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v> j n i * i •• Komunistu vadai
Rytų Pakistanas prausiasi bijo savo žmonių

1 • Latvių komunistas Pelšėkeršto krauju i^diaugiausiojoj ^1.
: S-gos komunistų viršūnėje, j Jis buvo ir Sovietijos delega-

Pakistano prezidentas Khan atsistatydino. Rytų Pa i cjjos< kurj lapkričio mėnesi
kistane vykdomos viešos buvusios centrinės vyriausybės ! įHUnėri Vokietijoje, pir- 

į mininkas ir kalbėjo jos ko-
šalininkų egzekucijos. Valdžią perima Liaudies partija, i mUnistų partijos suvažiavi 

: me Diuseldorfe ir kitur.
Pakistano pasipriešinimas sienio korespondentų televi-■ 

didesnei ir stipresnei Indijai zijos aparatams, dalyvau-j Į suvažiavimą su Peise pa
po 14 dienų karo sugniužo. Į jant apie 5.000 suaugusių ir
Jam nepadėjo nei JAV-bių vaikų miniai bei mulai mel- 
prez. Nixono atsargi žodinė džiantis mečetės bokšte Ala, 
parama, nei amerikiečių lai- > hui, Bangia Desh partizanai 
laivyno „nežinomam tikslui“
demonstracinis artėjimas ir

savo priešininkus iki mirties 
mušė ir darinėjo durtuvais, 

nei komunistinės Kinijos ža- j pajengVa badydami rankas, 
dėta parama, kurios nesu- kojas vidurius, krūtine, kad 
laukta. Taigi paskelbtos pa- tie ilgiau kentžtu. o' tokie 
liaubos, pripažįstant Pakis- kel-što veiksmai vyksta visa- 
gn0 Pra^alm^Jlm4, Jungti- me krašįe su vjsu aziatišku 
nėse Tautose pasaulio diplo- nerįbotu žiaurumu, kaiti tai 
matams dar vis nebaigus darė ‘Khan patikėtįniai. 
kalbėti ir nieko konkretaus
nenuveikus, kaip ir galima Akivaizdoje tokio kraujo 
buvo tikėtis. . praliejimo, Indijos karo mi

, n , n , • , nisteris pareiškė, kad lndiiaJ1Tuo tarpu Rytų Pakistai atsakQ tik už karo belais_'- 
nas pasiskelbė nepriklauso- viug, gu kuriaig bug elgiama_ 
ma Bangia Desh vals-lgk ia.Ika.ntis Genevos konfe-

simatvti buvo atvvkusi lat- •
vių jaunimo delegacija, bet 
jos prie Pelšės neprileido, i 
Tada jam buvo pasiųsta to
kia telegrama:

Dolerio garbė sumažėjo 
tarptautinėje rinkoje

Jo vertė tarptautiniu susitarimu sumažinta 7.89%. 

1 ai palies užsienio prekybos transakcijas, bet nepakenks 

JAV vidaus ekonominiam gyvenimui.

7> czi droš išleistu vės* 
I. Zenkevičiui

Po ilgesnių ekonomistų 
svyravimų ir laisvo dolerio 
plaukiojimo banguotoje už’ 
sienio valiutų rinkoje paga
liau pasiektas dešimties tur
tingiausiųjų nekomunistinių

tvbe, kurią dar tepripažįsta1 
tik Indija. , rencijos susitarimų, bet civi

liniai gyventojai 
reikalas.

ne indu

Arvidai Peise! Tu gali Pabaltiecių vyriausių organizacijų vadovai, susitikę Ne\v Yorke. 
daug gera padaryti latvių Iš kairės į dešinę: Estų Pasaulio Tarybos pirmniinkas >A. .1. An- 

derson. Latvių Laisvojo Pasaulio Federacijos Tarybos pirminin
kas V. Grava ir Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pir 
mininkas dr. J. K. Valiūnas. į

1 Gruodžio 12 d. „Laisvės“
' salėje buvo suruoštos Sovie-
į tų S-gos -lelegaeijos Jungt.,vaI biufinansinis susjtari. 
| Tautose nario Vytauto Zen
kevičiaus išleistuvės. Jose mas, kuriuo dolerio vertė

tautai. Jei tu to negali, būda
mas aukštose valdžios pa
reigose. tai nebegrįžk atgal 
i Maskvą, nes ten greitai bū’ 
si nereikalingas. Pasilik čia. 
Vakaruose tavęs laukia bro 
lis ir kiti artimieji. Atgręžti damas nugarą nuo Maskvos, 
tu parodysi pasauliui, kad 

į ir tau yra svarbūs latvių tau
tos interesai ir jos ateitis. 
Tu paliudysi, kad mūsų tau
ta nenori paskęsti rusų impe
rializmo purvyne“.

VISIEM "KELEIVIO“ SKAITYTOJAM, 
BENDRADARBIAM, PLATINTOJAM IR 
RĖMĖJAM LINKIME MALONIŲ KALĖ 
DŲ ŠVENČIŲ.

"Keleivio“ redakcija ir administracija

dalyvavo sovietų konsulas 
Edmundas Juškys su žmona. 
„Moscow News“ korespon’ 
dentas Apolinaras Sinkevi
čius su žmona, „Vienybės“ 
redaktorius Jonas Valaitis, 
žurnalistas Jonas Kiznis, 
Ainius šalčius, A. Bimba. 
„Laisvės“ vadovaujantieji 
asmenys ir kt.

Buvo daug kalbų. Kalbė
jo visi minėtieji asmenys ir 
nemaža kitų.

„Laisvė“ rašo. kad „išleis- i

oficialiai sumažinama 7.89 
‘ < pagal naująją aukso ver
tę, ar 8.57'e — pagal seną
ją, kai tas auksas buvo dar 
brangesnis. Taigi apie 27 m. 
už aukso unciją reikėjo ofi
cialiai mokėti 85 dolerius, o 
dabar uncija jau kainuos 38 
dolerius. Bet tai bus jau pa
stovus naujas dolerio vertės 
pagrindas, ir nusistovės pa’ 
stovus dolerio santykis su 
kitu kraštu valiutomis.

Kadangi doleri nuverti-

Kai Indija švenčia laimė- 
jimą ir džiūgauja. Pakista-1 _ _ _ , . 2
ne klostosi kitos nuotaikos! . - Rvtų Pakistaną i> Indi- 
Įvykiai. Karo pralaimėjimas! J?s ^aa dešimtimis tukstan- 
sukėlė prezidentui Agha| ŽDZta ir pabcgdiaL Efii- 
Yahya Khan ir jo vyriausy-' kia manAtb kad šie n gi ne’ 
bei labai priešišką tautos re.
akciją. Krašte vyksta de
monstracijos, kuriose reika’ 
laujama prezidentą ir kitus 
kaltininku teisti. To spaudi
mo pasėkoje prezidentas at
sistatydino, ir valdžia per
duota užsienio reikalų mi
nistrui Zulfikar Ali Bhutto. 
kuris skubiai grįžo iš Vaka
ių. Sakoma, kad Bhutto tu
ris masių pasitikėjimą. Jis 
yra vadinamosios kairiosios 
Liaudies Partijos lyderis.

Kitas klausimas, ar naujai 
krašto vadovybei pavyks su
rankioti ir sulipdyti visas 
karą suaižytos valstybės ske’ 
veldras. Tai sunkiai Įmano
ma. Beveik tikra, kad Rytų 
Pakistanas ankstyvesnių ry
šių su Vakarų Pakistanu tik

užmirš savo priešams atker- 
šinti.

Rytų Pakistano vyriausy
bė. kurią ir čia sudaro kai
riosios Liaudies partijos at
stovai, nėra ir nebus palan
ki Amerikai, kuri nepalai
kiusi Indijos ir Bangia Desh 
nepriklausomybės sąjūdžio. 1

Italai neišsirenka
prezidento

Ten prezidentą renka par 
lamento ir provincijų atsto
vai, viso labo 1008 elekto- 
riai. Jie jau keliolika kartų

Telegramą pasirašė: Lat
vių jaunimas. Daugiau laisvės ei i *n

tuves-baiiKetas buvo saunus, i , ,. . - ‘ nūs pabrango auksu parem-grazus ir įspūdingas. Esame L , Y , ,

Ta proga Bįid laikraš- Lenkijos ūkininkam negyvos 
tis įsspausdmo latves gydy’

Lenkijoje ūkininkų i kol- Žymus Šveicarijos moks- 
chozus nevarė taip griežtai, lininkas, jūrų tyrinėtojas 

imtus latvių komu-i kaip Sovietų Sąjungoje. Tai Piccard sako. kad po 25 med 
tų net jūros bus negyvos, jei 
nebus sulaikytas jų teršimas

tojos la-'šką. kuriame rašo 
ma. kad Pelšė yra liepęs su
šaudyti
nistu ir tūkstančius žmonių privatūs žemės savininkai ir 
išvežti i Sibirą, kur jų dau- šiandien ten geriau ūkinin
guma žuvo.

Ką d avė Lenkijos 
darbininku streikast

Sukako metai, kai Lenki
jos darbininkai buvo sukilę 
prieš komunistų valdžią. Bu
vo nemaža žmonių aukų. bet 
valdžia buvo priversta dar
bininku darbo sąlygas ir ai- 
gas pagerinti. Nors ir dabar 
darbininkai nėra visiškai 
patenkinti naujos vyriausy-

kauja. negu kolchozai. Vai visokiomis atmatomis 
džia, norėdama ūkininkus 
paskatinti dar daugiau ga
minti. dabar ėmė jiem dalin-

Pirmoįi auka bus Baltijos 
jūra, po jos seks Adrijos ir 

Viduržemio jūros.ti žemės nuosavybės doku-,včliau 
mentus, šie žemės savinin-i, - i, „ - Panašios nuomones vra likai galės auginti, ka norės.; _ -
v, . prancūzas C ousteau. bet ųNumatoma panaikinti n pri- 1 , . •!i 1,1^. .,1^,-C; mano, kad toms juroms mirvalomos duoKles valstybei, ,.tis ateis kiek vėliau — pobet bus 
kesčiai.

pakelti žemės mo-,
i
30-50 metu.

gražus ir įspūdingas, , .. ,tikri, kad mūsų mielasis Vy-i‘os k,tų kraštų v-ahutos, o tuo
tautas Zenkevičius dažnai tuojamos prekes. tai uzsie- 

pačiu į JAv-bes jų įmpor- 
nis priverstas imtis irgi ati
tinkamų priemonių šiai eko’ 
nominei spragai užkimšti. 
Dėl dolerio nuvertinimo dau
giausia nukenčia Japonija ir 
Vakarų Vokietija, kurių pi
nigas ir prieš tai buvo gana 
brangus, tai ir šie kraštai

ajiie mus laisviečius prisi
mins“

Kaip žinoma, V. Zenkevi. 
čius Jungtinėse Tautose mė’ 
gino atsikirsti JAV delega
cijos atstovui, iškėlusiam 
Pabaltijo klausimą. V. Zen
kevičius visaip juodino ne
priklausomos Lietuvos lai
kus ir smarkiai puolė už Lie
tuvos ribų gyvenančiu lietu- 
v ių politinę veiklą.

‘ Kroatijoje buvo 

riaušių

bando savo valiutą šiek tiek 
nuvertinti, kad jos santykis 
su doleriu perdaug nepasi
keistų. Be to. JAV, lengvin
dama jų padėti, pasižadėjo 

■ panaikinti dabar uždėtą im
portinėm prekėm 10'š mui-

Kroatija yra viena iš Ju
goslavijos federacijos vals
tybių. Joje yra didelis nepa-

to pakėlimą.

Dolerio nuvertinimas A’ 
sitenkinimas dabartine Ju-į merikos ekonominiam gyve- 
goslavijos valdžia ir stiprus | nimui nepakenksi Ji? bus bet 
nepriklausomybės sąjūdis. Į naudingas. Sakoma, kad ši

ltas finansinis veiksmas JAV 
1 i to su tuo sąjūdžiu kovo-, ekonomikoje yra vertas apie 

ja. Jis neseniai pašalino 500 000 nauju darbų. Doleri

Reikia manyti, kai! bus
imtasi griežtesnių priemo-

. niu vandens užteršimui su-1 vas ūkininkas pagamins dar; SĮab(jvtj

Lenkijos komunistų vaL 
džia vra isitikinusi, kad lais

balsavo, bet ne vienas kan-, Iwka .je(
didatas negavo daugiau nei .j nea , neJ daugiau
pusę balsų. Daugiausia bal-^ Jie nesigaiIi nuver, 
sų surenka krikščionių de-1 ja, tijos vadą Gomulką ir 

rai neturės if paskelbtos ne-i "?ok''at9 !>al'tlks,i'.?.n<b',lat.arSl premjjerą Cyrankiemcziu
nvi nzvi čei v o ri ne ' dilipriklausomybės neišsižadės,, 
ypač. kad jo apsisprendi
mas dabar priklausys ir nuo 
Indijos.

tę partijos
. .premjjerą _________ _

ir socialistų Marti-1 £)a|jaj. komunistų partijai
i 
J

Pasistenkim nebūti ’
no, bet vis nepakankamai. J vadovauja Gierekas.

Ir Vokieti i o ie mokak »

grobti žmones
V. Vokietijoje buvo pa-

Cambridge, Mass., prie 
policijos būstinės sprogo laTuo tarpu Rytų Pakista-:tai pe

nas tiesioginiai prausiasi j žinovai apskaičiuoja, kad bai stipri bomba. Žmonių’ 
keršto krauju. Buvusios Pa per Kalėdų švenčiu savaitė auku nebuvo, 
kistano centrinės vyriau^ gaIj keliuoSe žus nUo 520 iki*
bės griežtos sukilimo maln- žmonių ir nuo 25,000 iki 
nimo piiemonės, partizanui 29?ooc bus sužeistų, 
ir intelektualų žudymai, pa-j
kėlę miliomnes pabėgėlių’ Pasistenkime nebūti šiųisiėpta atsiųstoje dovanoje.1 
bangas,.dabai-,uzdegeatitm-: ! - - - t X p - • . . , - - Jdarnai kj’ūviną kelią. ’ Štai i lmingUJU 121 Pe' Zuvo se.m.n.nke, o jos sūnūs

Jungtinėse Tautose jau 
ieškoma naujo generalinio 
sekretoriaus, nes dabartinis 

grobtas milionierius preky- Thant nuo Naujų metų 
, bininkas Theo Albrecht iš i Pasitraukia. Yra net 9 kan- 
Esseno miesto. Už jo išlais’ Hidatai, bet dėl jų nesusita- 
vinimą sumokėta $2.1 mili’, riama. Manoma, kad dau

giausia vilties patekti i tą 
ooc»oooo&>oocr-ooooooooocooe vietą turis austras.

Jis neseniai 
Kroatijos komunistų kaiku
riuos vadus. Mat. streikavo 
studentai, Zagrebo mieste 
buvo demonstracijų, susirė
mimų su policija. Yra neina, 
ža suimtu.

nuvertinus busią galima 
lengviau išlyginti ir užsie
nio prekybos balansą, kuris 
iki šiol vis būdavo suveda
mas su nuostoliu, nes pada
ryti užpirkimai užsieny bus

Savo kalboje Tito Įspėjo apmokėti pigesniais dole-
j ir sovietus, kad jie nekištų 
i Į šias riaušes savo pirštų.

nais.

ono.

Į erdvę JAV bendrovės 
paleido satelitą Intelsat 4,

policijos pareigūno bute ^ur’° Pa§alba bus labai pa • Europoje siaučia gripo epi :
1 , , •. gerintas telefono susisieki- išsprogo bomba, kuri buvo pa-j ° _ .. aemija. •

mas su Europa. Jis taip pat , « ,

palengvins ir televizijos pro^ 
sužeistas. Manoma, kad tai gramu perdavima iš Euro

pos ir kitų kraštų/šis sateli- te Ka^dų atostogų.

ta, yra daug tobulesni, už i< • • • j ko> Uad tai buves piralų |ai.
Del Indijos Pakistano ka- ■ vas JAV žvalgybos tarnybo-

Japonijos sostinėje aukšto Lenkijoje. Švedijoje ir kt.
Taigi, dolerio garbė kiek 

sumažėjo, bet kraštui nauda 
beveik padidėjo.

tik Rytų Pakistano sostinėje ..... . . .
Dacca, kurios apylinkėj bu-,/ Kanadai stambūs■ Iųjų .e ų ar as’ 
vo rasta valdžios pareigūnų 
paskutinėm dienom nužudy
tų per šimtas intelektualų ir 
kitu nepriklausomvbės rei-

ai
Windsore, Ont.. 3 bandi 

kalautojų. dabar viešai pla tai užpuolė banką ii pagro

AL. .... ki šiol veikusi Intelsat 3Abi Vovietijos pagaliau > f
pasirašė susitarimą Berlyno 
gyventojų ir aplamai susi
siekimo su Berlyno reikalu.

