti lietuvių liaudies dailėje. Bet, giliai pažindamas to į Orintaitė, 216 psl.. kaina 

viršeliais $2.00,
iuoja tik jo išviršinių formų. Jis vidiniai išgyvena lietu
viškos gamtos nuotaikas, sutarpina savo sieloje pačius 
būdingiausius lietuvių liaudies meno elementus, kurda-

kietais — $3.00.
Abi knygas išleido Nidos 

klubas (I Ladbroke Gar-
i mas lyg iš pasakų ar padavimų iškylančias nuostabias vi-. dens London W. II. Gr. Bri 
zijas. Jo dekoratyvinės ir abstraktinės drobės turi <avo: tain). 
simboliką, tik jam vienam būdingą techniką ir išraiškos:
polėkį. Tai yra savybė, kuri atitinka dabarties meno po. Į Sin at Easter, Tumo-Vaiz. 
reikius, kada nebūtinai jau reikia nuskęsti ir užsimiršti į ganto 4 kūriniai vertė Dan-
tik abstraktinių formų svaigulyje. guolė Sealey. Algirdas

! Landsbergis, Stepas Zobars- 
Anastazijos Tamošaitienės menas yra jau daugiau j kas ir Clark Mills, Vaižgan. 

ornamentalinis ir siužetinis, pritaikytas dekoratyvinės ir; to biografiją parašė Antanas 
taikomosios dailės sričiai. Visų jos kilimų puošnumas yra J Vaičiulaitis, įvadą — Char- 
labai išmislingas ir turtingas. Kompozicinis išdėstymas,; les Angoff. 131 psl., kaina
personažų, vaizdų ir ornamentikos formos juose susipina i nepažymėta.
į darnią ir sodriai skambančią spalvų visumą.

I
Simas, — parašė Jurgis:

A. Tamošaitienės kūrybos braižą diktuoja ir jos atli-i Gliaudą, iš lietuvių kalbos 
kimo technika, kuri keičiasi pagal kūrinio rūšį. Dalis kili-' Į anglų vertė Kęstutis Čižiū. 
mų yra grynai dekoratyviniai, ryškių spalvų, išlaikytų pa-' J- Žemkalnis, 120 psl., 
sirinktoje gamoje. Juose jau vengiama užuominų iš liaUu kaina nepažymėta, 
dies meno palikimo, kuri kituose darbuose Tamošaitienė Abi knygas išleido Many- 
visada individualiai perkuria teminei kūrybai. Čia visas land Books, Ine., 84-39 90th 
menininkės dėmesys sukoncentruota* į dekoratyvinių St.. Woodhaven, N.Y. 11321 
plokštumų ir spalvų kompoziciją, kiekvienu atveju vis jos tinka dovanoti ang-
ieškant naujų sprendimų. liškai skaitantiem bičiuliam.

Pirmoji juos supažindins su 
Aplamai, dailininkų Tamošaičių paroda buvo malo- Vaižganto kūryba, antroji— 

nūs susitikimas su gyvybingų kūrėjų siela. su Simo Kudirkos išdavimo
V. Vzg. tragedija.

PAUL P. DARGIS....... prezidentas
AIENANDER CHAPLIKAS ...... viceprezidentas
ALGIRDAS BUDRECKIS .......sekretorius
EUPHROSINE MIKUŽIS .... iždininkė
STEPHEN BREDES, Jr.......... iždo globėjas
JOSEPHINE MILLER ....... iždo globėja
Dr. STEPHEN BIEZIS ......... daktaras kvotėjas

Jų darbai parodė, kad jie darniai sugeba berdradar. 
biauti ir vieningai išspręsti komp :kuota> organizacijos 
problemas. Kiekvienai organizacijai svarbus vieningumas, 
tad paduokime balsą už visą dabartinę SLA Pildomąją 
Tarybą, pareiškime savo sutarimą organizacijos reikalų 
supratime.

Nuoširdžiai raginame visus SLA narius nominuoti vi
są dabartinę SLA Pildomąją Tarybą.

Pas i r a š o :
SLA GEROVĖS KOMITETAS:

J. Krasinskas, 57 kp., Worcester. Mass.
Anna Petrash, 38 kp., Richmond Hill, N.Y.
Dr. Anthony L. Kapochy, 43 kp. S. Boston, Mass.
M. Vaidyla, 36 kp., Chicago. III.
M. Zdankienė, 40 kp., Pittsburgh, Pa.
K. P. Deveikis. 301 kp., Cicero. UI.
M. Stanislovaiticnė, 35 kp., Wi!kes-Barre, Pa.
J. AndriHonytė-Comley, 73 kp., Pittsburgh. Pa.
V. Kamarauskas, 1 kp., Edwardsvi!le, Pa.
H. čižauskienė, 134 kp., Chicago, III.
Milda Anesta, 175 kp., Dorchester, Mass.
M. Klimas, 175 kp., Linden, N.J.
M. Gudelis, 63 kp.. Chicago, III.
Ant. Diržys, 126 kp., New York, N.Y.
K. J. Mačiukas. 260 kp., Chicago, III.
VI. Braziulis, 136 kp., Cleveland, Ohio.
P. B. Balčikonis, 50 kp., Binghamton, N.Y.
B. Spūdienė, 335 kp., New York. N.Y.
G. Žilinskas, 104 kp., Pittsburgh, Pa.
S. Michelsonas, 175 kp., Milton, Mass.

• i i //
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Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

‘^BURŽUAZINIAI

NACIONALISTAI“
UŽ OKEANO VEIKIA...

Vilniuje leidžiamas rusų 
kalba dienraštis "Sovietska. 
ja Litva“ spalio 17 d. laido
je K. Strumskio straipsniu 
piktai palietė vadinamuosius 
?’buržuazinius nacionalis
tus“. gyvenančius už vande
nyno. Ilgokame straipsnyje, 
pavadintame ”Nuo faktų ne. 
pabėgsi“, autorius lietuvių 
kritišką pažiūrą dėl Lietu
vos gvvenimo sovietu oku-Oi t
pacijoje tiesiog laiko vadi
namų imperialistų propa. 
ganda... •_<

,o b .gir-kad — permažai. T)|l' .. 
tuokliavimo Įvykdoma’daug 
teisės pažeidimų. Pasak A. 
Sniečkaus, kad žmonės nu
sigeria, kartais kaltos atski
ros prekybos ir visuomeni
nio maitinimo Įstaigos (čia 
partijos pareigūnas turėjo 
galvoje alkoholio pardavi
nėjimą draudžiamuoju lai
ku. pardavinėjimą nepilna
mečiams valgyklose ir kt.).

Lyduvėnų tiltas per Dubysą. Šiauliai - Tauragė geležinkelio Ly
duvėnų tiltas per Dubysą yra 1870 pėdu ilgio ir 138 pėdu aukščio.

Laikraštyje rašoma:
c I £i ' ■

"Būdami sudėtine di
džiausio ideologinės diversi
jos aparato dalimi, lietuvių 
buržuazinių nacionalistų, 
gavusių pas savo šeiminin
kus prieglobsti anapus oke
ano, spauda ir radijas sie
kia tų pačių tikslų. Jie už 
bet kurią kainą stengiasi iš
kreipti tiesą apie Tarybų 
Lietuvą, nutylėti jos pasie
kimus ūkio ir kultūros srity, 
se, Įkvėpti mūsų tautiečiams 
užsieny prieškomunistines 
bei priešsovietines idėjas“.

Pasak šio rusų kalba lei
džiamo partijos laikraščio, 
esą, tai vykdo JAV. Kana
dos, Brazilijos, Australijos 
lietuvių kalba leidžiama 
spauda. Nors pagal ”Sov. 
Litva“ straipsni, reakcionie
rių autoritetas puolęs, bet. 
girdi, užkietėję socializmo 
priešai esą nepaprastai užsi. 
spyrę ir neatsisaką priešso- 
vietinės veiklos.

(E)

A. Sniečkus kalba 

apie nusikaltimus

Be to, Lietuvoje klesti ir 
skundų siuntinėjimas. Kad 
ši negerovė nėra išveista, 
liudija Sniečkaus dejavi
mas. kad neretai siuntinėja
mi Į daugeli instancijų skun.

.» )btį^luų.kuriosei esanti juodina
ma tikrovė, piktvališkai iš
kraipomi faktai, diskredi
tuojami sąžiningi darbuoto, 
jai, demagogiškai šmeižia
ma ištaigu ir kadru veikla.

(ELTA)

Mažosios Lietuviš
kosios Tarybinės Enciklope-į 
dijos III-sis tomas. Jis pra
sideda raide R.

BRAŽINSKU NEUŽMIRŠTAME!

Mieli Lietuviai,

Birželio mėnesi skelbėme Tautos Fondo metini va- £ £
jų. rišdami jj su Bražinskų bylos gynimo reikalu. Daugelis 
Jūsų atsiliepėt. Visiems Jums, suprantantiems VLIKo dar
bų svarbą ir nepamiršusiems šių darbų paremti, šia proga 
nuoširdžiai dėkojame.

Tautos Fondo iždas pasipildė, tačiau VLIKo išlaidos 
nemažėja, štai. pavyzdžiui, Bražinskų advokato apsilan-

kreipsis prašydami para
mos, neišleisti jų tuščiomis 
rankomis. Mūsų visų noras 
yra, kad Jaunimo kongresas 
ateinančiais metais gerai pa
sisektų, apjungdamas visa
me pasaulyje išsiblaškiusius 
lietuvius jaunuolius bend
ram darbui, puoselėjant tau
tines tradicijas, kalbą ir kul
tūrą.

P. Jančauskas

ŽODIS BALIUI SVAILAI

Jūs klausiate Keleivyje, 
ką skaitytojai mano apie,1 
Jūsų nenorą remti Jaunimo’ 
kongresą, kol Sakadolskis 
nenusiskusiąs barzdos.

