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Komuuistai terorizuoja 
ir Simo Kudirkos žmoną

Simo Kudirkos žmona išmesta iš buto, jai neduoda

ma darbo, gyvena priglausta gerų žmonių. Lapeliais bom

barduoja sovietų laivus. Komunistai nepriima vaikų dova

nėlių Simui Kudirkai.

Praeitą kartą rašėme, kacl A. Mažeika ir dar du LB at- 
komunistai terorizuoja Si- J stovai, 
mą Kudirką ir sunkiųjų dar- Į Pasak minėtą laikrašti, 
bų stovykloje. Pasirodo, jie' Gražina Mažeikienė pareis-1 
tą pat daro ir Simo Kudirkos 
žmonai. Apie tai "Draugas“ 
šitaip rašo:

I

Anastazuos ir Antano lamo.vičių parodos Bosto ..o nuėsto savivaldybės rūmu galerijoje lapkričio 
4 d. atidarymo Lnkyioj.i. apžiūrėję parodą, dali naši Įspūdžiais. Iš kairės i dešinę trečias šypsosi 
lapkričio 22 d. miręs Antanas Viiėniškis. greta jo K. Šimėnas, toliau i dešinę dr. .1. Girnius su žmo 
na kalbasi su E. Sužiedėliu. Paskutinė dešinėje— A. Kubilienė. Parodą per 2 savaites aplankė per 
1.000 asmenų. Nuotrauka J. Kentelio

Indija skaudžiai terioja 
Pakistaną

Indijos kariuomenė veržiasi gilyn Į Rytų ir Vakarų

Pakistaną, o aviacija bombarduoja miestus krašto viduje. 
Sovietai užvetavo Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nu. 

tarimą, reikalaujanti sustabdyti karo veiksmus. Indija jau 

pripažino Rytų Pakistano nepriklausomybę.

kusi, kad sis žygis seniai su
kati imanytas ir išmėgintas.

‘jis bus vėliau kartojamas ir 
kad apie jį buvo pranešta 
Valstybės departamentui ir 
prašyta atsakyti, jeigu tam 
sumanymui jis yra priešin
gas. Atsakymo negauta, tad 

net laiškais susirašinėti. Su laikoma, kad departamentas 
Simu prižiūrėtojai elgėsi la- nėra priešingas., 
bai žiauriai, spardė ir mušė. i
Vėliau iš Vilniaus išvežė į 
Sovietų Sąjungos šiaurę.

Apie Simo žmoną Genę' 
ir jo vaikus ok. Lietuvos; 
žmonės žino plačiai 
bama garsiai. Iš butelio
kur gyveno Simas su lwšę sir:n tipelių Simui KuG nims išplauti
Gene ir vaikai buvo išmesti; j.-j gatvę. Baldai ir kiti reik-1 lnOeJ> Juos !telktl! taip galvoja, negu partųos

menys buvo konfiskuoti.

”Po teisino Kudirka kuri 
laiką buvo laikomas Vil
niaus kalėjime. Žmonai jį 
aplankyti neleido, neleido

Komunistai nepriėmė 

vaiku siuntinėliu

Psichiatrai paaugo
pasmerkti sovietus

Meksikoje buvo tarptau- 
į tinės psichiatrų sąjungos 
i kongresas, kuriame Kana- 
! dos ir JAV atstovai buvo pa.

Indijos ir Pakistano pla skandinusi Pakistano po- 
taus masto pasienio susirė- vandeninį laivą, sužalojusi 
mimai, kuriuose jau dalyva- kitus laivus, o vienam puoli- 
\ o abiejų kraštų reguliarios me buvo pataikytas ir ameri- 
kariuomenės daliniai, per kiečių prekybos laivas, ku- 
paskutiniąją savaitę išvirto riame sužeistas kapitonas ir 

! oficialiai paskelbtu karu. keli įgulos nariai.
Taigi šiandien pasaulis jau Tu0 tal.pu Pakistan0 ka. 

i tun uis kiaujuojancias zaiz_‘ ,.įne vadovybė praneša, kad 
I das: tuo tarpu dar prislopin- Pakistano csa atlaikiusios 

„ _ , „ ‘Į? zydų-arabų konfliktą Ar-. Indijos llu„llm.,, kad buvę
McCormacko žmoną timuosiuose Rytuose, ĮndoJ numuįta - kelioJįka Ind;.

unijos kaią u Indijos Pakis,, lėktuvu, daug tanku, kad

Gražiai palaidojoKinietis kalbėjo 
prieš sovietus

J. Tautų Saugumo Tary- Pirmadieni Bostone buvo 
boję, svai-stant rezoliuciją, iškilmin 
kuria reikalaujama sustab-: šio ilgame 
dyti Indijos-Pakistano karo į pirmininko

Sovietų Sąjungos įstaigoms' vadai liepia, 
pasiųsti adresatui, bet ju pa '

Kuiį laiką Genė. su vaikais. stang0s nuėjo niekais—kaip 
neturėjo kur prisiglausti ir ir galima buvo laukti tų 
eilę naktų pi aleido atv n ame i siuntjnėiiu sovietų pareigū- 
ore. Vėliau gen žmonės pra-Į nai nepriėmė.

Sovietų atstovai, aišku, 
sakė, kad tokių priemonių

ivvii i miicvi fi ve Aiiiiijvc’

vas smarkiai puolė sovietus, 
vadindamas juos šito karo 
provokatoriais. Kinijos užs. 
reik. ministras Chi Peng-fei

dėjo juos priglausti pas sa
ve. Genė ėmė ieškoti darbo. 
Jei turėtų darbą, galėtų gau
ti kur nors ir kambarį. So
vietų Sąjungoje yra tokia 
tvarka, kad buto ar kamba
rio negausi, 'jei neturi darbo. 
Darbo jai niekas nedavė. 
Kad ji dar gyva, tai tik dė
ka geraširdžių žmonių.

Valdžia iš jos reikalauja, 
kad ji išsižadėtų kaip pikto
sios dvasios savo vyro ir jį 
pasmerktų. Tada ji gautų ir 
darbą, ir butą. Terorizuoja
ma Genė kol kas sugeba iš-

, Sovietijoj nenaudoja, kad Į pabrėžė, kad tik sovietinio 
• tai esąs buržujų piktas pra-į imperializmo remiama Indi-

nienė ir daugiau nei 75 kon_' 1 uo tarpu atrodo, kad pir 
greso nariai su pirmininku moji paskelbto karo savaitė 
Albertu priešaky. Pakistanui buvo labai nesėk-

Velionė buvo 87 m. am- minga. Indijos kariuomenės į 
žiaus, su vyru išgyveno 51' pajėgos stipriai spaudžia net 
metus, ir sakoma, McCor- penkiuose frontuose Rytų 
mackai nėra atskirai valgę i Pakistano šiaurėje, šiaurės 
nė vienų pusryčių. McCor- Į rytuose ir šiaurės vakaruose, 
macko žodžiais, juodu ir pa-į Be to, kruvini karo veiksmai 
baigoje mylėjęsi lygiai taip, Į vyksta ir \ akarų Pakistane, 
kaip ir po pirmo susitikimo.kur Indijos kariuomenė taip 
Apie ‘jų laimingą šeimyninį į pat veržiasi į krašto gilumą, 
gyvenimą buvo pasakoja-! Civiliniai pabėgėliai masė 
mos legendos.

Tuo pat metu vyksta ir 
diplomatinė kova. JAV-bės 
pareikalavo skubiai sušauk
ti Jungtinių Tautų Saugumo 
Komiteto posėdį ir pateikė 
jame rezoliuciją, reikalau
jančią abi šalis sustabdyti 
karo veiksmus. Tas klausi
mas praeitą sekmadienį Sau
gumo Komitete buvo svars
tytas du kartu, ir nors už re_ 
zoliucija pasisakė 11 narių.

ja pradėjo užgrobiamąjį ka 
rą. Kinijos vyriausybė ir tau
ta remsianti visas Pakistano 
pastangas atsispirti Indijos

< simanymas. ir grasino ap-* 
i leisti kongresą, jeigu tokia 
; sovietus smerkianti rezoliu 
; cija būtų priimta.

Net”Life 
sunkumus

. ”Life.“ žumalas- kuri5 malaus pagrindo minėtai reti/ mil. prenumeratorių is ; .C
450 tarnautojų atleidžia 80, j a
nes siais metais pajamų te- ‘
bus $109 mik. o pemr: jų 
jų buvo $132.4 mil. Nuo i 
Naujų metų žurnalo bus 
spausdinama ne 7, bet tiktai 
5.5 mil. egzempliorių.

Jei tokie žurnalai jaučia

iaučia

tu-'

silaikyti ir atsisako tai pada-|sunkumus tai ka bekalbėti
apie lietuvių laikraščius. Jų 
vargus turėtų atsiminti visi

ryti.

Lapeliais bombardavo

sovietų laivus

Praeitą trečiadienį, gruo
džio 1 d., du samdyti lėktu
vai, vienas iš Deer Park. o

skaitytojai ir 
čiams padėti.

?avo laikraš-

Danijoje viešėdamas 

antras" iš~Ne\v_Bedford ae- vieh* Premjeras Kosyginas

so-

Kongresas prie uždarų f agresija!.
' duru nutarė, kad nėra for-

Psichiatrų sąjunga turi 
60,000 narių 76 valstybėse, 
jų tarpe ir Sovietų S-goje.

Sukurta valstybė, 
kuri neturi vardo

rie Persų Įlankos 6 at
skirų emirų valdoma sąjun
ga nutarė sudaryti vieną

Pt

Reikia prisiminti, kad Ki
nija jau seniai žiūri kreiva 
akimi į Indiją.

Ir P. Korėja laukia
karo ugnies

Pietų Korėjoje paskelbtas 
kai o pavojaus stovis dėl pa
stebėtų Šiaurės Korėjos pa
siruošimų veržtis į Pietų Ko 
rėją. Pavojus Pietų Korėjai 
dabar vra tuo didesnis, nes

valstybę, kurios plotas busi tenai amerikiečių įgulos žy. 
lygus Austrijai, bet gyvento- j miai sumažintos ir visa kraš- 
jų tebus tik 180,00(1. Kol kasi to gynyba priklauso tik nuo 
nesusitarta tik dėl tos nau-' pačių korėjiečių pajėgumo, 
jos valstybės vardo. ’ Pavojų didina ir kiek susvy-

Nuo 1892 m. šie plotai ravusi šalies ekonominė pa- 
priklausė Britanijai. dėtis.

rodromo, mėtė lapelius ant Pareiškė, kad Sovietų Sąjun- i 

sovietu žvejybos laivų neto-l ga tvirtai stovi Rytų Pakis-, *********~~*******~*****~*****~*~*********~******~**~***~~~ 

Ii Nantucket salos. Tuose la-;tano sukilėlių pusėje, bet ji

peliuose kreipiamasi į sovie-! dar nesvarste klausimo pri 
tu jūrininkus ir užtikrinama, į Pažlntl Bangia Desh sukile- 
kad naujų bėglių atveju Si-Į In* vyriausybę.

mo Kudirkos nelaimingo iš. * * *
davimo aplinkybės nepasi
kartos. Lapeliai išspausdin-

Čilėje. lankantis Kubos 
diktatoriui Castro, buvo eilė

ti rusų. lietuvių, estų ir lat-' prieš jį nukreiptų demonst- 

vių kalbomis ant specialaus’racijų. Dabar demonstruoja! 
popieriaus, kuris sūriamej moterys, reikalaudamos pa

vandenyje išsilaiko nesuge-' lengvinimo maitinimosi rei- 
dęs ištisą parą. į kaluose. Prie jų prisidėjo irj

Iš A. Mažeikos atsiustos į studentai. Krašte paskelbtas 
Trentone, N.J., leidžiamos karo stovis.
”The Evening Times“ laik-į * * *
raščio ištraukos matyti, kad ( GM automobilių bendro- 

tą žygį sumanė Lietuvių vė paprašė grąžinti 6.7 mil. 
Bendruomenė kartu su See- Chevrolet automobilių, dau- 
man’s Education Federa giausia 1965 1969 m. laidos, 

tion. kad lėktuvuose, be vai. motorų trūkumams pašalin- 
ruotojų ir fotografo, skrido ti.. Tai kainuos milionus dol.

. mis traukiasi nuo bombar-l 0 Plle> J3 rik 2, sovietams 
šluojamų Karachi ir Sialkot uzvetevus. visos pastangos 
miestų. Iš čia paskubom eva-Šiaurės Airijoje vis 

daugiau aukų
F

Šiaurės Anrijos Belfasto į Indijos kariuomenės šta- 
miesto smuklėje sprogo ga » bo pranešimas sako, kad jau

kuojami keli šimtai įstrigu
siu civiliu amerikiečiu.

linga bomba, nuo kurios žu. 
vo 16 žmonių ir yra daug 
sužeistų. Visi nukentėję via 
katalikai.

subombarduotas Rytų -Pa
kistano uostas Chittagong. 
kuris skėsta liepsnose. Indi 
jos kariuomenė 
Dacca ir KhulnaPolicija spėja, kad tenai .

buvo slaptosios airių armi-| kiyptimis. Sakoma, kad In 
jos bombų sandėlis, apie ku-. (1-io> ^aio lėktuvai esą už

valdę visa Rvtu ir Vakarurį smuklės savininkas nieko 
nežinojo. Slaptosios armijo 
vadovybė tai užginčijo.

Pakistano erdvę ir daužo 
Pakistano aerodromus ir ki. 
tus pasiekiamus taikinius. 

Kadangi Rytų Pakistanui
Clevelande pasibaigęs ka-' ^j^ti tenka visą paiamą vež- 

ro priešininkų suvažiavimas, ^aLaių Pakistano van-
kuriame dalyvavo 1,400 at 

stovų iš 41 valstijos, nutarė 

balandžio mėnesį surengti i 
New Yorke protesto de-;

monstracijas.
* * *

•y
denvnu, tai karas vyksta ir 
jūroje. Indija jau esanti nu- •

Prasidėjo valstybių

nuėjo niekais. Be kitų Sau
gumo Komiteto narių už ka
ro veiksmų sustabdymą bal
savo ir komunistinė Kinija, 
o prieš — tik Sovietų S-ga 
ir Lenkija, šia proga kilo la
bai aštrus ginčas tarp so
vietų ir kiniečių atstovų. Ki
nietis kaltino sovietus, kad 

veržiasi"! Te .vra riklieji šio karo kurs, 
miestui tytojai, ir vadino juos „soci

alistiniais imperialistais“ 
Kadangi Pakistano pusę 

palaiko ne tik Kinija, bet ir 
JAV-bės. tai Indija lieja tul
žį ir ant Amerikos, kuri In
diją ilgus dešimtmečius gy
nė nuo bado, rėmė jos pra
monės kūrimą. Deja. sovie
tai. davę tiktai ginklų, dabar 
yra jos geresni draugai.

Konfliktui ilgiau užsitęsus, 
yra pavojaus, kad i tą karą 
gali įsimaišyti ir Kinija. Tai 
numatytama. Maskva jau 

! dabar pagrasino, kad niekas 
i iš pašalinių į Indijos-Pakis- 
j tano pjautynes nesikištų, nes 
į tas reikalas susijęs su Sovie- 
' tų S-gos saugumu.
• Paskutinėmis žiniomis. In-

Vliko pirmininkas dr. .1. k. Valiūnas (vidury) su Vliko tarvbos 
politinės komisijos pirm. S. I.ušiu (kairėj) ir LB Bostono apylin
kės pirm. A. Matjoška Simo Kudirkos tragedijos metiniu minė
jime 1971 m. lapkričio 2:! d. prie Marlha’s 1 inciard salos. j ,3 ministrUj protestuodan,į

i Nuotrauka -J. Ren.elio dė| lėtai vikdomu reformų.

Egipto prezidentas Sadat pasitarimai
sutiko priimti JAV pasiuly-j *- *
mą tartis Nevv Yorke su Iz- Prezidentas Nixonas. dai 
raeliu taikos reikalu. į prieš susitikdamas su sovie-

i tų ir Kinijos vadais, pasitarsi dija pripažino Rytų Pakista-
Kambodijos kariuomenė su 5 draugiškų valstybių at- no sukilėlių Bangia Desh 

patyrė didelių nesėkmių ko- stovais. Praeitą pirmadienį vyriausybę ir Rytu Pakista- 
voje su komunistais ir turėjo jis tarėsi su Kanados valstv- na jau laiko nepriklausoma 
pasitraukti į kitas pozicijas bės galva Pierre Trudeau, valstybe, visiškai atskirta 
jau arčiau sostinės. ■ gruodžio 13 14 d. Azorų sa-' nuo Vakarų Pakistano.