* *

kami, kankinami ir žudomi bė $1.129.000. Sakoma, kad 1 Tą susitarimą turi dar pa 
tie ar ir visai ne tie pareigu- tai didžiausias tos rūšies plė- tvirtinti Keturi didieji ir V. 
nai. Pavyzdžiui, stebint už- šiku grobis Kanadoje. i Vokietijos parlamentas.

Kongresas priėmė 70.5 
bilionų dolerių biudžetą gy- 
nvbos reikalams. 3 bilionais 
mažesni, negu prezidentas 
prašė.

Kubos karinis laivelis 
■ tarptautiniuose vandenyse
į pagrobė JAV prekinį laivą TVOVkgS V' gydįįtojlį

JAV kongresas išsiskirs-■ir suėm«j° kaPiton» kubict!’I .1 • •
kuris buvo gavęs Amerikos ūtlljginimUS
pilietybę. Kubos radijas sa- ■ T. . , ... , _Y J Kainų komisija nutarė

i neleisti ligoninėms pakelti 
Į kainas daugiau kaip 6' '< ir 
srvdvtojams daugiau kaip 

i 2.5 G .

ro gerokai atšalo JAV ir Bri-: 
tanijos santykiai, nes anglai 
nepataikė Pakistano.

Sunkiai serga garsusis ak. 
torius M. Chevalier.

je. Peredentas Nixonas pa
reikalavo kapitoną grąžinti 
ir pagrasino, kad JAV imsis 
atitinkamų priemonių. Bet 
kokios bus tos priemonės — 
nežinia.

Medicinos kainų priežiū
rą vykdys mokesčių inspek
cijos.



Puslapis antras ’ y *•»

Tuščios kėdes prie Kalėdų 
tlos

Kalėdos, be savo grynai religinės prasmės. Lietuvoje 
dar būdavo lyg ir tradicinė šeimos susivienijimo šventė. 
\ isi šeimos nariai stengdavosi bent Kūčių vakarą susėsti 
prie bendro stalo.. Visi. Iš arti ir toli susirinkę. Užmiršę 
nesantaiką. Vienas kitam atleidę mažesnes ar didesnes 
skriaudas. Nušviesti bendro džiaugsmo nuotaikos. Pasi
ryžę pradėti naują taikaus ir giminiško gyvenimo dieną. 
Dėl to ir linkėjimas — Linksmų Kalėdų!

Deja. ir šiuo metu kartais šmėkštelėdavo per baltą 
staltiesę juodas šešėlis, bent minutei užgesindamas šypse. 
ną. Juk mes jau ne visi, kurie sėdėjome prie šio bendre 
stalo pernai, užpernai ar dar seniau. Tuščios kėdės... Tuš 
čios. Anų jau nebėra ir niekad nebebus...

O jeigu šių Kalėdų išvakarėse taip visa mūsų trijų 
milionų tauta susėstų prie bendro stalo? Visa. Iš šiapus ir 
anapus Atlanto ir kitų vandenyuų?

Ne, ji ir negalėtų susėsti, 'jeigu toksai stalas ir būtų. 
Negalėtų dėl vienas kito neapykantos, dėl savųjų ir sveti
mųjų Įdiegto politinio fanatizmo., dėl karjerizmo ir sveti-

DOLERĮ NUVERTINUS

Piezidentas Ni.vonas pa
skelbė, kad JAV bių doleris 
nuvertinamas 10U . čia pa
liesime kelis klausimus, su
sijusius su tuo faktu, ir pa
teikiame žinovų i juos atsa
kymus.

Ką reiškia dolerio nuver

tinimas?

Pabiangs oficialus aukso 
kursas.

Kol^s bas to fakto povei

kis?

Jis atsilieps Į dolerio tarp- 
.autinę vertę — Į jo santyki 
u kitomis valiutomis.

Ar tai reiškia, kad vidaus 
tainos nepasikeis?

Taip. dėl to vietos gami 
lių kainos nepasikeis, bet 
mportuotų prekių kainos 
pašoks aukštyn.

O ką su dolerio nuvertini- 
r.u turi bendra auksas?

Pagal tarptautini susitari- 
kiek\ ienos valiutos ofi- 

paritetas—yra 
išreiškiama aukso uncijomis 
ar gramais. Dolerio vertė y-

se ir savo šalies giriose ir pasaulio klajonėse prieš laiką a£'U,A>() uncH°s 35-tai
paguldžiusių i svetima žeme savo galvas drauge su talentu.' , a?ai au -C o0''r & .. ° i i ųama buvo $3o. Su-

. , . . _ .. _. ... mažinus dolerio verte ikidėdė Krėvės Mickevičiaus. Juliaus Kaupo. Algimanto 
Mackaus, Antano Škėmos, Fausto Kiršos, Henriko Ra
dausko, Pulgio Andriušio. Juozo Tininio, nė nepajėgiant j įki $37. 
suminėti gausybės tokių pat kitų. O Lietuvoje? Kazio Ja. Ką tai reiškia mums?

kubėno, Kazio Bomtos. I .) Sruogos. Putino - Mykolai- Nieko, išskyrus tik tai,
čio, Romualdo Juknevičiaus, Petro Kubertavičiaus, Anta-! kad doleris bus pigesnis ji 
no Vienožinskio. Juozo Kazlausko ir dar be galo... perkant svetimomis valiuto-

Tuščios kėdės ir Petro Cvirkos su Antanu Venclova...
Tuščiom kėdėm jau nebėra nei komunizmo, nei bur

žuazijos. nei "atplaišų,“ nei "priekinių išrinktųjų“, — 'jo
kio skirtumo ir jokios viena kitai neapykantos. Jos stovi

mojo ir svetimtaučio pono baimės. O jei ir susėstų, Tautos į mą, kiekv ienos vau 
Kūčių vaizdas būtų tragiškas, tiesiog siaubu nusmelkiau- -dali vertė — parite 
tis. Juk — pusė miliono tuščių kėdžių!.. Pusė miliono ba
do ir šalčio mirtim išmarintų Sibiruose, išžudytų kacetuo-

• savo šalies giriose ir pasaulio klajonėse prieš laiką, p
ildžiusių i svetimą žemę savo galvas drauge su talentu.; ,a‘!a!:. ,a 
O, kiek tuščiu kėdžių tik šioje Atlanto pusėje! Tuščia <}1

aukso uncijos 37-sios dalies 
aukso uncijos vertė pakils

Nr. 49. 1971 m. gruodžio 2iKr.i-EIVI5, SO. EuoiGri

Amerikos Lietuviu Tarybos suvažiavimo 1971 m. lapkričio 13-14 dienomis Chicagoje atstovai ir svečiai. Pirmoj eilėj iš kairės i 
dešinę: E. Bartkus (trečias), L. šimutis, dr. H. Brazaitis, A. Deve nienė, vysk. V. Brizgvs, dr. K. Bobelis, X, P. Dargis. T. Blinstru- 
bas, X, dr. J. Genys, dr. K. Šidlauskas, dr. V. Šimaitis. Nuotrauka Y. Noreikos

Sveikina Stasį Michelsoną
J. PAKALKOS ŽODIS 

S. MICHELSONUI

Gaibingas Jubiliate, 
mielasai drg. Michelsonai, 

į Jus čia sutikti 90 metų 
} amžiaus sukakti minint ir 
| sveikinti Amerikos Lietuvių 
j Socialdemokratų Sąjungos, 
‘jos Centro Komiteto bei visu

Sveikiname gerbiamą STASĮ MICHELSONĄ. sulau

kusį 90 metu amžiaus ir vis dar sveiką ir darbingą. Esa

me .Jam dėkingi už jo praeityje atliktus darbu.- diuliibu,

ninku klasei. Linkime dar daug metu gyventi sveikam

ir darbingam. ,

I..D.D. centro vardu —

P. Brazaitis, V. Jackūnas, N. Jonuška

mis. Už markes, jenas, sva
rus ar frankus reikės mokėti 
brangiau — daugiau dole
rių.

Gera ar bloga yra, kad do.
broliškai arėta viena kitos, netgi šonais ir atramom viena , .... 161*10 V61Tt6 s*kitą su meile paliesdamos. Ir tyli... Tiesiog graudžiai tyli.

» kaipgi netylės tuščios kėdės? Tai mirusiųjų bendravi- . a^ 'A^a^ negeias faktas 
įas. Tai ju tėvvnės meilė, tolerancija, širdies karštis ir .. ^'jstams, pav.,

sumažinama

buvo kitos problemos, tad 
buvo ir kito? šios "trejukės“ , 
temos. Ne be to. kad kaiku-' 
riais atvejais, — kai temos; 
perteikiamos mažiau šaipo-J 
kiškų stilium. — jos tampa 
kontroversinės.

Neabejoju, kad Keleivio | 
skaitytojai yra labai dėkin
gi jums ir Motulei Gamtai,

sąjungos narių vardu laikau kad ji nepagailėjo jums gė
la bai garbinga privilegija, ros sveikatos.

Šia mums visiems sočiai- Mums, jūsų vienminčiams, 
demokratams, o ypatingai žinantiems visą ligšiolinę jū- 
keleiviečiams, reikšminga sų veiklą, atrodo, kad dide- 
proga neįmanoma nors su- liu pasitenkinimu ir pasidi- 
trauktai apžvelgti Jūsų dar- džiavimu jūs, garbusis JubL 
bus. atliktus čia. Amerikoje, bate, galite žvelgti Į praeiti; 
per 60 su viršum metų. Svar, 65-70 metų atgal ir ne tik i 
biausia, ką šiandien čia. Jus mintimis, bet ir visai realiai 
labai kukliai pagerbiant, pajusti savo intensyvaus kū- 
būtinai reikia atžymėti — rybinio darbo rezultatus, 
tai Tamstos nepaprastai di- Ten glūdi ir mūsų soeialde-Į 
deli Įnašą i jaunų, žaliūkų mokratinės sąjungos užuo-‘

Mūsų kuopos narį, lietuviu spaudos veteraną, sulau

kusi 90 metu amžiaus STASĮ MICHELSONĄ sveiki

name ir linkime dar daug darbingu metu.

Lietuviu Darbininku Draugijos Bostono kuopaO
mas. Tai jų 
proto šviesa.
rauti. Tada gyvieji net savo priešus su pagarba atsimena. į'rangi'ak" TZUkS^a ir 
Bet būtinai mirusius.... Del to ir pne Tautos Kūčių stalo— tiems, kurie pardavinėja im- 
pusė miliono tuščių kėdžių... portuotus automobilius ar

kitas importuotas prekes, 
nes jų kainos pakils. Bet tas 
faktas naudingas JAV-bių 
eksporteriams, nes ameri
kietiškos prekės svetimomis 
valiutomis bus pigesnės ir 
todėl jas bus lengviau išvež
ti ir parduoti užsieny. Tai 
gera bendrovėms ir darbi
ninkams tų Įmonių, kurias 
labai smarkiai konkuravo 
užsienio firmos. Kadangi

O taip, mirė mes mokame mylėtis ir bend- Britanijoj, \ okietijoj. Japo 
- mjoj, nes ten atostogauti bus

Urugvajus vis lieka Urugvajus
Viena iš mažiausio ploto, Pirmą kartą turėjo teisę 

Pietų Amerikos valstybių, balsuoti vyrai ir moterys nuo 
bet demokratiškais princi- 18 metų amžiaus. Viso labo 
pais vairuojamų, yra Urug-i rinkikų buvo apie 2 mil., jų 
vajus. Jokie totalitariniai tarpe 7-8,000 lietuvių, 
kairės ar dešinės sąjūdžiai Balsavimo rezultatai šito- 
čia iki šiol neturi didelio pa- kie:

Batllistų partijos respubli-

mazga ir plėtotė.
Josios vardu, kaip pir

mininkas. prašau priimti, 
drauge Jubiliate, giliai nuo- 
širdius linkėjimus dar visą 
eilę metų turėti tiek sveika 
tos ir energijos kaip šiandie. 
Įžengus i dešimtąjį dešimt’ 
meti.

kaimiečių ateivių kultūrinj- 
tautini susipratimą.

Per visą su viršum kapą 
metų jūs, garbusis sukaktu
vininke, stovit, kaip "ąžuols 
drūts...“, nors ir ne prie Ne’ 
muno. bet kitame Atlanto 
krante, lietuviškų reikalų 
sargyboje.

Jūs. devyniolikametis jau- ŽODIS ST. 

nuolis, apleidote gimtąjį 
kraštą, nes jus viliojo socia
listinės - demokratinės idė-. 
jos: todėl, apsistojęs čia.'

: Bostone. įsijungėte i laikraš-! .
tininko darbą ir, būdamas i Pykinti Stasį 

; 26-rių metu. jau 
redaguoti Keleivi.

Dabar tie gauti pinigai ma-' tų, kurie gyvenimo labiau- 
ne Įgalino pradėti tęsti savo i šiai yra skriaudžiami, išnau- 
nutrauktas studijas Petro- dojami. Jis, dar jaunas bū-

sisekimo.
Šiais metais ruošiantis 

krašto valdžios rinkimams, co Areco kandidatas 
subruzdo kraštutinieji kai- Bordaberry. 43 m

kos prezidento Joige Pache- fįojerjs nuvertinamas tam,
'uan kad sumažėtų importas ir 

amžiaus. pafĮjfĮėtŲ eksportas, tai lau-

ti nauju Plačiojo fronto vai-’, lįstų partijos kandidatas: KocIėl kiekvienam turi rū
dų. Pradžioje masės nesusi- Wilson Jerreira Aldunate p-ti išmokėjimų balansas? 

vokė ir buvo pradėjusios gavo 58o,9/4 balsus, o ko į Kadangi ilgų metu defici- 
prie to fronto glaustis, bet munistų kandidatas gen. LL tas nėra pašalintas ar žythiai 
greitai pamatė realybę, kad, per Seregni tesui įnko 2.4,. gumagjnĄag, ^ai gali ateiti 
tai komunistų tinklas, todėl 510 balsų. Kiti 6 kandioatai -- - - - • ■ - -
ėmė trauktis Į šalį. | gavo dar mažiau balsų..

Negelbėjo nė smarkiai Taigi, kraštutiniai kairie- 
vykdoma priešrinkiminė a- M sj kartą smarkiai pralai- 
gitaci’ia. kuriai visas instruk-! rnėjo. Bet vien tuo džiaugtis 
cijas davė Sovietų Sąjungos nepakanka, todėl abi didžio
ji- Kubos agentai. Agitacijai SĮOS partijos pradeda kalbė- 
komunistai išleido daugiau aP^e koaliciją, kad krantu, 
nei didžiosios partijos — bi- niekada nepaimtų
lioną pezų. Jie skelbė paža- viršaus, kad^ I mgyajus vi
dus. kuriais ir patys netikė- j ?a^a būtų L rugvajus. 
jo. Tarp kitko jie žadėjo. Alginas Gumbaragis 
kad, jiem? laimėjus, miestų! » * »
gatvėse bus Įrengti kranai, i
kuriuos atsukus bus galima Mūsų bendradarbis Albi 
veltui gerti pieną. Iš antros nas Gumbaragis rašo, kad li- 
pusės jie baugino, leisda ga jo vis nepaleidžia iš lo- 
gandus. kad rinkimai bus vos. kad ir rašąs dažniausiai 
tragiški, kad, komunistams lovoje gulėdamas.

Jis siunčia nuoširdžius 
sveikinimus Keleivio redak
cijai, administracijai ir vi

diena. kada užsieny dolerio 
nebenorės priimti. 

Tada turistai ir importinin- 
kai atsidurtų dideliuose sun
kumuose.

Ar valdžia norėjo doleri 

nuvertinti?
Taip, nes tuo būdu tikisi 

pagerinti išmokėjimų užsie
niui balansą.

Ar doleris realioj apyvar. 
tojtoj jau buvo nuvertintas, 
kai prezidentas Nixonas rug

piūčio mėnesi paskelbė sa 
vo naująja ūkio politika?

Taip. Kitos valiutos pa
brango. Palyginus šių metu

niekas

pralaimėjus, bus padegta 
respublikos sostinė Montevi
deo.

Todėl visi nekantriai ir su siems jo skaitytojams ir lin-

MICHELSONO

90 METU SUKAKTIES 

PROGA

Man smagu tarti žodis ir 
Michelso

ną. sulaukusi 90 metu am-

grade. Rygoje likti negalė
jau, nes žandarmerijos buvo 
Įsakyta per 24 valandas iš 
ten pasišalinti.

Kieno rūpesčiu aš tuos S 
25 gavau, pas nieką nesitei= 
ravau. Tik štai dabar tų St.
Michelsono sukaktuvių pro-į žiūras moka ginti.

damas. Įsijungė i socialde
mokratu eiles ir iš jų nepasi
traukė iki šiol.