Nė vienas individas netu
rėtų pretenduoti i teises mo
rališkai ir fiziškai varžyti 
kitą individą mąstyti laisvai
ir tvarkyti jo išorę. Saka-1 NOS IR APMAUDO ĄSO- 
dolskis, manau, pakankamai ČIAI, premijuotas romanas, 

304 pusk. kaina $4.00.

ROMANAI
Birutė Kemėžaitė, 

DIEV! AŠ IŠEINU...
psl., kaina $4.50.

Rezistencija, 
parašė R. Spalis, 
kietais viršeliais, 
$6.00.

Andrius Valuckas,

SU-
294

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

• MES VALDYSIM PA- 
romanas ŠAULĮ, parašė L. Dovydė- 
429 psl., i nas» I tomas 268 psl., II to- 
kaina — ' mas 248 psl. Kiekvieno tomo

i kaina $4.00.
NE-1 GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,

MUNO SŪNŪS, romanas iš i Stefanijos Rūkienės atsimi- 
suvalkiečių ūkininkų sukili-! nįmŲ tomas, kaina
mo 1935 m., I tomas, 280; kietais viršeliais $6.00. 
psl., kaina $3.00. | LIETUVA BUDO, Stepo-

Andrius Valuckas, NE j no Kairio atsiminimai, 416
MUNO SŪNŪS, II tomas.i PsL- kaina....................$2.00
428 nsl, kaina $4.00.

kaina
TAU, LIETUVA, Stepo

no Kairio, 480 ^sk, kai
na .............................. $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....82.00

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai,
kaina ....................... $2.00

Į ATSIMINIMAI IR MIN- 
įTYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl.. kaina .......$2.

črčTAnirMK : ATSIMINIMAI IR MIN- 
SESTADIE1JIS TYS dr £alio Griniuus>

•—O I i

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.

Jurgis GIiauda, LIEPS-

išmano be patarėjų apie me
ną. barzdos reikalingumą ir 
jos formą. Svarbu galvos vi
daus turinio apraškos, min
tys ir idėjos, o ne joje augan < pgp, kaina $5.00. 
tieji plaukai. Nustokime bu-į 
ti, pagaliau, smulkmeniški, j Kazys Plačeni 
Viena iš poetų inskiruoda-Į ANT KELIU...,

Birutė Pūkelevičiūtė,
Rugsėjo
premijuotas romanas, J z

II tomas. 336.psk kaina $5.‘
LIETUVOS VYČIO PĖD

SAKAIS. Juozo Strolios ido-PULKIM
romanas iš: mus 1940-1945 m. 

Strazdelio gvvenimo
atsimini-kymas J. A. Valstybėse. Jis, be abejo, yra vertinamas tei

giamai ne tik dėl to, kad tai sudarė mūsų centrinių orga-1 vo kūrybai*supuvusio kiauši-• kun* Strazdelio gyvenimo, mai, 1.6 psk kaina $2.00. 
nizacijų nariams ir spaudos atstovams poną Jardimci as- Į nio kvapas, ir jis davė pa-j tomas 200 ps., kaina 82.00 PASKUTiNIS POSĖDIS, 
meniškai pažinti, bet ir dėl to, kad advokatas grižo i Tur_ 1 šauliui pasigėrėtinų kūrinių. į tomas 160 ps., kaina $2.00 Juozo .-lucėno atonmmria!, 
kiją giliai paveiktas lietuvių vieningumo ir ryžto priešintis i j Alė Rūta, VIENIŠI j GYBA V’E^
Lietuvos okupantui. Tuo pačiu sustiprėjęs ir jo paties, Nelogiška, netikslu dėl SAULIAI, romanas, 265 psl. į yijVO JE Jon Budri 
pasiryžimas padaryti viską, kad Bražinskų byla būtų lai- vieno asmens išreikšti pro-i kaina $3.50. 'siminimai 224°pslU "kaina

i testą prieš kolektyvą. Kolek- 
į tyvas nėra asmuo, ir prieši-' 
' gai: asmuo nėra kolektyvas. 
Blogas kunigas nėra krikš
čionybė. Tačiau Sakadols
kis netelpa Į blogio sąvoka. 
Jis idomus ir žavus ne tik

. , , . ; Dėl to kas atostogų ar kitokių aplinkybių sutrukdy- kaip žmogus, bet ir aktvvis-
vo, apsisprcnaimo^Klausimą. tas savo Įnašo neatsiuntėte, prašome priimti šią žinią pri- tas Kai turėsite progos bū- 

minimui, nes atskiri paraginimai nebus siuntinėjami.

BALTIJOS VALSTYBĖS i
JUNGTINĖSE TAUTOSE!

. i
J. Tautų Trečiasis Komi-, 

tetas š. m. lapkričio 15 ir 16 
dienomis svarstė tautu lais-'

Šalia visos eilės kitų valsty
bių delegatų, JAV delegatas 
IlI-me Komitete kongreso 
atstovų rūmų narys Edward 
J. Derwinski (Illinois), 
svarstant klausimą apie tau
tų laisvo apsisprendimo tei
sę ir reikalą skubiai suteikti 

J nepriklausomybę koloniji
nėms tautoms, pasakė reikš- ‘ 
minga kalbą. į

mėta.

Šia proga taip pat norim pastebėti, kad iki teismo pa
tiems Pranui ir Algiui Bražinskams reikia betarpiškos fi
nansinės paramos jų pragyvenimui.

Duodami Tautos Fondui — aukojame Lietuvai!
Tautos Fondo Valdyba

Čekius prašome siųsti šiuo Tautos Fondo adresu:

ti J. kongrese, nežiūrėkite 
i barzdą, užsimerkite. Klau_ 
sykite jo žodžių.

K. Baltrukonis

Lithuanian National Fund 

64-14 56th Road 

Maspeth, N. Y. 11378.Jis priminė Baltijos vals-
i •

tybių likimą ir nurodė Į So- ♦###*#^####^###*####*####s##*<#/###/#e##***#**^*************************. 
vietų Sąjungą, okupavusią,
tas valstybes ir prievarta jas priminė vokiečių ir kitų gy-įstatymų, viešosios tvar- 

kos pažeidimų šių dienų Lie- Įjungusią Į vadinamųjų so- ventojų bėgimą Į Vakarus,- 
cialistinių respublikų tarpą, palygino komunistinės san- 

} tvarkos kraštų menką ūkini 
Atstovo Denvinskio atvi- lygi su Vakarais. Dervinskis 

Sovietų baigdamas griežtai pasisa- 
! kė už laisvo apsisprendimo
' teisės panaudojimą visur, 

tik ta teise turėdamos

tuvoje dar daug — pabrėžė 
partijos pirmasis sekretorius 
A. Sniečkus, teisėtumo, tei 
sinio auklėjimo klausimais j ra kalba supykdė 
pateikęs pranešimą Lietuvos' Sąjungos delegatus, 
komunistų partijos III ple-« 
nume. Sniečkus nurodė, kad I v Atst. E. Dervvinski 
nemaža
žeidimu

savo:

deklaracijoje 
svėmis.4T-Grobstymai pasitaiko 

Sniečkaus žodžiais, jifrm 
šia šiose ūkio šakose: mėsos 
ir pieno, lengvosios pramo
nės Įmonėse, žemės ūkyje, 
statybos organizacijose, pre
kyboje.

Šalia grobstymų prekybo
je pastebimi ir kiti neigia
mi reiškiniai, kaip neteisėtas 
kainų didinimas, pirkėjų ap_ 
svėrimas ir apgaudinėjimas. 
Tebežydi spekuliavimas ir 
kyšininkavimas.

Dar kita blogybė, vis ke
liami partijai, režimui, rū
pesčio, tai veltėdžiavimas, 
atseit parazitinis gyvenimas.

no, kad laisvė bei laisvas ap.i Teisių u 
sisprendišąas tai visuotiniai pomis al 

ai. bėt ne tokie, kuriuos 
tektų naudoti pasirinktinai.

Nurodęs, kad nuo 1941 
metų 83 kraštams buvo su
teikta nepriklausomybė, E. 
Dervvinski pabrėžė, jog ne
galima nepastebėti naujųjų 
kolonializmo formų bei ne
noro pripažinti laisvą apsi
sprendimą. ir tai ryškiai ma. 
tyti po II pasaulinio karo 
dienų.

Dervvinski toliau pažymė
jo, kad Baltijos valstybės 
šiuo atveju sudaro specialų 
atveji. Tas valstybes sovie
tams okupavus. JAV bei

Sovietu delegatas Safron- 
čiuk pirmą debatų dieną 
(lapkričio 15) paprašė bal
so atsakyt Dervvinskiui. Esą, 
šis iškraipęs "istorinę tikro
vę“. Rusas teigė: Baltijos 
valstybės, girdi, savo noru i- 
sijungusios Į Sovietų Sąjun
gą. Safrončiukas išplūdo ir 
emigrantus bei tariamus ka. 
ro nusikaltėlius.

(E)

SUIMINĖJA ŽYDUS

darbo vengimas, ; Sniečkus] daugelis kitų kraštu nesutin-
pripazino, kad perniažai rū
pinamasi žmonėmis, kurie 
buvo atlikę bausmę. Vis dar 
opi eismo saugumo proble
ma, ir čia pripažįstama, kad 
perdaug lėtai gerinami Lie
tuvos keliai.

Kovojama 
v imu, bet jr

su girtuoklia

ka su sovietų pažiūra, jog 
tos valstybės jau nebeegzis
tuoja. Jis priminė, kad JAV 
dariršiandin pripažįsta Bal
tijos valstybių teisėtu vy
riausybių atstovus.

JAV kongreso atstovą? 
nurodė i Baltijos kraštų gy-

Italijos spauda spalio 26 
d. paskelbė žinias apie Įvai
riuose Sovietų Sąjungos 
miestuose suimtus 92 žydus. 
Nurodyta, kad suėmimai 
vykę penkiuose Sovietų Są
jungos miestuose: Vilniuje. 

ai‘{ Rygoje, Leningrade, Kiševe 
. ir Kaune. Pažymėta, kad 
Vilnius— Lietuvos sostinė ir 
Kaunas — miestas Lietuvo
je.