’ * * ■ Jose susitiks su Prancūzijos! Bet dar tik karo pradžia,
Turkijoje Įvyko ministrų prezidentu. Susitikimai su tad niekas šiandien dar ne- 

kabineto krizė: pasitraukė Britanijos. V. Vokietijos ir gali numatyti, kokie įvykiai 
.Japonijos vyriausybių gal- ir politiniai sprendimai iš- 
vomis numatyti vėliau. į ryškės jo pabaigoje.
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Puslapis snfrsa

Vien S. Kudirkos prisiminimo Stasiui Piichelsonui 90 metų 
ir atgailos žodžių neužtenka,

Simo Kudirkos išdavimo sovietams metinių proga! 
amerikiečių spauda, radijas, televizija ir kaikurie kongre
so atstovai bei vyriausybės pareigūnai vėl gana plačiai 
prisiminė aną nelemtą Įvyki. Prisiminė, pakartojo tragiš
kąją išdavimo istoriją, kaltininkai diplomatiniais žodžiais 
paatgailavo. kad taip ats o, pasižadėjo daugiau taip 
nedaryti, — ir baigta.

Bet Simas Kudirka vistiek sėdi kalėjime. Sėdi nuteis
tas dešimčiai metų. Ir dar enka vedistų sumuštas, sugriau. 
tos sveikatos ir moraliniai terorizuojamas. Be to, terori
zuojama dar ir jo žmona — verčiama viešai pasmerkti 
savo vyrą.

Ar tie žodiniai prisiminimai, gailestis ir pasižadėji
mai ši iškilųjį kalinį bent kiek stiprina, mes negirdėjome. 
Vargu. Greičiausiai, 'jis nė nežino, kad čia jo gailimasi ir 
dėl jo nelaimės pasižadama ateity pasitaisyti. Ateity...

Ne, tos žodinės ar dūsautinas valdžios pareigūnų at
gailos šiuo atveju visiškai nepakanka. Nusikaltimą ar ap. 
sileidimą, kainavusį žmogaus kančias ir laisvę, reikia ko
kiu nors konkretesniu veiksmu atpirkti.

Mes norėtume manyti, kad didžiausią sąžinės grau
žimą dėl Simo Kudirkos pražūties turėtų pajusti jį tiesiai 
sovietams išdavę kartaus atminimo mūsų admirolai ir ka-
pitonai. Žinoma, net nesvajotina. kad jie kreiptųsi i so 1 . , - , , , . , . .. ; vai;Q1, aiC . , - j • tz j- i - i 7 7 i (turis teisę redaktorių teisti, lwų sąjungoje, n \eliauAl-
vietų vyriausybę, prašydami Kudirkai nenupelnytą bals-; * .. .. . Į toj. ir SLA. ir Balfe. ir kitur,
mę dovanoti. Bet į prezidentą Nixoną tokios pagalbos rei-! kartais jis yra teisiamas į yjsur jjs p>uvo aktyvus na- 
kalu galėtų kreiptis. Tik kažin, ar jie tą sąžinės graužimą i net perziauriai, o ypač tų. į }V$ -r (jaug kur stovėj0 va_
bent kiek jaučia? Daug tikriau, kad jie Kudirka tyliai kei-! ,kune P:ortU\ _^acl visuose •

.. . * - | laisrasciuose butu atstovau.kia, nes per jį sugadino savo karjerą...

Neabejotinai kaltas yra Valstybės departamentas ir i 
susisiekimo sekretorius, kurie laiku neapšvietė savo pa-; 
valdinių avino galvų, kaip tokiais atvejais reikia elgtis. 
Nors šios įstaigos ir pasižadėjo "pasitaisyti'*, bet mes no-
retume reikalauti, kad bent dalis jų padaryto blogio būtų ta. laikraštininkai greičiau ir didesnio lietuvių suvažia- 
dabar pataisyta. už kitus ir pasitraukia į ka- i vimo, kuriame jis nebūtų ak-

1 pus amžino poilsio. Į tyviai reiškęsis. Taigi jis yra
Mandagiai kalbant, mes esame linkę manyti, kad ir 

pats prezidentas Nixonas turėtų jausti truputį pareigos 
Simo Kudirkos tragediją bent sušvelninti. Žinoma, mes 
netikim, kad jis gali išreikalauti atvežti tiesiai iš sovietų 
kalėjimo i Baltuosius Rūmus ten nuteistą "sovietinį pilie
tį“. Bet gi sovietų valdžios viršūnėms vien pats Kudirkos 
vardo priminimas, Amerikos juo susirūpinimo pareiški
mas šiuo politinio atlydžio metu taip pat gali šį tą reikšti.
Bent bus oficialiai aišku, kad prezidentui tok? asmuo guli 
ant širdies, kad jis nėra pasaulio užmirštas kalinys, kurį
gali tyliai numarinti badu, užmušti kilimuose lazda ar 
pakaušį nušautą be triukšmo slidžiai nuleisti į duobę.

• ziaus žmogų galima daug ka ,• • ?’ , • ? i
t- , i ■, i i j ,. . liai dar neleido didinti per-;
Kol kas mes dar negalime skųstis, kad amerikiečių , įdomaus parašyti ir panaša- s0„a]0 į

sąžinė Kudirkos atžvilgiu būtų visai užmigusi, štai, Illi- i koti, o ką jau besakyti apie' * “
nois senatorius Frank Savickis Chicagos lietuvių demonst.: ta kurjs daugiau nei* 60 me- 
racijoje pareiškė: "Mes siekiame laisvės Kudirkai**. Kon- , tu Įvairiose mūsų išeivijos
gresmanas Roman Pucins aip pat pabrėžė, kad "pašau- , visuomeninio gyvenimo sri-
lio sąžinė nenurims, kol nebus išlaisvintas Kudirka** O j 
Cook apskrities tarybos pirmininko pavaduotojas Daniel 
Common lygiai taip pat ragino laisvinti Simą Kudirką. 
"Jeigu popiežiui pavyko išlaisvinti kardinolą Siipyj. tai 
mes Amerikoje sukelsim sąjūdį išlaisvinti Kudirkai’.“ 
pabrėžė jis sako kalboje.

Tokių balsų yra daug, bet jų reikia dar daugiau. Dėl 
to ypač lietuvių visuomenei nedera nė valandėlės prisnūs- 
ti. Mūsų užsibrėžtoji 100,000 peticija prezidentui turi būti 
pasirašyta ne tik skubiai, bet ir su kaupu. Žinoma, tai bus 
"liaudies balsas“,, kaip ir visos demonstracijos, bet prieš 
prezidento rinkimus ir jis gali nueiti į dangų. O gal būtų 
dar reikšmingiau, jeigu Simo Kudirkos ’-eikalu į sovietų 
vyriausybę kreiptųsi pasaulinio vardo čionykščiai intelek. 
tualai, nesupančioti jokių politinio pareigūno apeigų eti
keto. Tai irgi yra galimybių ribose.

Taigi, mūsų dienos šūkis turi būti: Be Simo Kudirkos 
ar jo likimo pagerinimo nenurimsim!

URUGVAJUJE PALIKO. dentas. Ši karta susiorgani-

KAIP IR BUVO . zavo ir trečioji grupė, prade, 
dant komunistais ir baigiant

Urugvajų jau seniai valdo; kr.-demokratais. Jie sudarė 
pamainomis nacionalistų ir vadinamąjį plataus prieša- 
raudonųjų (liberalų) parti-į kio frontą“. Rinkimų propa-
jos. Paskutiniuoju metu vai-1 Pan^°je šis frontas žadėjo 
dė liberalai. Krašto ūkio pa-1 nusavinti bankus. įvykdyti 
dėtis buvo bloga, ir Valdan- žemės reformą ir duoti kiek.’ 
čiai partijai nesisekė 'jos pa.' yienarn vaikui po pusę kvor- 
gerinti. tos pieno kasdien. Bet dau-' Aišku, ir tie kandidatai 

guma rinkikų (36 S ) pasi- gerai žino, kad nebus išrink- 
sakė už liberalus, 32*A už ti, bet tai daroma propagan-Lapkričio 20 d. buvo ren

kamas parlamentas ir prezi- i nacionalistus ir tik 20

keleivis, so. dOSiOii

Gyvybės draudimo bend
rovių dvomęųysjodo, kad 
laik aštinii irsta anks
čiau. negu daugelio k-:rų pro. 
fesiju žmonės. Mat, jų dar
bas re’kalauja didelės dva
sinės įtampos ir yra susijęs
su daugybe nemalonumų. 
Redaktorius juk su kiekvie
nu išleistu laikraščio nume 
riu tarsi stoja į teismą kalti
namuoju. nes ne visiem skai
tytojam laikraštyje viskas 
patinka ir kiekvienas mano

jama tiK jų vienų nuomone 
ar pažiūra.

žinoma, negali 
"kaltinamųjų“

taip visi gal net seniau ir ge. 
iiaa ikHrlAHe Ipažįsta.

I
Juk S. Michelsonas beveik 

4G metų buvo Keleivio re
daktorius. Kiekvieną savai
tę jis dalinosi jame su skai
tytojais savo jausmais ir' 
mirtimis. Nuo 1907 m. galo) 
iki pat šios dienos jis kasj 
savaitė teberašo Maikio su Į 
Tėvu pasikalbėjimus, tenai j 
savu būdu paliesdamas įvai
riausius klausimus bei pa
reikšdamas savo nuomonę.

Pridėkime dai-. kad S. Mi
chelsonas yra parašęs kelias 
dešimtis mažesnių ir stam
besnių knygų. Patsai di
džiausias jo darbas — "Lie
tuvių išeivija Amerikoje“. 
Taip pat atskilai paminėti
nas ir "Juodojo pasaulio su 
kilimas“, vėliausias jo dar
bas.
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St. Michelsonas dalyvauja Altos delegacijoje 

Lietuvos nepriklausomybės

S. Michelsonas, 1906 m. | Nuotraukoje jis st<»vi trečias iš kairės, 
gegužės 2 d. atvykęs į šį 
kraštą, netrukus įsijungė į 
įvairių organizacijų veiklą.1 
Jį matome ir Lietuvių Socia-

dovaujamose eilėse.

Visa tai, 
neatsiliepti
sveikatai, todėl, kaip mine-

Sukaktuvirinkas yra pa
sakęs apie 2,000 kalbų orga
nizacinėje veikloje. Gal nė 
ra didesnės vietovės, kurios 
jis nebūtų aplankęs. Nebuvo

pažįstamas ir toli už Kelei- 
Bet nėra taisyklės be iš- vio šeimos ribų. 

imties. Jų yra ir laikraštinin
kų šeimoje. Tokia išimtis y-, Šia proga tenka pabrėžti 
ra ir Stasys Michelsonas, ir vieną kitą S. Michelsono 
kuris gruodžio 13 d. užskleis būdo ypatybę. Pirmiausia,— 
savo gyvenimo knygos 90-jįi jis yra nepapi;asto darbštu- 
puslapį. Lietuviu spaudos j mo žmogus, kuris brangina 
darbininkų .šeimoje tokio ,aik jr jo ve,tui neleidžia. 
kito ilgaamžio neturime ir

gubernatoriui Herteriui pasirašant deklaraciją

, , . metais. Jis tada buvo Altos skyriaus pirmininkas,
sukakties proga la’1

S. Michelsonas sėdi ketvirtas iš kairė? tarpe Keleivio patikėtiniu 1965 metais.
nežinau, ar turėjome.

Apie kiekvieną tokio am-

Tik toks būdamas, jis savo 
metu sugebėjo atlikti sun
kiausios apkrovos redakcinį 
darba, kai laikraščio ištek-

Jis ir šiandien tebėra gy-' 
vo proto, domisi pasaulio į-
vykiais, stengiasi mokytis ir! 
tebesimoko. Ir lietuvių kalbą • 

eilėse. Bet aš čia nė nemė ) bei jos rašybą dabai jis pa
ginsiu visos S. Michelsono išmokęs geriau, negu betku-j 
biografijos ir veiklos ap- Tis kitas senosios išeivijos 
žvelgti. Tam nėra nė reika-’T atstovas. Pridėkime dar, kad 
Io, nes sukaktuvininką L jis sugeba ir sunkesnius 

j klausimus skaitytojams iš- 
aiškinti paprastais ir jiems 

I suprantamais žodžiais, 
"platųjį frontą“. Preziden-i
tu išrinktas buvęs žemės ū- j S. Michelsonas visą gyve- 
kio ministras Juan Borda-' nimą ėjo prieš srovę, drąsiai 
berry. skelbdamas savo nuomonę

ir dėl jos neatlaidžiai kovo
damas. Daug kas su juos ne
sutiko. Daug kur su juo ir 
dabar nesutinkame, bet. rei- 

Palias mieste. Tex.. buvo! k.ia P''l>ažinti. kad jis dar 
20(1 aktyvistų ir karo prieši
ninkų dele 
mas. kuris

tyse vis būdavo pirmosiose

Ištąsys Michelsonas Amerikos Lietuviu Socialistu S-gos suvažiavime 1913 m. Philadelphijoje.
* A

Jis stovi pačiame viršuje antras iš dešinės (su ūsais). Būtu Įdomu, jei kas galėtu atpažinti šios 

nuotraukos dalyvius. Mes. be Michelsono. atpažinome tik pirmoje eilėje sėdinčius iš dešinės tre 

čia J. šūki. už jo J. Stilsoną ir dar dr. P. Grigaiti.

t
iįr

JAV-BĖSE ĮSTEIGTA 

LIAUDIES PARTIJA

vis sugeba atkakliai gintis, 
kaip senas spaudos vilkas.

SU v ei Z1 d, v 1”

nutarė įsteigti
ygatų

Liaudies partiją ir kitų me
tų rinkimuose statyti savo 
kandidatus į prezidentus ir 
viceprezidentus.

Kandidatu į prezidentus 
išrinktas pagarsėjęs savo 
veikla prieš Vietnamo karą 
vaikų gydytojas dr. Benia- 
min Spock. o į vicepreziden. 

i tus — negras Julius Honso- 
nas iš V/ashingtono.

už dos sumetimais.

Sukaktuvininkas ir šian 
dien rašo ne tik Keleiviui, 
ne tik redaguoja Keleivio 
kalendorių, bet dar ruošia 
ir didesnį veikalą apie Rusi
jos revoliucijos poveikį Lie
tuvai.

Taigi telieka linkėti šitam 
i nepaprastam mūsų spaudos' 
i veteranui geros sveikatos ir 
' geros nuotaikos, kad galėtų 
suspėti baigti tuos darbus, 
kuriuos dar yra numatęs ir 
kuriems anksčiau neturėjo 
laiko.

J. Vanagas

St. .Michelsonas (vidury) su dr. P. Grigaičiu (kairėje) ir K. Bie

liniu Keleivio 60 metu sukaktuviniame bankete Bostone 1965 m. 

balandžio 25 d.

St. Michelsonas kalba Lietuviu 

Darbininku draugijos bankete 

1959 m. balandžio 26 d.

į
it

I

r
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KAS SKAITO BARI 

TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, - 
TO NIEKAS NEPEIKIA. *

. listai sudarę su komunistais 
j „bendrą frontą“, suskaldę 
; Susivienijimą ii- pagrobę i 
1 savo rankas SLA iždą. kurį 

Kas antri metai didžioji padangėj. Dar 1886 metais, jšiol. Kitoj vietoj jis 
mūsų išeivijos organizacija kai tik jis Įsikūrė, tuojau Įsi- sa\?- ^ad Susivienijimą tu- 
SLA. tai yra Susivienijimas pareigoje suvienyti visus A-. savo rankose ’dyi
Lietuvių Amerikoje, renka merikos lietuvius, kurių ta-. moterčlės , ir visi jų bijosi, 
savo centro valdybą. Bet da būta apie 50,000. Ir nei :\a() ^išmestų. Naujieji at- 
prieš rinkimus visada būna tik juos suvienyti, bet rūpin-j e^vĮaj’ dipukai“, ne.
dar nominacijos, kada SLA tis ir jų gerove. Jo konstitu-i J neS nePe’-
kuopos siūlo būsimiems rin- cijoje tada buvo Įrašyti šie1 °zla • i
kimams sau patinkamus tikslai:
kandidatus. Paprastai, kan-

1. Pirkti žemes, namus ir 
steigti lietuviškas mokyklas.

Bus SLA nominacijos
VISI PASIRAŠYKIME PETICIJĄ!

’i
į niai tampa angelais, o ange-i vo parduotas už $29.000. o 
lai velniais. Politinis velnias už \Vindsoro kunigaikščio,

A merikos Lietuviu Tarvba prašo kiekviena lietuvi j dažnai tėra tik 
pasirašyti pi otesto peticiją ir padėti rinkti peticijai para-1 velnias, 
sus iš lietuviu draugu.

Peticija jau paruošta ir eina per žmones, šią peticiją J 
Amerikos Lietuvių Taryba yra pasiryžusi Įteikti JAV pre. ' 
zidentui Richard M. Nixonui ir Jungtinėms Tautoms. No
rime surinkti bent 100,000 parašų ar daugi au.

Pasirašydami šią peticiją ir rinkdami parašus, mes

K. Baltrukonis

KADA ŽEMĖJE BUS

PER 6 BIL. ŽMONIŲ?