St. Michelsonas visą laiką
ėjo ir eina prieš srovę, drą
siai nieko nebodamas reiš’ 
kia savo mintis ir savo, pa-

perimate .. T . 2 
Tuo me : zlaus’ Lletuvo Socialdemo’!

i U'iTbu™ 7?U3į7metu patų Partijos Užsienio De-j
i "kūdikis“. ,ri dabar' jau vra matūros vardu. Juk mudu 

prade jo va ’jau
i 66 metų (tai jau "pensinin- 
' kas“)! O devintąjį dešimt-; 
! meti bebaigiąs mūsų gerbia.! 
' mas Stasius Michelsonas dar 
labai energingai padeda jam! 
vykdyti savo paskirti. Kelei-į 

“trejukė“— Maikis-Tė-i

beveik kartu 
spaudos darbą Keleivy. Mat, 
prieš 65 metus aš parašiau 
Keleiviui pirmą žinutę iš 
Lietuvos ir nuo tada su ma
žesnėmis ar didesnėmis per-

vio -treiuKe- - iviaiK^Te-j t:au’50mis ™ '
vas-Miehelsonas - tebeke- darbiavau. Parašau jam n-
,. . . , . , . dabarliauja i skaitvtojų namus su
savo šaržuotais pokalbiais.' 
Turbūt, tik nedaugelis juos 
skaitančiųjų, tuose pašneke
siuos Įžiūri lyg ir laikraščio 
vedamąsias mintis ir todėl 
protestuoja. Bet gi iš tikrųjų 
laikraštininkas, kaip ir dai- 
b'ninkas _ karikatūristas, ku-! 
riąs "kartūnus“, turi teise 
savo kolumnose kam 
"pailginti“ nosi arba

St. Michelsonas. pasišali
nęs iš Rygos ir Įsikūręs Bos’ 
tone, pradėjo dirbti Kelei
vy. vėliau ji ir redaguoti. Iš 
Rygos jis pasišalino žanda
rų sekamas. Jis laiku spėjo 
išvengti arešto. Ir aš buvau 
1909 m. bepradėjęs Rygoje

pradžioje buvusią dolerio 
kainą, jis jau buvo nukritęs 
5.5 .

Ar to nepakanka?

Ne, to dar negana išmokė-!
jimų užsieniui deficitui su-, 

baime laukė rinkimų —lapUki laimingų 1972 metų. balansuoti 
kričio 28 dienos. Tą rylą! Mes iš savo pusės linkim. Ar visu importuotų prekių 
žmonių virtinės rinkosi prie kad su šiais metais baigtųsi kainos pabrangs? 
rinkimų būstinių. Laukiant 'ir jo ligos, kad jis galėtų j Ne. Kaikurios valstybės, 
eilės, jiems teko vąlandas • džiaugtis gera sveikata ir pav.. Brazilija, Meksika, nu- 
išstovėti, saulės spindulių ■ būtų dar ilgai visiškai dar- vertino savo valiutas, todėl 
kaitinamiems. 1 bingas. ‘ kavos kaina ar išlaidos atos-

ga prasitariau.
Neabejoju, kad 

chelsonas iš visų užsienyje 
gyvenančių lietuvių žurna
listų yra seniausias.

Keleivio, kuri St. Michel
sonas ėmėsi redaguoti, skai
tytojai buvo Įvairaus išsila
vinimo. Buvo gerokai prasi- 
trynusiu, bet buvo ir tokiu, 
kurie vos galėjo paskaityti. 
Bet visi jie buvo smalsūs, vi’

St.
! Lietuviškos visuomeninės 

Mi-j veiklos istorijoje S. Michel
sonas nebus pamirštas.

Linkiu Stasiui Michelso- 
nui dar ilgai gyventi ir dar 
nebaigtus užsimojimus pa
baigti.

J. Vilkaitis

SLA AUKA

Pilnai įvertindama lietu
si norėjo iš įvairių sričių į viškos spaudos reikšminga 
kuo daugiau žinių Įgyti, to-:jnašą į Amerikos lietuvių 
dėl ir St. Michelsonui ne- gyvenimą ir norėdama paro

to-! 
ne

lengva buvo visus jų norus 
patenkinti. Jam teko rašyti1 
straipsnius iš Įvairiausių sri
čių. be to, feljetonus ir eilė
raščius.

St. Michelsonas talkonmokytojauti. Ir man teko!
n0,?p pogrindyje lietuviu socialde-J p&rikvietė Tėvą su Maikiu.

"per- m°krahj tarpe veikti. Ir ma. T ’’ ’’ ' ’ ’
i • ,•« , T«r- ! ne žandarai susekė ir patup-kreipti galvojimą... Musų, ....... r» x •• 1t b , • • i v U de ka eųman. Bet pems nesukaktuvininkas savo svpsc, . , - j L ,j-. -v ., pasisekė sudaryti bvlos, ir niams ima medžiaga rs siu, 1 . ..
laiku žmoeaus ir įo aplinkai P0,.^ sa™cl« ,Pane

ar tai būtu išeivis’ ka eJ™° P?,?ldo- I^au.>
iš Plunaės ar mėnuli siekias fa Y?. be P1"1^ Pa,reJ?s 13

Autorius ban< kaIeį™° •' sf™, kan'bar’- ra- 
dau 82o perlaidą, kuriąastronautas)■ i iun’
tė Moksleiviams šelpti rate
lis iš Chicagos. Jie mano 
adreso neturėjo. Spėju, kad 

Į ji gavo iš Keleivio, tai yra 
togaujančių Meksikoje ne- iš St. Michelsono. nes prieš 
pasikeis. Iš ten, kur valiutos areštą, pajutęs žandam se- 
pabrango (Vokietijos, Bri- kimą, parašiau Keleivio re- 
tanijos, Japonijos ir kt.), dakcijai. kad gal teks man 
importuotos prekės bus kiek ūmai keltis iš Rygos, gal net 
brangesnės, negu prieš rug užsienin paspnjkti, bet netu. 
piūčio 15d. iriu tokiai kelionei pinigų.

do perteikti mums jų vidur

kio galvosena. Kitais laikais

dyti savo nuoširdų dėkingu’ 
mą už nuolatinę paramą 
SLA reikaluose, Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje Pil
domoji Taiyba savo š. m. 
spalio 23-25 d.d. suvažiavi
me nutarė Kalėdų ir Naujų
jų metų švenčių proga skir
ti draugiškajai spaudai pa’ 
ramą.

Su dideliu malonumu vyk
dau tą nutarimą ir pranešu, 
kad Keleiviui skiriama pen
kiasdešimt dolerių auka.

T » N-
Teikitės priimti mūsų ir 

visos SLA organizacijos ge-

Jų pasikalbėjimai patenki 
no neįgudusių skaitytojų 
smalsumą ir kartu skatino ir 
kitus sekti jų ginčus, galvo
ti. Buvo net beraščių, kurie 
užsisakė Keleivi ir nešė ji ki’ 
tam Tėvo su Markiu pasikal
bėjimų paskaityti. Čia ir 
glūdėjo Keleivio pasiseki
mas. Kol jam i Lietuvą bu
vo durys atviros, ir ten jo bu i 
vo siunčiamas didelis kiekis. Į riausius linkėjimus ir toliau 

St. Michelsonas augo iri darbuotis lietuvybės labui.
brendo Lietuvos diduome • 
nės aplinkoje, kur buvo Įsi
galėjusi lenkiška kultūra. 
Tačiau toji aplinka jo nepa’ 
veikė. Jis nuėjo ir eina su 
lietuvių tautos dauguma.

Su tikra pagarba
Povilas Dargis,

SLA Prezidentas
* ♦ *

Keleivio administracija už
darbavosi ir darbuojasi tarp auką nuoširdžiai dėkoja.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

KAS SKAITO ftAMk 

TAS DUONOS

Vliko seimo dalyviai Detroito Lietuvių namuose 1971 m. gruodžio I d. Pirmoje eilėje iš kairės i dešinę: prel. .1. Balkūnas^ T. Blinst rūbas, kun. A. Stasys, Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, vice
pirmininkas J. Audėnas, valdybos narys J. Valaitis, prof. dr. .J. Puzinas: antroje eilėje: PI.B atst.dr. B. Brazaitis, prof. dr. .1. Pi kūnas. dr. č. kuras. prof. B. \ it kus. B. Bieliukas. V. Tamošiūnas. 
P. Stanionis, M. Naujokas. J. Preibys; trečioje eilėje: B. Ba’eišis. J. Daugėla, prof. M. Mackevičius. .!. Jonyno. V. Kutkus. neatpa žintas asmuo, V. Čižauskas. d r. k. karvelis. J. Mitkus. J. Baublys, 
Kalvėnas; ketvirtoje eilėje ir toliau atpažįstami: dr. S. šimuliu nas, dr. Y. Misiulis. Y. Alantas, Razg.iitis. A. Kasiulaitis, B. Briz gys, A. Rugienius, k. RažausRas. St. šimoliūnas. A. Petrauskas.

Nuotrauka Jono Gaižučio

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas Detroite
Seimą sudarė, deja, vyrai ir tik vyrai. Nė vienos moters antrasis kandidatas pats atsistojęs už dr. A. Damuši pasi, 
delegatų tarpe nebuvo. Bus gera proga Elonai Vaišnienei sakė ir incidentą likvidavo.. Į vicepirmininkus buvo pa 
padaryti išvadas... Delegatų pavardes ir kam jie atstovau kviestas Kazys Veikutis. Į sekretoriatą — Albertas Misiū- 
Ja, čia duodu ta pačia tvarka, kaip mandatų komisija per- nas ir Jonas Urbonas. Nutarimų komisijon — dr. Kazys 
skaitė: Adolfas Darnusis, Česius Kuras ir Jonas Urbo- Šidlauskas, Joras Daugėla, Teodoras Blinstrubas, dr. Ve
nas— Lietuvių Fronto Bičiulių Sambūris; Albertas Misiū- sius Kuras, Bronius Bieliukas ir Juozas Skorubskas. Man- 

kaip buvo, kad nemeluotume, nedailintume, nenutylėtu- bas, Kazys Veikutis ir Viktoras Perminąs — Rytų Lietu- batų komisijon — Juozas Pažemėnas. profesorius Mečys 
me, neišpūstume, skatino spaudos konferencijos metu vos Rezistencinis Sąjūdis; Bernardas Brizgys. P. Tamulio- Mackevičius ir dr. Vladas Šimaitis. Daugiau jau niekas 
pats Vliko pirmininkas ir ’jo vicepirmininkas. Bandysiu r.is ir Kazys Šidlauskas — Krikščionių Demokratų PartL pasiūlytų nebenorėjo "versti“.
čia perbėgti per visą krūvą Įvykių ir suminėti visą eilę ja; Vincas Tamošiūnas, Pianas Stanionis ir Bronius Bie,
pavardžių. Bandysiu, kiek galima, įvykius aprašyti chro- iiukas _ Lietuvių Rezistencinė Santarvė; Kazys Karve ' ufUV’V T ororaitbYL'n™.
nologine tvarka, tenukrypdamas i šalį ten. kur kitaip nei- į iis> Jor.as Daugėla ir JIeėvs Mackevičius — Valstiečiu j ?Crf Jna- Heh,« Wa7hT«tone Jnnra Ka
manoma aprašyti. T iandininkn Kp«fnti« Valiūnai Ra lvs Vitkus ir (jll;?onas’ Lietuvos ai>to\as \\ ashingtone Juozas Ka-

L audimn ų Sąjunga, Kę.tut. altu as, ba j. it us n jecaaSi Lietuvos atstovas Londone Vincas Balickas, atsto- 
Adolfas Stasys - Lietuvos Ūkininkų Sąjunga; Teodoras, vas Vatikane Stasys Lozoraitis, jr., atstovas Paryžiuje 
Bhnstruoas, Jonas Gaižutis ir \ incas šarka - Lietuvių Jurgis Baltniiaitis, gen. konsulas Toronte Jonas
Tautinis Sąjūdis; Antanas Stonus, Zenonas Juos ir Juo- žmui(lzinas. PLB pirm. Stasys Barzdukas. gen. konsulas
zas Pažemėnas — Lietuvių Vienybės Sąjūdis: Vincas Nevv Yorke Anicetas šimutis, garbės konsulas Chicagoje 
Masiulis ir Adolfas Žiedas — Lietuvos Atgimimo Sąjūdis; Juzė Daužvardienė, JAV LB Tarybos pirm. Vytautas 

Lie- Kamantas, JAV LB Vaidybos pirm. Vytautą

Ilgai ruošėsi Detroito visuomenininkai sutikti Vliko 
atstovus bei pačią Vliko vadovybę. Vliko seimas Įvyko 
gruodžio 4-5 dienomis Detroito Lietuvių namuose. Atsto- 
vai išvažinėjo atgal, prie kasdieninių darbų, i JAV i>- Ka 
nados miestus. Belieka skaitotojams apie Įvyki papasa
koti, kaip jis iš arti atrodė. Kad kalbėtume tikrai taip.

Vyrai, turėję mandatus

WORCESTER, MASS.

Lietuvių klubo valdyba

Lietuvių klubo 1972 me- - 
tų valdyba yra šitokios su-

į dėties: pirm. buvęs Mass. 
i seimelio atstovas Kazimie
ras Tagmenas, vicepirm.
Vincas Vieraitis. sekr. Algir, , 
dasZenkus, fin. sekr. Julius 
Backauskas Buckley. jo pa* 
dejėjas Juozas Matulevi
čius, ižd. Jonas Kasper - ša- 
laviejus. iždo glob. Albinas ’ 
Vieraitis ir Grudzinskas, 
marš. Antanas Kunigaus- 
kas. Direktoriai: B. Glodas.
J. Zaparackas. L Grigaitis.
K. Paliliūnas, J. Banketas, . 
Račkus ir V. Kraunelis.

f
SLA 57 kucpos valdyba

Ją sudaro: pirm. Vytautas
Mačys, vicepirm. Vincas . 
Dabrila. sekr. .Juozas Kra- 
sirskas, fin. sekr. Elena 
I endraitienė. ižd. Zigmas 
Snarskis. iždo glob. Algir
das Zenkus ir K. ZurlD, or 
ganizatoriai Danutė Snars- 
kienė ir Antanas Tamkus.

i J '

D. Šimkus išėjo i pensiją

Mass. valstijos kriminali
nės policijos Įeit. Danielius 
Šimkus, ištarnavęs 22 me
tus, išėjo i pensiją. Ta proga 
gruodžio 4 d. Fox Lounge, 
\Vestboro, jam buvo suruoš, 
tos gražios išleistuvės.

Mirė
Registracija- gruodžio 4 d. ryte prasidėjo trumpai 

prieš dešimtą, nes niekas anksčiau ten nepasirodė. Užtat 
ir buvo su posėdžiais pasivėluota. Nors prie registracijos
stalo sėdėjo dvi tautiniais rūbais apsirengę mergaitės, nie- ^atas Naujokas. Madas Pauža ir Juozas Preibys — Lie- Kamantas, JA\ LB Vaidybos pirm. Vytautas Volertas, kas, 55 m ^arjjona Šunė
kas čia seimuose Įprastų kortelių su gerai išskaitoma de- tuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga; Vladas Šimaitis. Vytau- Lietuvos pasiuntinybės patarėjas Washingtone Stasys1 vįčjūtč - Abramsonienė, 59

pavarde neparuošė, ne-,' tas Čižauskas ir V ladas Bublys — Lietuvių Darbo Fede- Bačkis, LRKSA pirm. Leonardas šimutis. Ukrainian Na- m., Antanas J. Pavilionis. 55

racija; Vytautas Petrulis ir Balys Baleisis — Lietuvių tional Government in Exile, Europos Lietuvių Krikščionių m., ir Povilas Sakalauskas.

Krikščionių Darbo Sąjunga; Jurgis Valaitis ir Juozas Sko- Demokratų Sąjungos (?) vardu Antanas Venskus, Lietu, i

Vaclovas Sliora. Marijo
na Dagilienė. Jonas Seniaus

legato, spaudos atstovo ar svečio pavarde nepai 
dalino, nesagstė. Pasirašinėjo registruodamiesi, kaip kam 
papuolė, kartais labai jau neišskaitomai, o ant ki utinių 
tos mergelės segė visiems tą pačią didelę, apvalią sagą 
su Bražinskų veidais. Tokios keistos ir netvarkingos re
gistracijos dar nebuvau regėjęs. Ta pačia proga buvo ren
kamos ir aukos. Kokiam tikslui — nežinau, nes neklau
siau. Tik mačiau eilę pavardžių sąraše ir p; ie jų pažymėtą '

rubskas — Socialdemokratų Partija.