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas, kaina $5.00.

i -tr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

’ KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 
i šeliais — $3.75.

Juozas Švaistas: Ž1OB
j..................................... f . RIAI PLAUKIA, romanai
• išsirašyti Keleivį. Jo kaina jg knygnešio kun. M. Sida 
, Paragink savo pažįstamus ravjčiaus gyvenimo, 233 psl. 

metams $7.00. ' kaina 5q
f !

Vacys Kavaliūnas. KAL 
NŲ GIESME, premijuotas

! $2.50.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina.......... $3.00.
ATSIMINIMAI APIE

IIUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-
Nemunas teka per Atlan-' lės Liūdžiuvienės, S8 psl.,

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

Rene Rasa, MEILĖ TRI-!poIo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ................................$5.

Romoje ir kituose miestuose: 
ta proga nurodė i protesto,Į 
pasipriešinimo režimui, po-, 
grindžio judėjimą, Įvairias ; 
bylas, paminėta ir eilė pro-: 
testo veikėjų, kaip Ginsbur-i 
go, Litvinomo, Jakiro. Bu-! 
kovskio ir kitu pavardžių. i 

(E)

BROCKTON, MASS.

Sukurtas Jaunimo metų 

komitetas

Į paskutini Lietuvių Bend_ 
ruomenės Brocktono apylin
kės posėdį. Įvykusi lapkri
čio 17 dieną pirmininko bu
te, buvo pakviesti ir jauni
mo atstovai.

Dalia Bielkevičiūtė ir Do
vilė Eivaitė padarė praneši
mą iš suvažiavimo, Įvykusio

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio G 1 a u d o s 
knygą

S i m as
Joje beletristine forma pa-

NEPRIKLAUSOMA LIE
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 psk,
kaina ............................... $2

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
S AULE J, Mykolo Vaitkaus 
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psk, kaina .. S3.50.

SIAUBINGOS piENOS, 
1944-IS50 metų atsiinini- 

Vvtautas Volertas, GY • mai, parašė Juozas Kapa- 
činskaS; 273 pusi. kaina $3.

PER GIEDRĄ IR AUD

RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas, 272 psk, kaina kietais
viršeliais ................... $3.75.

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

Viktoras Biržiška, DĖL 

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

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psk, kaina $3.50, II to
mas 282 psk. kaina $3.50.

DANGUS DEBESYSE,— 
1918-1919 m. išgyvenimai, 

j parašė Juozai Švaistas, 325 
psk, kaina minkštais virše 
liais $2.50. kietais $3.75

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

Nuo krivūlės iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psk, kaina — 
85.00.

? romanas, 20J psl.. kaina 
i $2.50.
! Aloyzas Baronas: VlENI 

įsi MEDŽIAI, 117 psl. Kas 
Į na $ 1,50.

Vytautas Volertas, UPE
: TEKA VINGIAIS, romanai
i 332 psl., kaina $3.50.

Alė Rūta, KELIAS Į 
KAIRĘ, premijuotas romą-

vaizduota Simo Kudirkos ! nas iš JAV senosios kartos 
tragedija Vigilant laive. Tos į lietuvių gyvenimo, 248 psl.
knygos kaina 3.00. Ją gali- < ka{^a 83.00

’ Vytautas _________,___
te gauti ir Keleivio administ- VENIMAS YRA DAILUS.

romanas iš lietuvių emigran 
tų gyvenimo, 242 psi 
na $2.50

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

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 
MINDAUGO NU2UDY- j 
MAS, Juozo Kralikauskc j

premijuotas romanas. 24* 
psk. kaina S3 

Juozas Kralikauskas, TH 

NAGO UGNIS, premijuota, 
romanas, 205 pusk, kaint 
$2.50.

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

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

Aloyzas Baronas: LIE°

racijoje.

?<GOQ|GCC5r

Testamentai
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį "Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes-

Cleveiande Jaunimo metų- ramentų pavyzdžių. Jos kai- 
reikalu. Į Brocktono apylin-j na — $3.00.
kės tveriama Jaunimo metu * *• j
komitetą buvo pasiūlyti iri 
sutiko ieiti: Dalia Bielkevi-1
čiūtė, Jonas Bielkevičius, 
Dovilė Eivaitė, Rafaelis Ber- 
žinskas. Antanas Razgaitis 
ir Remigijus Sužiedėlis.

Pareigomis jie dar nepa- 
siskirstė, bet jau diskutuoja ' 
būdus ir priemones reikalin
goms lėšoms sutelkti.

i
Džiugu matyti, kad jauni, 

mas taip entuziastingai ima
si darbo, todėl ir vyresniųjų

ka?

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 36.000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie,'
27,000 žodžių. 511 psk, kai-; TAI IR BEDUGNĖS. pr« 
na — $5.00 ' mijuota« romanas, 279 psl

Lietuviškai angliškas žo- kaina $3.00. 
dvnas. Viliaus Peteraičio. II Vytautas Alantas: TARF 
laida, daugiau Kaip 30.000 DVIEJŲ GYVENIMŲ. 46f

pripažįstama, I ''entojų išvežimus į Sibi’ą. Visa eilė italu dienraščių pareiga jiems padėti ir, jei žodžių, 5S6 psk. kair-2 $7.60. pusk, kaina $4.50.
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Į Pašilai! čjimas č

Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Au di du, Maik!
— Tėve. kam mėgini ang. 

liškai, jeigu nemoki?
— Ar aš negera: 

kiau?
— Negerai, tėve.

, Algų Tarybą vaktuoti.
' algos nepakiltu, ar ne?

kad

pasa-
— Bet toji taryba nutarė, 

tėve, kad algos gali kilti, tik 
nedaugiau kaip penkis su 
puse procento per metus.

— O kiek bus procentų.
— O kaip tu sakai ”au di kai pakėiė $20,000 vienam 

du“? 1 žmogui?
" — Jeigu aš noriu paklaus-i — Kaip sakiau, iki šiol 

ti angliškai "kaip jautiesi?“,! Meany gaudavo per metus 
tai sakau ne ”au di du“, bet $70,000; dabar pakėlus tą
"how do you do“. Bet mudu, ;umą iki §90,000. tas pakė-
tėve. kalbamės lietuviškai, į Hmas reiškia apie 28 procen
tai kam mums griebtis ang-j tus, arba penkis kartus dau- 
licizmo, ypač, kai tėvas ge- ’S'iau- negu Algų Tarybos nu- 
rai jo nemoki? i statyta riba.

— Nesibark. Maiki, ašį — Dėl to, Maiki, prezi
dentas Niksonas ir sugniau
žė savo kumšti.

dar išmoksiu.

— Bet ir išmoku

iš peties: aš pavartosiu visą 
savo galią ir padalysiu, kas 
reikia, jums padedant, arba 

į ir be jūsų pagalbos! į
— Ar nekilo lermas?» i
— Ne, tėve, niekas nesu-į 

baubė ir nesušvilpė. Bet ne-Į 
daug ir plojo. O kaikada sa.į 
lėj pasigirsdavo ir sarkastiš
kas juokas. Bet vietomis jis 
pareiškė ir gana sveikų min
čių. Jis žino, kad ne visi su 
juo sutinka, todėl sako: 
^Nežiūrint, kaip kas galvo
ja. vis dėlto daugumas gy
ventojų nori sustabdyti kai
nų kilimą, pragyvenimo 
branginimą — ir mes turim 
tą infliaciją sustabdyti.“

— Žinai, Maiki, kad ir aš 
už ji balsuočiau, jeigu jis at
pigintų pragyvenimą. Dabar 
aš jau negaliu mėsos nusi
pirkti. Bet aš nenoriu tikėti, 
kad jis galėtų infliaciją su
stabdyti.

— Nenoriu ir aš tuo tikė
ti, tėve. Nes kaip gali kainos) 
nukristi, kai paties preziden.' 
to programa leidžia joms' 
kilti? Infliaciją reikia stab-i 
dvti, jis sako, bet kainos ga
li du su puse procentų per 
metus kilti. Taip pat ir su al-' 
gomis. Jos neprivalo kilti 
perdaug, tačiau penkis su 
puse procento gali per me
tus pakilti. O praktikoje yra 
taip: jeigu jos gali kilti tru
puti, tai galima jas kilstelėt
ir daugiau. Taip ir daroma. 
Štai, minkštosios anglies ka
sėjų unija pareikalavo 30G 
algų pakėlimo, ir pono Nixo- 
no Altų Taryba pripažino 
1597. b' tučtuojau kasyklų 
savininkų asociacija pakėlė 
anglies kainą 8.5 procentų. 
Štai kokie algų ir kainų 
"Įšaldymo“ rezultatai. In
fliacija pašoko, kaip kokia 
spiruoklė .

— Tai kaip dabar bus? j

— Dabar bus brangesnė 
anglis, tėve.

— Ar valdžia neuždraus?

— Nu, tai pasakykim i 
viens kitam gud bai, ir dac ■ 
oi!

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

V. Adomaitis, Miami, 
Fla.. aukojo $7.50,

M. Puzen, Carlstadt, N.J.,
— $6.50,

R. Buches, Denver, Colo..
— $6.00,

R. Rupšis. Amsterdam, N. 
Y.. — $5.00,

K. Stankevičius, Coddy. 
Pa., — $4.50.

Po $3.00: Ch. Baublys. N. 
Y., A. Semežys, Sudbury, 
Ont., J. Valašinas. Yerdun, 
Que., J. R. Šaras, Cambrid
ge, Mass.. M. Klimas, Brock
ton. Mass.. D. Ambrose, La 
Šalie, Que.. J. Liūdžius, Nevv 
Britain, Conn., K. Jokubaus- 
kas, Lachine. Que., K. Ever- 
linas, Brooklyn, N.Y., S. 
Gruzdienė. Quincy, Mass., 
J. Zatorskis. Brooklyn, N.Y.