Netrukus — po 30 metų. 
Pernai mūsų Žemelę jau 
mindžiojo 3 bil. 632 mil. gy.

tariamasis; kai jis dar tebebuvo Ya’ijos 
princas, 1910 m. Rolls Roy
ce sumokėta $20.000.

Garsiojo lakūno Lind bel
go 1927 m. Packard parduo. 
tas už $17.000.

Po $15.000 gauta už Itali
jos diktatoriaus Mussolinio, 
ir Hitlerio feldmaršalo Rom-

Nenoriu aš to vyruko pa- vieningai pademonstruosime savo protestą dėl Lietuvos ventojų. ir. jeigu jų skaičius; otelio automobilius.
didatų siūloma daugiau, ne
gu reikia, ir tai labai gerai, 
nes yra iš ko pasirinkti. 
Kiekvienoms pareigoms sta
tomi 3 kandidatai, kurie no
minacijose gavo daugiausia 
balsų. Paskui iš tų kandida-

. ouiem aetemam. Bet pa- 
2. Našlaičiam ir seneliam: kleisti jo lapeliai gali dar 

steigti prieglaudos namus, j ;r šiandien klaidinti kaiku-, 
riuos SLA narius, todėl rei-1 
kia pasakyti, kad tuose lape.

val dės minėti, nes jis jau mi- ! okupacijos, dėl religinių persekiojimų Lietuvoje, dėl bė
ręs, todėl tebūnie jam re- tuviams laisvo apsisprendimo teisės paneigimo ir dėl bru 

talaus Simo Kudirkos laikymo kalėjime.

augs po 2’ <, kaip iki šiol, 
tai 2000 metais jau bus 6 bil. 
500 mil. žmonių.

tų jau renkama Pildomoji rast* ^ai‘b>ų. 
Taryba. Teisingesnės rinki-1 4. šelpti 
mų tvarkos jau negali būti. šeimas.

3. Steigti darbo biržas, 
kad padėtų lietuviams susi-

mirusiųjų narių 1

šįmet SLA kandidatų no- Ar gali būti kilnesnių tiks- 
- ne!

liuose nėra nei žodžio tiesos.

1. Netiesa, kad Chicagos 
seime socialistai sudarė su; 
komunistais „bendrą fron-:

Tad visi vieningai ir skubiai rinkime parašus!

Visais klausimais kreipkitės i Altos centrą telefonu 
778-6901 arba rašykite tokiu adresu: 2606 West 63rd St., 
(’hicago, III. 60629.

Amerikos Lietuvių Taryba

Skaitykite 

šias knygas!
Septynios valstybės turi 

daugiau rei po 109 milionu 
gyventojų: Kinija, Indija.
sįvietų S-ga. JAV Indone-I D-a| kr^t AR,
sija, Pakistanas ir Japonija. mi,.ksllil, k,„ni|.os

knyga, parašė Bronys Raila, 
Įrišta, kaina $7.0u.

i tą“.
2. Netiesa.

minacijos prasidėjo gruo- lų? Turbūt 
džio 1 d. Kiekviena SLA
kuoa svarstys— ką pasiūly-j Tiesa, buvo mūsų Susivie- 
ti? Tai svaibus klausimas, nijime ii nesusipratimų. Tai! vienijimą Juk visi žino. kad1 
Kad kuopa nepadarytų klai- buvo vis srovių varžytynės kasmet vra vykdomi SLA'' 
dos, SLA Gerovės Komite- dėl vadovybės. Kiekviena vajai naujiems nariams ver
tas siūlo balsuoti už šiuos srovė norėio. kad jos žmo-' buoti. ir kas tik nori. gali i 
patyrusious SLA veikėjus: gus būtų SLA pi ezidentu.: §L A isirašvti. Nereikia tų lai 

' Bet tie laikai jau praėjo. Na- pelių'klausyti
1 riai suprato, kad

kad naujieji, 
ateiviai neįleidžiami i Susi-

IS SAULĖTOS FLORIDOS

TAMPA. FLA.

„Sorkių“ koncertas klubo 

susirinkime

o jiems visi keturi turavojo. 
Ir taip iš susirinkimo Įvyko 
kačių ir katinu koncertas,4. c
kurio daugelis nebeapsi-

Didžiausias miestas 
1. ;

ventojų. Nevv Yorkas yra
m 1 •• o -i ko ♦ f yfai560 ps Tokijo su 9 mil. oO tukst. gy_

antroje vietoj — 7.798.000,
I ondonas jų turi 7.703.000, j ,)Sj kaina $2 
Maskva — 6,942.000, šan-
chajus — 6.900,000, Bom
bėjus — 5.700,000. Sao Pau. 
lo — 5,684.000.

Lietuvos konstitucines tei
ses klausimais, parašė Kos- 
tantinas Barkauskas, 178

P. P. DARGIS, prez.

A. ČAPLIKAS, viceprez. 

A. BUDRECKIS, sekr.

E. MIKUŽIS, iždin.

S. BRIEDIS, iždo. glob. 

J. MILLER, iždo glob. 

Dr. S. BIEŽIS, kvotėjas.

srovinėms 
ambicijoms Susivienijime 

j nėra vietos, nes prezidentu 
; gali būti tiktai vienas ir jis
j išrenkamas visuotiniu balsa
vimu, o ne šios ar tos srovės 
noru. Tokia tvarka geriau-

Milfordo gatvės elegijos,
kad Keleivio administraci 
dideli susidomėjimą sukėlęs 

, T P°eto Jono Aisčio straipsnių
Tokius skaičius duoda J-j rinkinys. Kaina minkštais

klausydami pradėjo skirsty
Tampos Lietuvių Piliečių ^s’ nelauk? • 

klubas įsteigtas prieš 21 me.1 m , ,,
tus. Jis turi 40 nario mokės- , -a--« U"

PADĖKIM PASTATYTI ti užsimokėjusiu nariu. Lap- ai, ulIt. Jau onieJ1
kričio « a n-in —i. n uzdaryti ir pinigus pasi

S. Michelsonas

BENDRABUTĮ!

Vasario 16 gimnazijos 
' šia. Mūsų SLA yra broliška mokiniams pradėtas statyti 
organizacija. Jos narys gali bendrabutis. Jis atsieis apie

6 d. buvo narių susi- V , L 7 ‘“'Tas, i kuri atvyko 28 dall.nt!> bet va‘^ tas ->lems 
‘ 17 I pasiseks, nes įstatuose para-j

į syta, kad klubas uždaromas.
v- ,u , ... kai jame belieka 12 nariu Naujienos lapkričio 26 . . .y. .... j..,; • ‘

rinkimą 
n ari ai.

---- ---------------r— i . • t •••v t. pinigai padalinami lietu-
i būti socialdemokratas, gali 537,600 markių. Vokiečių Į • JiP'y 3 susl'in’im4 aiP vl-u kultūros ir labdaros or- 

Niekas nepadarys klai- būti sandarietis. tautininkas valdžia duoda 400.000 DM, kuro šitaip i ganizacijoms.
dos, balsuodamas už šiuos ar katalikas, bet Susivieniji, o lietuviams belieka surinkti nn.111<niTY1a rqni..,
veikėjus. Jie yra ne tik pasi- me visi jaučiasi Ivgūs ir vei- 137,600 DM. Tad aukokime _ AR VERTA OBUOLIAUTI

SU VELNIU?

Tautų išleistas 
kalendorius.

1971 metu

i .

KUNIGAI IR RABINAI 

VIENODAI KALBA

Neseniai mirė Sovietų Są
jungos žydų vyriausias rabi. 
nas Levinas. Jis 1968 m. lan
kėsi JAV-se. Kai čia žydai 
visokiais būdais protestuoja 
prieš žydų kultūros ir religi. 
jos persekiojimą Sovietijo
je, minėta rabinas drįso vie-

šokių . dainų šventėse Chi-
cagųje ir matome juos daly- Deja, ne visi vaikai būna
vaujant Amerikos Lietuvių savo motinėlei geri. Pasitai- Bendrabučio statybos 
Tarybos vadovybėje. Joks ko malkontentų ir broliškoj skaita tokia: Konto Nr 
Amerikos lietuvių kultūri- mūsų organizacijoj. Nese- skaita tokia: 
nis ar tautinis pasirodymas niai vienas tokių supyko,
neapsieina be jų. ; kad jo neišrinko švietimo Konto Nr. 01

' komisijon, ir pradėjo siunti- tsche Bank. (Sonderkonto 
Galima sakyti, kad jų nėti SLA nariams „aplink- Internatsbau), 694 Wein-

tvarkomas Lietuvių Susivie. raštj“, kuriame pripasakota heim. Germany, 
nijimas yra antroji mūsų nebūtų dalykų. Girdi. Chica.
Lietuva — Lietuva svetimoj gos seime 1930 metais sočia-i Kam nepatogu

sa-
oi

šai aiškinti, kad tenai tikėji. 
ugeba susirinki-j Vieni daugiau, kiti mažiau mas nėra persekiojamas, 

mų vesti, o tik sėdėdamas turime ir dieviškų kibirkš- kad sovietinė konstitucija 
savo kūju žaidžia, o rėksniai'čių, ir velnio ypatybių. Vėl- garantuoja visom religijom 

nias, kaip blogio simbolis, laisvę, kad ta laisve ir žydai 
nėra ir nebus išjungtas iš nevaržomai naudojasi... 
žmogiškos buities. Jei taip,
tai su juo tenka skaitytis, j Dėl tokios plikos propa

gandos jis buvo Nevv Yorko

nedraudžiami rėkauja ir sa. 
vo užmačioms nepritarian
čius visaip šmeižia.

Šiame susirinkime svar-
<6<19 , Deu- bjausjas dienotvarkės punk- Įsivaizduokite, kad mano žydų nušvilptas ir turėjo išnn/'inpL’nntn _ _ _ _ 1 _ i • i _ __________ _ 17~.________

tiesiai

tas buvo išspręsti klubo lik
vidavimą.

Keli rimti nariai laikėsi, 
kad klubą reikia palikti to-

motina vandenyje skęsta: salės išbėgti pro užpakalines 
Aš nepajėgus 'ją išgelbėti, duris, kad protestuojantieji 
Greta manęs, nuo vandens nenupešiotų ‘jam peisų.

viršeliais $2.55, kietais vir-

Vilnius lietuvių liaudies 
dainose, (su gaidomis), pa
rengė Gražina Kriviekienė- 
Gustaitytė, 394 psl. kaina 

• $5.00.

Nužemintum tren.^rnci’i™,
egzilio pasaulėjauto? eski
zai. parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2.

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi- 
karo laiku Europoje. 127 
nimai iš Antrojo pasaulinio 
psl., kaina $2.00.

r1or» Cr»rr»»0r».

?domū« klebono ir vietinės 
komunistu nnrtiioc sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Eksurskijos į Lietuvą 
metais1972

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 didesni lietuvių skaičių 1972 
metais turime užplanavę net 10 ekskursijų.
• Galėsite pasirinkti patogiausią išvykimo dieną, 

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

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

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

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

siųsti, savo auką gali atiduo. liau gyvuoti, tik reikia iš- 
ti St. Griežei - Jurgelevičiui

Keleivio administracijoje. ; susirinkimus vesti ir supras 
j tu bei laikytųsi konstituci 
jos.BUFFALO, N.Y 

Priminė Kudirkos tragediją

nusisukęs, žaidžia velnias 
su smėlio kruopelėmis. .Jis 
moka plaukti, turi jėgų. Ar

rinkti geresnę valdybą irto- būčiau vertas sūnaus vardo, 
ki pirmininką, kuris mokėtų jei nesišaukčiau velnio pa

galbos? Daugiau 
žiaurus ir kvailas.

įdomu, kad Sovietų Są
jungoje visų tikybų galvos 
panašiai kalba ir yra vienos 
nuomonės su vyriausybe už. 

būčiau s^eni° politikos klausimais. 
Jų pareiškimai Korėjos,

į Vietnamo. Izraelio ir kitais
Kuris žmogus ar kolektv-' klausimais visiškai supuola 

vas yra velnias? Ar tatai ga- SV ^yietų vyriusybės pareiš-Čia ir pakilo „sorkių“ _ ~ . v •
J. Slavėnienė atsiuntė koncertas, šaukiant, esą, tik H išspręsti žmogus, Įlindęs i Rirnais-

1 Buffalo Evening News iš-, mes keli nepatenkinti jų teisėjo togą? Juk jo sąmonė: . ..
karpa, kurioje vra vienas iš. tvarka ir kliudome ju suma- n^ra laisva nuo laiko, erd-j . ai 10f °„’. JJ.e -vra ?'
vedamųjų straipsniu apie Si j nvmams. vės ir joje vykstančių reiš- Į pa«<» įstaigos pne.
mo Kudirkos tragedijos me-) klnlu 'takos, kuriuose reif
tinęs. ; Kai vienas rimtas narys 

i pareikalavo, kad pirminin- 
Straipsny sakoma, kad ne-; kas laikytųsi tvarkos, tai pir.

vartaujami. Jie sutinka nu- 
kiasi dievybė ir velnio veik-' sjleisti, kalbėti tik tai. kas 
la. Dažnai tikras ar netikras jiems_ liepiama, tikėdami 
^tariamas) velnias vra nuera- tuo būdu dar galėsią išsteel-

daug ką galima pagelbėti < mininkas šoko iš užstalio ir i lėtoias kito velnio. Kitais nuo didesniu persekio- 
kalinamam Simui Kudirkai,! prišokės prie to nario užsi-: metodais veikusio ir kitokius ° ir tikinčiuosius ge-

: bet autorius papbrėžia. kad: moio kūju tvoti i kaktą, bet drabužius dėvinčio. Bet ko-’ nau aPsauS’°t1-
Maskva yra jautri užsienio) kažkaip susilaikė. Vienai: kių simbolišku velniu visose 
reakcijai, o ypač šaltojo ka-j narei pastebėjus, kad pirmi- gvvenimo srityse niekada 
ro atoslūgio metu. Geras pa.1 ninką dėl netvarkos kėlimo netrūko. Kadangi iie mėgs- 
vyzdys esą žydai. Jų sukelti ’reikia išvesti laukan, „sor- 'ta iljsti i valdvtojų kelnes, 
protestai plačiau atidarė žy-i kių“ koncertas pasiekė “for.i tai negalima su įuo nesiskai-'

A . - . -2 C* _ - * .. ♦•y J r I ’ 11 11X r zs . X. -X 7 ^117 1X M7 7 X 7 —.   1 . 7 —

UŽ GENGSTERIO 

AUTOMOBILI $37,000

i ratūros: rnptrašfi> t nin °4 
autoriai psl kaina k’n- 
taisj viršeliais $5.00. minkš
tais — $4.50.

Amerikos Iiehr«Ti»i Istor’’^,
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

Mes valdysim pasauli.
Ta Dovydėno atsiminimai, 
du tomai. I tomas 268 psl., 
II t. — 248 psl. Kiekvieno 
tomo kaina $1.00.

Už laisva lietuvi, 
kun. M 
kaina $5.00.

paraše 
Valadka. 409 pis.,

Numizmatika, narašė -To
nas Karys, 340 psl. kaina —
$15.00.

i Vincas 
kuose.

i mūnas

Krėv? savo laiš-
parašė Vincas Ma- 
19 psl., kaina $1.00.

Karadoje Niagara Falls Amerikos lietuviu politika. “
dams duris išvykti iš Sovie-i tissimo“. Ta proga kliuvo 1 tyti. Tik atsimintina. kad is- senų automobilių muziejus) parašė dr. K. Šidlauskas i- 
tų Sąjungos. Autorius rasoj Naujienų korespondentei O-į toriia rūsti: kas šiandien užsidaro, todėl is varžytynių vadas dr I1. Grigaičio, kni- 
kad „viešoji nuomonė gal nutei, kam ji rašanti ne taip, \ juoda, rytoj jau gali būti buvo parduoti jo turėti seni na $1.50.
padės palengvinti ir 
mūsų kaltės tapusio 
jūrininko likimą“.

“dėl
auka

”kaip reikia“. Yra dar prieš) balta. Ir esama žavi spalva11, . • 1 J 1 . .. . _ .... automobiliai.
keletą metų susidaręs toks j prieš saulės spindulius nu- 
sorkiu kvartetas, kuriam da-' blunka. Laikas ir mastvmas
bar prisidėjo pora su ausį, ne tik bučiuojasi, bet kinta.' liaus Al Caponės kulk< 

Tuo reikalu parašė ir ki-; rėžiančiais balsais iš kitoj . m furli
tas laikraštis Courier Ex- miesto, tai tiedu dažniausiai Politikoje
press.

J. Slavėnienė 
kad Lietuviu klubo

Vytautas the Great Grand 

Duke of Ltthuania bv dr. Io-
Buvusio gengsterių kara- seph B Končius, 211 psl..