Iš viso 36 delegatai iš 13 partijų, sąjūdžių, sąjungų, 
sambūrių. Lietuvos Ūkininkų Partija ir Mažosios Lietuvos 
Rezistencinis Sąjūdis neatsiuntė nė vieno atstovo. Tik 9 

iš galimų 45 atstovų, taigi tik 20' <, nedalyvavimas nėraaukotą sumą. Argi reikėjo šitaip pasitikti seimo delegatus,, . .. _
... . . " įau didele nuodėmė,
tik j salę Įžengusius? | J

Atstovų sąrašai po truputi keitėsi, vieniems atvykusį Sesijos atidarymas ir sveikinimai

vėliau, kitiems peranksti išvykus. Tikslus delegatų sąrašas 
paaiškėjo tik seimo gale. ruošiantis rezoliucijas priimti.

vių Studentų S gos Detroito skvr. pirm. Robertas Selenis j V. Mitrikas grižo iš ligoninės 

ir Draugo dienraščio vardu Vladas Selenis. žodžiu svei- į
kino: PLB Valdybos narys dr. Henrikas Brazaitis,, Altos' . ^ejias . Kelenio >kait\to-
vardu Teodoras Blinstrubas. Batuno vardu prel. J. Bal- Ja_s: - k3.1.111- xeį-

a i- e 1 c- m • vTDkA:T i kejas Vincas Mitrikas sugn-
kunas. Šauliu S-gos vardu \ . Tamosiunas ir KLB bei io- . J . . . -

... ..... . , zo namo, keturias savaites
ronto lietuvių vardu Jonas Simanavičius, v eliau, jau ant
rojo posėdžio pradžioje, buvo gauta sveikinimo telegrama išgulėjęs Šv. Vincento ligo

ninėje. Gruodžio 13 d. aš su
is Kazio Škirpos ir Draugo dienraščio (pakartotinas svei’! j Stankevičium ji aplankė’
kinimas).

Ekskurskijos į Lietuvą 
1972 metais

Walter Rask-Rasčiauskas jau 11 metų organizuo
ja grupes į Lietuvą, ir jo rengtos ekskursijos vyks' 
ta sklandžiai ir tvarkingai. Šią vasarą
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

vežė 6 grupes į Lietuvą. Dėl vėlyvo užsiregistra
vimo ne visus galėjome prijungti, nes trūko vietų. 
Norėdami patenkinti 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, Ne\v Yorke 

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

American Travel Service Bureau 
9727 South Westem Avenue 
Chicago. Illinois 6G643 
Telefonas: (312) 238-9787

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

Jau gerokai prieš seimo pradžią spaudoje ir per ra’ 
diją skelbėme, jog jame gali dalyvauti svečių teisėmis vi. 
si lietuviai, kuriems tik rūpi mūsų aukštoji politika, kurie 
domisi laisvinimo veiksnių darbais. Nereikia stebėtis, kad 
šalia 36 delegatų dalyvavo mažiausia kita tiek svečių, o 
retkarčiais ir beveik dvigubai daugiau. Pavyzdžiui, tik

Vliko tarybos, valdybos ir Tautos Fondo atstovų 

pranešimai

Pirmininkauti pradėjęs, dr. A. Pamūšis keletą minu.

me ir palinkėjome malonių 
švenčių.

Kas nori Keleivio 

kalendoriaus?

Jau gavau Keleivio kalenciu paskvrė 1941 metu sukilimo prisiminimui. Jis iškėlė! , "A 1 . •• j -'
pirmam posėdžiui prasidedant, salėje buvo 72 žmonės, o klaikini tautos idealizmą. Taip pat jis pasveikino prel. < “P™* ■ ■

J. Baikūną, kuri popiežius neseniai pakėlė protonotaru 1už trejeto valandų jam baigiantis — jau 85.

Pii majam posėdžiui pradžią davė Kazys Veikutis, 
vienas iš pagrindinių šios seimo sesijos Detroite organi
zatorių. Šeimininkų vardu visus pasveikinęs, jis linkėjo 
darbingos nuotaikos ir ‘jaustis kaip namie.

Vliko pirmininkas dr. Juozas Kęstutis Valiūnas sesi
ją atidarė oficialia gal dešimties minučių kalba. Jis irgi 
sveikino visus atstovus ir svečius. Paaiškino, kodėl seimas 
praeitais metais buvo rengtas Chicagoje, o šįmet Detroite 
(kad daugiau tautiečių pajustų Vliką iš arti ir imtų geriau 
suprasti jo paskirti bei problemas). Sakė, jog kitais me-j 
tais seimas Įvyks vėl Ne\v Yorke (deja, seimo pabaigoj 
atstovai labai karštai ir entuziastiškai nutarė, kad sekan
čiais metais seimas bus Clevelande, o vėliau, tikriausiai. 
Kanadoje). Atidaromojo žodžio vidury J. K. Valiūnas 
pakvietė prelatą Joną Baikūną sukalbėti maldą, o po to 
atsi
sius

Už sveikinimą dėkodamas, prel. J. Balkūnas paaiškino, 
kad kardinolas Samorė, didelis lietuvių draugas, jam pa 
brėžtinai sakęs, jog protonotaro titulas jam suteikiamas 
ne už nuopelnus Vatikanui, o už nuopelnus lietuvybei

Vietoj nedalyvavusio Vliko Tarybos pirmininko Jo
no Vilgalio pranešimą padarė J. Pažemėnas. Jo praneši
mas buvo trumpas, kad, prisipažįstu, nespėjau pradėti

ne.
-au Kreiptis 1 ma- 

Jo kaina $1.59.
J. Krasinskas

DETRCIT, MICH.

Mirė J. Bacevičius

Lapkričio 19 d. mirė Juo
zas Bacevičius, 83 m. am 
žiaus. Keleivio skaitytojas 

1 nuo pat jo i.-isteigimo. Ve
lionis paliko liūdinčias ma-

Vliko Valdybos vardu vicepirm. J. Audėnas padarė ne ir dukra Aldoną Petru-

užsirašinėti, apie ką jis kalba, o vėliau jau nebebuvo pro
gos pasitikrinti.

platesnį pranešimą apie šįmet atliktus darbus. Priminė . liene su šeima.
kunigu nuteisimą. Kazlausko mirti. Bražinsku, Kudirkos, i Amžinu miegu jau tu už- 
Simokaičių šuolius i laisvę. Paaiškino, kas Vliko buvo ir migai, rūoesči’is ir vargus
vra šių įvykių atžvilgiu daroma. Kalbėjo apie prof. Bro- visus pankai. Gyvenime bu

vo daug karčiu dienu, nes
šių įvykiu atžvilgiu daroma. Kalbėjo apie pi 

niaus Kaslo spaudai ruošiamą dokumentų rinkinį apieX - ,c C C' X A i -i LAot .* *. LA - A VA VI X VA * * A VA va VA A V . . • « . • .
istojus ir susikaupus prašė pagerbti žuvusius bei mirų- nacių - bolševikų sąmokslą prieš Lietuvą, apie Juozo Pa’ ' j'
5 kovotojus už laisvę. jaujo ir Domo Jasaičio bendrai išleisimą stambų veikalą (š-fy-ū Įy,

Lietuvoje sovietinio genocido tema. apie Vliko santvkius V/.zbš-Lietuvoje sovietinio genocido tema. apie
Baigdamas jis pasiūlė daibo prezidiumą. Jam pasiū- gu Įęjtajs veiksniais bei kaimyninių pavergtų tautų atsto. 

liūs seimo pirmininku dr. Adolfą Damušį ir paaiškinus,
kodėl (kad tai vienas iš Vliko steigėjų, kad jis vos gyvas

gią dali žemelės juodos 
Gamta yra teisinga — ji su- 

vais. Pasakojo apie sėkmingai leidžiamas Eltos informa ’ lygina visus, didžiausius Un
cijas. Tai tik keletas stambmenų iš’jo 12 puslapių prane- {uolius ir vargšus. Ilga eilę

išėjo is nacių kaceto). smarkiu plojimu dauguma atstovų gjmo Įjūrio fotokopijos buvo išdalintos visiems spaudos' metu gvvenome bendrai, bet 
patvirtino. Tik labai nemaloniai i-sisoko vienas atstovas bei radijo bendradarbiams. Tikiu, kad ir Keleivyje jo pra- mirtis išskyrė. Tai liūdna la- 
aetioitietis, dargi su moKido da.Ktaio laipsniu. Jis pasiūlė bus ištisai ar dalinai išspausdintas. bai. Nors tavo gv vvbė dingo
kitą kandidatą į pirmininkus ir prašė balsuoti. J. K. Va’ ! kaip sapnai, bet mūsų širdy-
liūnas labai atsargiai ir diplomatiškai paaiškino, jog jo' A f o n s a t N a k a s ?e tu ]jĮ,si arn^įnai’

pasiūlytam kandidatui jau buvo pritarta plojimu. Be to. (Bus daugiau) l Marija Bacevičiene

u
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Iš pavergtos Lietuvos
S

Antrojo Pasaulinio Lietuvių Jaunimo Kongreso

^1535?'

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
• C U A

Kodėl poetas atsisakė rašyti 

apie prekybos kultūrą

Lietuvos kultūrinių sąjun
gų savaitraštis „Literatūra 
ir Menas“ gruodžio 11 d. a- 
pie tai šitaip rašo:

„Redakcijos planuose bu=> 
vo straipsnis apie prekybos 
kultūrą. Šia tema apsiėmė 
pakalbėti vienas poetas. Ką 
gi, poetai irgi ne šventa dva
sia gyvi, jiems, kaip ir kiek
vienam miltingajam, reikia 
ir apsirengti, ir pavalgyti, ir 
atsigerti, kuo ir rūpinasi mū
sų prekyba. Autorius nuo
širdžiai rinko medžiagą. pri_ 
sirašė bloknotą informaci
jos apie procentus, pereina
mąsias vėliavas, prekystalio 
vadovus bei darbininkus. Ir 
štai prieš keletą dienų to po= 
eto skambutis i redakciją:

— Straipsnio nerašysiu.
— Kodėl?

Priremtas prie sienos, po
etas paaiškino priežastį. Pa
sirodo, jau kelinta diena jis 
vaikšto po krautuves, ieško
damas kelių nedidelių vinu- 
kų — atsiknojo lango stik
las, reikia prikalti. Deja, jo 
pastangos bergždžios — to
kios prekės Vilniaus parduo
tuvėse nėra. Tai kokia gali -1 
būti kalba apie prekybos 
kultūrą, sako poetas, jeigu 
sostinėje, atsiprašant, vinies 
nenusipirksi...“

Mirė V. Oškinis

Vilniuje mirė Vincas Oš
kinis. eidamas 80 sius metus.

Velionis nepriklausomoje 
Lietuvoje ilgus metus reda’ 
gavo „Ūkininko Patarėją“. 
Karo viesulas ji buvo nu
bloškęs j Vokietiją, iš kur jis 
1948 m. sugrižo i Lietuvą, 
dirbo „Valstiečių Laikraš
ty“, o vėliau „Literatūra ir 
Menas“ redakcijoje. Jis bu
vo ir geras vertėjas, yra iš 
rusų kalbos išvertęs nevieną 
knygą, tarp jų ir M. Šolocho- 
vo „Tykiojo Dono“ dvi kny. 
gas. * * *

Gruodžio 9-10 dienomis 
Vilniuje posėdžiavo „Aukš
čiausioji taryba“. Pakako 3 
posėdžių išnagrinėti ir pri 
imti ateinančio penkmečio 
planui. 1972 metų pajamų 
ir išlaidų sąmatai ir visai ei= į 
lei kitų svarbių nutarimų pa 
daryti.

Kaip kelia prekių kainas 

raudonieji prekybininkai

Kad pas mus yra prekybi
ninkų. kurie be pagrindo ke-

Komitetas šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuo 

širdžiai sveikina visų kraštų lietuvius, visiems dė’ 

koja už Kongresui teikiamą moralinę ir materia

linę paramą ir linki geriausios sėkmės.

H PLJK KOMITETAS 
•ir

FINANSŲ KOMISIJA

A. Matjoška ragino narius 
rašyti Mass. senatoriams, 

3 kad jie remtų tautinių studi- 
- jų priedą prie vadinamojo 
£ Higher Education įstatymo, 
g Nutarta i juos kreiptis ir 
S draugijos vardu.

ROMANAI LABAI įDOMŪS
ATSIMINIMAI

n __ ; 22 5: 2525: Į ' ni* .y rnt tįl.

AUSTRALIJA

Ruošiasi Stasio Baro ir 

Danos Stankaitytės 

koncertams

Iškilieji dainininkai Da 
na Stankaitytė ir Stasys Ba-' .. 
ras yra pakviesti koncertuo
ti Australijoje. Ten tuo rei’ 
kalu rūpinsis Krašto valdy
bos kultūros tarybos sudary
tas specialus komitetas, ku
riam vadovauja J. Janavi
čius. Jo nariai — G. Vaši-i 
liauskienė, V. Baltutis, J. 
Lapšys, P. Pusdešris ir B. 
Straukas.

rarių. Jame susikaupimo 
minute prisimintas narys 
Antanas Vilėniškis, priimta 

, viena nauja narė. patvirtin
ta lapkričio mėn. apyskaita, 
kuri parodė turėjus pajamų 
814,005 ir pelno $794.

Iš valdybos protokolo su
žinota, kad ji nutarusi siū
lyti pakeisti statutą taip, 
kad nauji nariai draugijos 
vadovybės rinkimuose tega, 
lės dalyvauti tik 6 mėnesius 
išbuvę draugijoje. Kodėl 
toks narių i dvi dalis — su 
didesnėmis ir mažesnėmis 
teisėmis — skirstymas rei 

j kalingas, valdyba neaiškino, 
ir nuostabu, kad ir susirin-

I Inž. E. Manomaitis įnešė
$100 i draugijos namų salių 
vėsinimo įrengimų fondą.

KAS GALI PRALENKTI 

DR. B. MATULIONĮ?

Birutė Kemėžaitė, SU 
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
psl., kaina $4.50. MES VALDYSIM PA-

Rezistencija, romanas, ŠAULĮ, parašė L. Dovydė- 
parašė R. Spalis, 429 psl.,; nas, I tomas 268 psl., II to- 
kietais viršeliais, kaina —Imas248psl. Kiekvieno tomo 
$6.00. i kaina $4.00.

Andrius Vaiuckas, NE- GRĮŽIMAS Į LAISVĘ, 
MUNO SŪNŪS, romanas iš. Stefanijos Rūkienės atsimi- 
suvalkiečių ūkininkų sukili-' nįmŲ D-sis
mo 1935 rn., I tomas, 280 Į kietais virs 
psl.. kaina $3.00. LIETUVA BUDO, Stepo-

Andrius Vaiuckas, NE i no Kairio atsiminima!, 416
MULO SŪNŪS, II tomas, psl., kaina ............ $2.00
428 psl , kaina $4.00. TAU, LIETUVA, Stepo-

* r, n< r , no Kairio,
Aloyzas Baronas, PAVA-i

SARIO LIETUS, 261 psl., Į 1 ...........
viršeliais

Dr. Balys Matulionis jau( 
antrus metus, mokėdamas 
Keleivio prenumeratą, su
moka ją ir už 7 kitus asme- kaina minkštais

1 $2.50, kietais $3.75. ms.
-r,-. , , j * • I Jurgis Gliaudą, LIEPS-Lutų malonu, kad atsiras-, NQS JR APMAUDO ĄSO-

tų tokių, kurie pralenktų irjčIAI, premijuotas romanas, 
304 pusk. kaina $4.00.

Birutė Pūkelevičiūtė, —
, Rugsėjo šeštadienis,

bičiulių skaičiui. j premijuotas romanas, 237’nj_ i 1_ •__ (t.— nn : II

dr. B. Matulionį ir užsakytų 
Keleivi dar didesniam savo!

tomas, kaina 
$6.00.

^sk, kai-
....  $2.00

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

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

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

ATSiMINiMAi IR.MIN
TYS, dr. Kazio ;

480

naus
ka>natomas. 336 psl;

Koncertai pradedami ko-, kime niekas tuo klausimu 
vo 15 d. Adelaidėje ir bai- nekalbėjo, 
giami balandžio 2 ar 3 d.'
Melbourne. Be šių vietovių, 

se gyventojų atstovai tokiem koncertai dai bus rei t e,; y^yj^ turėtų pavesti ke- 
reikalam sugaišta dienų die-!, Įmoenoj n Sydnejuj. Viso jjems nusimanantiems asme- 

„PS i,-p tokius kiati- labo numatyta 7 koncertai

Demokratiniuose kraštuo-

nas. nes jie čia tokius klau 
simus tikrai svarsto, o tenai' 
— tik patvirtina tai, kas jau Į 
nutarta kompartijos centre, j

AR ŽINOJOTE?

ąc *
Jakovas Sviščiovas apdo

vanotas garbės raštu už ne
priekaištingą darbą ir akty- 

i via visuomeninę veiklą.

LYG TO NEBŪTUME 

ŽINOJĘ!