A. Padvik, Fairvievv. Ilk, 
— $2.50.

Po $2.00: C. J. Paul, Cen. 
tereach, N.Y., J. Tomas. 
Brooks, Alberta.

Po $1.50: J. Doba, E. 
Hampton, M. šulmistras, 
La Šalie, Que., R. Chenkus. 
Hazleton. Pa.. J. Kibickas, 
Sudbury. Ont., J. Tėvelis, 
Cleveland. O hoi.

Po $1.00: P. PeČkaitis, 
VVorcester, Mass., W. Nie
kei, Brooklyn, N.Y., S. Fre-'

das. Tornoto, Ont., J. Ter- 
vydavičius, Delhi. Ont.. M. j 
Milius, Montreal, Que.. A. j 
Lole. Brooklyn, N.Y., S. Juš.l 
kus, Chicago, III., K. Dervai-- 
tis, Hamilton, Ont., S. De-i 
nis. Summerland. Br. Col.,Į 
W. J. Oblanas, Dorchester. 
Mass., J. Dubas, Pittsburgh, 
Pa.

S. Suslovich, Salem. N.H., 
— 50 centų.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

Keleivio administracija

C9KR. *1. . .be.o...

MINTIS

angliš
kai, tėve, lietuvis su lietuviu į .. ...
turėtų kalbėti lietuviškai.! t( amas umjy konvencijoje, 
nes kitaip mūsų kalba Ame-: c^ai. negalėjo dėl to apsi-
rikoje greitai išnyktu. į Jis gal ir nežinojo

t kad ji kels savo vadui algr 
- Bet šiandien aš atėjau 28 nuošimčiais, 

pas tave kitokiu reikalu,'
Maiki, ne kalbos mokytis

— Ne. tėve. ne dėl to. Bū

— Nu, tai ko jis supyko*.
— Aš. tėve, nesakyčiau 

. kad jis supyko. Jis greičiai 
— Norėjau paklausti, ari buvo susirūpinęs, 

teisybė, kad federeičių uni-:
ja pridėjo savo bosui My-į 
niui 20,000 dolerių algos? į

O koks tas reikalas?

— Dėl ko?
— Jis ėjo kalbėti i uniji 

-- Teisybė, tėve. Tik ne i konvenciją, žinodamas. kai 
"federeišių“ unija tai pada-į r?s unijos jo politikai prie 
rė. AFL ir CIO unijų sąjun- - si-ngos. Jau anksčiau jų va 
ga savo konvencijoj Flori- (tas ^ean> .vra pasakęs, kac
j - z. „„..z, ,„.z,z,;az,v, : būsimuose prezidento rinki-doje nutarė savo preziden-! .? . XT,
tui Meany tiek algos pridė

Ką tik gavome*
Didžiosios Lietuvos Kuni

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

Agonija, romanas, antra 
laida, parašė J. GIiauda, 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,1 
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, parašė Balys Sruo
ga, 130 psl., kaina $4.00.

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: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

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

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

Cicero, UI. 60650.

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

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

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

— Pažiūrėsime, ką val
džia darys. Matai, algoms 
kontroliuoti yra Algų Tary
ba. angliškai vadinama "Pay 
Board“, o kainoms kontro
liuoti yra prezidento suda
ryta Kainų Komisija. Todėl 
viena ranka nežino, ką daro 
kita.

— Tai kas čia kaltas?
— Senatoriai, tėve. kalti

na prezidentą. JĮ kaltina ir 
AFL-CIO unijų prezidentas 
Meany. Bet respublikonų va
dai kaltina ir pati Meany. 
Sako, jis labai grubiai, ne
kultūringai apsiėjo su pre- | 
zidentu Nixonu. kai šis at-. 
vyko Į tų unijų konvenciją ! | 
.Miami mieste.

— Ar tas

Ekskursija į Argentiną
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU,

vadovaujamas VValter 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 TraveI Service Bureau 
9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Telefonas: (312) 238-9787

PRISIJUNKIT PRIE TŪKSTANČIŲ 

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 kokybe 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, Philadelphia, Pa. 19106

Tet. 215 WA 5-3455

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

Nevv York. N.Y. 10022. Tel.: (212) 758-1150/1

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

JAU SPAUSDINAMAS 

'KELEIVIO“ 1972 METŲ

teisybė?
— Teisybė, tėve. Meany 

įepakvietė delegatus nei* 
sustoti, kai prezidentas pasi
rodė salėje. Stovėdamas 
prie garsintuvo, jis net ne
pranešė posėdžiui, kad pre
zidentas atėjo. Ir užbaigus 
prezidentui savo kalbą, nie
kas jo nepalydėjo nuo estra
dos. Einant jam prie duių, 
žmonės sustojo, ir prasidėjo 
šankų pakratymąs. Meany 
žiūrėjo valandėlę, paskui ė- 
nė mušti savo plaktuku i 
stalą ir šaukti: "Sėskitės, tę
siami posėdi toliau!“ Nixo- 
nas šovė jam piktą žvilgsni 
ir apsisukęs tuoj išėjo iš sa
les,

— Nu, tai gal mudu turė
tume nusiųsti prezidentui 
užuojautos rezoliuciją, kaip 

*.*.* tu rokuoji?
— Prezidentas, tėve, ne

vienoje skaito jokių rezoliucijų nei 
ir kirto laiškų

muose unijos už Nixoną ne
balsuos. O dabar, kai jis pa

skelbė algų "Įšaldymą“, 
dar garsiau užpro-

ti. Iki šiol jis gaudavo $70,
00C per metus, o dabar gaus

i Meany
'testavo. Kodėl ponas Nixo- i>iuto! Daibimn-į .. , , _ ,? ., , ,. nas neisalde dividendų, ką 
! kapitalistai gauna iš save 

— Kiti darbininkų vadai)investmentų? Reiškia, jis ge- 
Amerikoje gauna dar dau- ras tik kapitalistams, bet ne 
giau, tėve. Pavyzdžiui, ve- mums. darbininkams. Tai} 
žikų unijos pirmininkas gau-j jį kaltina ir kiti unijų vadai, 
na $125,000 per metus. ; Todėl prezidentas Nixo.

— Tai. turbūt, dėl to pre-! nas, nutarė tarti savo žod:
zielentas Niksonas ir supvko.! unijistų konvencijoj. Kalbą 
Viena Bostono gazieta Įdė-; Jam parašė jo patarėjai. Bet 
jo ant pirmo puslapio jo pik-: kad ji pasirodė jam,
cerį, kai jis supykęs sakė u-; I)er c^aug astii ir galifiiti su- 
nijistų konvencijai kalbą iri kelti konvencijoj triukšmą, 
grasino jiems sugniaužtu Todėl eidamas konvenci.jon 
kumščiu. Ar tu nematei to jis ir buvo susirūpinęs. Ir 
pikčerio? ' tos kalbos jis neskaitė. Jis

.. i nutarė pasakyti švelnesnę
Maciau. tev e. : j.aj^a ?av0 žodžiais. Ir ji

— Nu, ar jis nesupykęs at- stengėsi klausytojams labai 
rodo? Juk jis užšaldė visas pataikauti. Tačiau 
algas ir praisus, ir pastatė vietoje nesusivaldė

$90,000.
— Ar pas 

kų vadui tiek pinigų!

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

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
JUOZAS GRUŠAS

r* -o

ANGELAS
(Tęsinys)

Ponas Aniulis jau buvo vėl užrakinęs spintą ir keli: 
kartus patikrinęs užraktus, kai kažkas pasibeldė j duris 
Greitai apžvelgė kambario kampus ir, įsitikinęs 
kad niekas nesimėto po akimis, palengva atidarė duris 
Ten stovėjo ne kas kitas, tik šeimininkų mergaitė. Aniuli. 
norėjo užtrenkti duris, nes jis labai nemėgo, kad kas nor. 
iš namiškių vaikščiotų i jo kambarį. Bet ihergaitė ėm< 
šaukti, kad kieme stovi "baisiai gražus ponas su pirštinėn 
ii su lazdele“. Aniulis vėl atidarė ir susidomėjęs paklausė

— Ko jis nori ? «
— Jis klausia, kieno tas irapąs...
— Koks kapas? — pašoko*Aniulis.
— Tas aniuolas su sparnai^"
— Paminklas, ne kapas, kvailė.
— Tas ponas taip pasakė: kapas.
— Na, užteks... ' •
— Jis prašė pakviesti tą, kieno tas...
Aniulis pasitaisė kaklaraištį, krakštelėjo. palauki 

keletą minučių ir, kažką negera nujausdamas, neramu 
išėjo į kiemą.

* * a

Čia iš tikrųjų stovėjo aukštas jaunas vyras, graži; 
šviesiu kostiumu, pilka skrybėle, dengiančia tamsius ilgu: 
plaukus, geltonomis pirštinėmis ir geltona lazdele ranko 
je. Jis žiūrėjo į paminklą, bet. pamatęs išeinant Aniuli 
atėjo prieš, ištiesė ranką, pasisakė savo pavardę, kurio 
šis gerai nenugirdo.

— Tamstos angelas? — paklausė maloniai nusišyp 
sojęs.

— Mano.
— Einu pro šalį, žiūriu: puikus paukštis!.. Man ji 

patinka.
’Tai nesvarbu...“ — pagalvojo Aniulis ir laukė į k; 

čia suks kalba. Bet jaunasis dabita neskubėjo — jis išsi 
traukė puikų portsigarą, paspaudė mygtuką, smagiai ati 
darė paauksuotą viršelį ir ištiesė šeimininkui. Aniulis pa 
sisakė nerūkąs (iš tikrųjų‘jis rūkė) ir žiūrėjo su nepasiti 
kėjimu: „Niekur nematytas, tur būt, ne vietinis“.