Oms psl. kaina kietais v; •f iau
atsy»rus 1926 m. Cadillac $3.00. minkštais $2.0 . 

bet kokia su-! automobilis parduotas už The Forest of Anykščiai, 
j čirekia duetu. Ir šiame susi-, stingusi doktrina nėra prak- $37,000. i Antano Baranausko lietuviš-

praneša,' rinkime leidukė kai užčirškė' tiška. Planus ir vingius dik-j kas tekstas su Nado Raste-
pirm. kaip šarka (blue jav), tai j tuoja ne doktrina, bet bėga-' Prez. John Kennedžio as-j nio anglišku vertimu ir Juo-

Masiulionis laikraščiams pa- net langai subarškėjo. Jai mojo gyvenimo aktualijos.! meninis 1963 m. Lincoln zo Tinmio ivadu. 61 
rašęs informacinius laiškus, akompanavo jos draugutis, 1 Joms besikiyžiuojant, vėl-1 Continental automobilis bu. kaina $3.oo.

n J
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Iš pavergtos Lietuvos
Ambrozijus ateinančio va
sario 20 d. paskyrė ukrainie
čių katalikų diena ir į jos iš-

! kilmes pakvietė kardinolą Birutė Kemėžaitė, 
Ankstyvas Padėkos Die- kime šiuos pirkinius ir bent Slipij. bet popiežius jam už-

Nepamirškime vargstančių! ROMANAI

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Žurnalistų pareiga

Lietuvos komunistų parti
jos centro komiteto sekreto
rius A. Ęarkauskas žurnalis
tų suvažiavime sakė, kad 
žurnalistai savo jėgas ir ta
lentą turi skirti partijos po
litikai ir jos vykdomų prie
monių propagandai.

Vis sielojasi dėl Vakarų 

įtakos

Žurnalistų sąjungos suva
žiavime valdybos pirm. Jo
nas Karosas savo ataskaito
je kalbėjo apie paaštrėjusią 
ideologinę kovą bei Vakarų 
propagandą, kuri griebiasi 
„vis naujų, rafinuotesnių 
ir klastingesnių priemonių 
paveikti tarybinių žmonių 
mąstymą, skleisti naciona
listines ir šovinistines nuo
taikas, gaivinti religinius 
prietarus, bržuazini gyveni
mo būdą.“

Apie paaštrėjusi Vakarų 
poveiki kalbėjo ir „Tiesos“ 
vyriausias redaktorius A. 
Laurinčiukas. Ta Įtaka Lie
tuvos gyventojams, pasak ji, 
esanti tiek stipri, kad propa
gandininkų vadams belieka 
primygtinai raginti: stiprin
kite kovą prieš buržuazinę, 
reakcinę propagandą.

nos rytas. Kėliausi penktai dalį tų sumų aukokime var- 
valandai Įpusėjus. Sėdau go broliams ir sesėms per 
prie rašomojo stalo ir ėmiau Balfą. Tai šventa mūsų pa-į 
skaityti keletą laiškų. Ypač reiga! *

Kun. V. Martinkus, 

Balfo pirmininkas

SU-
294 į

MES
romanas, I ŠAULĮ,

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

draudė ten vykti. Kaip kar- Ps^-» kaina $4.50. 
dinolas pasielgs, dar pama-j Rezistencija,
tysime. j parašė R. Spalis, 429 psl., i nas, I tomas 268 psl., II to-

‘ kietais viršeliais, kaina — ' mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
i $6.00. : kaina $4.00.

VALDYSIM PA-
parašė L. Dovydė-

NEPAGR^XŠ"VAKARŲ 

OPTIMIZMAS

Ar sovietai grįžta Į nor
malaus gyvenimo tarpsni?—

1 klausia Sidney I. Ploss, au
torius straipsnio „The Chris- 
tian Science Monitor“ (lap. 
kričio 8 d. laidoje) ir drą
siai atsako — ne! Pagal au
torių. G. Washingtono uni
versiteto profesorių, nuo 
Chruščiovo laikų dar nėra 
buvę tokio Vakarų optimiz
mo sovietų - JAV abipusių 
santykių išlyginimo atžvil
giu. Tuo tarpu Brežnevo po
litinė ar socialinė kryptis vi. 
sišjvą^neliudija, kad režimas 
būtų linkęs daryti svarbias 
nuolaidas gyventojams.

Sovietų mokslininkų tar
pe pastebima aštrėjanti 
kontrolė. Kolchozininkai y- 
ra dar labiau skurdinami.
Režimas smogia tiems, kurie 
siūlo švelninti režimą Jugo
slavijos ar Čekoslovakijos 
(Dubčeko) pavyzdžiu, ar 
tiems, kurie kelia 20 am
žiaus žmogaus laisvės troš-į e __ _________ T_____
kimus. medinę rankom varomą kė- savo šeimomis. Nevedusiems Agonija, romanas, antra Anatolijus Kairys IŠTI-

, dę; kaiką galėjo dirbti. Ne-( leidžiama ženytis. Moterims Jaida, parašė J. Gliaudą, 406 KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro-

sujaudino mane vienos šei
mos likimo aprašymas. Ži
nios jame tikros, nors pavar. 
dę turiu nutylėti.

1941 m. N.N. su vyru gy- ’ 
veno Kaune. Nebuvo valdi-! 
ninkai ar aukštesnės klasės 
pasiturintieji. Laukė nauja-' 
gimio, šeimos džiaugsmo. 
Bet jie abu buvo išvežti Į Si. I 
birą. atskirti nuo vienas ki-' 
to. Netrukus gimė berniukas, :

SOVIETŲ KALĖJIME — 

TIKRAS ROJUS!..

Taip atrodo, paskaičius 
Vilnyje iš Chicago Daily 
News išspausdintą kažkokio 
Andrew Jacksono straipsnio 
ištrauką apie sovietų kalėji
mus Sibire.. Jacksonas net

operuojant cesariniu piūviu,; siūlo pasįųsti ten kalėjimų 
be jokių migdomų vaistų—jdelegaciją pastudi- 
užmannimo. Išėjusi iš Ilgo- juoti> kaip tįe reikalai pui
kinės, važiavo su naujagi- kiai tvarkomi. Ir tikrai, ver. 
miu ant anglių vežimo -35C ta būtų, jeigu ten galėtų nu- 
(ąpję -40F) šaltyje. Nuo šal- važiuoti žmonės, kurie suge
bi0 sprpgp .ą,usų. būgne- ^ėtu pamatyti tai, ko niekam 
liaii ir ji visai negirdi“. Mažy. nerodoma, o ne tik pasiklau
pi vaikuti palikdavo trobelė- svtj propagandistų pasakų, 
je pririštą prie lovelės, o pa-. j
ti turėjo eiti dirbti. Vėliau 
susirado ir savo vyrą, kuris 
irgi nuo šalčio turėjo ampu
tuotas kojas žemiau kelių. 
Po kurio laiko vėl reikėjo 
piauti kojas aukščiau kelių, j 
Leista grįžti Lietuvon.

Būdinga, kad niekas So-

IR ČEKOSLOVAKIJOJE 
MASKVOS PAVYZDYS

Čekoslovakijoje, kaip ofi
cialiai pranešama, parla
mento rinkimuose dalyvavo 
99G visų rinkikų. Kandi
datų tebuvo tiek. kiek ir rei.} 
kėjo išrinkti. Taigi, viskas 
vyko lygiai taip, kaip ir ki
tose komunistinėse valstybė
se, kur visi balsuoja ir visi 
vienbalsiai pateiktus kandi
datus „išrenka“.

Paskutinį kartą Čekoslo
vakijoje rinkimai buvo 1964 į NOS APMAUDOTąSO
metais. i ciai, premijuotas romanas,

304 pusi., kaina $4.00

Andrius Valuckas, NE- GRĮŽIMAS Į LAISVĘ, 
MUNO SŪNŪS, romanas iš ‘ Stefanijos Rūkienės atsimi- 
suvaikiečių ūkininkų sukili- ■ nimų II-sis tomas, kaina 
mo 1935 m., I tomas, 280 j kietais viršeliais $6.00. 
psl., kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas,
428 psl, kaina $4.00.

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

Jurgis Gliaudą, LIEPS-

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai, 416 
psl.. kaina................... $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 r-sk, kai
na ............................. $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie

linio, 461 psl., kaina....$2.00
PENKTIEJI METAI, Kip

ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ...................... $2.00

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus, 
II tomas. 336 psl. kaina $5.

LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, Juozo Strolios ido-

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

Jacksonas irgi ten nebuvo ' 
ir tų kalėjimų nematė. Jis Į 
rašo. paskaitęs sovietų pro-' 
pagandos lapelius, ir drožia,, 
kad ten „nėra kalėjimo šie-į 
nų, nei spygliuotų vielų tvo-1

Birutė Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas^ 237 ’ 

1 psl., kaina $5.00.
Kazys PlačenL, PULKIM

Ką tik gavome
Didžiosios Lietuvos Kuni-i

ANT KELIŲ’..., romanas is; mus 1940-1945 m. atsimini- 
kun. Strazdelio gyvenimo, mai, 176 psl. kaina $2,00. 
I tomas 200 ps., kaina $2.00 ‘ POSĖDIS, 

atsiminimai, 
PA- 227 psJ., kaina..........  $4.00

1 KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai. 224 psi.. kaina 
$2.50.

, . „ „ RAŠTAI — STRAIPSNIAI,
manas, kaina $o.00. ATSIMINIMAI, parašė Juo-

i-;tr. Tarulis, VILNIAUS; zas Liūdžius, 246 pusla- 
RŪEAS, 495 psl., kaina' pja,\ kaina- ..... $3.00. 
minKŠtais viršeliais $3.15. Į ATSIMINIMAI APIE 
kietais viršeliais $3.75, įįJUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 

Nemunas teka per Atlan-' lės Liūdžiuvienės, 68 psl.,
5 nove-kaina ..............................$1.

lės, 263 psl., kaina minkštais • NEPRIKLAUSOMA LIE- 
viršeliais $3.00, kietais $3.50 TUVĄ ATSTATANT, Ra

PASKUTINIS
! II tomas 160 ps., kaina $2.00! Juozo Audėno

rų ar sargybų... kaliniai dir- Antanas Giedrius, 140 psl., 
ba įmonėse ir gyvena apar- gaikštijos 1529 m. Statutas,

Vyras, šiaip taip pasidaręs; tamentiniuose namuose su 261 psl., kaina $10.00. į kaina $3.50.

trukus jis mirė. Ją su berniu-: 
ku išvarė iš butelio (kam-!

Alė Rūta, VIENIŠI 
SAULIAI, romanas, 265 psl. j

. yra darbo mokyklos. Vyrai psl., kaina $5.00.
vieti joje neišdrįsta suabe jo-'ku išvarė iš butelio> (kam- į gauna visą reikalingą moks- Aišvydo pasakos, parašė 
ti Hitlerio . Stalino susitari- po), ir niekur negalėjo rasti; nnjmą ir technikinį lavini- kaina $3.00.
mo išmintimi, ta sutartimi,1 vietos, kur gyventu Turėjo, mą jje gauna lygų mokestį. Sudiev! Aš išeinu..., roma-
kuri ligšiol simbolizuoja so- išvykti į Latviją. Sūnus ten kaip gautų dirbdami kitur, nas, parašė Birutė Kemėžai-
vietų priešiškumą Vakaram pradėjo dirbti. Motinai buvo jje gyvena normaliai, ir tė, 294 psl., kaina $4.50. Į
ir tebėra diplomatinio ma- lengviau, nes ji visai be svei-. daugelis jų, atbuvę bausmę. Ištikimoji žolė, romanas, . ^Vvtauto A?a n te
nevro apgauti savo priešus katos. negalėjo dirbti. Nelai-; prašo pasilikti ten pabaigi- parašė Anatolijus Kairys, n«l n
pavyzdžiu. mė! Sūnų užmušė ant jo už-j mui savo lavinimo ar moks- 254 psl., minkštais viršeliais

lėkęs sunkvežimis. Po sū- j linimo“., 'f kaina $5.00.
Vaza to. Sovietų nepa- naus mirties ji gauna 22 rub- i i Vėjas lekia lyguma, roma-

lų kandidatas, nusipelnęs e-’ kanta ne rusams pastebima jjus pensijos mėnesiui. Jos! Vadinasi, tai puikius gy- nas. parašė Aloyzas Baro- 
konomistas Mykolas Rage-'ir tautybių politikos srity, gyvenimas sunkus. Trūksta venimėlis sovietiniame Sibi_ nas, 177 psl.. minkštais vir- 
vičius, gimęs Vyžuonų mies-f Brežnevas vėl grąžina pilie. jr šiltesnio drabužio. Gimi- re ir jo kalėjime! Nors imk sėliais kaina $4.00.

Mirė M. Ragevičius

Vilniuje lapkričio 10 d. 
mirė ekonomikos fakulteto; 
docentas, ekonomikos moks-;

tely 1919 m.

Nepriklausomoje Lietuvo-i

j tinęs teises rusinimo sam- 
i pratai, pagal kurią jau e-

nių neturi, be sesers šeimos, j ir prašyk, kad tame ten iš- 
kuri iki šiol tebevargsta Si-j tremtų ir kuo ilgiau palai-

Rene Rasa, MEILĖ TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 
šeliais — $3.75.

Juozas Švaistas: ŽIOB 
RIAI PLAUKIA, romanas

ne
santi sudaryta „nauja sovie.je velionis dirbo Viešojo at-i" t . , •- K V«i.v,,i„™„ ‘ ‘>J gyventoju istorine bend-

į ruomenė“. Tai reišika, kad 
1 siekiama apjungti tautines 
mažumas, sustabdyti gimto-

siskaitymo ir įmonių inspek, 
cijo’j e.

Už klerikalizmą gavo 

daktaro laipsnį
mis kalbomis transliuojamas 
radijo programas bei litera-; 
turą gimtąja kalba. Tauti-;

bire. kytų!.. ga.

Laisvos Lietuvos laikais 
kaikurių tarnybų buvę pa
reigūnai visai negauna pen. 
sijos. Jų viltis — Balfo ge
radariai.

Vilnies redaktorius 
tą pasakos dūmelį laiko tie-. 
sa. Tą „tiesą“ patvirtina dar ; 
ir buvusio Vilnies boso žmo_!I
na. Mat, ji, būvodama Lie-į 

j tuvoje. sutikusi grįžusį iš Si- i 
Štai rankoje kitas laiškas, i biro, kuris „netgi stoja už'

visą

Radvila Perkūnas, iston- g . eši, kun. M. si(la. 
6 Sruo-; rayjči^s gyvenlm0! 233 psL

130 psl., kaina $4.00. kaina Jį

Vacys Kavaliūnas. KAL 
! NŲ GIE5ME, premijuotat 
! romanas, 201 psl.. kaina 
i $2.50.

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio Glaudos 
knygą

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

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. 17S psl.,

Aloyzas baronas: VlENl kaina ..............................$2

stitutonirXi>Šus vt n& nUOtaikOS S0VietU PaSie-| kuriame nuoširdžiai dėkoja-; ta.ybinę santvarką“., 

deja Aldona Gaigalaitė ap- mo srityse slopinamos, van- ma už paramą — „kad jūs; Mes linkime bent metam, 
gynė disertaciją „Klerika-i dalai Pu.ola bažnyčių nuosa. mūsų nepamiršote mūsų gi- iaiko tos sovietinio kalėjimo; 
lizmas Lietuvoje 1917-1940 vybę. suimami tautinio pasi- > lioje senatvėje“. į gerovės ir Jacksonui, ir į
metais“ ir gavo istorijos priešinimo veikėjai. Jeigu | _ _ . J Andriulienei, ir visiems ki-1 JoJe beletristine forma pa-
daktaro laipsni. | Kremlius švelnina nusistaty-į Kada Padėkos Dieną mi-1 įjems ^onykgčiams komu-

» * * j mą prieš Izraelį, tai iš dalies bonai kalakutų šiame krašte, nistiniams tikintiesiems, kad
Lietuvis dirigentas J. Do- reiškia mostą Vakarų pašau-į sotina ir džiugina susibum-j jr jje įen ga]ėtu „pasitobu- 

lio liberalų nuomonės link—į sms gimines, — kas gi džiu- linti«
siekiama neparodyti,, i gbia aną vargo moterį, senė

I
S i m as

jai MEDŽIAI, 117 psi. kai
j na $ 1,50.

Vytautas Volertas, UPE 
į TEKA VINGIAIS, romanai
332 psi., kaina $3.50.

Alė Rūta, KELIAS )
KAIRĘ, premijuotas romą-

markas spalio 22 ir 23 die
nomis Varšuvoje dirigavo mat.
lenkų simfoniniam orkest
rui. Lenkijos klausytojai 
pirmą kartą išgirdo Čiurlio
nio simfoninę poemą „Miš
ke“. be to. Wagnerio, Hon- 
negerio ir lenko Pandere\vs- 
kio kūrinius. J. Domarkas 
yra anksčiau dirigavęs Vroc
lavo (buv. Breslau) ir Poz
nanės miestuose.