„Vilnies“ redaktorius V. 
Andriulis gruodžio 8 d. ra
šo:

Jeanette Rankin, respub- 
! likonė iš Montanons, buvo 
pirmoji moteris, kuri 1917 
m. išrinkta į JAV’bių kon
gresą. Tik po 3 metų visom 

į Amerikos moterims buvo su- 
; teikta lygi su vyrais balsavi
mo teisė. * * *

Pirmos 6 dienų dviračių 
lenktynės JAV-se buvo Ma-

Ką tik gavome
{ Didžiosios Lietuvos Kuni-

Draugijos statute yra ne’ Antanas Giedrius, 140 psl.,1

mms visą statutą gerai per
žiūrėti ir paruošti nebetin
kamų straipsnių pakeitimus. 
Tada. juos patvirtinusi, pa- 

' siūlytų visuotiniam susirin 
i Rimui priimti.
i Valdyba po $25 paskyrė 
• Keleiviui ir Darbininkui už 
į draugijos veiklos paminėji- 
i mus. Rinkimų komisijos pir= 
mininkas M. Subatis per
skaitė rinkimų komisijos 
protokolą. Kas į vadovybę 
išrinktas, jau buvo paskelb-

dison Sųuare Gardens New, ta praitame Keleivio nume

lia kainas, gerai žinome,; 
bet. pasirodo, tą patį daro 
ir sovietiniai „targovščikai“.
Apie tai „Tiesos“ gruodžio' įįj*an 
10 d. papasakojo „Pravdos“ 
korespondentas A. Rudzins- 
kas. -Jis kalba pavyzdžiais.

„Alano žmona Julija, vie. 
ėdama Lietuvoje, susitiko 

žmonių, buvusiu išvežtu Si-t. <■

Jie reiškė pasitenki
nimo. Lietuvoje būnant, na
ciai gal būtų vertę juos tar-' 
nauti, nurodyti, kas buvo! 
liaudies valdžios palaikyto’’ 

konservų labukas, -aj jgVežti jie buvo nuo to' 
„Alėgėjų salotus“.1 - -  ------ J 1

1 Yorke 1891 m. spalio 18-24 
‘ dienomis. Jas laimėjo Wil- 

liam Martin, kuris gavo už 
tai $1.000. * * *

Telšių 
gaminęs 
Staiga pasirodė ir „Salotai 
su obuoliais“. Iš esmės tai! 
vienas ir tas pats dalykas, j 
tik vienuose mažiau morkų, 
da-ugiau burokėlių, kitos rū
šies obuoliai, bet vardas ki
tas, todėl ir kaina kita. aiš-i 
ku, aukštesnė.

Vilniuje buvo galima gau
ti L’krainos konservu „Dar’X
žovių „ mišinys“. Vilniaus 
maistinrn^ai pradėjo gamin
ti tuos pačius konservus ir 
pavadino juos „Ruduo“. Uk
rainiečių „Daržovių miši
nio“ kaina 75 kapeikos, o į 
„Rudens“ — 1 rublis 4 kap.

Vilniuje negalima gauti! 
paprastų koldūnų, tėra tik I 
„Ekstra“, bet jų kilogramas; 
64 kapeikom brangesnis ne
gu paprastų-

„Stebiesi ir neatsistebi, 
kokie dabar išradingi ūkio ’

išgelbėti. Jie taipgi remia ta
rybinę santvarką“.

V. Andriulis, matyt, gal
voja pasakęs didelę naujie-'

AIūsų žemėje apie 400 mi
lionų žmonių serga tracho
ma.

Bostonas
Nieko ypatingo paskutiniam 

šių metu susirinkime

ryje.
Naujųjų metų sutikimo 

komisijos pirmininkas L. 
Švelnys kvietė narius daly- 
vauti draugijos rengiamame 
N. Alėtų sutikime, ragino bi_ Į 
lietus įsigyti ne vėliau, kaip' 
gruodžio 28 d., ir nesivėlintiį 
tai padaryti, nes tebus par-j 
duota tik 250 bilietų.

E. Ketvirtis perdavė savo' 
tėvo Petro Ketvirčio, ilga-į 
mečio draugijos nario, da’i 
bar gyvenančio Floridoje,! 
sveikinimus ir padėką dr. A 
Kapočiui, jo žmonai ir A

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

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

Aišvydo pasakos, parašė 
kaina $3.00. S

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

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

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

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

Įsigykite

ką tik išėjusią

urgio Glaudos 
knygą

S i m as

psl., kaina $o.00. , LIETUVOS VYČIO PĖI
Kazys Plačenio, PULKIM SAKAIS, Juozo Strolios id<> 

ANT KELIŲ..., romanas išimus 1940-1945 m. atsimini- 
kun. Strazdelio gyvenimo,! mai, 176 psi. kaina $2.00,
I tomas 200 ps.. kaina $2.00! PASKUTINIS POSĖDIS,
II tomas 160 ps., kaina $2.00 į Juozo Audėno atsiminimai,

Alė Rūta, VIENIŠI PA- '227 psl-, kaina...... L.. $4.00
SAULIAI, romanas, 265 psl. į
kaina $3.50.

KONTRŽVALGYBA LIE- 
! TUVOJE, Jono Budrio at-
s imi nimai.

Anatolijus Kairys, 1STI- i $2.50.
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas, kaina $5.00.

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

Nemunas teka per Atlan-

224 psl.. kaina

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMA 1, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, karna..........$3.00.
ATSIMINIMAI APiE

JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvisnes, dS psl.,

tą, Vytauto Alanto 5 nove-kaina .............................$1.
lės, 263 psl., kaina minkštais j NEPRIKLAUSOMĄ L1E- 
viršeliais $3.00, kietais $3.50 • FUVĄ AT STATANT, Ra-

Rene Rasa, MEILĖ TRI- polo Skipičio, 440 puslapių,
KAMPY, 219 psl. kaina $3.-į Kaina ..............................$5.
šeliais — $3.75. ! NEPRIKLAUSOMA LIE-

Juozas Švaistas: Ž1OB ' TUVA, R. Skipičio atsimi- 
RIAI PLAUKIA, romanas j nimų II tomas, 476 psl., kai-

i iš knygnešio kun. M. Siela na $7.00.
: ravičiaus gyvenimo, 233 psi. ANTANAS SMETONA 
į Karna $2.50. IK JO VEIKLA. Parašė J.

Vacys Kavaliūnas. KAL Augustaitis, 154 psl., kai- 
! NŲ GIESMĖ, premijuotai na $1.50.
! romanas, 201 psl.. kaina! SIAURUOJU TAKELIU, 
i $2.50. ;K. B. Kriaučiūne, 178 psl.,
! Aloyzas baronas: ViENl kaina .............................$2
jai MEDŽIAI, 117 psl. Kai i NEPRIKLAUSOMYBES 
į na $ 1,50. ! SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
; Vytautas Volertas, UP£ atsiminimų (1918-1940) V

ną. kad iš Sibiro grize jo: 
žmonės giria sovietinę san-i 
tvarką ir esą „dėkingi“ tiem. 
kurie juos kankino Sibiro 
vergu stovvklose.

Tai sena komunistų insce
nizuota pasakėlė, kurioje, 
kaip visi atsimename, Stali
no laikų bylose net žymūs 
revoliucionieriai komunistų 
teisme „nuoširdžiai ir su a- 
šarom . akyse“ komunistų 
teisme prašę juos nuteisti ir 
sušaudyti „kaip pasiutusius 
šunis“. Tad kodėl dabar tie 
žmonės negali girti tarybi’ 
nės santvarkos, ypač žino
dami. kad kalbasi su komu
nistinės „Vilnies“ redakto
riaus žmona? Bet jeigu V. 
Andriulis tiki tų žodžių nuo 
širdumu, tai jau jo galvos 
reikalas.

NAUJAS JAV PAŠTŲ 

DIREKTORIUS

darbuotojai, projektuodami j 
kainas. A. Šiaučiūnaitės tri-1 
kotažo fabrike prie gaminių’ 
ėmė pnsiuvinėti mezginius. į 
Jie dabar brąfiaešli už patį; 
daiktą. Ypač išpūramos su
venyrų, liaudies meistrų ga- Dabartiniam JAV paš’ 
minių kainos. Pav.. Metalis’ generaliniam direktoriui 
to Įmonėje kainos pakelia- j Blount pasitraukus, jo vie- 
mos net 200 procentų. |on paskirtas jo pavaduoto

jas Elmer Hassen. j
Naujas direktorius gal su- 

sre-
Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina gebės ir paštų tarnybą 
metams $7.00 j riau sutvarkyti.

Joje beletristine forma pa-

! TEKA VINGIAIS, romanai 
i 332 psl., kaina $3.50. 
j Alė Rūta. KELIAS f 
KAIRĘ, premijuotas romą

tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaity tės-Karveiie-

Ir Į paskutinį šių metų So. Čaplikui, kurie kartu su Flo-t vaizduota Simo Kudirkos Į nas iš JAV senosios kartos nės, 360 psl., kaina . .$3.50.X... T • x • T ’i * i • * * • ■> • •• • , j i • n v •Bostono Lietuviu Piliečiu*■ t
d-jos susirinkimą gruodžio 
16 d. teatvyko tik apie 100

ridoje neseniai apsigyvenu
siais buv. Sd. Bostono biz 
nieriais Likais ji aplankė.

iI

KAS RAŠOMA KELEIVIO KALENDORIUJE?

Ką tik išėjo Keleivio kalendorius 1972 m. štai kokie 
jo straipsnių pavadinimai:

tragedija Vigilant laive. Tos į lietuvių gyvenimo, 248 psi. ' SIAUBINGOS 
knygos kaina 3.00. Ją gali- < kaina $3.0u .1944-1950 metų

te gauti ir Keleivio administ-!

DIENOS, 
atsimini-

Vv tautas Volertas. G Y ' mai, parašė Juozas Kapa- 
VENIMAS YRA DAILUS činskas, 273 pusi. kaina $3.

Į racijoje.

Testamentai
Apie Simą Kudirką: Kaip buvo atkurtas Donelaičio 

atvaizdas; Lietuvos gyventojų statistika; Dvejopos Viet
namo paslaptys; Kiek kainuoja šaltasis karas; Vokiečių 
patriotai neatsižada Klaipėdos; Kaip rusai paėmė Berly 
ną; Įdomi Kėdainių istorija; Belgijos lietuvis apie .Ame
riką; Didelis gešeftas iš vedybų; Siūlo apsidrausti nuo 
Dievo: Aukso kasykla gerklėje (Kaip Sodeika iškilo į dai’ * na — $3.00, 
nos aukštybes); Ką parodė 1970 m. cenzas; Gaivinajitieji« _
gėrimai; Moteris vyrų pasauly; Rusai pasiekė Veneros? 
planetą; Sąmokslas studentams diskredituoti; Penkias.* 
dešims Amerikos kai-ų: Chruščiovo atsiminimai; Knygos j 
progresas; Kova su vėžio liga; Nelaiminga sala ir kt. Yra J

Įsigykite teisininko P. Šulo į 
parengtą leidinį „Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudaly
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai-

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

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

Jeronimas Ignatcnis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 
MINDAUGO N UŽU D Y 
MAS, Juozo Kralikauskc

premijuotas romanas. 24* 
psl.. kaina S3 

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGMS, premijuota, 
romanas, 205 pūsi., kain: 
^2.50

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl.
viršeliais ...

Geri žodynai
Anglu - lietuviu kalbu žo-

ir gražių Putino. K. Jakubėno. Vaidilos Ainio ir Kitų eilė-. jynas> y Baravyko 590 psl
raseni.

Kalendoriaus kaina — tik $1.50.

Tuojau užsisakykite, nes gali pritrūkti!

KELEIVIS 

636 E. Broad way

So. Boston. Mass. 02127

Aitvarai ir giria
Gliaudos romanas i 
nu

Jurgio 
partiza-!

Kama kietais
.......... $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. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

$4.50.
Vincas Ramonas: MIG 

LOTAS RYTAS. 166nusl 
Kaina $2.56. Gaunama Ke 

redagavo Karsavi- leivio administracijoje.
Baronas: LIED 

27.000 žodžių. 511 psl., kai- j TAI IR BEDUGNĖS, pre 
na — $5.00. mijuotas romanas, 279 psl.

Lietuviškai angliškas žo- kaina $3.00.
dvnas, Viliaus Peteraičio. ii Vvtautas Alantas: TARP 
laida, daugiau Kaip 30.000 DVIEJŲ GYVENIMŲ. 46f 
žodžių, 586 psl.. kainr. $7-09. pusi., kaina $4.50.

apie 30.000 žodžių kaina $6
Lietuvių-anglų kalbų žo

dynas,
Į naitė ir šlapoberskis. apie; Alovzas

DANGŪS DEBESYSE,— 
veiklos. 254 psl.’, kaina 1918-1919 m. išgyvenimai, 

i 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.. 
Kaina $3.00.

Nuo krivūlės iki raketos,
Lietuvos pastininkų atsimi- 

' nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.
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KALĖDŲ DOVANA

Lakstome po krautuves, 
ieškodami dovanų savo bi-

I
čiuliams, o pamirštame, kad 
be vargo galima gauti ge-1 
riaušių dovanų — užsakyti 
Keleivį ištisiems metams už

KELEIVIS. SO. BOSTON

Lietuvių Socialistų Sąjungos suvažiavimas 1913 metų pavasari Philadelphijoje. Būsime dėkingi, 
jei pranešite nuotraukoje atpažintų asmenų vardus ir pavardes.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Te y u

Ką aš atpažinau

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Alou, Maik! : — Ale mano išradimas
— Sveikas, tėve! Ar lau- buv0 geresnis: pirštus ap-

v v i-1 ? saugodavo. Ir buvau nune
hsęs vienai klumpanijai par-

— O ką? Gal nori nupirk-i duoti. Parodžiau tą eveką ir 
ti man koki prezentą? į paaiškinau, kad ji gali užsi-

— Gal reikėtų, bet aš ne- merkęs kalti. Sakau, tokius
turtingas, tėve. Aš noriu vis; cvekus pirks ne tiktai kar- 
mokyus, bet mokslas labai i penteriai, ale pirks ir mote- 
pabrango, dovanų pirkti ne. i rys- Jis nieko neatsakė, tik 
išgaliu. *" i Hejje palaukti ir išėjo. Aš

. į laukiau. Jis atsineša plaktu-
Čia, Maiki, ne aš kai- ka jr s’Kepetą. Užrišo man

Keleivio nr. 47 buvo iš
spausdinta Lietuvių Socia
listų Sąjungos suvažiavimo 
1913 m. pavasari Philadel
phijoje nuotrauka ir buvo 
prašoma pranešti joje atpa
žintųjų pavardes.

Aš su Juze Dryžiute buvo
me to suvažiavimo delegatų 
ženklelių tvarkytojos, prise 
giotojos. Ta proga man teko 
susipažinti su daugeliu dele
gatų. Šitoj nuotraukoj pir
moj eilėj iš kairės dviejų ne
pažįstu, trečias yra Juozas 
Šukys, toliau Juozas Stasiu-

levičius - Stilsonas, d r. Pi
jus Grigaitis. Domas K linga 
ir Antanas Žymontas. Ant
roj eilėj dviejų nepažįstu, 
trečias Ramanauskas iš Mai 
nersville, Pa., J. Griganavi
čius iš Phila., Pa.. Skuodis 
iš Phila., Pa., Navickas iš

Imkit ir skaitykir
I .

knygų

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta$7. Jūsų bičiulis per ištisus 
metus kas savaitė gaus jūsų bolševikinio teroro sistema, 

dovanų. Ji kas savaitė pri-'tos stovyklos, kuriose
mins jam tą. kuris dovanojoj keniė->° ir žuvo raŪSM

v , . . . . • broliai, seserys, giminės ir
Keleivio prenumerata pi- , • .. . -K draugai. Knygos kaina —

gi ir tinkama dovana! , 75 centai.

— Tai kokia bus iš to iš
vada?

— Išvada tokia, tėve, kad 
elektra yra pagrindinė me
džiagos energija, o ne Edi
sono išradimas, šitą faktą 
žmogus matė jau tada, kai 
jis pradėjo vaikščioti dviem 
kojom, bet jis dar negalėjo 

Kaip

tas. Aš jau seniai tau sakiau, aj.js jr sako: dabar įkalk tą 
kad mestum tą mokslą, ba CVeką į sieną. Kad tu žino- 
duonos iš jo nevalgysi. Į tum. kai kirtau plaktuku, tari to reiškinio suprasti

— Ir be mokslo nekokia! visą nykščio nagą ir nubal f roJ°s- tik senovės graikai
duona. į nojau. Jis atrišo man akis

— Jei turi gerą galvą,! ir sako, pažiūrėk į save 
Maiki, tai mokslo nereikia, nykštį — tai tavo išradimas.
Ot, padaryk gerą išradimą,
tai bus ne tik duonos, ale il

Nu. ir nenupirko.
_ . , . — Be mokslo, tėve. sunkrpyragų. Ir pagarsėsi, kaip! ka Rors is y 

bdisonas. Juk tu turi žinoti į
jį, ar ne? • — Nu, tai kodėl Edisonas

— Žinau. tėve. Jo vardu išrasti lektriką? Jul
pavadintos kone visos elekt- Jls nebuvo mokytas.

Edisonas, tėve, buvc 
logus; vis dėlto ne 

jis elektrą išrado.
—Tai kas ją išrado?