Svečias užsirūkė cigaretę, dar kartą pažiūrėjo į ange
lą, atžagaria ranka numetė degtuką, lyg tarp kitko pa 
klausė: ' , ,

— Gal parduodat?
Aniulis iš karto. nustebo, paskui nusišypsojo paten 

kintas, kad visi jo būkštavimai ir nuojautos nepasitvirtinę
Ilgai galvojo, kaip atsakyti. Žinoma, jis neparduos 

dėl to negali būti jokios abejonės, bet nebūtų prekybinir 
kas, jei neišklausytų, kiek už vieną ar kitą daiktą siūloma

— O kiek ponas duotumėt? — paklausė pusiau juo 
kais. i

— Aš duosiu visada truputį mažiau, negu jūs prašysit
— Aš pats pirkau ir brangiai šumokėj^u.
Jis davė supi asti: parduos ar ne — tai neturi reikš 

mės, bet kaina yra ypatingai• atol&ia.
— Aš Tamstai dar brangiau sumokėsiu, — nesidav. 

gąsdinamas pirkėjas.
Aniulis tylėjo. Jis laukė, kad šis neprašytas svečia 

vėl išties ranką, atsisveikins ir nustyplins ten, iš kur ate 
jęs. O svečias to nė nemanė. Labai mandagiai, vos prisi 
liesdamas, paėmė Aniuli už parankės:

— Štai ir suolelis!.. Atsisėskime. Diena puiki.
— Taip. Nebloga.
— Jei tamsta būtum prekybininkas, — tarė jis, pu 

siau pasisukdamas i Aniuli. — suprastum, kad nėra iš 
mintinga neparduoti daikto, kai pakankamai už jį uždirbi

Aniulis skersom pažiūrėjo per petį.
— Bet tamsta vis dėlto turi gerą skonį, — lyg švel 

nindamas pasakytus žodžius, toliau kalbėjo korektiška 
jaunuolis, — o skonis, sakoma, tai protas... Žinoma, a.' 
neturiu teisės klausti, kiek tamsta mokėjai, aš galiu til 
spėti, be abejo, visada rizikuodamas-apsirikai šaky 
sim, tamsta mokėjai du tūkstančius, o aš tamstai duosit 
keturis.

„Nieko sau vyrukas... Matyt, turi storą pinigine 
ir gana mandagus...“ — galvojo Aniulis, žiūrėdamas čia 
i paminklą, čia i pirkėją.

Saulė jau slėpėsi už namo stogo, ir vieną angelo spar
ną pridengė tamsus šešėlis.

— Atspėjau?
— Ne.

Teises patarimai I
JAM NEPAKANKA 

25 ŽMONŲ IR 70 VAIKŲ

ŠIRDIES LIGŲ 

„EPIDEMIJA“

Ganos valstybės (Afriko-1 Amerikoje nuo širdies li
ję) vienos genties vadu iš- SŲ miršta daug daugiau, ne_ 
rinktas Nana Nadi Konko-! gu. palyginamai, kur nors

Advokatė (fe*. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į keleivio skaitytojų klausimus teisė- 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendre

informacinio pobūdžio. Klausimus ir et- bet jam jų dar nepakan-į r(xlo> kad nuo širdies prie 
ka.

ba turi 25 žmonas ir 70 vai-,' kitur pasaulyje. Statisti.Ka

12 knygų už$2
Tikra teisybė apie Sovietų 

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

sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate KeleivR 1į
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesios š>**o 

adresu:

I>r. M. Šveikauskas. Attorney ai l-»w.
Co-operative Bank Plaza

1864 Centre Street ,
Boston, Ma*s. 021-%

Klausimas kė. Kokie čia įstatymai? Kur 
čia teisybė? Tetos dalis tu-

„Kol aplinkui yra moterų, 
aš ieškosiu dar naujos žmo
nos“, sako 52 m. amžiaus 
Nana Nadi. Ir jis jau buvo 
suradęs 26-ją, su ja ir prie
auglio susilaukęs, bet ją ves
ti atsisakė, nes esanti godi 
pinigams.

Jis turėjo 24 žmonas, kol 
buvo išrinktas genties vadu,

puolio čia kasmet į kapus 
nueina nemažiau kaip 600, 
000 žmonių. Tų ligų gydy
mo metinės išlaidos yra apie 
20 bilionų dolerių. Tai jau 
vadinama „širdies ligų epi
demija“, ir tokia padėtimi 
labai susirūpino kongresas, 
įvairios sveikatos ir gyvybės 
draudimo įstaigos ir fondai.

Atvykę i Ameriką, apsi- retų priklausyti mums, o ne 
gyvenome pas savo sponso- svetimam jos vyro pusbro
lius: žmonos tetą ir jos vy- liui.
rą. Vaikų jiedu neturėjo. Iš.
gyvenę pas juos beveik me-j Mūsų advokatas mums 
.us ir susiradę darbus, išsi-' aiškina, kad ir pinigai ban- 
araustėme, bet visą iaiką su- ke. ir namai buvo abiejų 
gyvenome darniai ir gerai.; vardu: taigi, mūsų nuomone. 
Teta dažnai mums užsimin- pusė viso turto priklausė mū- 
davo. kad ji kitų giminių ne- sų tetai. Jei mes tą pusę gau_ 
.uri, tik mano žmoną. (Lie- tume, galėtume ir siuntinių 
uvoje tebegyvena jos bro-1 nusiųsti į Lietuvą žmonos gi

do vaikai; mano žmona yra1 minėms. Gal. sakome, advo- 
os mirusios sesers vientur-j katas susitarė ir mus, dipu- 

fcė duktė). į kus, laiko kvailais ir mano,
Į kad mus gali apstatyti

Prieš metus mus ištiko di- J
lėlė nelaimė. Teta ir dėdė, 
zažiuodami automibiliu, ka
žin kodėl įvažiavo į medį ir 
sunkiai susižeidė. Atvažia
vo policija ir „ambulance“ ir 
,'uos išvežė i ligoninę. Pasir. 
pisi tris dienas, teta mirė. 
dėdė tebesikankino du mė- 
?esius, bet iš ligoninės nebe
sėdo. Mums buvo didelisv
smūgis, nes jie abu buvo mū
sų geradariai. Palaidojom, 
yasirūpinom visais su laido, 
iimu susijusiais reikalais. 
Palaidojom kaip tėvus, o ne 
tik gimines.

Dabar nežinojome, kas 
mums daryti, ir nutarėme 
įueiti pas vietinį advokatą 
r su juo pasitarti, paprašyti 
į, kad mums padėtų.

Jis apsiėmė tvarkyti mūsų 
eikalus. Testamento, atro- 
lo, nebuvo, nors ir teta, ir 
lėdė dažnai kalbėdavo apie 
•eikalą sudaryti testamentą. 
3o kiek laiko prisistatė dė

o kadangi vado didžiausias 
pasididžiavimas yra kuo di
desnis žmonų skaičius, tai 
jis ir stengiasi kuo daugiau 
jų turėti.

Nors žmonos yra nepigus 
dalykas, bet Nana Nadi yra 
sumanus vyras. Jis kiekvie
nai žmonai davė po gabalą 
žemės. Jos turi tą žemę dirb. 
ti ir pačios užsiauginti, ko 
tik joms reikia, o už parduo
tus gaminius nusipirkti, ko 
tik joms trūksta.

Su kiekviena žmona jis 
paeiliui praleidžia tris nak
tis. Jis esąs savo žmonomis

Pripažįstama, kad pagrin. 
dinė širdies ligų priežastis 
yra „pergeras gyvenimas“, 
o paprasčiau tariant — per
sivalgymas. Tad planuoja
ma pradėti plataus masto 
akciją gyventojams suliesin. 
ti, nors tuo nėra patenkinti 
maisto produktų gamintojai 
ir biznieriai.

Kunigų celibatas, parašė 
kun. 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., kžina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

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

ROBERT KENNEDY IR 

MARILYN MONROE į

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

Demokratinio socializmo 
oradai, (8 Kairio ivadas), 
64 psl., kaina 50 centų.

Tavo kelias į socializmą.

Mūsų mieste lietuvio ad
vokato nėra, o ir šiaip ne
daug čia mūsų miestelyje tų i patenkintas, tiki kad jos su 
advokatų. Jei mes nueitume kitais neflirtuojančios, ir 
pas kitą advokatą, ar jis ga. mano, kad jos esančios irgi 
lės perimti tą bylą iš pirmo
jo advokato, jeigu jis apsi
imtų mums ją toliau vesti?

Prašau mums patarti šioj 
skaudžioj mums valandoj.

Skaitytojas

Michigan valstija.

Atsakymas

kitais neflirtuojančios, 
mano, kac 
laimingos.

NĖŠČIAS KARYS

Hollyvvoodo gyvenimą ge
rai pažįstąs Earl Wilson pa- 
ašė knygą „The Show Busi

ness Nobody Nows“, kurio
je, tarp kitko._rašo ir apie j (Leono Bliumo), 35 psl., 

kaina 25 centai.

Socip’dzmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

Socialdemokratija ir ko

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

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

labai artimus Roberto Ken
nedžio santykius su Įžymią
ja filmų aktore Marilyn 
Monroe.