(E)
• • *

Vilniaus universiteto vi
suotinės istorijos katedros 
vedėjas, nusipelnęs mokyto
jas Juozas Galvydis jo 75 m. 
amžiaus sukakties proga ap
dovanotas garbės raštu.

kaip persekiojamos nerusiš-j būs ir daug, daug kitų?
kos. kuituros krašte.

Visi sovietų vidinės poli
tikos polinkiai tik liudija, 
kad pastarojo meto Maskvos 
politinė kryptis Vakarų link 
visiškai nereiškia Brežnevo 
noro patenkinti gyventojų 
norus — siekti lengvesnio, 
laisvesnio gyvenimo.

» * *

Bostono dienraščio straips
nio autorius linkęs spėti, kad 
Kremliaus ne tiek karinga 
laikysena demokratinių 
kraštų atžvilgiu šiuo metu 
sietina su rusu - kinu konf- 
liktu bei gilia sovietu baime

Vilniuje šiuo metu yra

O kokie iš tikrųjų yra so. 
vietų kalėjimai ir kokios ka-! 

Artinasi Kalėdos. Pirkėjai Hniu gyvenimo sąlygos Sibi-

vaizduota Simo Kudirkos į nas iš JAV senosios kartos 
tragedija Vigilant laive. Tos Į lietuvių gyvenimo, 248 psl.
knygos kaina 3.00. Ją gali-! *abia $3.00-

; Vytautas Volertas, GY
te gauti ir Keleivio administ- j VENIMAS YRA DAILUS.

romanas iš lietuvių emigran-racijoje.

užplūsta krautuves, perka re, mes gerai žinome iš ten
vienas kitam dovanas (ku- ilgus metus kentėjusių ir da_ 
rios dažnai nepatinka ar ne- bar prašiusių savo atsimi- 
tinka gavėjui, ir šis paskui nimus — Armonienės, Rū- 
eina „čiūčiuoti“). Sumažin-į kienės. Tautvaišienės ir ki

ltų.

NORI NUGRIAUTI 

LAISVĖS PAMINKLĄ

VYSKUPAI PRIEŠ 

POPIEŽIŲ

Testamentai
Įsigykite teisininko P. Šulo 

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

> tamentų pavyzdžių. Jos kai-

NEPRIKLAUSOMYBĖS
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus

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

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

SIAUBINGOS DIENOS, 

1944-1S50 metų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 

činskas.- 273 pusi. kaina $3.
PER GIEDRĄ IR AUD

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

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

Viktoras Biržiška, DĖL 

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

VYSKUPO P. BUČIO 

ATSLMINIMAI, I tomas, 
320 psl., kaina $3.50. II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

DANGUS DEBESYSE,— 
kaina; 1918-1919 m. išgyvenimai, 

parašė Juozą® Švaistas, 325 

psl., kaina minkštais virše
liais $2.50 kietais $3.75

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

Nuo krivūlės iki raketos,

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

ka>tų gyvenimo, 242 psi 
na $2.5C

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

Jeronimas Ignatonis, LŪ

ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 
MINDAUGU NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 24*
psl.. kaina $3 

Juozas Kralikauskas, TU 
NAGO UGNIS, premijuota, 
-omanas, 205 pusk, kaini 
;2.5o ,

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza-1 
nų veiklos, 254 psl.,

' $4.50.
Vincas Ramonas: MIG 

1 OTAS RYTAS. 166pusl. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke

Kauno Karo muziejaus Katalikų vyskupų šuva- j na — $3.00.
sodely komunistai nugriovė! žiavime Romoje ukrainiečių j______________
visus nepriklausomybės me-; kardinolas Slipij apkaltino;
tais ten pastatytus pamink- popiežių, kad jis nesirūpina • 
lūs. Latviai savo sostinėje komunistų peisekiojamaisį 
Rygoje buvo pastatę gražų, ukrainiečiais katalikais.
Laisvės paminklą, kuris te-j J
bestovi ir šiandien, bet jam! Lapkričio3 d. ukrainiečių dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
irgi jau gresia pavojus: j katalikų vyskupai susirinko apie 30.000 žodžių kaina $6.
Maskvą erzina, kad gražioje, ir nutarė įkurti savo sinodą, Lietuvių-anglų kalbų ža 

natūralaus į padėtį pačioje Rusijoje, kaip Į Rygos aikštėje tebestovi nepriklausomą nuo popie- į dynas, redagavo Karsavi- • leivio administraci joje.
įtik įrodo, kad Politbiuras'nepriklausomosios Latvijos; žiaus. Jo pirmininku iki gy- naitė ir Šlapoberskis. apie, Alovzas Baronas: LIED 
į linkęs laikytis savo tradici-! simbolis, todėl ji vis labiau' vos galvos išrinktas kardino- 27.000 žodžių. 511 psl., kai-.

išvengti dviejų frontų. Va-
gatvių: 299 kilometrai asfal.Į karų irffJjftųklĮįaro. Tie Brež- 
tuotų. 231 kilometras grįstų, j nevo diplomatijos taktiniai 

žvyruotu ir| šuoliai, turint galvoje niūrią27 kilometrai 
193 kilometrai 
grundo kelių.

» * #

Maskvoje Spalio revoliu-j jų. Dėl to ir belieka įspėti, 
eijos iškilmių progra koncei- jog didėjančios optimistinės 
tuoti buvo pakviesti ir Vii- iliuzijos dėl sovietų tikslų— 
niaus solistai — G. Kaukai, visai ne vietoje, 
tė ir E. Kaniava^ į (E^

spaudžia latvius tą gražųjį la 
simboli sunaikinti. Latviai kį 
prieš tai spiriasi, bet vargu
galės atsispirti Maskvos ga-į Philadelphijoje gyvenau 
lybei. __  J ti

Slipij. Popiežius tą įvy
ko! kas sutiko t via..

Geri žodynai
A.nglų - lietuvių kalbų žo-

TAI IR BEDUGNĖS.
na — $5.00. į miniotas romanas, 279

Lietuviškai angliškas ža kaina S3.C0.
dvnas. Vidaus Peteraieio, II Vytautas Alantas: TARP 
laida, daugiau Kaip 30.000 DVIEJŲ GYVENIMŲ. 46t

ukrainiečių metropolitas žodžių, 586 psl.. kaine $7-00. pusi., kaina $4.50.

pre
psl.
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Pasikalbėjimas 5 
Maikio su Tėvu

KALĖDŲ DOVANA

Lakstome po krautuves, 
ieškodami dovanų savo bi

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

kini tą pašalpą apkapojo, ir 
Pietų Amerika nusivylė 

i "jankių labdarybe“. Kai 
į mūsiškiai valdininkai pra- 
! dėjo tas respublikas lanky-
' ti ir raminti, lotynai pasiti-, čiuliams, o pamirštame, kad 
ko juos šauksmais: ’yankee, 
go home!“ Pradėjo ir akme. 
nimis jų automobilius svai- rlausl4 
dyt. Taip buvo "priimtas

be vargo galima gauti ge- 

dovaną — užsakyti

Keleivį ištisiems metams už 

$7. Jūsų bičiulis per ištisus 

metus kas savaitė gaus jūsų 

dovaną. Ji kas savaitė pri

mins jam tą, kuris dovanojo.

Keleivio prenumerata pi

gi ir tinkama dovana!

MAIKIUI PASISKAITYTI

Keleivio nr. 44 Maikis tė. 
vui labai nepalankiai kalbė
jo apie demonstracijas prieš 
Kosyginą, kai jis lankėsi Ka
nadoje. Manau, kad Mai
klui, kad jis pagaliau būtų

Nixonas. Nevv Yorko guber
natorius Rockefelleris ir ki
ti. Ir komunistų Įtaka Pietų 
Amerikoje pradėjo stiprėti.
Praeitais metais Čilės res
publika išsirinko socialistą 
prezidentą, kuris jau nacio
nalizavo mūsiškių kapitalis
tų naudojamas vario kasyk
las. Kai ėjo rinkimai, tai mū. 
sų Amerikos kapitalistinė 
spauda ramino savo gyven
tojus, kad Čilės armija ne
leisianti socialistui paimti 
valstybės vairo. Kad ir būtų 
jis išrinktas, armija ji nu
tversianti. Bet kai jis buvo 
išrinktas ir niekas jo nenu
vertė, tai šita spauda nega
lėjo atsistebėti, kad mark-j bent objek(yVesnis bus 
sistas buvo išrinktas laisvuo-’ labai naudinga žinoti, ka 
se rinkimuose! Praeitą sa-Įtuo reikalu lapkričio 3 d. 
vaitę rinkimai buvo Urugva-; Kanados senate kalbėjo se- 
jaus respublikoj, ir tenai bu- _ natorius Allister Grossart.

O štai ką jis pasakė (imu 
"Tėviškės Žiburių“ verti
mą) :

_ t

— Nu. o ką tu, Maiki, tų tenai buvo kietas diktato, 
šiandien man pasakysi? i rius generolas Castanjeda.

-O kas tėvui daugiausia^*
rupi? Gal norėtum žinoti, u i , . ,
kas darosi Pietų Amerikoje? ™ *nnktas Arbenz

J ! Guzman. palinkęs į komu-
— Jes, gali papasakot, o , nizmą pulkininkas. Jis Įve-

aš paklausysiu. Ale neme- dė daug reformų, nacionali. 
luok. j zavo ir svetimų kapitalistų

— Tėvas žinai, kad aš ne1 turtus, Įskaitant ir amerikie- 
melagis.

— Olrait, tai pasakyk, ar 
teisybę gazietos rašo, kad

čių United Fruit kompaniją, 
kuri aprūpindavo visą Ame
rika bananais.

Brazilijos prezidentas keti
na pas mus atvažiuoti?

— Teisybė, tėve.

vo laukiama kairiųjų laimė
jimo. Ir jie be maž ko ne-! 
laimėjo. Tik vienoj Brazili- 
joj tebėra dar juoda reakci-' 
ja. Todėl Washingtonas ii 
pakvietė Brazilijos diktato
rių gen. Emilio Mediči i Bal. 
tuosius rūmus pasitarti.

— O kada jis atvažiuos?
— Washingtonas jo lau

kia gruodžio pradžioje, bū
tent. gmodžio 7-tą dieną.

.1

bėjęs protestuojančių žmo
nių Sov. Sąjungoje, už tai Į 
laikomų kalėjimuose. Juos! 
mes čia, šioje salėje, pasvei-! 
kintume už intelektines sa-į 
vybes ir rūpesti kitų likimu.

Reikšmingas tų demonst
racijų aspektas yra tas. kad 
jos buvo nesavanaudiškos. 
Jos rūpinosi kitais. Tai reiš
kinys, kaip daugelis žmonių 
mano, turis savo šaknis de
mokratijoj. kuria mes gyve
name. Aš manau, kad mes 
turim nusiimti kepures prieš 
tuos žmones, kurie išreiš
kė tam tikrą dali kanadie
čių demokratijos sampratos 
tinkamu laiku ir tinkamoj 
vietoj jiems prieinama pro-
fe" •

Šitaip kalba žmogus, išau
gęs demokratiniame krašte 
ir besisielojus dėl demokra
tijos pradų pažeidimo dik
tatūrų kraštuose.

V. Petrauskas

GRETA POPIEŽIAUS — 

KOMUNISTAS

Italija — katalikų cent
ras. Ten daugybė bažnyčių, 
kunigų ir vyskupų. Ten ir 
popiežiaus buveinė. O iš 
antros pusės — ten ir komu
nistų partija narių skaičiumi

"Aš abejoju, ar mes, ku
rie neturime jausminio ry-j Sąjungos, 
šio su protestuojančiais, ga. Italijos komunistai veik

lūs ir lankstūs. Jie moka sa

yra gausiausia po Sovietų

lime smerkti juos už reiški
mą jausmų, susijusių su jų vo tikruosius tikslus gudriai 
šeimų nariais bei giminė-J užslėpti ir žodžiais pataikau- 
mis, su jų draugų likimu, su darni publikai Įsigyti pase- 
prisiminimu vidurnakčio po. kėjų.
licinių vizitų. Mes neturime j šiuo metu 10% Italijos! 

— Nu. tai ką jie čia da- teisti tų žmonių, kurie prem-« miestų majorų yra komunis.
rys:

— Mūsų valdžios vairuo
tojai sako. kad pirmiausias 
šio susitikimo tikslas esąs— 
užmegzti tvirtesnius santy
kius su Brazilija.

jero akistatoje nepaiso kai- tai. Iš 20 provincijų 3 valdo 
kurių pagarbos taisyklių, koalicija su komunistais 
lengvų išlaikyti normaliose priešakyje. Parlamente yra 
aplinkybėse. i170 komunistų atstovų. Tai

1 antroji pagal didumą frak- 
Aš manau, kad tos de- cija. Bet jie tuo nepasitenki- 

monstracijos padarė daug

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

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

v ' ' '
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.: Kiprą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka: 
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū
dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są
jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K. 
Barėnas: Sapr.ai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

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

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

Cicero, III. 60650.

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

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

Ekskursija į Argentiną
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU,

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

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

_ na. Jie svajoja ir ministrų
— Aš, Maiki, bananus — Bet sakei, kad Brazili- gero. Jos padarys daug gero. taryboje sėdėti, 

myliu. Ir tada jie buvo pi- J°je veikia juoda diktatūra, jei premjeras gris Sovietų Kad tai greičiau pavyktų,
gūs. Bet aš nežinojau, kaa* _ Tokios talkininkės, tė. Sąjungon plačiau susipaži- jie vaidina dabar savo reika-
jie augo Guatemaloj. Atsi- ve. Washingtonas ir ieško. nęs su kanadiečių jausmais, lavimų nuosaikumą, atsako.

u-i menu, kai atvažiavau iš sene 
į kra j aus. tai pirmiausia nu 
sipirkau bananų. Už 10 cen. 
tų gavau visą tuziną. Vot. 
tai buvo gyvenimas!

— Tai bus dar vienas 
bagas, ar ne?

— Jis buvo kviečiamas
jau du kartu, tėve, todėl u- 
bago vardas jam nelabai tin
ka. į — Pirma mūsų Amerika

i nematė Gnatemaloje nieke 
Į bloga, kai ten veikė diktatu- 

Washingtonas kvietė. [ ra. Bet kai prie valdžios vai- 
I ro tenai atsistojo komunis- 
! tuojantis prezidentas,

—To reikalauja Washing- jau buvo
perversmas, pulkininko Ar 
benz G užmano valdžia buv( 
nuversta ir jis pats nužudy
tas. Jo vieton buvo pastaty-

O kas ji kvietė?

— Kam? tuo-
suorganizuotas

tono užsienio politika, tėve.
— O ką reiškia užsienio 

politika?
— Paprastai, tokia politi

ka reiškia valstybių santy-j tas Washingtonui paklusnus 
kius. Mūsų Amerikos santy-i pulk. Castillo Armas. Del ši- 
kiai su Pietų Amerika nėra ' to perversmo tada visoj Pie 
geri, todėl VVashingtonas i Amerikojj kilo pasipikti-
nori juos pagerinti. O ko- 'n^mas , ^°,no
kiu būdu juos pagerinti. tai j Ir dabai'mūsiškė vaiazn. 
jau užsienio politikos klausi-i ne^ul'i 1 ietų Amerikoj drau 
mas, tėve. Ar dabar aišku, nors nepaliauja jų ieško 
ką tokia politika reiškia?

— Nelabai aišku, Maiki. (
— Kodėl?
— Nu, kam reikia tuos1 

santykius gerinti?
— Bet tėvas ilgai jau pa

sauly gyveni ir žinai, kad gy-; vo įsteigtas Susivienijimą: 
venimas reiškia kovą už bū- progreSui Skatinti Pietų A- 
vi. Kovoja kiekvienas žmo-1 Amerikoj. Jam priklausė 
gus. ir kovoja kiekviena Jungtinės Valstijos ir 19 ki- 
valstybė. Ir kiekvienoj ko- tų Amerikos respublikų, iš- 
voj reikalingi draugai. Ieško skyrus Kubą. Prezidentas 
draugų ir mūsų Amenka.: Kennedys pasiūlė 20 bilionų 
Geriausias jai draugas būtų dolerių Pietų Amerikos gy- 
Pietų Amerika, kuri suside- venimui gerinti. Per dešim- 
da iš keliolikos nepriklauso- ti metų turėjo būti pristaty
mų respublikų. Bet tenai ta gerų narnų, geni mokyk- 
reiškiasi gan stipri komuniz-, lų. nutiesti nauji keliai ir pa- 
mo Įtaka: o kur tokios Įta- keltas žemė?ūkis. kad žmo. 
kos nėra. tenai veikia žiauri nės turėtų pakankamai mais- 
militaristų diktatūra. Paim- to. Ir gyvenimas tenai page- 
kim, pavyzdžiui, Guatema- įėjo. Bet 1968 metais Wa- 
los respubliką. Iki 1950 me- shingtono kongresas smar

Kai tokios respublikos, kaip liečiančiais elgesį su žmonė- mvbę pareigose ir nešykšti 
Čilė Peruvija ir Urugvajus uiis betkuiioje pasaulio da- ii valdančiai krikščioniu (lė

lyje. Būdamas Kanadoje, mokratų partijai padalyti; 
jis turėjo daug progų tai ste- vienokią ar kitokią pašiau- i 
bėti. Gerai būtų, jei iš tų de. gą. Pav., jie pasakė, kad re-; 
monstracijų jis susidarytų Į- mią Europos Bendrąją Rin-' 
spūdi ir kartu išvadą.... kad ką, prieš kurią kovoja visi 
Kanadojje yra žmonių, kurie kitų kraštų komunistai. Jie 
čia gyveno visą laiką ir ku- padėjo krikščionims ir uni- 
rių šeimos nariai nėra pa- versitetus reformuoti taip, 
tyrę priespaudos; kad taip kaip krikščionys demokratai 

; pat yra žmonių, kurie nevi- norėjo.
į są laiką čia gyveno ir vra1 . Atrodo, kad paskutiniuo- 
patyrę priespaudos. Jie yra Ju metu Italijos komunistai 

i susirūpinę pagrindinėmis barnio J valdžios viršūnę jo- 
laisvėmis ir remiasi teise, iš- i Jr gąsdinančiu^ fašizmo 
reikšta Jungtinių Tautų kuinu. Fašistų sąjūdis čia y.