— Elektra, tėve. iš vist 
nėra žmogaus išradimas: j 
yra pagrindinė medžiago. 
energija. Audros metu vasa 
ra mes dažnai matome žai
bus šaudant iš debesų. Kal
tais žaibas nušviečia visr

ros įmones.
— Nu, matai. Jis išrado 

lektriką. Dabar visi miestai 
apšviesti jo vardu. Naktį iš 
tolo pamatai apšviestą juo-j 
dą dangų. Miestas apšviečia > 
jį nuo žemės. Lektriką ne į 
tik šviečia, bet ir mašinas į 
suka, televyžoj rodo pikee- 
rius, vienu žodžiu, stebuklus 
daro. O kur Edisonas gavo

ga bus

tiek mokslo? Ar iš mokyk . , , . , , • -i <> xt v: i - t- „ i i debesį, o kartais sauna ziglu? Ne. Maiki. Jis padare to-! ‘t - m ?
ki išradimą iš savo galvos.į. - .Tai kodėl tu negali savo gal-lįmo£e5 "a% P«ktwas_tren 
velės pakrapštyt? Patrajyk,1 kę Paprastai su tokiu za.bt
gai padarys dįr mandresnį! jlrdį” lr,.?tlĮ’1V!?nk.sm? 
išradimą. ‘ ! f?eKkia’, dĮde,ls zaibo kars

— O‘ kodėl tėvas negali i tISPerPlese 0,«-
"patrajyt“? į — Ale kartais smarkia

— Nesakyk. Maiki, kad; žaibuoja. Maiki, o trenksme
aš negaliu. Aš tra’jinau, ir j nėra, arba subeldžia dau< 
buvo geras išradimas, ale i vėliau. Kaip tas pasidaro? 
nepasisekė parduot. f — Jeigu žaibas sužaibuo

— Turbūt, niekam buvo! ja. o griausmas pasigirsta
vertas. ! vėliau, tai reiškia, kad žai-

— Išradimas buvo geras,: bavo toliau: šviesa pasirodė
Maiki. Aš išradau tokį cve-į pirma dėl to. kad ji ein2J 
ką, kurį kaldamas ir užsi i daug greičiau už garsa. 
merkęs nenumuštum sau na.į _ A,e sužaibuo-ja
gu.

tė-’— Apie kokį ”cveką 
vas kalbi? Ar tai nebus vi
nis? 1

— Jes. Maiki. 
cvekus vadina vinimis.

— Tai koks čia išradi- 
vinvs seniai jau

j labai smarkiai, nušvinta vL
sas dangus, bet nėra jokio 
trenksmo. Tai kaip ta su-

dipukai praSti? ’ !
— Su kiekvienu žaibu, tė

ve, būna ir trenksmas, bet 
jeigu tėvas jo negirdi, tai 

žinomos. Dar Kolumbo lai- žaibavo taip toli, jog garsas 
vai buvo vinimis sukalti. • negalėjo tėvo ausų pasiekti

pradėjo apie elektrą kalbėti, 
nes jų kalboje atsirado ir 
žodis elekron. Tokiu vardu 
jie vadino gintarą, kurio e 
lektra pritraukia lengvus 
daiktus. Nuo tada ir pradė
jo įvairūs mokslininkai do
mėtis elektros klausimu. Žy
mesni iš iu buvo amerikiečiu~ c *

Franklin, italų Voltą, anglu 
Faraday ir pagaliau ameri
kietis Edisonas, kuris pa
naudojo elektrą šviesai.

— Tai kokia iš to garbe 
mūsų tautai. Maiki? Vis, 
garsūs mokslininkai vis grai
kai, italjonai. anglai, ameri. 
Kiečiai, o lietuvio nei vieno. 
Ne, Maiki, ilgiau negali taip 
oūti. Reikia ir mums pasižy 
mėti. Turime ką nors išrasti. 
Man vienas išradimas nepa
sisekė, tai sugalvokim ką 
nors kitresnio. Ir aš jau ži 
nau ką. Va. atėjo mada. kac 
mergos nori būti vyrais. Ne
joja vyriškas kelnes, rūke

abaką. geria džinę su keče- 
>u. vadinamą "Bloody Ma- 
•y“, viskas turi būti vyriška 
.ik bėda. kad ūsai neauga. 
Nu, tai išraskim tokią mostį 
kuria ištepus panosę, pradė
tų ūsai augti. Iš to būtų dve. 
jopas pažitkas, Maiki. Iš 
vienos pusės padarytume 
gerą biznį, o iš kitos — pa 
keltume savo tautos vardą. 
Visos gazietos pradėtų ra
šyti, kad Maikis su savo tė
vu generolu išrado toki tepa
lą. ką mergas apželdina ū- 
sais ir padaro jas vyrais. Ką 

Į tu sakai ant šitokio plano?

— Aš pasakysiu, kad tė
vas kalbi niekui.

Mass., Liutkus ir Duobinis iš 
Newarko, N.J. Trecioj eilėj1 
iš kairės Pušinskas iš Phila.. 
Pa., dviejų neatpažįstu, Ver- 
bvla, rodos. Tuinila. Žemai- 
tis iš Mahanoy, Pa., ir Her
manas _ Purvis. Paskutinėj 
eilėj V. Paukštys, trečias 
Mačys iš Brooklyno, Svote
lis iš Chicagos, St. Michelso
nas iš Bostono, Mass., ir 
Gaigalas iš Phila.. Pa.

Tada visi buvome jauni ir 
gražūs. Lietuvių Socialistų 
Sga buvo stipri organizaci
ja. Iš šių vyrų daug jau ne
bėra gyvų. o kiti susenę.

Ir aš tada buvau dar labai 
jauna. Net toks darbelis, 
kaip ženklelių prisegioji- 
mas, buvo garbinga pareiga. 
Malonu buvo jaunus gražius 
vyrus ženkleliu padabinti. 
Padabinau ir savąjį Juozą, 
su kuriuo jau buvome susi
tarę žengti gyvenimo keliu.

Natalija Stilsonienė
* * *

Dėkojame N. Stilsonienei 
už šitas informacijas. Pakar. 
tojame ir tą nuotrauką ir 
prašome, jei kas gali, papil
dyti N. Stilsonienės suteik 
tas žinias.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Mįslės, surinko Jonas Min-

girdas Puikūnas, 172 psl. 
kaina minkštais viršeliais S 
3.50. kietais — $4.00. Kny
ga gaunama "Lietuvių Die 
nų“ leidykloje. 4364 Sunset 
Blvd.. Holivvvood, Calif. 
90029.

Šita knyga yra "Smulkio 
sios tautosakos“, kurios tris 
knygas užsimojo išleisti J. 
M. Puikūnas, antroji dalis. 
Pirmoji dalis — Priežodžiai 
ir patarlės — išėjo 1958 m. 
o trečioji dalis — Anekdo
tai— rengiama spaudai.

Mįslių leidinyje mįslės su
skirstytos pagal turinį į 20 
grupių, kiekvienoje po 100 
ar net daugiau pavyzdžių, 
viso labo 2,500.

DAUGIAU SVETIMU,

NEI SAVU ŽODŽIU

Angliškai kalbantieji vai> 
toja iki 20,000 žodžių. Apie 
tiek jų yra Shakespeare vei
kaluose. Iš jų tik 4.000 tėra’ 
grynai angliški, o kiti paim-

mas? Juk — Nu, jeigu taip. tai manjti iš graikų, lotynų ar 
nėra ką su tavim kalbės cūzų kalbų. Net žodis "Ame 
Gudbai’ tica“ via itališkos kilmės.

pra n

MIAMI BEACH, FLA.

Pasisekęs Sandaros 

banketas

Sandaros kuopa gruodžio 
5 d. Lietuvių Piliečių klubo 
salėje surengė tradicinį ban 
ketą. Jį pradėdama, pirmi
ninkė Jadvyga Jankienė pa
sveikino gausiai susirinku
sius svečius ir apibūdino 
Sandaros tikslus.

Vytautas Semaška kalbėk 
jo apie Simo Kudirkos tra
gediją. Kunigunda Kodai-’ 
tier.ė iš Detroito paskaitė, 
savo eilėraštį apie Simą Ku.’ 
dirką. jauna pianistė N. Gri- 
galiūnaitė paskambino Šo
peno valsą, o čia žinoma 
dainininkė Anita Novickai-į 
tė-Karns gražiai padainavo1, 
Mano rožė, ariją iš Mignon 
ir Kur bakūžė samanota. į 
Jai akomponavo latvė Tekia! 
Petersone.

I
PI. Badžius padėkojo vP 

siems, kurie prisidėjo prie! 
vakarienės paruošimo.

Sandaros kuopa yra ganai 
veikli. Joje aktingai reiškia-! 
si ir Vincas Jankus, kuris' 
Sandarai priklauso nuo 1915 
metų ir nekartą yra buvęs 
įos centro valdyboje.

V. i
1

DIDŽIAUSIAS TITO 

RŪPESTIS

Diktatorius Tito jau seniai 
valdo iš 6 valstijų sulipdytą 
Jugoslaviją su 20 mil. gy
ventojų, iš kurių serbų yra 
42%, kroatų 24%, slovėnų 
9%, makedoniečių 5%, al
banų 4' / ir t.t. Žodžiu, nėra 
nė vienos tautos, kuri suda
ryti] daugumą. Didelis tarp 
jų skirtumas ir kultūros po
žiūriu. Aukščiausiai stovi 
kroatai. Ir jų kraštas turtina 
gesnis. bet 'jie jaučiasi už
guiti. skriaudžiami, nes visas 
raktines pozicijas yra ūžė 
mę serbai. Nekaip jaučiasi 
ir kitos tautos. Bet Tito iki 
šiol pajėgė jas sudrausti ir 
išlaikyti "vienybę“.

Dabar Tito jau arti 80 m. 
amžiaus. Jam rūpi, kad po 
jo mirties Jugoslavija nesu
skiltų. kad visų pirma neat
kristų Kroatija, todėl jis ir 
lapkričio 23 d., kalbėdamas 
viename komunistų susirin
kime, griežtai pasmerkė 
Kroatijos komunistų ir vy
riausybės vadovus, kurie lei
do išbujoti kroatų tautiniam 
jausmam ir laiku nesutvarkė 
šovinistų, prieš revoliuciją 
nusistačiusių jėgų. Jis ypač 
pabrėžė jau ilgesnį laiką be
sitęsiantį studentų streiką, 
kuriam, Tito nuomone, va
dovauja "klasės priešai, ku
rių pėdos ateina iš užsienio“.

Jis reikalavo, kad komu
nistų partija sustabdytų kro
atų .-eperatistų veikimą ir iš
valytų savo eiles. i

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI tikj, kad mūsų kova bus laimėta.

STEPONAS KAIRYS

a<Ssi- 3,.-'

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

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

Šiame numery yra šie įdomūs straipsniai r

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: Sapnai; 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.
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JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS 

IŠSIUNTINĖTAS

"KELEIVIO“ 1 972 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

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

KELEIVIS

636 E. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

>
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*•***•***#♦****##♦*♦*♦♦♦***♦♦*♦*♦###♦******##*#••***#•#•*#********• 12 knygų už $2ir mokykla šaukia mus ir giasi tokiems jauniems žmo. 
skundžiasi, tai su netikusiais nėms sudaryti gydymosi są 
vaikais draugauja ir, mums lygas. Nežinodama aplinky- 

' nieko nesakiusi, neina į mo> bių, negaliu pasakyti, ką Į 
kyklą kokią dieną, o vakare, teismas nutars Tamstų dūk-' 
parėjusi namo, pasakoja, terš byloje.
kaip viskas mokykloj buvo. I Patarčiau Tamstom su- 
Man jau seniai buvo aišku, prasti, kad Tamstų duktė y-

KAZIMIERAS BARĖNAS

MOTERŲ SKYRIUS j Teises patarimai

Testamentas
(Tęsinys)

Tai'ji ir Sauliuko mirti priėmė su prasiveržusiu klyks
mu, kaip baisų ii- gąsdinanti įvykį, bet be tų graudžių aša
rų. kuriomis palydimi i kapus brangūs mylimieji. O gal ir 
ne taip buvo. Kas po tiek metų gali pajėgti pasverti kiek
vieną seną išgyvenimą, jei ir tada didelis sunkumas slėgė 
ir prislėgė ją, lyg masė. kurią sunku išskaidyti trupiniais. 
Ar ji nesirūpino tuo mažulėliu? Ar neglobojo sergančio, 
nepasitraukdama nė per žingsnį tolyn nuo lopšio? Užki
mo, kas čia jam yra, gal peršalęs, kai užėjo karštos die. 
nos ir staiga vėl atvėso? Iš kur ji žinojo, kad difteritas? 
Tik laidotuvių metu pradėjo aiškėti, kad ta prakeikta liga 
jau sirgo jos mokinės seserys Gaidukaitės, kurios užbė
gusios glamonėjo ir bučiavo Sauliuką ir, matyt, užkrėtė 
ir pačios abi numirė, vargšės mergaitės.

Kai Sauliukas jau nebepajėgė ir praverkti, išsigan 
dusi Veronika sušuko Kostui:

— Daktarai Daktaraic

O kur tu Klevalapiuose surasi daktarą, jei toksai nuo 
amžių čia niekad negyveno? šok į Gulbinus! O kaip tu 
dabar šoksi, dūšia mano, kad traukiniukas jau išterškėjo 
prieš porą valandų? Tai arkliais, tik gerais, kad greičiau, 
greičiau, Kostai, Kosteli, Liepa turi nenuvarytus bėrius, 
greičiau! Liepa rugius piovė lauko pakraštyje, ir kol Kos
tas jį pasiekė tekinas, tai žodžio iš kaito negalėjo pratarti, 
taip jis užduso.

Liepa parbėgo, pakinkė bėrius ir sustojo ties vartais, 
nes Kostas dar ir pats nežinojo, ar ligoniuką vežti, ar dak
tarą. Viduj Veronika jau raudojo:

— Nebėr Sauliuko... Mirė, vargšelis.
O jeigu ta? Sauliukas būtų 1
Jeigu jis būtų...
Kostas tylėjo dėl dalies katei testamente. Prasiveržė 

ir nurims, tai ko čia dabar kalbėsi? Bet Veronika per 
naktį dar kartą persvai’stė visą tą testamento klausimą ir 
rytojaus dieną pradėjo:

— Aš viską paliksiu katei 1 Jeigu tu nori, tai tavo gi
mines įrašysiu. O savo dalį paliksiu katei. Kas man tie 
broliai ir sesuo? Žiūrėk, Valentinas pernai kad parašė 
laišką, tai ir šiandien dar negaliu užmiršti. Duok jam, 
girdi, dar ir dukteriai nailoninius kailinius! Negana, kad 
jo žmonai nusiunčiau pasišvaistyti. Aš pati savo gyvenime 
neturėjau jokių kailinių ir dabar neturiu. Aš taupiau ii 
jam ir kitiems siunčiau, Kaip žmogus. Aš būčiau kur kas 
daugiau sutaupiusi, jei nebūtume prasidėję su tais siunti 
niais... Kas gi man. pavyzdžiui, tas Valentinas ar jo dūk 
tė? Laiško žmoniško neparašo! O katė bent apie kojas 
pasišlaisto. Ji supranta mane.

Ir Veronika pasišaukė ir pradėjo glostyti katę.
— Kaip gi tu paliksi katei? — atsiliepė ligi tol tylėjęs 

Kostas. ; | j
— 0 kodėl aš negaliu palikti? Laikraščiuose nekartą 

mačiau... ’ ,i
— Gėda palikti katei. Žmonės juoksis iš tokio kvai. 

lumo ir po mūsų mirties.
— Tegu juokiasi.
Ji iš tiesų ir toliau vis dar tebegalvojo apie katę, be4 

testamentan jos neįrašė. Tegu būna broliams ir seserims 
tegu būna! 6 tą nuo giminių likusią sumą. ji irgi suradę 
kam paskirti.

— Šeiniui! — švystelėjo jai mintis.
Tegu būna Seimui, Kostas be ginčo sutiko. O tas Šei 

mus— kaimynas airiukas. sekančios durys nuo šventarių 
Dar jo nebuvo, kai šventinai čia apsigyveno. O kai jis gi 
mė, tai savo riksmu naktimis net prabudindavo Veroniką 
Nesiliaujantis vaiko verksmas iš pradžių išmesdavo Vero 
niką iš lovos — ji pašokdavo pasižiūrėti, ar langai uždari 
nėti. kad tas knerkimas toks aiškus. Pasirodo, ne langa' 
kalti. O gal ir langai, nes Šventarių miegamąjį nuo to ber
niuko šeimaus lovelės skiria juk tik du stiklai ir nedidelis 
nuotolis, tai ir eina garsas kiaurai ir prabudina Veroniką 
Matyt, tas ir vaikas stipraus sudėjimo, nes pažiūrėk tikta' 
i jo tėvą — vyras kaip mūras, ir motina stora kaip įulys 
Tai ir vaikas turi iš ko išlėkti. Matydama, kad nieko kita 
vistiek r/ bus, Veronika aprimo. Dėl to ir prabudusi ji 
lengviau užmigdavo. Rėk, rėk. varliau, galvodavo ji sau 
vien. Rėk, išsirėk, gal užaugusiam bus geriau. Toks karto
jimas minties, kad reikia rėkti, kartais veikdavo Veroni
ką. lyg koks l aminamasis vaistas. Čia dar ji, rodos, girdi 
— uve. uve. uve. o rytą laikrodis ją prabudina iš kieto 
miego. Vadinasi, ji nesulaukė verksmo pabaigos ir už. 
migo.