Aktorė nusižudė 1962 m. 
pei daug priėmusi raminan
čių vaistų. R. Kennedy tuo 
metu buvo JAV generalinis 

San Francisco apeliacinis į P1 okuroras ir gausios seimos 
j teismas nusprendė, jog vi-;
J suomenes interesas reika.1 
lauja, kad kariuomenėje ne 
būtų nėščių karių-moteių.

galva.
; •**#*+#+»*+»**»+*»>*«**>#>*»>*

Poezijos knygos j Ar skaitytos?i Tokį klausimą spręsti pri- 
’ vertė gailestingoji sesuo ka.į 

Atsiminkite, kad advoka.j pitonas Susab Struck, kuri, Į POEZIJOS PILNATIS, { 
tas įstatymų nerašo. Įsta-' tarnaudama Vietname, tapo į Bernardo Brazdžionio poe- 
tymdavystės įstaigos leidžia: nėščia. Kai ji tai pranešė sa-' zijos rinktinė, kurioje sutal- 
įstatymus, ir teismai juos'vo vyresnybei, šį grąžino ją’pinti geriausieji visų jo iš- 
interpretuoja ir taiko. į JAV-bes, o kai ji pagimdė.' leistų knygų kūriniai. Puoš-

atleido iš kariuomenės, nors! nūs leidinys, 592 psl., kai- 
Man atrodo, kad Tamstų ji savo kūdikį buvo atidavu-į na $10.00. 

advokatas Tamstoms teisin- si įsūnyti. j Broliai balti aitvarai,
gai ir sąžiningai paaiškino! j Henriko Nagio eirėraščiai.
teisinę padėtį. i Kap. Struck kreipėsi į' Prano Gailiaus iliustruoti

į teismą, bet ir čia susilaukė, 72 didelio formato puslapiai 
Jei tetos ir dėdės turtas nepalankaus sprendimo. i puošniai išleista knyga, kai-

lės pusbrolis, kuris gyveno buv° abiejų vardu (jointly.
?enrsylvanijoje ir kuris su 
lede nei susirašinėjo, nei 
lalaikė ryšius. I laidotuves

held), jai pirmai mirus. dė-'KAIP BUVO KOVOJAMA’ 
dė paveldėjo visą turtą. TaJ su RŪKORIAIS
da, jam mirus, jo įpėdiniai,

iet nebuvo atvažiavęs, nors Į o ne josios, paveldi. Nesvar- į Buvo laikai, kada su ru- 
nes jam pranešėm ir apie! bu. kad dėdė mirė taip greitį koriais buvo kovojama kuo
etos mirti, ir apie dėdės Ii 
ją ir mirti. Atvažiavęs tas

na $5.
, Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl.. iliust
ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.

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

Chicagos Istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 

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.

po savo žmonos mirties. Jei! žiauiiausiomis priemonėmis. Nemarioji žemė, Lietuvi
jis būtų miręs tik viena va-j 

lusbrolis pasiėmė advokatą, landa vėliau, negu‘ji, rezul-j Turkijoje rūkantis būda- 
?o kelių mėnesių mūsų ad-,tatas būtų tas pats. vo baudžiamas, į jo nosies

šnerves įstatant pypkę ir jį 
vedžiojant miesto gatvėmis.

zokatas pasišaukė mus pas
save, sako, blogai, jūs nė į Suprantu Tamstų pasipik. 
•ento negausite. Dėdės pus- tinimą. Tokio rezultato ga
brolis viską paveldės. Įima buvo išvengti testamen- Pagal 1638 m. dekretą,

Mus kaip perkūnas tren- pervėlu.
to būdu. Dabar jau, žinoma, Į Kinijoje nukirsdavo galvas.

— Toli nuklydau?
— Pustrečio karto reikia padidinti.
— Vadinasi, penkis?
— Taip, aš mokėjau penkis tūkstančius, — atsakė nė 

iemhktelėjęs Aniulis ir pagalvojo, kad gražiai pavyko 
ygiai dešimt kartų padidinti mokėtąją sumą. Ir pasirodė 
am, kad nuo to jis pasidarė turtingesnis.

— Seniai pirkote?
— Prieš... metus.
— Leiskite netikėti.
— Jūsų valia.c
Pirkėjas lazda pastumdė kiemo akmenėlius ir tarė:
— Duodu šešis.
— Juokaujate.
— Na, septynis. — nesulaukdamas Aniulio atsaky

Rusijoje Ivano Žiauriojo 
laikais (XVI amžiuje) rū
koriams nuplaudavo nosis, 
o Aleksiejaus laikais (XVII 
amžiuje) juos tremdavo į 
Sibirą.

• Anglijoje buvo laikas, ka
da rūkorius plakdavo rykš
tėmis, atimdavo pypkes, ta
baką, rukirpdavo plauku? 
ir barzdas.

Imkit ir skaitykit 

Knysą
IEKORO IK VERGIJO 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema

pasaulinės poezijos posmuo 
se, sudarė Alfonsas Tiruo’us 
176 psl., kaina $5.00. 
RUDENS SAPNAI, Kotrj 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 ps’ 
kaina $2.00.

Poilsis ant laiptų, Vytauti 
čaroso eilėraščiai, 50 dide 
io formato puslapiu, kain; 
$4.00.

VAKARĖ BANGA, lvri 
ka, Gražina Tulauskaitė 
127 psl.. kaina $2.00.

AUKSINIAI RAGELIAI 
lyrika, Pranas Naujokaitis 
64 psl., kaina $2.00. 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS

Steponas Strazdas, 15! 
psl.. kaina $2.50.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M
Vaitkus. 86 psl., kaina
$1.50.

SIDABRINĖS KAMANOS
Kazio Bradūno eilėrašti 
premijuotas rinkinys. 9 
psl.. kaina $2.

PLAUK, MANO LAIVEI?
Petro Segato eilėrašria;

<-
na

ŽVILGSNIS Į PRAEITI,
Žvko, 476 psL, kai-

$5

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĖ. lietuvių dainynas.

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

KĄ LAUMES LĖMĖ
Tai rašytojos Petronėlės 

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

PEILIO AŠMENYS, Jur
gis Jankus, 3 veiksmų dra
ma, 261 ps!.. 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
mo, pridūrė: — Peržengiau tikrąją kainą. Per daug bu- tos ver£4 stovyklos, kuriose, 111 nd.. kain? . .. J gražiai išleistoj, gausiai i-
vau sužavėtas jūsų angelu.

Ir jis atsistojęs ėmė lėtai mautis pirštines.
(Bus daugiau)

kentėjo ir žuvo mūsų VYNUOGĖS IR KAKTŲ l liustruotoj knygoj yra sep- 
broliai, seserys, giminės ir SAT- Julijos švabaitės ei į tymos Maironio baladės. Tai 
raugai. Knygos kaina — lėraščių rinkinys- 96 psl. i knyga, labai tinkama dova-

75 centai. kaina $2.00. 1 noms. Kaina............... $6.00

- - - A .
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^••****************^*»*#***»***»»***w*#**##*»##*#*#**^***^******^ ‘ Vliko pirmininkas Bostone Dorchesterio Moterų 

susirinkimas
Lapkričio 22 d. Bostone

t

klubo

Vietines žinios lankėsi Vliko pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas. Jis čia bu. 
vo atvykęs su žmona ir sūnu
mi dalyvauti kartu su kitais

Dorchesterio Liętuvių Mo
terų Klubo metinis susirinki
mas Įvyks gruodžio 7 d. 7 
vai. bo min. vakaro So. Bos

Dalis didelio būrio bostoniečių, atlydėjusių Antaną V’ilėniški i jo 
amžinojo poilsio vietą Forest Kilis kapinėse. Kairėje velionio 
našlė Ona Vilėniškienė ir kiti artimieji. /

J. Rentelio nuotrauka

ŽMOGUS, NUSIPELNĘS TŪKSTANČIO ŠIRDŽIŲ 
MEILĖS IR DĖKINGUMO

mirties

- Išimo Kudirkos metinių mi- tono Lietuvių Piliečių d-jos
; nejime Martha’s Vinevard.
Ta proga jis Tautinės S-gos 
namų salėje gausiai susirin. 
kusius bostoniečius pa ii for
mavo apie Viiko veiklą ir 
tarptautinę politinę padėti.

Jis papasakojo ir apie 
Bražinsku bvla. Lankvda- i 
mas Bražinskus Turkijoje, So. Bostono Lietuvių Pi- 
ir. J. K. Valiūnas Įrekorda- liečiu d-jos šachmatininkai 
vo su jais pasikalbėjimą, ku- piaeitą penktadienį gana 
io ištrauką perdavė ir šiam tvirtai sudorojo LPD klu- 
■usirinkimui. be viešėjusią C. T. Main ko-

, manuą santykiu 4-1.
Premija dr. J. Jakštui

Po patirtų dviejų pralai
mėjimų prieš Cambridge 
(2-3) ir Northeastern uni
versitetą (I’o-S’Zj) šis lai- 

, Įteikė dr. Petro Kaladės au- mėjimas taiso mūsų vvru 
•kotą $500 premiją dr. Juo-* nuotaįką.
'zui Jakštui už jo studiją:’
į ’ Mažosios Lietuvos apgy-' Komandai taškus laimė- 
; rendinimas iki 17-jo am- j0; Algis Makaitis > Alek
siaus pabaigos“. . : sis Klinovas 1, Kazys Mer-

Židinio nariai dr. J. Gir-; kis i 2, Jurgis Zoza 1 ir Bro.
‘r • 1 nius Skrabulis 1. Taigi, nė 

nesuklupo.

šeštadieni Bostone Lietu
vių katalikų mokslo akade
mijos N. Anglijos Židinys

patalpose.
vaišės.

Valdyba kviečia visas na
res atsilankyti.

Gerai laimėta

dus kalėdinės

Alvva kūrenamos

šiito oro krosnys
Rytdienos Įrengimas

Gana
.. .. AŽUJJ3 ,

nereikalingai eikvoti kurui alyvą
Savybės:

Rroduktingumas
Grožis

Ekonomija Namams šildyti 
Sūriausias pirkiny

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vų-. burneri, pūtėją, oro filtrą, 
te: mosi a tą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metų garantija.