- Praeity ji buvo viskuo, žmogaus Teisiu Deklaraci-Į, a sunaikintas.. Tiesa, jis 
atradimą'joj, kurios laikosi dauguma: mėgina atgyti kiek atnaujin

jusi.
— Gal nežino, kur ieškot“. 
— Ieško Pietų Ameriko 

je, tėve. ir ieško ne juokais 
Prezidento Kennedžio su 
manymu, 1961-maišiais me 
tais Brazilijoje buvo su 
šaukta konferencija, kur bu

krypsta i kairę, tai atsispirti 
prieš jas gali tik tokia reak
cijos tvirtovė, kaip Brazili
ja: todėl VVashingtonas ir 
nori glaudesnių santykių su 
jos diktatoriumi. Jeigu jau 
nusavintų vario kasyklų ir 
neišgelbės, tai gal galės nors 
kitus mūsiškių kapitalistų 
investmentus apsaugoti.

— Nu, pasakyk man dau
giau apie tą Braziliją. Koks 
tai kraštas — karalystė, ge- 
nerolystė, ar kas?

— Praeity ji bi 
Prieš Amerikos 
tenai gyveno indėnų taute
lės. Ameriką europiečiams 
atradus, 1500 metais išlipo 
portugalas Pedro Alvares 
Gabiai ir paskelbė tą kraštą 
Portugalijos žeme. Vėliau 
tai žemei valdyti buvo at
siųstas Portugalijos genero
las. O 1808 metais, bėgda
mas nuo Napoleono invazi
jos. atvyko Brazilijon Por
tugalijos karalius Jonas VI- 
sis. Praslinkus septyneriems 
metams, ši sritis paskelbta 
Portugalijos karaliaus do
minija; bet netrukus kara
liaus valdžia buvo nuversta 
ir Įsteigta Brazilijos respub
lika. Prezidentu tapo dikta
torius Vargas. Militaristai ji

laisvojo pasaulio kraštu. Ašį tame pavidale, bet tikro pa- 
tikiuosi, jis patyrė, kad' yra! %“* "ė™-Tai gerai žino 
kanadiečių, pabėgusių nuo' »' komunistai, bet jie tą fa- 
totalistinės - policinės vals
tybės atšiaurumo. Jie žino. 
nuo ko pabėgo, ir užjaučia 
savo draugus, gimines ir ki-

JAU SPAUSDINAMAS 

"KELEIVIO“ 1 972 METŲ \

Kalendorius
tus. kurių nepažįsta ir kurie 
negalėjo pabėgti.

Premjeras Kosyginas ne
kreipė dėmesio Į protestus 
savame krašte. Keletą kar-1 
tų girdėjom ji sakant apie 
protestuojančius, kad jie e- 
są savanaudžiai, bereikšmiai 
žmonės. Ne mano reikalas 
sakyti, kad valstybės galva 
sąmoningai sako netiesą bet mas 
labai nustebčiau, jei premje-

sizmo grįžimo pavojų patys 
išpučia ir kelia didi triukšmą 
Jie neseniai Romoje suorga
nizavo 100.000 demonstra
ciją prieš fašizmą ir kuria 
"Liaudies frontą“. Į kuių no. 
ri Įtraukti ir toli gražu ko
munistų idealui nepritarian
čius. Taip jie tikisi patys 
kitų rankomis prasiskverbti 
i priekį, tam sąjūdžiui vado. 
vauti ir Įgyti dar didesnės Į- 
takos krašto politikoj ir eko
nomikoj.

Gruodžio 9 d. bus renka 
Italijos naujas prezi

dentas. Ji rinks atstovų rū
mai, senatas ir provincijų 
atstovai. Iš 1010 balsų ko
munistai turi 258. Tai nėra 

; daug, bet jie gali suvaidin- 
• ti labai svarbu vaidmenį,
I nes valdančioji krikščionių 
. demokratų partija yra su- 
( skilusi.
' šiuo metu Italijos prezi
dento kėdėje sėdi socialistas 
Giuscppe Saragat.

įJį redagavo Stasys Michelsonas
Kalendoriaus kaina tik $1.50

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

KELEIVIS

636 E. Broadway '

So. Boston, Mass. 02127

nuveitė ir atsteigė demokra. ras Kosyginas būtų nepaste- 
tiją. 1951 metais Vargas vėl ! 
pasiskelbė prezidentu, bet
1954 metais nusižudė. Kraš
te prasidėjo suiratė. Praėjo 
dar keli prezidentai. Paga
liau valdžią pagrobė dabar
tinis diktatorius gen. Medi
či, ir VVashingtonas pradėjo 
gausiai jo diktatūrą šelpti. 
Ekonominė padėtis pagerė

jo. bet laisvė suvaržyta, pa
žangiosios organizacijos už
darytos, susirinkimai drau
džiami, ir spaudą laiko pa
žabojus cenzūra.

— Olrait, Maik, dabar aš 
užsirūkysiu savo koininę

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

<
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MOTERŲ SKYRIUS
V

JUOZAS GRUŠAS

ANGELAS
(Tęsinys)

Aniulis žiūrėjo susirūpinęs, kad šis "mandagus po
nas“ jau rengiasi išeiti.

— Be reikalo tamstą gaišinu... Tamsta visai nenorite 
parduoti.

— Aš to nesakiau. Žinoma, parduoti galima... tik ne 
už tokią kainą... Prašau sėsti.

Bet pirkėjas nesisėdo. Jis vėl nusimovė pirštines ii 
išsiėmė puošnųjį portsigarą. Dabar Aniulis užsirakė ciga
retę, kuri tikrai buvo gera.

— Dar kartą pažiūrėsim iš arti, — ir jis priėjo prie 
paminklo, palietė angelo sparnus, pačiupinėjo ranką.

Marmuras buvo šaltas ir kietas.
Jie rūkė cigaretes, tai prieidami arčiau, tai atsitrauk, 

darni, žiūrėjo iš visų pusių; čia vėl sustodami ilgai stebėjo 
statulos veidą. Angelo žvilgsnis buvo truputį pakeltas, sv 
ramiu ir giliu lūkesčiu žvelgė Į giedras tolumas.

— Man rodos, traputį kreivas jo kaklas, — tarė pir
kėjas ir lazda bakstelėjo į angelo kaklą.

— Aš tamstą užtikrinu...
— Man pasirodė...
— Tikrai ne kreivas.
— Gal būt...
— Tiesesnio kaklo nė nerasi.
Keistasis žmogus atsiklaupė prie angelo kojų. Aniu 

lis pagalvojo: "Negi jis nori pabučiuoti!“ Bet žmoguj 
kažką ilgai tyrinėjo: paskui jis atsistojo, švilptelėjo.

— Negyvens angelas.
— Kodėl? ' « ' I
— Žaizda! ./ 1 •
— Kokia žaizda?
— Širdies. Angelui teko drebėti.
— Nesuprantu jūsų. ' •
— Jis yra vogtas. ' . r .
— Vogtas? ■ ‘
— Bjauriausiu būdu. Iš subombarduotos bažnyčios. 

Jūs puikiai žinote.
Ir jo žvilgsnis pasidarė rūstus ir aštrus.
Aniulis sutriko.
— Angelą parvežė iš... Vokietijos, — sumikčiojo jis
— Vokietijos!..
— Pirkėjas garsiai nusijuokė Aniuliui į veidą, išsiė 

mė pirštines, bet nesitraukė.
— Astuoni! — tarė po pauzės, prieidamas visai arti
— Ne. _ ‘3
— Devyni!
— Nn... ne.
— Žinai ką. tamsta! Duok delną!
Aniulis ištiesė ranką, kuri truputį drebėjo.
— Dešimt tūkstančių! Tučtuojau, grynais ir stam. 

biomis kupiūromis.
Aniulis purtė galvą ir mirkčiojo akimis; jis duso, jan 

trūko oro. gerklėje darėsi sausa.
— Dar... pridėkit.
— Ne. štai pinigai! — jis išėmė be piniginės pluošt? 

banknotų ir ištiesė prieš Aniujį.^ Tamstos Valia: paimt' 
ar ne.

"Viešpatie, ką aš darau... — pagalvojo žmogus ir nu 
suko žvilgsnį nuo pinigų. — Tu, skaistusis Dievo angele 
gelbėk, gelbėk!“

— Na! Laikas brangus, aš turiu skubėti.
— Pagalvosiu truputį... truputį... pasitarsiu... lukter 

kit.
— Tai būkite malonus... neužgaiškite.
Aniulis neturi su kuo tartis, jis nori tik minutėlę pa 

būti vienas... šaltai pašvaistyti... Šaltai? Perdaug įkaite 
smilkiniai. Tiek pinigo! Taip netikėtai! Kaip karštas smė 
lis degina jausmus.

Bet protu, žmogau, protu! Aa!.. Dešimt tūkstančių 
Kaip ledą! Mirtinai reikalingus!.. Jis pamišęs. Kas pami
šęs? Abu? Ne, ne!.. Atsisakyti beprotybė!.. O paminklas? 
Kas pastebės? Yra — nėra... Kryžiai, kfųrinės... Nieke 
daugiau. Užversti duobę! Šiandien patiTūnojau! Kol dar
bininkai tebėra. iC.iJ iu jn;

Ir Aniulis plačiu žingsniu žengė pas pirkėją.
— Matau, kari viskas tvarkoje! — tarė šis, eidamas; 

priešais.
— Dešimt tūkstančių ir... šimtas.
Pirkėjas pažiūrėjo kiek nustebęs, nusišypsojo, atskai

tė pinigus ir sudėjo prispausdamas į Aniulio ištiestą delną.
— Matote, kaip lengvai gaunami pinigai, net už dan.i 

gaus angelus! Parduotuvių, manau, negersim... karas...!
Šiandien pat atvažiuos vyrai paimti... — pasakė jis link 
mai ir paprašė parašyti pakvitavimą.

Jurgis Baltrušaitis

SERENADA

Už kalnelių saulė leidžias... 
Amžių slaptos knygos skleidžias... 
Žemės šlamesys nutilo...

Švyti jaunatis ant žilo... 
Žvaigždės žemės miglą lydi.... 
Niekas mūsų čia negirdi — 

Atiduok man savo širdį... 
Pasivertęs žemės žiedu,
Savo — tavo — širdžiai giedu — 

Skyrium viena jos sapnavo— 

Duok man slaptą sapną tavo!

ŠVEICARIJOS MOTERŲ 

LAIMĖJIMAS

Šveicarija sena (įkurta 
1291 m.) ir kultūringa vals
tybė, bet iki šių metų jos 
moterys neturėjo teisių būti 
renkamos į sąjunginį parla
mentą. (Šveicarija yra 22 
Kantonų sąjunga). Atskiruo. 
se kantonuose ir savivaldy- 
jėse (ir tai ne visose) mote
rys jau buvo išsikovojusios 
rygias politines teises. Pav. 
moteris yra buvusi net Ge- 
nevos majoru.

Šiemet į sąjunginį parla
mentą pirmą Kaną buvo iš
rinkta ll moterų: į atstovų 
i ūmus (juose yra 200 atsto
vų) išrinkta 10 moterų ir į 
senatą (44 narių kantonų ta
rybą) — 1.

Jos visos yra išėjusios 
aukštąjį moksią. jų tarpe y- 
.a viena medicinos daktarė, 
dvi advokatės, kelios moky_ 
eojos ir net presbiterionų ku
nigas.

Pagal partijas, viena pri
klauso komunistų, trys so
cialistų, o kitos septynios— 
konservatorių partijai.

Įdomu, kad iš itališkai 
.žaibančios srities neišrinkta 
.lė viena moteris, piancūziš- 
.<ai kalbančioji (tik 1 mil. 
gyventojų) davė 4, o vokiš
kai kalbančiųjų — 7 atsto
vės.

Sufražisčių pirmininkė 
Gertrude Girard sako, kad 
ai nelengva buvo įkalbėti 
parlamento pareigūnus pa- 
’ėti ant atstovių stalų po 
laitų ir raudonų gvazdikų 
puokštę. Mat, jie buvo įpra- 
ę parlamento salėje matyti 
ik vyrus. v

Seniausias atstovas (81 
metų), atidalydamas posė- 
lį, turėjo kreiptis žodžiais 
’ponai ir ponios“, o iki šiol 
pakakdavo vieno žodžio —
’ponai“.

VERGŲ KAINOS

Senovinėje Romos valsty
bėje buvo turtuolių, kurie tu_ 
ėjo net iki 10,000 vergų, 
įprasto vergo kaina buvo,
;ių dienų pinigais skaičiuo- 
’ant, $80, bet. perkant vergą 
š kito savininko, už kalvį 
nokėta $700, už virėją —
>2,000, o už aktorę — net 
'4.000. Brangiausias vergas
iuvo daktaras: už jį mokė- civilinė metrikacija ir kraš- 
o iki $12.000. tas būtų išvaduotas iš senti-

1

kių rabinų diktatūros. Prie Disko mėtymo sportas bu
tų demonstracijų prisidėjo vo atgaivintas 1896 m. per 

, ir reformuotos žydų religijos Olimpinius žaidimus Graiki- 
i joje. Ši sporto rūšis buvorabinai.

KAI DR. J. ŠLIŪPAS

BUVO KEIKIAMAS D. .......Pirmoji kolegija, kur mo. 
Našus žurnalistas Juozas terys gaVo Teises su

Pronskus Naujienose baigė Y7^IS’ Union
rašyti eilę įdomių straipsnių College, Ohio valstijoje. Ji 
"Kur senųjų lietuvių gyven- buvo įkurta 1846 metais.
ta“. Žinoma, ten jis negalė
jo praeiti, r.eiškėlęs ir anuo 
metu plačiai išsišakojusios 
dr. Jono Šliūpo veiklos.

Mes čia norime duoti ke
lias ištraukas, kurios rodo, 
kaip anuomet buvo rašoma 

> ir kiek mūsų kalba yra pa
žengusi ir pagrynėjusi per 
85 metus.

1886 m, vasario 10 d. išė
jo ”Wienibė Lietuwniku“. 

i Žodyje į skaitytojus ji rašė:

"Nemislijem west wainos 
su polskom gazetom ba tu- 
ryme ta iszminti jog esame 
kudikejs wienos Motinos 
Ojczyznos, o szlektas tas 
pauksztis kur sawa lizdą 
dergie... Tegul mus noras 
vvienam ir nepasidaboje, 

nistracija pabijojo žmonių t mias pu° aprynkto kialo ne 
pykčio ir galimų neramumų,į atstosime, ale vvysom svlom

MILICIJA KAUNE MUŠĖ 

MOTERIS

Jau rašėm, kad Lietuvoje 
buvo nuteisti du kunigai — 
Zdebskis ir Bubnys — už ka
tekizmo mokymą. Pagal į- 
statymus, kun. Zdebskis tu
rėjo būti teisiamas Prienuo
se. kur kunigavo, bet admi-

busime apgintojeis musų 
pravvadnikų dwasyszku, o 

• per ta’j mumis Diewas paba. 
Baltimorės dienraštis The1 gaslovvis ir ta Karaliene 

Sun rašo, kad teismas buvo Lianku lajkis savo apieko“. 
viešas (taip buvo skelbia
ma), bet teismo salę pripil
dė pareigūnai. Atvykę Me
nų gyventojai bandė įeiti į 
salę, pripildė teismo korido
rius, demonstravo gatvėje.
Milicija juos sklaidė, varto, 
dama jėgą. Vienai moteriai 
buvo net sulaužyti kaulai.
Mergaitės turėjo atnešusios 
gėlių teisiamajam įteikti. Jos*

todėl minėtą kunigą lapkri
čio 11d. teisė Kaune.