Su šeinaus motina Veroniką suvedė susitikimas prie 
vartelių. Tada motina sustabdė Veroniką ir atsiprašė už 
savo sūnaus naktinius riksmus. Bet jos abi nusprendė, kad

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa-
kvti į ketaiūta sluMtjtagg Uumbim i jog ejgeSyS prįe g-ero ra reikalinga pagalbos, ir a- 
reikabu. Tta klausimai turi būti bendro neprįVes. Kai pasakydavau titinkamai su ja elgtis. Iš 
informacini* pobūdžio. Klausimus ir , tėvui, jis visuomet ją teisin.J Tamstos laiško sprendžiu, 

davo ir sakydavo: kai pa j kad ji yra turėjusi šiokių to-> 
augs, įgys proto. Taip mes kių problemų nuo pat jaunų

sakymu* **aundmeūne lis 
Lai&ke reikia paūmėti, kad 
skaitytojas.
Klausimui* praūnme atarti 
adreau:

ur. n. sveikauaka*. Attorney a* taw. 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Ma**. 0213į

Klausimas

skyriuj*
te Katame

to būdo ir leidžia vaikus

tikėjomės, bet išėjo visai ki
taip.

Baigusi high school, duk
tė atsisakė toliau mokytis. 
Mes visaip ją kalbinome, 
viską siūlėme. Viskas veltui: 
nebelankysianti mokyklos, 
ir gana. Susirado darbo 
krautuvėje, kaip pardavėja.

Po kelių mėnesių mus 
kaip perkūnas trenkė, pa
reiškusi, kad nebenorinti na*

1 auklėti pagal mano nusista- 
Esu antros kartos lietuvė, tymus.

bet skaitau lietuviškus laik- Turim du sūnus ir dvi. . -oi
raščius ir aukoju lietuvis-* dukteris. Rodos, visi vieno-! mie gyvenb- Sako, su drau 
kiems reikalams. Aš pati dai auklėjami ir tų pačių tė-; &e apsigyvensianti
esu ištekėjusi už nelietuvio, vų vaikai. Trys vaikai kaip 
bet mes gerai sugyvenam, auksiniai, klauso, gerai mo- 
lankom lietuviškus parengi, kosi. Viena mergaitė iš pat 
mus, lietuvišką bažnyčią, ir jaunų dienų mums kėlė rū- 
panašiai. Mano vyras yra lė pėsčio: tai prastai mokosi.

Mykolas Vaitkus

KALĖDOS

Tykiai sklendžia sapno mostais, 
ilgesio svajom ratuotos, 
gilios dienos sniego skruostais 
švęsti tyro džiaugsmo puotos.

Ir nugirdus tylų gandą 
iš didingos tolybės, 
ilgesingai siela skrenda, 
kur dangus viltim sužibęs...

(Iš M. Vaitkaus eilėraščių knygos „šerkšno sidabras“, 
kurią už $1.50 galite gauti Keleivio administracijoj).

PRIE KŪČIŲ STALO

Tu neverk, motule, kad prie Kūčių stalo 
Viena kėdė šiemet jau stovės tuščia,
Kad nelauš iš rankos tau baltos plotkelės 
TAS, kurs pernai laužė su tavim slapčia.

Mano vieton šiemet padėk eglės šaką 
Lietuvos eglyno, kuris globė mus,
C) prie jo uždeki Kūčių stalo žvakę,
Ir sūnaus artumas atgaivins namus.

Kai prie Kūčių stalo maldos žodžiai liesis 
Ir vaikus minėsi sielvarte, tyliai,
Mane atsiminus, ašara riedės tau,
Skausmo kalavijai smigs širdin giliai.

Bet neverk, motule, mano sengalvėle,
Laisvė ir tėvynė įkvėpė taip mus.
Daug sūnų ir dukrų Kūčių paplotėlio 
Jau nelaužys niekad motinų namuos.

Neliūdėk, motule, mes tėvų šalelei 
Laisvės ryto aušrą skelbiam ir iš čia.
Tik uždeki žvakę tu prie Kūčių stalo,
Kad vieta manoji nebebūt tuščia.

(Tai Sibire sukurtas tremtinio eilėraštis. paimtas iš 
leidinio „Rūda ir rauda“.)

miesto
centre dviejų kambarių bu
tuke. Mes ją prašėm, mal- 
davom, grasinom jai ir ver
kėm. Niekas nepadėjo. Be 
to. atsisakė mums pasakyti, 
kur tas butas yra. Kai ji su
sidėjo savo daiktus, maniau, 
kad mane ištiks širdies smū
gis. Vyras vaikščiojo, kaip 
žemę pardavęs. Naktį abu

dienų. Pasitarkit su savo ad. 
vokatu. Jeigu jam pasiseks 
„apginti“ Tamstų dukterį 
su sąlyga, kad ji bus gydo 
ma, tai būtų geriausia išei
tis. Nežinau jos stovio. Jeigu 
ji gali dirbti, jai. tur būt, bū
tų geriausia dirbti ir tuo pa
čiu laiku gydytis.

Jai yra reikalinga pagal
ba: profesinė, dvasinė ir 
moralinė. Tamstos negalite! 
atsižadėti savo vaiko ir jai j 
nesuteikti pagalbos, kai ji 
yra taip labai jos reikalinga.

Patariu turėti daugiau pa
sitikėjimo savo advokatu. 
Jei jis, Tamstų nuomone, 
domisi tik pinigais, — tai 
pasiimkite tokį advokatą.’ 
kuriuo jūs pilnai pasitikėsi
te. Kitaip ir jo ir Tamstų pa 
stangos nebus suderintos. 

Pasitarkit su savo vietine
vadinama Mental Health i-įverkėm. Duktė užsispyrusi . . ...

mūsų nesigailėjo. Taip ir iš- įtaiga. -Jie turi patyrimo šio 
ėjo. Iš pradžių dar paskam-!Je sr^yJe; ir JU sočiai wor- 
bindavo mums telefonu, sek- ^ers visuomet pasiruošę 

! madieniais kartais ateidavo Pa£elbeti žmonėms, kurie 
• pietų pavalgyti, bet tai vis ^un tokias pioblem. 
rečiau ir rečiau pasitaikyda
vo.

Praėjo virš mėnesio laiko,
kaip jos nebėra ir nebėra, tęvai ir turite moraliniu pa- 
Susirupinom, sakom, gal su- reigų savo dukters atžvilgiu 
sirgo, nežinom, kur jos ieš- neį tuo atveju, jei neturite 
koti. nes nežinom, kur gyve- teisiniu pareigų, 
na. Nusiuntėm jos seserį į tą1
krautuvę, kurioje ji dirbo.*
Mergaitė pareina namo ir 
sako, kad krautuvėj jai pa-
sakę kad jos sesuo pas juos' pasiimtum ad-
nebedirbanti virs menesio , , - , , , , , ,, ., xT u -- • i j ’ vokatą ir patrauktum duktė,laiko. Nebezinojom, ka da- ... 1 , -,. m • - n teisman, — neturiu abejo-ryti. Teiravomes policijoj.4 i • j , • ■ -i i nes, kad teismas priverstuSako. ne iu darbas jos ieško- , , , . •• x,. T . L. dukterį grąžinti pasiimtusti. Jei nėra nusikaltimo pa- - . * %dariusi, ji alinti gyveni,

j kur. tik ,no"’ nes {‘J3” ne būtu Tamstai nėmalom. by- 
mažamete. Taip praėjo die- , , . ._ linetis su dukterim—našle.nos ir savaites, o ji. musų T • m a-r................. -j , i • • j • -i - ! Jei Tamstai tie pinigai ne-dukte, kaip i vandeni ikri-i , . ., ,.1 . ? ,, . ’ 1 - t - ,* ra būtinai reikalingi, kol esi
r imi i • 7gyvas, tada patariu tučtuo- 

Prieš savaitę mums skam- į jau sudaryti kitą testamen- 
1 " ‘ tą. paliekant viską sūnui, o 

dukteriai — nieko. Jeigu 
Tamsta mirsi be jokio testa
mento, — duktė, kuri jau at. 
siėmė savo dalį, gaus ir pa 
liekamo turto pusę, atseit,

problemas, kaip 
Tamstų. Negalima numoti 
ranka ir sakyti, kad „mes 
jos negalim suvaldyti, tegu 
kiti bando“. Tamstos esate

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

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

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

Materialistiškas istorijos 

supratimas. 80 psl., kaina 
20-centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

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

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

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

Tavo kelias i socializmą, - 
(Leono Bliumo), 35 psl., 
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
duodamos už $2.

Čia nieko nepakeisi. Toks jo amžius, kad nepaprašysi nu- 
.ilti ir neišbudinti kaimynų.

Nuo tos atsiprašymo dienos, jei Veronika sutikdavo 
motinos vežamą gatvėje, tai jau ir prakalbindavo rėksnį 
Seimų, o Kostui kalbėjo apie jį:

— Tikras murzius!
Jis ir buvo murzius. Bet Veronikai jis atrodė toks jau 

būdingas tais savo rausvais plaukais, toks retas ir lengvai 
šskiriamas iš kitų. O kai jis ūgtelėjo ir, aišku, motinos 
siunčiamas, atnešė jai vieną rudenį didžiulį jurgino žiedą. 
Veronikos širdis pasileido į visus kraštus. Ji ir pati turėjo 
jurginų, bet kalbėjo apie Šeimų ir tą jo dovaną tuomet iš 
eilės kelias dienas ir neužmiršo ano atsitikimė'iki Šibl’ei. 
Mažiukas, dar jo žingsnis retiesus, o atnešė žiedą sulig 
savo paties galva didumo! Nuo to laiko Veronika įprato 
apsipirkdama būtinai paimti ir šokolado plytą Šeimui, kad

Keleivio skaitytojui 

Marylande Ar skaitytos?
Juodojo pasaulio sukili

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

Chicagos Istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 

to. gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

j bina policija, sako, ateikit 
j ten ir ten su mumis pasikab 
i bėti. Nuėjom. Jie mums aiš.
* kiną, kad mūsų duktė buvo 
sugauta su kitais vartojant 
„hard drugs“ — narkotikus.
Sako. turit jai pasamdyti ! gavo brolio dalies pusę. 
advokatą, kad ją gintų. Mes J Tas „neva 2-nd mortga- 
paėmėm advokatą. Jis ap
siima ją ginti, kad jos neuž
darytų kalėjiman.

Rašom Tamstai, nes ži
nom, kad mums geriau pa
tarsi. negu kitatautis advo
katas. Kas jam rūpi, jis tik 
pinigo nori.

Ar Tamsta kartais nema
nai, kad geriau būtų, jeigu 
mergaitę uždarytų kalėji
man. kad bent kartą ją iš
mokytu. kaip elgtis? Tokia 
neklaužada, ką mes su ja 
darysim, jei teismas ją pa
kistu? Kad ji mūsų būtų pa
klausiusi iš pradžios, nebūtų 
atsitikę taip. kaip atsitiko.

Ką Tamsta patartumei 
mum daryti?

Nelaimingi tėvai 

Illinois valstija.

Atsakymas

Pirmiausia Tamstom pa
ko. o!

.ge apie kurį Tamsta rašai 
savo laiške, absoliučiai nie
ko nereiškia. Dukteriai par
davus namus, — Tamsta 
nieko negautum. Iš kitos pu
sės. jei Tamsta paduotum 
dukterį teisman, gautum 
•eismo sprendimą savo nau
dai, Tamstos advokatas ga 
lėtų uždėti areštą (attaeh- 
ment) ant dukters namu. 
kol ji dar nėra jų pardavusi.

JAI PADĖJO VYNAS

Italė Maria Rosa Audino. 
103 metų amžiaus, paklaus
ta apie jos ilgo amžiaus pa
slaptį. atsakė, kad jai tiek 
:lgai išgyventi padėjo Ka-
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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 psl., kai
na ..................................  $5

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas. 

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ
Tai rašytojos Petronėlės 

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

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

Nartlžio pulkas, Balės
labrfjos (Italijos pietuose)* Vaivorykštės, kaina $2. 
vynas, kurį ji labai mėgsta. | Versmės ir verpetai, aki- 

į mirkti// afcraipsniu rinkinys 
UŽ ARĄ $5,000 | praeities ir artimų dienų ak

tualiais klausimais,
Bronys Raila, 351 psl.. kai-

Atstovų ramu komitetas! u“1,a‘s Parasė
pakeltipritarė pasiūlymui 

bausmę už plikojo ir auksi
nio aro nušovimą ar sužavi

na $5.00.
BALADĖS, šitoj labaivisada turėtų atsargos. Kai pamatys, tai pašauks ir ati- tarčiau gailėtis savo vail

duos. Tasai Seimus pradėjo jai ir gėlių vis dažniau atnešti, • tik paskui savęs. Jei duktė mą nuo $500 ir 6 mėnesių’’gražiai išleistoj, gausiai i- 
būtų teismo nuteista kalėti, kalėti iki $5,000 ir vienerių Muštruotoj knygoj yra sep-
toks dalykas jai būtų tikra metų kalėjimo. j tynios Maironio baladės. Tai
nelaimė visokeriopais atžvil- Mat, tų rūšių arai JAV-se’ knyga. labai tinkama dova-
giais. Paprastai teismai sten-’ baigia išnykti. » noms. Kaina.$6.00

bet anas gelsvai rausvas jurginas švietė pro visus metus ir 
pro kitas gėles, lyg kokia širdį šildanti saulutė.

(Bus daugiau)
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Vietines žinios
DAR VIENAS BALFO 

PRAŠYMAS

2 ' * i * * i«•*»»#»»»#»»»»»»»»»»»»»»»■»»»» »«<«« ki iK^cioniMia

Jau čia pat didžiosios 
šventės — Ka.ėdos. Visas 

pasaulis jų

Laiminga sukaktis

Gruodžio 15 d. Steponas 
Kiliulis minėjo savo 65 ji 
gimtadienį. Jis i JA\ -be
atvyko 1949 m. gegužės 11 
d. ir Bosime p&s.,

Kalėdų švenčių proga

SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO

460 Mest Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

telefonas 268.2500

prezidentas ALFRED ARCHIBALD

sveikina visus savo tarnautojus ir klientus.

BALTIC REALI Y — BALTIC INSURANCE 
AGENCY

397 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127, tel. A N 8-6030

savininkas VYTAUTAS STELMOKAS

linki maloniu Kalėdų švenčių ir linksmų Naujųjų Metų 
visiems savo klientams.

Kalėdų švenčių proga sveikina savo pirkėjus

THE JAMES ELLIS CO 

FURNITURE

ELLIS BUILDING 
Telefonai 268-0315 ir 268-0316 

405 Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127

švenčių proga sveikina savo pirkėjus

CAREY FURNITURE

416 West Broadvvay — So. Boston, Mass. 02127 

Telefonai 268-1540 ir 268-4701

EDMUNDAS KETVIRTIS

brangenybių krautuvės "KETVIRTIS & CO,

397 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127, tel. AN 8-4649

savininkas ir jo tėvas PETRAS KETVIRTIS, 

gyvenantis Floridoj, Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveiki

na visus savo pirkėjus ir pažįstam us.

Malonių Kalėdų švenčių visiems!
Tegul Naujieji Metai atneša Jums ramybę ir džiaugsmą!

M & OIL C O., Ine.

641 E. Bradway,
So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-4662

FLOOD SQUARE HARDWARE CO

savininkas N. J. ALEKNA,
626 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127,

tel. 268-4148
sveikina visus savo pirkėjus Kalėdų proga ir linki laimingų 
Naujųjų 1972 Metų.

Kalėdų švenčių proga

BAY VIEW TELEVISION CO

540 E. 8th St., So. Boston, Mass. 02127, 
tel. AN 8-9168, 

sveikina visus savo klientus.

Kalėdų švenčių proga sveikina

PERKINS Sq. SUPPLY CO

480 Broadvvay. So. Boston. Mass. 02127, 
telefonas 268-4646.

laukia ir \ pati. gai joms ruo- — ----v . -• - --- -šiasi. .\Ja‘sič iam i, mes,' "P '*> *" >»
i lietuviai, iles mėgstame jas ;all>.“' &
• • • mosios dienos nebuvo leng-gana prabangiai ats'esti. , , ,. ... . ,1 . - 7 - - vos: teko dirbti visokiusAnt musu stalo pūpso? za- , . , , , ,,„ ... , t • o. ‘ ■ su n kius dai bus, kad galėtusvs ir kimšti kalakutai. Sta- .. ...... ^ *išmaitinti seimą.