Antaną Vilėniškj palydėjus tojų baimei, jis iš
t kartais net juokdavos. Girdi,' nius, dr. J. Navickas ir Y 

Žmonių meilei, dėkingu- bičiuliai, Įsižiūrėkite gerai Į Kulbokas jau yra paruošę vienas
mui ir ilgam atminimui nu- mane... Gal tai paskutinė spaudai po vieną naują, 
sipelnyti nebūtinai reikia proga... Juk aš esu tik Jaiki- mokslo darbą. j penktadienį i So. Bos-
valstybinio masto darbų ar nas svečias'jūsų tarpe... Bet torų atvyksta Boylston klu-
pasaulinio garso žygių. Kar. klausantis muzikos, dainos Inž. D. Šatas apie Lietuvos bo komanda. Lentelėje pil
tais pakanka ir mažų darbe- į ar meniško žodžio jam kone mokslą jr technikos pažangą; mauja Cambridge klubas
lių, kuriais nusigrindžiamas į visada suvilgindavo blaks- " su 31N laimėjimo taškų
kelias Į žmonių širdis. O tienas ašara. ! Praeito šeštadienio Kultu-’
ypač, jeigu dar tų darbelių• ............. ros klubo susirinkime inž.
nesuskaičiuojama gausybė, j Antanas Vilėniškis buvo Donatas Šatas skaitė paskai- 

tikras aukštaitis. Ir šiais ne- ia apie dabartinės ok. Lietu, 
ramiais laikais daug išgyve- Vos mokslą ir technologijos

Naikina milionus svarų 

spanguolių »•

Paskutinė modernaus alvva sildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
AK va šildymo specialistai 

170 Ada ras Street. (įuincv. Mass. 02169 
Alyvas burnero aptarnavimas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

1 Oil Heating unSvimt>. •, y. c r

Tai šiandien mąstome, 
žengdami paskui šviesios: 
sielos mūsų tautiečio Antano j 13 
Viiėniškio karstą, išlydint ji 
iš mūsų tarpo amžinojo po
ilsio.

Retai kada tiek Įvairių' 
profesijų žmonių susirenka i 
paskutini kartą atsisveikinti ■ 
savo bendruomenės nario, 
kiek jų suplaukė Į šio gar
bingo velionio šermenis. Ir 
tai nieko nestebino, taip ir 
turėjo būti. Juk Antanas Vi
lėniškis palydėjo iš Bostono 
lietuvių kolonijos beveik vi. 
sus mirusiuosius. Nuo poeto 
Fausto Kiršos ligi visų už
miršto tautiečio. Ne tik išly
dėjo, bet ir rūpinosi nelai
mės prislėgtais likusiais ar
timaisiais, kiek tik galėda
mas, mažino jų vargą ir liū
dėsi. Tad kas jį dabar gali 
užmiršti?

Antanas Vilėniškis buvo 
tarsi kokia greitoji pagalba 
įvairiausiais atvejais, nenu-! 
matytose situacijose. Jis ve. ■ 
žiojo pas gydytojus ir į ligo-! 
nines staigiai susirgusius, jis) 
auklėjo savo šeimos gimi-, 
naičių vaikus, rūpinosi Tau.:

nęs. Gimęs 1918 m. birželio 
d. Užnemunės kaime,

Panemunio valšč.. Rokiškio 
apskrity, vienuoliktas vaikas 
šeimoje. Bolševikų okupaci-

padarytus pasikeitimus.

Daugiausia remdamasis 
statistikos daviniais, prele
gentas apžvelgė Įvairias Lie-

jos metais motina ir broliai tuvos aukotojo mokslo Įstai- 
Jonas ir Jurgis buvo išvežti gas, jų mokslo personalo ir 
Sibiran. Jis lankė Rokiškio studentų skaičius bei jų tau. 
gimnaziją, baigė Pavasario tybių procentus.

: suaugusiu gimnaziją Kaune.
kariūnų aspirantų kursus, Be kita ko, paskaitininkas 
studijavo Vytauto Didž. uni. pastebėjo, kad Lietuva stu- 
versitete ekonomiją, lankė dentijos skaičiumi ir moksli- 
Kūno kultūros kursus. 1936 niais laimėjimais užima žy
mėtais Įstojo į tikrąją karo mią vietą visos Sovietų S-gos 
tarnybą. Bolševikų varomas skalėje. Lietuvoje ir atsparu-

Šiemet spanguolių der
lius yra rekordinis. Vien tik 
Mass. valstijoje jis siekė 
1.065,000 statinių (po 119 
kvortų) o tai yra pusė viso 
IAV spanguolių derliaus.

Spanguolių supirkėjai nu. 
arė 12G derliaus sunaikin. 
d, kad kaina perdaug nenu
kristų. Pernai buvo sunai
kinta 10'< supirktų span
guolių.

ANTANO ŠKĖMOS RAŠ-; LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
TŲ I tomas (Nuodėguliai iri 
kibirkštys, Šventoji Inga, Į 
Čelesta, Balta drobulė), iriš-j 

I ta, 500 psl. Kaina $6.00.
1 PAULIUS AUGIUS, 284 
dideli puslapiai, šio Įžymaus 
dailininko paveikslai ir A.
Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.50.

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

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė

sime:

D. Poška

SAVAITRAŠTIS

Išnuomojamas 1 kambarių bu-' 
• tas I aukšte. Emerson gatvėje. Į 
I So. Kaštone. Yra vonia, šiltas! 
vanduo.

Skambinti tel. 2GS-7356.
(47)

i Rusiją, pabėgo. Dalyvavo 
Lietuvos Rinktinės daliniuo. 
se. Vėliau — dienos Vokie
tijoje tremtinių stovyklose 
ir nuo 1949 metų JAV-se. 
1957 m. Bostone vedė Onutę 
Stankūnaite, tokios pat gy
vos lietuviškos sielos ir vi
suomeninės veiklos moterį. 
Net sunku būtu rasti koloni-

mas rusinimui bei kitatau
čių antplūdžiui yra didesnis 
negu kitose Baltijos respub
likose. Pav. Lietuvių mokslo 
akademijos narių 850 yra 
lietuviai. Tautinio atsparu
mo požiūriu lietuvius pra
lenkia tik armėnai bei kitos 
Kaukazo tautos.

Inž. tokios temos paskaitą 
(jau buvo skaitęs Bostono in-ioje darnesnę lietuviškos šei

mos porą. i žinierių susirinkime,
Bet lapkričio 22 d. 5:15 j AUri esame rasę. 

vai. šio puikaus žmogaus) 
biografija baigėsi. Lapkri-! 
čio 25 d. vakare J. Lubino 
laidotuvių namuose su ve-tinės S-gos namu ir Kultu-... . _ x. _ o ,

rinių subatvakarių administ. ^101}lu Tautines ^-go>^\ ardu 
raciniais reikalais, darbavo
si Balfo. kariu veteranu, . V1 ._
„Ramovės“ ir kitose organi-i -I°s^a- ^e°Btuanų inz. . 
zacijose, padėjo Keleivio

atsisveikino inž. J. Dačys. 
L. Bendruomenės—A. Mat-

Imkit ir skaitykit
Nuo 1972 m. sausio i d. išnuo

mojamas I kambarių butas su 
visais patogumais pirmajame 
aukšte. Teirautis Bostono tele
fonu 288-5659.

< (17)LIETUVOS ISTORIJA j 
Vl-ji laida, parašė dr. Van-1 
la Daugirdaitė-Sruogienė Į 
114 psl., daug paveikslų, ke I Svarbiu reikalu ieškomas Pra- 
i Žemėlapiai, tvirtai Įrišta („as Petkus. Ji pati arba kas a- 
Kaina ........................... $6 . pie jį ką žino prašome pranešti

LIETUVIŲ LITERATO-! Ke,eivi() administracijai.
RA SVETUR, 697 psl. Jojej________________________

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ vra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendrad; uhių Lei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris koto ja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 88.no 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690. Quehcc. CANADA

administracijos darbe ir kur 
ar kam tik buvo reikalinga 
pagalbos ranka.

Antanas Vilėniškis buvo 
ir talentingas Bostono Lietu.

Izbickas, karių ramovėnų— 
S. Griežė-Jurgelevičius, Bal
fo — Pr. Mučinskas. Lapkri. 
čio 26 d. ilgiausia automobi
lių virtinė ir žmonių gausy
bė palydėjo šį visų neuž
mirštama bičiuli i Forest

vių Dramos sambūrio narys. • Hills kapines, kur dar pas- 
Tiesiog nepakeičiamas cha- kutini žodi tarė LB apvlin- 
rakteringuose vaidmenyse kės pimininkas A. Matjoška. 
„Tuščiu pastangų“, "Raudo- ■ T .. .. .
nojo vvno“. "Vinco Kudir-i Ir vei sugrpome I savo 
kos" ir kituose spektakliuo- ,d^bo. d,en.a5. tlk gkaudz.u 
se. Ir taip litri dvieju širdies !,udeau nef,nl .,r. ?,ha. • • *■ lonro m rzmAnm n* vieni
priepuolių, kol jau sveikata 
nebeleido scenoje džiuginti
ji entuziastingai sutinkančiu ...... _ x . T ,° ■ lemskio musų artumoje. Ir,

jau niekad nebus... Nei jo 
garsios kalbos, nei jo skam-

tautiečių.
Velionis buvo nuostabus 

ir gyvenimo scenoj. Galėtu
me sakyti, kad po pergyven. 
tu ankstyvesnių širdies prie
puolių jis buvo su mirtimi 
lyg ir susigyvenęs... Klausy-

SUSIVIENIJU! 18 

LIETUVIU
AHEIUKOJi:

rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją. K. Keblys apie romą-Į 
ną. R.Šilbajoris apie novelę,
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti-

, L ką, J. Girnius meta žvilgs- .. . ,. .... . .
am a- n- - vjs^ literatūrą apla-J18 ?-°^ies WLIN, 1^60 ki 

mai ir šio kūrybos laikotar-i lociklų ir iš stoties F Ai
pio problemas č W1.7 mc., veikia sekniadi(>
cius duoda išleistu knygų . • . , . . , ..saraša Kaina 810 ‘ iniais nU0 1 lki 1:3° VaL dle

‘ ną. Perduodama: Vėliausiv
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
jos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis Į 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuve. 502 E. Broad 

, way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

apie

Dvi moterys ieško 3 

rių, virtuvės ir vonios buto pir

mame aukšte So Bostone. Pra-

nešti Keleivio administracijai.

jauta jo žmonai ir visai Bos-d 
tono lietuviu bendruomenei.! 

Ne, nėra kito Antano Vi-;

baus juoko, nei tos blakstie_ 
no.je briliantų žvilgančios 
jautraus ir gero žmogaus 
ašaros....

A.G.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

ŽIEMOS EKSKURSIJA J LIETUVĄ 

Kaina $5900
IŠVYKSTA IŠ BOSTONO 1971 GRUODŽIO 23 

Norintieji su šia grupe keliauti prašomi kreiptis j

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadwav

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

RADIJC PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij< 
Programa Nau j o j A ngli jo

semsiminkue:
Galima pagelbėti sergantiems 

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

Siųskite 85, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PROOVCl'S
North Sta., P.O. 

Newark, NJ.
Bot 9112 
07103

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacijt — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJ1M AS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris so puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.0t

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — En. 

dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

čio metams.-: *
SLA—AKCTOfeNTALt APDRAUDA naudinga visokio 

amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

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

K
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Vietines žinios
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Svarbu SLA 308 kp. nariam

Gruodžio 11 d. 7 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių I’ilie-j 
čių d-jos patalpose bus kuo.'
pos susirinkimas. Jo darbo
tvarkėje yra centro tarybos 
narių nominavimas. todėl vi
si nariai kviečiami dalyvau. 
ti ir paduoti savo balsą už 
tinkamiausius kandidatus.

Nuo tinkamų žmonių va
dovybės pareis ir visa SLA 
veikla. Juo vadovybė bus
geresnė, tuo ir nariai turės 
daugiau naudos. Kandidatus 
pasirinkti galėsime iš dabar
vadovybėje esančių, ar nau. 
jų. kad būtų i organizaciją 
Įlieta ir naujų jėgų. Ypač
yra svarbu Įtraukti i vado
vybę jaunesnių žmonių, nes 
ir visa organizacijos ateitis 
priklausys nuo jaunosios 
kartos, senajai išmirštant.

A. Andriulionis,

kuopos pirmininkas '

Traukinių garvežiai mūsų 

renginiuose

Liūdna darosi, kai susi
rinkus atšvęsti ar paminėti 
kokio nors svarbesnio lie
tuviško Įvykio ar pasigėrėti 
meno trupinėliais, salėje pa
kyla dūmų stulpai, kaip iš 
garvežių kaminų, ir, sėdint 
toliau, nieko scenoje nega
lima matyti. Dūmai graužia 
akis ir kažkuriuos verčia ko
sėti.

Tiesą d r. Adomavičius ra
šo. kad mes dvasiniai dar ne
subrendę... Jokios pagarbos 
solistams, vaidintojams ir 
vargšams nerūkantiems žiū
rovams Kaltiname kitus 
dėl oro taršos, o patys gadi
name orą tiek, kiek tik mū
sų dumplių pajėgumas lei
džia...

AUKOS BALFUI

R. ir D. Ivaškos — $100.

Po $50: Lietuvių Piliečių 
d-ja ir X (M. Urbonienės at
minimui).

Po $25: kun. A. Balti ušū- 
nas, P. ir V. Baltrušūnai, A. 
Grigaliūnas ( III. valstijos), 
J. ir A. Januškevičiai, J. 
Kasys.

J. Vembrė — $15.

Po $4.00: E. Juciūtė ir 
Ulpienė.

Po $2.00: M. Kati n, J. La-j 
pinskas, A. Šaltenis ir M. j 
Vaitkevičienė.

Kiti aukotojai bus pa
skelbti vėliau.

Balfas laukia aukos iš 
kiekvienos lietuvių šeimos.

Visiems aukotojams nuo-( 
širdžiausiai dėkojame.

Balfo sk. valdyba

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL

YVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868

yra vicmincie oficiali įstai
ga VV ore e* ter y, kuri siaučia 
Siuntinius tiesiog is VVorces
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Cž> galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklieni

ANTANUI VILĖNIŠKIUI

staiga mirus, spausmo prislėgtai jo našlei O n a į ir 

visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 

liūdime, netekę nuoširdaus savo nario.

Bostono skyriaus ramovėnai

Gruodžio 19 d., sekmadie
nį. nuo 8:30 vai. ryto iki 12 
vai. dienos vyks kalėdinė 
mugė salėje po Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčia. 
Rengia Skaučių Židinys.

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

Vasario 5 d. So. BostonoGuli ligoninėje

Birutei Alartinkienei pe.‘ Lietuvių Piliečių d-jos salė- 
ro $io. i. n c. AieK^c r j, iigOnjnėje padary-1 Je ^un- Alg. Kezio SJ foto 

lai, A. ^Baldauskas. K. Ba- sunR. operaeija Ligo< Paroda ir filmas "Dvylika“, 
sveiksta, bet dar turės ligo-' ruošia skaučių Židinys ir sk. 
ninėje keliolią dienų pagu- Grandis.

Po $10: T. ir Č. Alekse-J 
niai.
runas, A. ir O. Bartašiūnai 
T. Bogužienė, P. Brazaitis,

Talentingam Bostono Lietuviu Dramos Sambūrio nariui 
ir visu mylimam bičiuliui, daug kartų džiuginusiam tau
tiečius savo sukurtais spalvingais scenos vaidmenimis

ANTANUI VILĖNIŠKIUI

staiga mirus, jo žmonai Onutei ir visiems artimie
siems reiškiame giliausią užuojautą ir drauge liūdime.

Bostono Lietuviu Dramos Sambūris

, Kovo 5 d. Baltijos ir Žai
bus ^rio tuntų Kaziuko mugė

J. Davalga, P. Jakutienė, V.
Kazakaitis, A. Keršulis, S.
J. Kiliuliai. J. Kuodis, A. ir į daroma operacija šią savaitę So. Bostono Lietuvių Pilie- 
J. Lašiai, LMKF Bostono; Nevv Eneland Medical Cen-' “ J ““ TTT “

lėti.
Vandai Mačiulienei

čių d-jos III-jo aukšto salėj 
Kovo 12 d. So. Bostono

Lietuvių Piliečių d-jos salė
je St. ir V. Minkų radijo 
rengiama 38 m. sukaktuvinė

Šilimai, K. Šimėnas, K. Va- Praeitą savaitgali pas A- talentų popietė ir ”Miss Li-

klubas, K. Merkis, P. Mu-! 
činskas, P. ir E. Račkauskai, ‘ 
J. Kentelis, J. Sonda, J. ir A.!

siliauskas, J. Vasys, P. ir M. 
Verbickai.

Kas nori save žudyti, tai vPn-?,0([; MT- Balukonis, 
i;w; v,L. -z,.« K- Dūda, O. Jauniškis, A.jis gali atlikti ten. kur nėra 

žmonių. Kam nerūkančius, 
kurie negali pakęsti dūmų, 
žudyti? Juk jie nėra jokie 
nusikaltėliai.

Parengimų lankytoja G.

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donorai* 
Dr. J. Pašakarniu

I p e d i n i s 
OPTOMETRISTAS 

Jį Valandos:
t nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak

!
 Trečiadieniais neori imama (

44? BROADVVAY 
, South Boston, Mass

f

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
' Rūpestingai taisomo laikrodžio* 

žiedu*, papuošalu*

378 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

ter.

Lankėsi S. Valiukienė

lę ir Stasį Santvarus viešėjo thuania 
Salomėja Nasvytytė-Valiu. balius, 
kienė iš New Haven, Conn? --------

Mirė pirmoji Massachusetts 
senatorėKeturakis, J. Markelionis,

R. Petronienė, P. Plikšnys ,į n .
P. Puskepalaitis, B.Skrabu-l, p,aeit? sestadienj mirė 
lis. L. Švelnis, J. Tuinila, S. i Cllt?'r’ 81 m- pl™°-
Urbonas, P. žičkus. ĮJ! m,,lterls A,ass; senate- > ku‘ 

1 IĮ Ji buvo išrinkta 1948 m.

-s

I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 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
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

A. J. NAMAKSV
;! Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. 
Newton Centre, Mass. 02159; Į 

Tel. 332-2645

< I
< »
::
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TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
! (RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TEISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADYVAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

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

of N.E.“ gražuoles

Turime nedidelį kiekį lie
tuviškų kalėdinių atviručių, 
išleistų Lietuvių Skautų Są
jungos.

16 atviručių su vokais kai
nuoja 2 dol.

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ 

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

Paštu nesiunčiame.

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

n >
Mūsų mielam administracijos bendradarbiui

ANTANUI VILĖNIŠKIUI

mirus, jo žmonai Onai ir visiems artimiesiems reiš

kiame gilią užuojautą.

”Keleivio“ redakcija ir administracija

Knyga yra geriansias žmogaus drangas
oooooooooBooBoeeoooooocooooooBosoo<oooo&conooonoo«®Bjj

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6G20

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir sekai.

South Boston Savings Bank
ALFRED VV. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadway, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

DABAR
už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

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

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokėjimo [sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

už visus kitus indelius moka

51%
5;4%

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

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

virš 210,000,000

Skambinkite

268-4662;

: Dažau ir Taisau, į
• Namus iš lauko ir viduje, v

Lipdau popierius ir taisau v 
! viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin HilI Ava. 
Dorchester, Maas.

TeL CO 5-5854
/WV*XH*VVVV«

Flood Sųuare
Hardivare C o.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
8OITH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Bsnjamin Moore Dažai 
Popiero* Sienom*

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys narnami 

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

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

. ĮSTAIGA

’ I 
::

j Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus TransAtTantic 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.<0 *
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

podarogifts Ine. skyriu 
J Į Bostone

-i <
Darbo vau»naos: Kasdien

šeštadieniais
9—5
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

< ► 
::
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