Dr. J. Šliūpą kunigai a- 
nuomet būtų vandens šaukš
te paskandinę, jei būtų ga
lėję. To padaryti negalėda
mi, jie uždraudė katalikams 
skaityti jo laikraštį “Lietu-j

12 kitygquž$2
plačiai praktikuojama seno- . ?ikra »«•>•>* aP« S?viet’

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

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., kvina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

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

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

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

Tavo kelias i socializmą, 
Bernardo Brazdžionio poe-į (Leono Bliumo), 35 psl.,

vės Graikijoje.
• * *

Surinko A. Zamžickas

Imkit ir skaitykit 
knygą

TERORO IR VERGIJO5

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyti 
bolševikinio teroro sistema 
sos vergų stovyklos, kurios* 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės i? 
draugai. Knygos kaina - 
75 centai.

Poezijos knygos
POEZIJOS PILNATIS,

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

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

Tau, sesute, Prano Lem-

kaina 25 centai.

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

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

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

wiczkas Balsas“, kuris pra-j |jerį.o gyvenimas, kūryba,; 
dėtas leisti 1885 m. liepos , prisiminimai, 269 psl., iiiust-j 
2 d., šitokiais žodžiais: , p^ta, kaina kietais virše-į

buvo . milicijos mušamos, < Szlupo Jono gazietos po Nemarioji žemė, Lietuva 
pargi iuvusios tempiamos už į wardu ’ Lietuviszkasis Bai- pasaulinės poezijos posmuo ( 
kojų į arešto namus. Suimti, sas“, pagal mokslo Teologu j sucĮarė Alfonsas Tiruobs 
dar du kunigai. Dešimčiai: jr Katalkiszkos Bažniczios.Hyg pSj ? kaina $5.00. 
iškeltos bylos. Į skaityt newale, kajpo raszto! į<uį,kNS SAPNAI, Kotrv

pneszmgo geriems zwycza- 
jems, o tajpos-gi — Bažni- 
czej“.

United Press Internatio
nal ir Associated Press skel
bia, kad žinios apie minėtų į 
kunigų teismą buvo Maskvoj Taigi, kaip matome, tau-
je greitai gautos, kad su Lie
tuva užmegzti geri ryšiai.

tinė sąmonė ir proto šviesa 
mūsų tautai atėjo tik iš gi-

Pasak tas agentūras, katali-- iios tamsos ir per ilgą laiką 
kų pasipriešinimas priespau. j ir tarpusavio kovą. atėmusią
dai Lietuvoje augąs.

PAVAINIKIŲ DIENA 

IZRAELYJE

Apie tai rašo Chicago Tri
būne. Tokia diena Izraelio 
sostinėje Tel Avive buvo an- 
tiklerikalų žydų surengta 
lapkričio 9 d. kovai prieš re
liginę prievartą.

Tą dieną norėta pagerbti 
tuos žydus, kurie yra gimę 
povainikiais ir dėl to neturi 
teisės vesti, kadangi rabinai 
savo rankose turi vedybų 
monopolį. O pagal žydų bib
liją, povainikai nėra laiko
mi žydais. Žydais nėra lai
komi ir 'jų vaikai, tad irgi 
negali tuoktis su žydu.

Izraelyje tokių priskaito- 
ma apie 40,000. Minėtos die
nos organizatoriai demonst. 
racijose ir susirinkimuose 
reikalavo, kad būtų įvesta

Aniulis čia pat parašė, paėmė pinigus, net neskaičia
vęs įsigrūdo į kišenę ir dar kartą pažvelgė į angelą. Tarp 
tuščių dėžių ir sąšlavų angelas stovėjo svetimas, nelauk
tas — vogtas, parduotas — stovėjo ramus ir didus, rūstus 
ir geras.

daug brangios energijos.

AR ŽINOJOTE?

Vandalizmas, yra ne nau
jas reiškinys. Jis gavo savo 
vardą nuo vienos germanų 
genties, vadinamos Vanda
lais. kurie 455 m. po Kris
taus taip apiplėšė Romą ir 
be jokio reikalo tiek sunai
kino įvairių meno ir kitų 
vertybių, kad to jų žygio 
pėdsakai dar ir šiandien re
gimi senovinės Romos griu
vėsiuose. • * *

Patsai didžiausias patinas; 
dramblys buvo nušautas 
Pietryčių Angoloje 1955 m. 
•Jis svėrė 12 tonų ir buvo
13 pėdų ir 2 colių aukščio.

* * *
Du trečdaliai Amerikos 

gyventojų gyvena į rytus
nio Mississippi upės.* * *

Nevv Yorko uoste darbuo_ 
jasi apie tūkstantis laivų vil
kikų. kurie privelka didžiuo
sius laivus prie kranto ir at
lieka daugybę kitokių vilki
mo darbu.

nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 ps! 
kaina $2.00.

Poilsis ant laiptų, Vytaute 
Karoso eilėraščiai, 50 dide 
lio formato puslapiu, kairu 
$4.00.

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

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

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

ERKŠNO SIDABRAS, M 
Vaitkus. 86 psl.J kain; 
$1.50.

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

'LAUK. MANO LATVELI 
Petro Segato eilėraščia- 
111 nei Vainji . . . $9.0* 

VYNUOGĖS TR KAKTT’ 
S AT- .Tūli ios švabaitės e: 
lėraščiu rinkinys. 96 psl 
kainn $9.00
DAINŲ SŪKURY 39 pc

puliarios ir šokiu dainos 
surinko Gražina Šimukonie 
nė, kišeninio formato, 123 
nsl.. kaira $1.00.
SIELOS BALSAI. J. Smals 

torius. 221 psl. kaina 75 c 
AUKOS TAUPĖ. Šias; 

Santvaro 5-ji ei’ėraščr 
knyga. 150 puslapių, grs 
ziai irišta kaina. . $2 

METU VINGIAI. Alf. Ty 
ruolis. 176 psl. kaina $2 
Po Dievo antspaudais 

Vytauto Didžiojo godos. Le
1943 metais buvo nukalta 

specialios rūšies amerikiečių
centą tik 20 monetų. Dabar onardo Andriekaus eilėraš- 

i ^0^10 <;ent0 kaina yra Telesforo Valiau*
dolerių. Deja, nėra iliustruoti, 106 psl., kaina 

(Iš Juozo Graso novelių rinkinio ’Rūstybės Šviesa“) j lengva tok} centą rasti. <53 pp

Ar skaitytos?
Juodojo pasaulio sukili

mas, parašė Stasys Michel
sonas, 127 psl., kaina S2.00.

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

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

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

ŽVILGSNIS I PRAEITĮ, 
K- Žuko, 476 ps!., kai
na ........................................... $5

LIETUVIAIS E5AME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas. 

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

KĄ LAUMĖS LĖMĖ
Tai rašytojos Petronėlės 

Orintaitės parašyti atsimini- 
nai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
be, 234 pusk, kaina S3.

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

Nardžio pulkas, Balės
Vaivorykštės, kaina $2.

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

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova- 

1 norus. Kaina..............$6.00



Ni. 47, 1971 m. gruodžio 7 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septiniai

Vietines žinios
mų. Kinai gerai Įžvelgia Ir štai šiemet Marsą pasie, 
Br ežnevo doktriną, pagal kė jau kitas amerikiečių erd- 
kurią Mask. a sa»inasi teisę vėlai vis — Marinei- 9. Jo pa- 
isikišti ginklu i betkurios gaminimas ir nuskridinimas 

i :,soeialistįnės” valstybės vi- kanavo net 77 milionus do-

v********************************* "'*************+*****'**************•
i!. daus reikalus, jeigu tie rei-
. 1 kalai klostytųsi prieš "tarp-

lerių. 1969 metais Jaunei 
7 tiktai praskrido pro Marsą

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Lapkričio 21 d. pasitaikė- Amerikos Information a- 
man oūti Bostone, todėl nu- gentūros kas du mėnesiai 
ėjau - ir į ravovėnų suruoštą! leidžiamo Problems of Com- 
Lietuvos kairuomenės atkū- munism žurnalo redakcija 
rimo sukakties ir Simo Ku-; pateikė žinovų būreliui pen- 
dirkos minėjimą So. Bosto- kis klausimus apie numato- 
no Lietuvių draugijos salėje, mus raudonosios Kinijos at- 
Kadangi aš jau ilgesnis lai- j eities santykius su Amerika, 
kas gyvenu nuošaliame ma-1 Sovieti ja ir kitu pasauliu, 
žame miestelyje, kur nėra;
jokių lietuviškų renginių, Politinių mokslų profeso- 
tai norėjau bent šia proga 
pabūti tarp savųjų ir pasi
džiaugti. Bet gal dėl to, kad

SPAUDA BEVARTANT Hautinį socializmą", reiškia ir nukeliavo j beribę erdvėj?
j _ prieš Maskvos interesus., gilumą, o šis Marinei- 9 jau 

tobulesnis: jis dabar skrai
do aplink Marsą orbitoje ir 
aplink ji suksis dar bent 
3 mėnesius, o gal ir 17 metų. ’■ 
Marinei- 9 aprūpintas ir to
bulesniais tyrinėjimo apara
tais ir fotografijos kamero
mis.

nuo lietuviškų parengimų

rius Michigano universitete 
Allen S. Whiting atsiliepė, 
kad naujoji kinų iniciatyva 
vėl prikėlė prisnūdusias

Sovieti ja ir Kinija turi 
4.500 mylių rubežių. Ameri
kai nėra sunku pasitraukti iš 
Azijos, bet Sovietijai to pa
daryti negalima.. Žinoma, 
Maskva galėtų staiga pulti 
ir atominiais ginklais sunai
kinti kinų ginklavimosi Ūž
aus ir pramonės centrus bei 
išžudyti milionus gyventojų, 
net vistiek ji neįstengtų val
dyti likusiu milionu, kurie

Deja. pirmos iš jo gautos 
nuotraukos mokslininkus 
kiek nuvylė. Pasirodo. Ma- 
i iner 9 Į Marsą atskrido to
kiu metu, kai ten buvo di-

buvau kiek atpratęs, tai ne: rungtynes tarp Sb vieti jos ir 
vienas dalykas šiame minė- * Kinijos. Prie Stalino Mask- 
jime man pasirodė keistas. ' va. būdavo, vyrauja komu- 

Minėjimas prasidėjo pus-; nistiniam pasauliui. Jam mi-. 
valandį vėliau. Laukdamas rus, ėmė į priekį statyti savo i 
pradžios, galvojau, kad, jei krūtinę Kinija. Tai ji įrodė! 
mūsų savanoriai anais lai- 1955 m. Bbndungo konfe-; 
kais fronte vis būtų taip vė-. rencijoje santykiavimu su 
lavęsi, tai Lietuva jau tada Lenkija ir Vengrija ir pra-;

’oūtų ne tik nedraugiški, bet džiulė audra, pūtė 200 mylių 
ir pikti ir kerštingi. .Jau Ja- per valandą greičiu vėjas ir 
ponijai 1937 m. paaiškėjo, buvo sukėlęs tokius dulkių 
kaip sunku svetimiesiems debesis, pro kuriuos Marso 
valdyti milionus kinų. : paviršių sunku įžiūrėti. Tai, 

, * j gi dabar tenka laukti, kol
tos dulkės nuguls ir MarsoTokiu būdu Maskva, at- 

r
ir kantri — laukti, kol Mao 
išdavikai“ nusens ir išmirs,

iokiu ouuu di-i atmosfera pragiedrės.. Jei-
- -y- tai ga! paregė-

ime toje planetoje tikrai Į 
naujų ir įdomių dalyku, nes'

būtų buvusi lengvai rusų ar, dėdama kalbas su Amerikos' ° ^-° -° -^a ^.aU u>. >aiima Marinei- 9, skrisdamas ap- 
lenkų užimta. j diplomatais per savo atsto- rell\bbnkui. priartėja prie Marso

Žiūrint programos, man į vus Varšuvoje. ka.beti. tuo tai pu . a>n\a paviršiaus iki 750 myliu at-
atrodė, kad pirmininkui, se-! bando įaugau i su Indi- stumQ if specialiais foto apa_
nyvesnio amžiaus žmogui,1 Tačiau Maskva visur ki- ~a lr mei ia a * a^or,!‘iak j įatais gali matyti jau tokio 
nebūtinai reikėjo visą laiką
būti scenoje ir stovėti už 
paskaitininko pečių. Į ji žiū-

Alyva kūrenamos
šiito

Gana
nereikalingai eikvoti kurni alyvą

S a v y b ės :
Produktingumas 

(i rožis
Ekonomija

ienos įrengimas

l'ilnrs Įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį, pūtėją, oro filtrą.

J u n;
tv. mostatą, kontrolę ir darbą su- 

Ji rūsy su vamzdžiais., 
j JU pietų garantija.

krosnys

modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva Šildyme specialistai 

470 Adams Street. (Juincv, Mass. 02169
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

Namams šildyti 
Sūriausias pirkinys

&FUELCHIFF
1 Oil Heating 1

nūs prislopindavo, o šie, pra- Ji nenori perdaug erzinti ir didumo daiktus, kaip sporto 
dedant 1960 metais, buvo Amerikos, kad ši nepasvir- ■ stadionas ar futbolo aikštė. 

pa.-nuiLiHin.-w į. Jt mc- labiau susirūpinę savo vi- tu perdaug Kinijos pusėn. | Ligšioliniai daviniai ro-
rėdamas. aš beveik negirdė- daus reikalais, negu griežti Gi Kinija tiesia ranką i So-' j0 j?a(į Marse inteligentiš- 
jau nė paskaitos, nes vis bi-, pirmu smuiku pasaulinėje vietijos užnugarį Europoje. ku’ar mūsu akimis ”protin

ir S
L, ilykit

jojau, kad žmogus neapalp 
tų ir neparpultų. Argi nega
lima buvo tam programos 
vadovavimui pasikviesti ko
kį kitą stipresnį narį?

Be to, man dar ir šiandien 
neaišku, ko ten vienu metu 
buvo užlipęs dar ir kažkoks 
kitas žmogus ir ką jis norėjo 
pasakyti ?

Mes buvome pripratę per

scenoje. Bet šiandien Kini- siekdama draugiškesnių san, 
ja jau įstojo į Jungtines tvkiu su Rumunija ir Jugo- 
Tautas ir vėl kelia galvą slavija ir tvirtai lankydama 
prieš Maskvą tarptautinėje savo bučiuje Albani ja. Reiš- 
arenoje. Kinų diktatorius kia, abu priešai bando vie- 
Mao jau 78 metų senukas, nas kitą diplomatiškai ap- 
Jo dabartinė antroji ranka supti
Ču En-lai eina 73 metus. 
Prezidentas Nixonas 1972 
metais turės išgyventi rinki
mus. Visos šios aplinkybės

parengimus į sceną eiti kaip i nežada pastovaus politinių

Žiūrovas

KAS GIRDĖTI NAUJO 
MARSE?

į bažnyčią — gražiausiai ap
sitvarkę. o dabar, pasirodo, 
žmonės lipa jau su nusmu- 
kusiom kelnėm.

Kitokie dabar ir daininin. 
kai. Mes buvome pripratę, 
kad dainininkai dainuoja, o 
Bostone pamačiau, kad 'jie 
daugiau šneka, negu dai
nuoja.

Žinoma, gal taip ir reikia, 
gal aš ir klystu? Spręskite son galvoja, kad Mao veda- 
patys bostoniečiai, nes tai
jūsų reikalas.

H. Jankevičius

Pamaldos evangelikams

Ateinantį sekmadienį, š. 
m. gruodžio 12 d. 1:30 vai. 
popiet. Kirst Lutheran baž
nyčioje. 299 Berkely St., į ginklavimasis . drebiu3 įta-

ivykių rezultatų. Kolkas vis
kas plūduriuoja. Kur kas ir 
kaip nusistovės, sunku at
spėti, tik galima manyti, kad 
Kinija, įžengusi į tarptauti
nę areną, is jos jau nebeis- ar net fantastingas pasakas, 
eis. Bet žmogus vistiek stengia-

* * * si prasigręžti ir į šios plane-
Azijos studijų centro ve- tos, gal Žemei giminingiau- 

dėjas Anglijos Oxfordo uni, sįos, paslaptis." 
versiteto prof. G. F. Hud-

Amerikiečiai dar 1969 m 
ma Kinija, atrodo, panoro buvo nuskraidinę į Marsą 
pasidaryti trečiąja galybe Marinei- 7 erdvėlaivį, kuris 
diplomatiniame pasaulyje, pro jį praskrisdamas atsiun- 
lygia Amerikai ir Sovietijai. (tė į žemę keletą nuotraukų. 
Viena tam tikslui priemonių Iš jų sužinojome, kad Mar- 
yra įsigyti pagankamai tin- so planeta kaip ir mėnulis
karnų atominių ginklų. Ta-’ yra kalnuota ir pilna visokių 
čiau toks Kinijos atominis! įdubimų —kraterių. Pasi-.