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

lūs slėgs sultingi kumpiai.
Akį vilios ir širdį glostys į< Steponas ir Sofija Kiliu 
\anu> kitokį. >kane>iai. Ant j— aUgjno (ju sūnus: Česlo- 

| stalų stovo ir vlena kita . pomą jje šiandien jau 
bonka sxane>iam pavi.gyti. a^u išmokslinti, patys turi

Visa tai nieko ologa, jei-1 savo šeimas ir savo vaikus 
gu mes žvilgterėsim ir ana-j auj.]gja lietuviškoj dvasioj, 
pus stalo ir nuoširdžia1' pa-į
galvosim apie tūkstančius j Česlovas ir jo žmona yra 
tautiečių, kurie kalėdinio! įžymūs skautų veikėjai.

j džiaugsmo neturi. Jų pašto-f ‘Steponas Kiliulis yra uo- 
i gėse viešpatauja baisus j lūs lietuviškų renginių lan- 
J skurdas, siautėja ligos ir ki- Rytojas ir dosnus visiems 
| tokios nelaimės. Gal nevie- ’ svarbiems lietuvikiems rei 
i noj šeimoj per tas šventes į kalams.
j nebus ant stalo bulvės ir už--
1 tektinai duonos. Taigi, Kiliulių šeima yra

Nekartą spaudoje skaito- lietuviško darbštumo, atspa- 
me šiurpulingus aprašymus.' rūmo ir nepalankiausiose iš- 
Ar bereikia tragiskesnio N.! eivijos sąlygose ištvermės 

į N. šeimos likūno, kurį Balfo 'gyvas pavyzdys. Turėdama 
! pirmininkas kun. Y. Martin-' šias dorybes, ji pati savo jė- 
1 kus aprašė gruodžio 7 d. KeJ gomis prasimušė į šviesą ir 
leivio nr. 47! j gerovę, kurios dažnai liepa-

Balfo šį rudenį skelbtasis; sielJa čia « ir užaugę bei; 
vajus neouvo sėkmingas. Iš niekad karo nelaimių neper- 
Keleivyje paskelbtų atiko g>xen§ piliečiai.
toju sąrašu matome, kad tik' . x. . , , .
mik, tVmt.L/.o, aaiie 0,1 Artimam bendradarbiui maža tautiečiu nan> sav o au-1 . ..... ... ....Steponui Kiliuliui linkiu

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savybės:
i’roduktingumas

Grožis
Ekonomija

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

10 metų garantija.

Paskutinė modernaus alvva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

470 Adams Street, Quincv, Mass. 02169 
\Iyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

NAUJA PLOKŠTELĖ 
VAIKAMS

t Prieš Kalėdas rinkoje pa.

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

’FUFl CHIEF
Oil Heating Eųuipment1 r

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

<-.ort
žliT

ka atidavė. Tad dar kartą . , . . . ... , . . -
kreipiamės visu Sibile. Lie- sVlauk't.1 ,lal' įaug sirodė nauja plokštelė, skir-
tuvoje. Lenkijoje ir kitur gi'ntad.enių Buk tvirtas n , ta
vargstančių brolių vai.du,! ^aus, koks buvankt šiolei. gEK .
prašydami nepamiršti ir jų. A. Andriulionis je pasakoja ir dainuoja akt.1
Sumažinkime vienu svaru Laima Rastenytė, muziką
kumpį ar kalakutą, vienui PADĖKA parašė ir dirigavo komp.j
pusbonkiu pavilgos ir tą SU- Darius Lapinskas, įgrojo —
mele pasiųskime Balfui. To- Lietuvių Veteranų Sąjun- Stuttgarto simfoninis orkest-' 
kiu būdu mūsų kišenė nepa- gos ”Ramovės“ Bostono sky=> ras-
lengvės, o bus parodyta di-! rius lapkričio 21 d. surengei' Tu?.jn.v.ie — Vytės Nemu- 
delė broliškos meilės pa- Lietuvos kariuomenės atkū-‘Rėlio 'Meškiukas Iiudnosiu- 
slauga. rimo 53 metų sukakties mi- kas“, liaudies pasakos ”Ka-

vaikams. Ji pavadintai 
K PASAKA... Plokštelė-;

ralaitė ir oželis“ ir ”I)evyn_ 
brolė“ ir Stasės Yanagaitės- 
Petersonierės ”Laumė Dau-

Iš anksto dėkojame tiems, nėjimą ir Simo Kudirkos 
kurie į šį mūsų prašymą at tragedijos prisiminimą. Prie 
silieps. to renginio pasisekimo prisi-

Aukas prašome įteikti Pr. dėjo labai daug tautiečių sa į ™e"- _
Mučinskui. A. Andriulioniui. vo atsilankymu, devanbmisi ai 
J. Valiukoniui arba Keleivio! ir darbu. { na vaikams.
administracijai. į I Sal,maD *autl

Kiekvieno geradario pa-l Pa? I apim.v-> So. Bosfone, 
: varde atsiminti mums labai; 169 Bovven .Street. Telefo- 
! sunku, todėl, jų atskirai ne-; nas 268-3006.
■ išskaičiuodami. reiškiame '_____________________ _

J nuoširdžiausią padėką vi- TINKA DOVANOTI 
kurie šiuo ar

puiki kalėdinė dova-

Balfo sk. valdyba 

Atsiuntė auką

B. Sviklienė, siuntinių p
staigos ”Cosmos Parcels Ėx- biems> xurie ij1?0 .ai ^u.° 
press“ Worcesteryje vedėja. r9urns Dėkojame n EWAKENING LITHUA-
atsiuntė auka vieton kalėdi-'°.ems- kurk bandė mus ne-INIA, 187 psi.. kaina $3.00.

užtarnautai pakritikuoti. į Knygą parašė Jokūbas J. 
Ta pačia proga linkime i Stukas. Ji tinka skaitantiem

„ . , . i visiems ramiu Kalėdų ir lai-! angliškai ir norintiem susi-Paragmk savo pažįstamus: . ‘ , I t • .
išsirašyti Keleivį Jo kaina min§M 1972 metų. -pažinti su Lietuvos praeiti
metams $7.00. Ramovėnų skyriaus valdyba! 11 ^buitimi.

niu sveikinimu.

e###*####**##*##*#**##*###*#*#*#*#***********#*#********************** RADIJO PROCRAM*

Dviejų savaičių 
Ekskursijos j Lietuvą 

1972 metais
Vyksta: BIRŽELIO 8, LIEPOS 13, RUGPIŪČIO 17 

ir GRUODŽIO 21.

• Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.

• Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, galės ap
lankyti kitus jų pasirinktus Europos miestus.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas-NESIVĖLUOKITE!

Seniausia Lietuvių Radijc 
j Programa Naujo j A ngli jo. 
jis stoties WLYN, 1360 ki 

’ociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausi!, 
asaulinių žinių santrauka 

r komentarai, muzika, dai
įos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis I 
• Baltic Florists geliu ir dova 
'nų krautuvę, 502 E. Broad 
' way, So. Bostone. Telefo
nas A N 8-0489. Ten gaun» 
mas ir Keleivis.

- >LSmulkesnių žinių ir registracijo6 reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
r N’ENVSIMINKIIE!

Turlme Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 Slme 
f sienin is).

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

D. Poška

o AVAITRAšTI S

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
”NFoRIKLAUS0MA 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. Quebec, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA-

390 West Broadway

South Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

Galima pagelbėti sergantiems į 
reumatu, rankų ar kojų skaus-; 
mais. nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. I’žtikrinam pa-' 
sėkmes, arba grąžiname pinigus.

Siųskite 83. gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PROOPCTS
North Sta., PO. Bos 9112 

Nebark, N J. 07105

-jau 80 met | tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimas 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 
apdraodn nuo $100.00 iki $10.000.0C.

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

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

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

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

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

■cit
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Vietines žinios
N. METŲ SUTIKIMAS Stelmokas sveikina f Lietuviai laimėjo

Kalėdų ir N. Metų švenčių Amerikiečio Bobby Fi-!

,, . , „ i ! scherio laimėjimai yra gero-Vytautas Stelmokas, Bab ... ,la^d;neJ,4v iaonimn

M1*##***********#**##*********

KVIEČIAME KARTU 

SUTIKTI N. METUS

So. Bostono Lietuviu

Naujas Altos skyriaus 

prezidiumas

Amerikos Lietuvių TaryJ
liečiu d-jos valdyba rengia! bos skyriaus gruodžio 13 d. Į vai. vakaro.
Naujųjų Metų sutikimą tre- Įvykusiame susirinkime bu 
čiojo aukšto salėje. Šeimi 1 vo sudarytas šitoks prezi 
ninkių paruošta gardi vaka- diumas: pirm. Aleksandras ti iki gruodžio 24 d. pa> J., 
rienė prasidės 9 vai. vakaro, j Čaplikas, vicepirm. Stasys i ILtči, tel. 288-9055 ai ha pas. 
Bus Įvairių gėrimų. Gros ge- Lūšys. sekr. Juozas Kentelis,! A. Griauzdę, tel. 269-0365. j 
ras orkestras, kuriam vado- ižd. Povilas Brazaitis, 
vauja Joanne Marshal.

į Amerikos Lietuvių Tauti-,
I nes S-gos Bostono skyrius 
ruošia ; .. *Jw,'Ju*s z'ai kai pažadinę JAV jaunimą.

I Naujųjų Metų sutikimų i ll.c bl;a ty a"'1. In»uiance sa yjokyk)ose vvksta šachmatų 
savuose namuose, 484E 4th 'a.-žybos. iriose dalyvauja
St., So Bostone. na.sa'° klle"JU,: • ’v ^bai daug moksleivių. Pvz.,

Jo programoje — solistą. ■lia.z;sEareus. Kal.cdų. Boston Latin School šach-
Benedikta. Povilavičiu, ir ?«*“«, matų turnyre dalyvavo 97
komp. Julius Gaidelis. ! 1“,1't,e.1,W Sk,na Keklv,u! mokiniai. Malonu pranešti, 

Pradžia gruodžio 31 d. I remti $lo.

Malonių Kalėdų Švenčių

ir

laimingų 1972 jų metų

TRANS - ATLANTIC TRAVEL SERVICE ir

GLOBĖ PARCEL SERVICE klientams linki

bu ! Norintieji sutikime daly’ 
• ’ vauti prašome užsiregistruo.

Lietuvos nepriklausomy-
Kiekvienas dalyvis moka įbes atstatymo paskelbimo 54

Liuciją Baranauskienę 

ištiko nelaimė

mokiniai. Malonu
! kad rungtynes laimėjo du 
lietuviai: Toma$ Girnius,

! sūnus Antano Girnaus iš W.
Roxbury, ir Richardas Straz
das. 16 m., abu surinkę po 

Dorchesterio Lietuvių Pik 7 j tš.
klubo susirinkimas buvo Tomas Girnius yra vienas Į
gruodžio 18 d. A. Čapliko1 stropiausiu Kazio Merkio1 l********************************************************************tl 
namuose. Į ji atvyko apie jaunųjų šachmatininkų, ku’

Buvo susirinkęs 

Dorchesterio klubas

Aldona ir Jonas Adomoniai
ir

Albina Rudžiūnienė

tik $7.50.
Kviečiame narius su šei

momis ir bičiuliais tuoj užsi
sakyti vietas.

Bilietų galima gauti drau-' 
gįjos bare ir iš visų valdybos'

30 narių. Klubas susirenka1 jįe ketvirtadienio vakarais 
per metus 4 kartus. Prieš lanko jo šachmatų pratybas 

„ ~ _..... Keleivio skaitytojų Liuci- S°' LPD klU**
’iliečiu d-ios salei ! J'« Baranauskienę, gyv 

- J I čia So. Bostone, ištiko

šv. kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikinu savo

n&rių.
Jei kam reikia

metu sukakti nutarta minė-*■ * I
ti vasario 20 d. S'o. Bostono 
Lietuviu I

Mirė O. Adomavičienės i

motina

draugus ir bičiulius, linkėdama geriausios sėkmės.

zenan,
dide

mą tam ar kitam kandida
tui. Dažniausiai jo remia

\ . . mieji laimi, bet šiemet jua^le nelaime: ji laiptais nuvir- jaj-0
. to nuo trečiojo aukšto ir 
l sunkiai susižalojo. Dabar

GINTARAS Sveikinimo kortelių vietoje skiriu auką Balfui.

Valerija1 PimonovienėParduodami gintariniai 
Į klubą Įstojo nauja narė žiedai, karoliai, sagtys, aus- 

Olga Pauliak. . . . karai ir paveikslai.
_ . ii • • • i * Dana Springhetti, Abing-
kune. daly\hii \isados yia ton> Mass. 02351. Telefonas 

i pavaišinami. Tokios vaišes 5S3-9168.

teks ilgą laiką gulėti lovoje.
; Linkime ‘jai greičiau pa’

informacijų, tai skambinkite! P? Adomavičienė gavo iš. sveikti, 
fin. sekr. A, Druzdžiui tel.! ^letin os žinią, kad gruodžio !
268 1674 arba direktoriui A.: 8 d; Radviliškyje mirė jos Aukos Vasario Šešioliktosios nnliV •

motina Terese Bunienė, 721 gimnazijai Dabaitmc valdyba palik- — -
m. amžiaus, dvyliką metų! v. , • J kitiems metams: pirm. j Turime nedidelį kiekį lie-

Vietoj kalėdinių sveikini- A. Namaksis, vicepirm. J. tuviškų kalėdinių atviručių,!

daugiau So. Bostone gyvenanti O-

Andriulioniui tel. 268-5503. į 
Kas Į ŠĮ renginį atsilaml

kys, bus viskuo patenkintas, i iskontejusi Sibiro tremtyje 
Sutikime 1972 metus visi! Jos dūki

kartu! ! timiesiems
Valdyba I užuojautą.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury St

YVORCESTLR, MASS.

Tei. SVV 82868

yra vienintele oficiali jsttu- 
ga VVorcestery, kuri siaučia 
siuntinius uesiog iš Vvortes
terio j Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

buvo ir šiame susirinkime. (49)

, „ . . v ’ j Vasario 16 gimnazijai j Stonis, sekr. adv. A. Young, išleistų Lietuvių Skautų Są-i
:-jai ii kitiems ai-i aukojo dr. G. Stapulionienė' fin. sekr. B. Kapočienė, ižd. jungos, 
s reiškiame gilią, $15. o S. G riežė- Jurgele vi-; P. Žukas. Direktoriai yra 5.; 16 atviručiu su vokais kai-'

, Tekit ona?: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovar 
Dr. J. Pasakoriui

i
ĮPĖDINIS 

OE TOMETRiSTAS
į> Valandos: f
<nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak į 
2 Trečiadieniais nepriimama ( 

447 BBO A D WA Y
• South Boston, Mass

i***#*********#**?##*######*#****#

Ketvirtis Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
I taisomo laikrodžiu*

žiedu*, papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
soeoososoooooeoososoooocoscoooosoososraoooooooosS

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpilaome gydytojų ra 

cept.ua ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v^ išskyros šventadienius Ir seksą.

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

□aKrosnies^aptarnavimas
□ Automatinis 4piJimas
□ Patogios mokėjimo-sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268 - 4662

čius — $10.
atviručių 

nuoja 2 d oi.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisyme, remon
to ir projektąvimo darbus ie lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Šaukite visados iki 9 va
landų vatam.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd i

(RUDOKIUTĖ) 
OPTOM ETRISTt

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BROADVVAY

SOUTH BOSTON, MASS-
*+#******#«*#*#*+*#**+*#**+<*+#+*#

r*#**##*###*#**#***#**######**#####**###*###*######*#*#*######**###*##*
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AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvaro įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5.

Plokštelę neseniai išleido “Lietuvių Dienos“.

k*****##*##
A.J.NAMAKSY |

Real Estą te & Insurance <’ 
321 Country Club Rd. ;•

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

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Pastų nernAmctame.

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 ArthurSt., Brockton. Mass. 02402. Tel. 586-7209

South Boston Savings
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

HL9

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

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
virš 210,000,000

Dažau ir Taisau į
► Namus iš lauko ir viduje. 5 

Lipdau popierius ir taisau i
’ viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin HilI Avė. 
Dorchester, Mana.
Tel. CO 5-5854

Flood Square
Hardware C o.

Sanninka* 5. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Mocre Dažai 
Popiero* Sienoms

Stiklas Langams 
Viackl* reikmenys narnami 

Reikmenys piumbariaraa 
Viaokie ealežiea daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

Taipogi tarpininkaujame 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 
įVAlKlAUSlAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

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

j Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

i IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai juma 
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 ParcelService, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

J*odarogifts Ine. skyrių 
į į Bostone

Darbo vai«.<uos: Kasdien
šeštadieniais

h; 390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

r

cept.ua