Tiesą sakant, tokio klau
simo gal nevertėtų nė staty
ti, nes dar ir senų žinių apie 
Marso planetą nėra daug, 
išskyrus įvairius spėliojimus

būtybių greičiausiai nė 
ra. Jeigu ten ir yra kokia 
nors gyvybė, tai ji turėtų 
būti kokia augalinė ar kitos 
rūšies, negu Žemėje, prisi
taikiusi prie tenykščių gam- 

. tos sąlygų.
į Spėliojama, kad Marsas 

gali būti padengtas labai 
storu dulkių sluoksniu, ku- 
iame kaip į miltus gali nu

skęsti tūpdamas erdvėlaivis. 
Bet tai tik spėliojimas, rei
kalingas dar patikrinti. Juk 
buvo bijoma ir mėnulio dul
kėse nuskęsti, bet ta baimė 
buvo be pagrindo. į

Dar daugiau naujų daly-' 
kų paaiškės, kai mokslinin
kai nutupdys ant Marso pa
viršiaus specialų erdėlaivį ir 
:š jo gaus informacijų. Bet 
tai bus padaryta dar vėliau. i

Reikia atsiminti, kad j 
Marsą tyrinėti ir jį pasiekti.

gu

ANTaNO ŠKĖMOS RAŠ-!
TU I tomas (Nuodėguliai ir į 
kibirkštys, s v įtoji Inga, j 
Čelesta, Balta drebulė), iriš-j 
ta, 500 psl. Kaina 86.00. j 

PAULIUS AUGIUS, 284 
dideli puslapiai šio įžymaus 
.dailininko paveikslai ir A. 
Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kai: a $17.50.

LIETUVOS ISTORIJA 
Vl-ji laida, parašė Jr. Van
da Daugirdais-S? uogienė, 
414 psl, daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai Įrišta 

ina ..........................  $6.

Nuo 1972 m. sausio I d. išnuo
mojamas 1 k m hariu butas su i 
visais patogumus peniajame 
aukšte. T« rautis Bostono tele
fonu 288-5659.

(47)

Svarbiu reikalu ieškomas Pra-

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

oAVAlTRAšT I S

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsą visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytoju laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusiu pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
”NF0RIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 88.00 

Adresas:
7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690. Quebee. CANABA

vra daug sunkiau negu mė-' „as Petkus, jį patį arba ka? 
nulį. Marsas yra apie 75 mi
lionus mylių atstumo nuo 
Žemės, kai mėnulis — tiktai. 
apie 300 tūkstančių mylių.1 
J Marsą kelionė trunka išti.! 
šus mėnesius. Sakoma, jei-

s a-
pie jį ką žino prašome pranešti 
Keleivio administracijai. SUSiVlENl.ini AS

LIETUVIŲ
AMERIKOJERADIJC PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Raciįc
tvirtino ir senesni mokslinin-

- _ - kų spėliojimai, kad ten esą-j f1’ reikėtų nusiųsti į Marsą, --------------------
kuri.iš baimės gali nuspręsti ma atmosferos, nors ji kito.! b astronautų grupę, tai tektų 'Programa Naujoj Anglijo 

likams pamaldos su šventa' PU1G Kinija dar tada, kol ji| kios sudėties, negu žemiško-l J,erns keliauti 12 mėnesių, n įg stoties WLYN, 1360 ki 
Pamaldas laikys kun. A. tokiM ^nkly dar pakanka-1 jį kad esama ir kiek van. i f_as malonumas atsieitų tarp jocikl^ ir iš stotie§

Bet tiksle?niu žinių; >° irl0° bilionų dolerių. f
suteikti vėlesni tyri-i Vadinasi, naujesnių žinių 

I iš Marso dar palauksime.

Bostone, įvyks Bostono ir a-' ^n^vį,r apdairią Maskvą 
pylinkės lietuviams evange

Jurėnas iš Maine valstijos, 
vakariene.

Po pamaldų numatoma 
arbatėlė.

mai neturi, ir pašienauti, kol j ders.
turėjo 
mai.

dar saulutė šviečia. Šiuo pa 
vojingu ginklų gaminimosi 
laikotarpiu kinai bene ir 
bus nusprendę sueiti į drau. 
giškus santykius su Ameri
ka ir kitomis Vakarų pasau- 

Svarbus kuopos susirinki, lio šalimis. Bet, atrodo, Ki-X • s ą • • • ▼ ’

SLA 328 kp. susirinkimas

mas bus ateinantį sekmadie
nį. gruodžio 12 d. 2 vai. po 
pietų. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos patalpose. 
Jame bus nominuojami cent
ro valdybos kandidatai, to
dėl visi nariai kviečiami da 
lyvauti.

Valdybos vardu —
J. Tumavičienė

nija žino, kad ji nei Euro
poj., nei Amerikoj ir nei A- 
zijoje su Japonija imtinai 
neras patikimų karinių tal
kininkų tuo atveju, jeigu 
Sovieti ja ją pultų.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

ŽIEMOS EKSKURSIJA į LIETUVĄ 

Kaina $599.00

Bendros Kūčios

Kalifornijos Berkelev u- 
niversiteto politinių mokslų 
profesorius Robert A. Scala. 
pino mano. kad tarptautinė-, 
je csenoje šių dienų kinams’ 

i yra du rūpesčiai: nedraugin-’
Gruodžio 12 d. 2 vai. po gos Sovietijos priešiškumas1 

pietų Cambridge lietuvių,'ir ekonominiai stiprėjanti 
parapijos salėje, Windsor< Japonija. Maskva jau 1969 
gatvėje, bus bendros lietu= metais pagrasino atominiu 
viškos Kūčios. Jas rengia, kaim ir privertė kinus pa- 
Moterų Sąjungos 4 kuopa. įsiusti delegaciją tartis dėl ki. 
Visi kviečiami dalyvauti. ! lūšių pasienio nesusiprati-

>rn o
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Norintieji su šia grupe keliauti prašomi kreiptis į

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broad way 

South Boston. Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausia 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis ' 
Baltic Florists geliu ir dovs

j'nu krautuve 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo-

|!nas AN 8-04N9. Ten p-aur* 
<,oc if fčpleivic

NENUSIMINKJ1E: 1
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, ranku ar kojų skaus-' 
mais. nutirpimu, jaučiant nuo-'

' vargį.
i REE-I.EEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. I'/.tikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus. 

Siuskite $5. gausite vaistus
su nurodymais.

ROYAL PROOf CTS
North Sta., P.O. 

Newark, NJ.
Bok 9112 
07105

SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
neriama,

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

SLA—duot^a VADAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 

apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio itibtams. '

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithuanian AIHance of America
807 Went 30th Street, Nevr York. N.Y. 10001

organizaci.il


Puslapis aštuntas t*th

Vietines žinios
Didžiausia draugija rinks 

savo vadovybę

Gausiausia nariais ir tur
tingiausia Bostono Lietuvių 
Piliečių draugija (per 1,000 (
nariu ir arti pusės miliono t>ek\s>.
dolerių turto) ateinanti sek-' 
madieni, gruodžio 12 d.,! 
nuo 2 iki 6 vai. vak. rinksi 
savo 1972 m. vadovybę.

Kitose organizacijose jau 
sunku surasti kandidatų į;
vadovybes, bet So. Bostono | su žmona grižo iš 2 savaičių 
Lietuvių Piliečių draugijoje atostogų, ' kurias praleido 
dėl vadovaujančių vietų dari plaukiodami Queen Eliza- 
vyksta varžybos. Kaikuriom beth laivu. Be kitu uostu, jie 
pareigom (pirmininko, sek- aplankė St. Thomas. Marti 
retoriaus ir fin. sekreto-i nįoUe ir Nassau. I
iaus) tėra po viena kandida
tę bet varžomasi dėl vicepir
mininko, iždininko ir direk 
torių vietų. Į vicepirminin
kus varžosi L. švelnis su J. 
Casperu, i iždininkus — E. 
Ketvirtis su J. Kapočium.

Į 9 direktorių vietas yra 
19 kandidatų — dabar esan
čių ir naujų — ir tik viena 
moteris Ona Ivaškienė.

Visi nariai turi eiti bal-

r

Antano Vilėniškio šerme
nyse 103 asmenys paaukojo: 
Lietuvių Fondui $618, Va
sario 16.gimnazijai $218,

... • i ,• x i • • l Tautinės S-goS skyriui $50,suoti ir nnkti tuos, kurie ju , . ; . & J .Lietuvių radijo valandai 
Laisvės Varpui $30, Kelei
viui $20 ir Balfui $10. Viso 
labo — $934.

Lietuvių Fondo vajaus ko 
mitetas velionio Antano Vi
lėniškio našlei ir kitiems ar
timiesiems reiškia gilių už
uojautų. o aukotojams nuo
širdžia padėkų.

ir
■ nuomone sugebės kuo ge

riausiai draugijai vadovauti.
linkimus šiemet tvarko 

M. Subatis, B. Veitas, A. 
Griauzdė. S. Kackevičius ir

Dr. J. Donovan grįžo 
iš Pietų Amerikos

Akių gydytojas Josephj 
Donovan, kurio ofisas yra 
So. Bostone. 447 Broadvvay, į

Išleido $101,000 ir 
pralaimėjo

Louise Hicks. nesėkmin
gai kandidatuodama i Bos
tono majorus, išleido $101, 
708. Aukų ji gavo $44,495.

Rinkimus laimėjęs White Vembiei reiškia nuo-_
nepranešė tu išlaidu. Kol feI1^zl3 užuojautų n visiems i 
kas težinoma, kad iki nomi- ^kotojams dėkoja uz aukas 
naciniu rinkimu jis išleido Lietuvių Fondui.
$296,000, o Hicks—$40,523.

A. Vilėniškio šermenyse 

suaukota $934

Aukos Lietuvių Fondui 

Knn. Mykolo Vembrės

šermenų metu vietoje gėlių 
sudėta aukų Lietuvių Fon
dui 279 doleriai. Aukotojų 
sąrašas jau buvo paskelbtas! 
spaudoje. Vėliau dar buvo1 
gauta Lietuv ių Fondui iš LB j 
Bostono apylinkės 25 dol.. i 
tokiu būdu iš viso sudėta 304 
doleriai.

LF Bostono Vajaus komi
tetas kunigo Mykolo broliui

Vajaus Komitetas

KELEIVIS, SO. BOSTON

J. Kapočius kandidatuoja ( INŽ. ROMAS BRICKUS 

j SLA vicepirmininkus j NAUJOSE PAREIGOSE

Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas Juozas Kapočius 
kandidatuoja i Lietuvių Su
sivienijimo Amerikoje vice
pirmininkus, o dr. -Jokūbas 
Stukas i iždininkus.

Miesto rūmuose lietuviška 

eglutė ir šokiai II
Lietuvių skaučių Židinio, 

kuriam vadovauja Ina Ne- 
nortienė, pastangomis jau 
pora metų miesto savivaldy
bės rūmuose prieš Kalėdas 
pastatoma lietuviška eglutė. 
Ji ten stovi ir šiemet ir jau. 
ne viena — židinio paska-, 
tintos, ir kitos tautos tų pa 
ti padarė: dabar rūmus puo_ Į 
šia 10 tautų kalėdinių eglu
čių. Mūsų eglutė savo origi
naliais gražiais papuošalais 
atkreipia visų dėmesj. j

Šiemet prie eglučių duo-; 
dama ir meninė programa. 
Gruodžio 23 d. 3-4 vai. po 
pietų ją atliks Onos Ivaškie-' 
nės vadovaujamas tautinių 
šokių sambūris.

i
ooeaeoeooeceo-siseor^Goooooe

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

Polaraid firma per pasku
tinį dešimtmetį beveik kas 
metai skiria bostonietį inž. Į 
Romą Bričkų vis naujoms 
pareigoms. Prieš trejus me 
tus jis vadovavo juodos-bal 
tos filmos gamybai. Pasta
ruosius 18 mėnesių jam bu
vo skirtas naujos spalvotos1 
filmos išvystymo projektas, 
o š. m. lapkričio 1 d. paskir. 
tas administratorium - vedė
ju visų Polaroid „Pack“ fil- i 
mų (T-88, T-107 ir T-108) | 
gamybos su 250 milionų do-1 
lerių metine apyvarta. 1

Romas Bričkus. gimęs dar 
Lietuvoje, mokslus baigė A. 
merikoje, kur per eilę metų 
aktyviai jungėsi į lietuvišką 
veiklą. Jis buvo vadovas' 
skautų organizacijoje, šoko; 
tautinius šokius, priklausė; 
chorui. Šv. Petro parapijai,1 
inžinierių ir architektų są-j 
jungai, studentų sąjungai, 
Santarai ir visai eilei kitų 
lietuvių ir amerikiečių orga
nizacijų. Paskutiniu metu jis 
aktyviai 'jungėsi ir į Simo! 
Kudirkos bylą. Be to, jis vi-j 
sada teikdavo lietuvių spau-Į 
dai svarbesnių įvykių nuo-i 
traukas.

Prieš septynerius metus: 
vedė Rimą Steponaitytę iš Į

Cambridge. Mass., ir apsi
gyveno Dorcnestery. Dabar 
augina tris vaikučius: Ly
gi ją 5, Rūtelę 3 ir Jonuką 2 
metų.

Malonu šiais metais ma
tyti inž. Romo Bričkaus var
dą ir kandidatų sąraše į So.
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos direktorius. Būtų nau
dinga. kad ir daugiau tokių 
veiklių ir malonaus būdo 
profesionalų jungtųsi į šios 
draugijos vadovybę.

K. Č.

Šių metų paskutinis

Kultūrinis subatvakaris
i

Jis įvyks gruodžio 11 d.
7:30 vai. vak. Tautinės S-gos 
namų salėje. Šiame subatva- 
karvje Ramūnas Kondratas 
skaitys paskaitą: „Medici
nos istorijos problematika“.

Subatvakariam rengti ko, 
misija visus maloniai kviečia 
atsilankyti.

I
GINTARAS įI I

Parduodami gintariniai

žiedai, karoliai, sagtys, aus- ’

karai ir paveikslai. į Turime nedidelį kiekį lie-
Dana Springhetti, Abing-' kalėdinių atviručių,

išleistų Lietuvių Skautų Sų-
ton, Mass. 02351. Telefonas jungos.

583-9168. ! 16 atviručių su vokais kai-

(49) ' nuoja 2 dol.
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PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Gi uodžio 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. 
Pil. dr-jos salėje.

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

Kovo 5 d. Baltijos ir Žal
girio tuntų Kaziuko mugė 
So. Bostono Lietuvių Pilie
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 
talentų popietė ir „Miss Li
thuania of N.E.“ gražuolės 
balius.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
169 Milbury St

VVORCESTER, MASS.
Tel. SW 8-2868

yra yicnuAeie oficiali jsUu- 
ga VVorcestery, Kuri siaučia 
siuntimus tiesiog įs vYorces- 
fceno j Lietuvę ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai .sueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci* galima gauti įvairiau
sio importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklieni

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donorai* 
Dr. J. Pašakarnio

JPtDINlS
5 OPIOM ETRISlAS 
> Valandos: r
*nuo 9 va> ryto iki 5 vai. rak į 
Ž Trečiadieniais neuriimama ( 
1 447 BROADVVAY

South Boston, Mass

I Ketvirtis & Co.
| —JEVVELERS—

Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
; Rūpestingai taisomo laikrodžio* 
; žiedus, papuošalus

: 378 W. BROADVVAY
: SOUTH BOSTON
I Tel AN 8-4649

I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

fi. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vaicaro.

Telefonas: 698-8675 I

TEL. AN 8-2124 L

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTO M E TRI ST*
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečia d .en iais—u ždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

##****##*#**#*#*#*«*##****#*+###*# ♦♦»#<#*#*###**#**#♦»*#♦<*###*♦*###*#♦##♦**##***♦##♦#**•*#*##**#**#**♦#«

jj A. J. NAMAKSY jj
; ! Real Estate & Insurance jj 
;! 321 Country Club Rd. ;!
«!Newton Centre, Mass. 02159;; 

Tel. 332-2645 G

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Pastų licSsuriciame.

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC ;Į

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

*4-

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
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 
1$ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže- 

! mintomis kainomis.
Į Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vad- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6620
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL išskvrns šventadienius ir sekas.

South Boston Savings Bank
ALFREI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 

/ ; i: Skambinkite 268-2500 • i ’ rs k >' •

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

i.ni £/.•

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

I □ .Krosnies^aptarnavimas
□ Automatinis .įpilimas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268 - 4662;

už visus kitus indelius moka

5b

5w

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

virš 210,000,000

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA i

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,
* aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 

ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo
mokesčio.

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

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

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
įį Bostone

::

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

’ JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Masa.
Tel. CO 5-5854

«
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Elood Sfjuare 
Hardivare C o.

Savininku N. J. ALEKNA 
628 EAST BROADWAV 
801 TH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sieroma

Stiklas Langama 
Visokia reikmenys narnami 

Reikmenys plumberiama 
vi.nk-ie p’slež'es daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

Darbo vau,.«uos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

’ t

5252£2 \ ——-

390 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis




