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: Atlikime savo pareigą į Nauja sandariečių valdyba Sugrįžo iš Lietuvos I
I 1 •Jau esate gavę ar tuojau! Sandaros 7 kuopos ^uo
gausite LB Bostono apylin-* džio 19 d. susirinkime buvo 
kės valdybos laiškeli — pra-j išrinkta šitokia 1972 m. val
gymą sumokėti tautinio so-; dyba: pirm. Povilas Žirolis, 
lidarumo mokestį. Yra pri-, vicepirm. Antanas Martinas, i 
dėtas ir adresuotas vokas, i sekr. Bronius Bajerčius, fin.! 
Jį gavusiam lieka parašyti j sekr. Juozas Lekys. ižd. An- 
savo vardą, pavardę ir ad- tanas Andriulionis ir iždo 
resą, įdėti priklausomą mo- !gl°k. Alfonsas Baika ir Ona

Ateinanti šeštadieni, sau-l 7**'^ “ j * “‘T 7ij"*’i kestj jr voką įmesti į pašto! Lanienė. i
15 d., bus pirmasis šių ku.r,oms . vadovau.ja A1į°na; dėžutę. j Nutarta paaukoti $50;

metų Kultūrinis subatvakaV<,,°”°n,ene',“ !- “i , „ ,, . . ! žandarai, S2o Keleiviui ir,
ris. J ji atvyks rašytojas Liu ; K“'T T““ -ald,ybi! “"""i ?2/ Ąmel,kos '""'/Z Ta

kitoje Broadwayaus puseje. mesti jos laiškelio į atmatų, rybai Lietuvos nepriklauso-*.
das Dovydėnas ir pradėsi Dabar ju adresas yra: 393 dėžę. Visi atlikime savo pa i mybės paskelbimo sukakties!
programą, pavadintą Pasi-j W. Broadvvay, So. Boston, reigą — sumokėkime pri-*! proga.

Vietines žinios
Rašytojas L. Dovydėnas 

kultūriniame subatvakary

S1O

kalbėjimas po gerų pietų“.

Liudas Dovydėnas, be sa
vo dailiosios literatūros dar
bų, pastaruoju metu yra čia
išgarsėjęs politinių atsimi
nimų knyga ”Mes valdysim 
pasaulį“, kuri yra sukėlusi!

Išsikėlė į kitą vietą

Trans Atlantic Travel Ser
vice ir Globė Parcel Service,

Mass. 02127. Telefonas pa 
siliko tas pats: 268-8764.

klausomą mokestį. Be lėšų Kadangi Kuopa savo na-
ne viena organizacija ne-™.0 ,tai Rinkimai

gali veikti, o sumokėti šei-! burla kiekvieno menesio tre. 
mai $3, vienam asmeniui $2, i «>«,sekma'!!enJ.Soį Bostono! 

Amerikos Lietuvių Tary- pensininkui $1 nėra sunku. k>e Idheciu dr-jos pa-
bos skyriaus susirinkimas ( Bostono lietuvių yra šim- Sekantis susirinkimas bus
bus h penxtadieių, sausio 14 taj, jr jejgu jje visi sumokė-! sausio 16 d. 2 vai. popiet. I 

Jame bus išklausyti valdy-

Altos susirinkimas

d. 8 vai. vak. So. Bostono įu tautinės vienybės mokes- 
daug įvairiausių vertinimų ir Į Lietuvių Piliečių d-jos patai-, ų susįdarytų nemaža suma, 
kalbų apie ten vaizduojamus; pose. Visi nariai kviečiami ; kurią LB "apylinkė galėtų 
pirmosios bolševikų okupa-Į dalyvauti. į atlikti įvairių svarbių lie-
cijos įvykius. Tad bus ido-r D , , . , : tuvybei išlaikyti darbų.J i Pabaudų surinko $3.2 milmu subatvakary susitikti su i Atlikime savo pareigą! Ji! 

buvo su-! nėra sunki. Sumokėkime! 
pabaudų už, tautinės vienybės mokestį! i 

nusižengimus automobilių, į
pastatymo taisyklėms. Per' " ------ j

Po programos, kaip įpras-1 metus buvo nuvilkti 44,147! Paragink savo pažįstamus 
kavutė ir laisvi pa- automobiliai, kurie buvo pa-į

pačiu autorium ir pasikalbę
ti. kaip jis sako, 
pietų“.

po gerų.
Bostone 

rinkta $3.2 mil
pernai

bos pranešimai ir aptarti šių 
metų darbų planai. Po susi
rinkimo visi bus pavaišinti, j

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Juozas Lekys, i

fin. sekretorius

ta, bus 
šnekesiai likti draudžiamose vietose.! metams $7.00,

Jau 5 nužudyti

Šiemet Bostone nužudyti 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina t ‘jau 5 žmonės, jų tarpe dvi

moterys.

Trans-Atlantic Travel Ser-f 
vice organizuotos pirmosios 
žiemos ekskursijos dalyviai į 
sausio 6 d. grįžo iš Lietuvos j 
kupini įspūdžių. Jų tarpe j 
buvo ir dr. Balys Matulionis 
su savo sūnumi Mindaugu, 
Kent universiteto geografių 
jos lektoriumi.

Lietuvoje dabar plačiai 
siaučia gripas. Jis buvo pa
guldęs į lovą ir nevieną eks
kursantą.
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PRANEŠIMAS

Pranešame, kad patarnau
jame atsiskaitant su mokes
čių įstaiga (Income Tax 
Service).

Mūsų įstaiga A.B.U. Real- 
ty yra 507 E. Broadvvay, So. j 
Bostone (prieš Minkų gėlių 
parduotuvę). Ji atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak.

Mūsų įstaigoje yra užsire
gistravusių daug pajėgių 
namų pirkėjų. Norintieji na- i 
mus pirkti ar parduoti pra-1 
šomi kreiptis į mus telefonu 
ar asmeniškai

-Algis ir Bronius Uteniai— 
A.B.U. Realty

Telefonas: 269-6198

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. QUINCY

(just beyond the Huliow}

CITGO
CITGO CLIMAT1C 

HEATING OILS

MIGHTY-MIHI OIL BURNER 
1/3 Regulai

.Spacel

up to 
1/2

iFuel Cost|

KELEIVIS
Prenumerata . Subscriptioo 

Amerikoje ir užsieniuose
metams — 1 year........... $7.00
pusei metų — b months .. $4.00

KELEIVIS 
636 East Broadway 

South Boston, Masa. 02127

s

KELEIVIS R
— South B<

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

(Except for two vveeks in July) 
Publisheč in So. Boston, Maas. 

Since r ebruary 9, 190$
KELEIVIS 

636 East Broadvvay 
South Boston, Mass. 02127

THETRAVELER: LITHUANIAN VVEEKLY
OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 

BURNER SERVICE
Goldo Plattor 
Parts Protectioal 
Plaa

Over 40 years experience...Easy buJget payment plans

CALL 773-4949 or 436-1204

Complete forcea bot vvater 
kaseboard systems s t e ant 
and hot water east iron wet 
base boilers.

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“.

NR. 3 ^Keleivio“ telefonas AN 8-3071

R. Pakistano malšintojai 
nužudė 3 mil. žmonių

S0. BOSTON, MASS., 1972 METŲ SAUSIO = J ANŲ AR Y ĮS 
Second-class postage paid ai Boston, Massacnusetts Atskiro numerio kaina 20 centų

67-TIEJI METAI

\Už sukčiavimą gavo 
mirties bausme

i Sovietą rojuje sukčiauja- 
i ma taip pat, kaip ir jų vadi- 
i namajame ''supuvusiame

. ... ; kapitalizme“. Antai jie pa
Sudeginta apie 30,000 namų. Kraštui gresia badas. Į tys paskeibė, kad Čečėnų-

Reikalaujama, kad nusikaltėliai būtų teisiami Jungtinių • autonominėje pro
vincijoje „Raudonosios ar-

Tautų teismo. į nujos“ valstybiniame ūkyje
, . . • keli aukšti pareigūnai suge-

Šeikas Mujibur Rahman,; bindranat Tafores eilerasų bėj0 nusukti ir į savo kišenes 
Rytų Pakistano laisvės ko-i”Mano auksinė Bengalija“. įsidėti net 295,000 rublių, 
votojas ir dabartinis Benga-> Į
lijos valstybės ministras pir- Į Ir iš tiesų, Bengalijoje į- 
mininkas, pareiškė spaudai, i vykdytas masines žudynes 
kad Vakarų Pakistano ka- j gal viršija tiktai Stalino ir 
riuomenė. malšindama Ry- Hitlerio giltinės uolumas 
tų Pakistano nepriklausomy-

leško padėjusio
COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury St.

VVORCES T LR, MASS.

Tei. SW 8-2868

yra vienintele oficiali pUu- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš VVorces* I 
terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

TeJelonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan
\Ur. J. Pašakarnio

j P ft D I N I S
OPTOMETRISTAS

Valandos:
£nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak L 
S Trečiadieniais neuriimama ( 

447 BROADVVAY
f South Boston, Mass I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
4!) Church Street

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

Telefonas: 698-8675

A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance ;> 

321 Country Club Rd.
Nevvton 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 $6.0C.

Paštu licSsuticiame.

Ketvirtis & Co.
—JE'VVELEBS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisomo laikrodžio* 

žiedas, papuošalas

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tei AN 8-4649 < I
i:

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd j:
(RUDOKIUTĖ)

OPIOM E TRI ST® 
Valandos:

nuo 10 ryt o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
j! SOUTH BOSTON, MASS-

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

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 
vielinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami 
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

gara ntu ot as 
Prekės parduodamos nuže- 

, mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vale, 

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

bės sąjūdį, išžudė daugiau 
nei tris milionus žmonių.
Jis pareiškė: ”Tą nusikalti
mą atlikę nėra civilizuoti su
tvėrimai. Nors visi žmonės
turi gyvuliškų polinkių, bet ^ee įtariamas padėjęs bom- 
šie buvo blogesni uz gyvu- bas keli)J miestų stambiuo. 
llus* i se bankuose i vertvbių ap-

Rahman žodžiais, tai ”bu- girtus klientų seifus.
vo didžiausia žudynė žmo-! Jis turi net filosofijos 
m jos. istorijoje, ir šie knmi- (jaktaro laipsnį; antrą kaitą 
nuliniai nusikaltėliai tun bū- svetima pavarde pareiškęs 
ti Jungtinių Tautų teisiami į n01-ą įstoti į kariuomenę, bet

Yahva Khan išžudęs tris' P?skirt«. dien? ne^ęS’ 
.,. ‘ Jis yra upių narys, 1968 m.milionus vaikų, moterų, uki-į , 1 X,. J• i • 4. j \ • o- dalyvavęs Chicagos nause-ninku ir studentų ir nuo 2o,: T innn-i-onnnn - ’--4. se. Jo paskutinis žinomas 000 iki 30 000 namų išpiešta, £ Berkeley, Cal.

ir sudeginta. Dukterys bu-į
vo išprievartaujamos aki-, „chicago Today“ pasky- 
vaizdoje jų tėvų ir motinų ir, rž net $10 000 kulis
motinos akivaizdoje savo FBI sul.asti Kaufma-
vaikų“, sako Rahman.

seifuose bombas
FBI paskelbė, kad 33 m. 

Ronald Kaufman iš Milwau

Jie. kaip tas garsiojo ru
sų rašytojo Gogolio ''Miru
siųjų sielų“ čičikovas, supir 
kinėjęs mirusius baudžiau
ninkus, į atlyginimų sąrašą! 
Įrašydavo visai nedirbusius! 
asmenis, už juos pasirašyda-i 
vo ir pasiimdavo sau pini-j 
gus.

\ t * 9 9Amerikos Lietusiu Tarybos pirmininkai. Iš kairės i dešinę —buv. • lis nesąs nei vagis, 
pirmininkas Eugenijus Bartkus, garbės pirm. Leonardas šimutis 
ir dabartinis pirmininkas dr. Kazys Bobelis.

Bei

ną.

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

182 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6G20

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

toeeeooooooeoeeosoooooososcoosoocooosooooooiaocoooisosS

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indelius moka

'eeeeeeeeeeeeee*eeeeeeee*e*«*eeeee**eeeeeee**e<*<4«eee*»ee*eeeee#ee«e

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans_Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

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

□ ^Krosnies’aptarnavimas
□ Automatinis JpiJimas
□ Patogios mokėjimo "sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

Skambinkite

268 • 4662;

už visus kitus indėlius moka 5<%
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių, 
įkinkąs atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, Įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

T TTTTT n TTtTttt W.4
: Dažau ir Taisau J

Namus iš lauko ir viduje. 5 
Lipdau popierius ir taisau?

; viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mana.

TeL CO 5-5854 J

Elood Square.
Hardivare C o.

Savininku N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banį am i n Moore į'ažal 
Pooiero. Sieroma

Stiklą a I-angama
ViecU, reikmenys namam 

Reikmenys plnmberiama
geležie* daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA* 

Atlieka įvairių rūšių
draudimus

Kreiptu senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

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

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais

9__  5

8—12

393 West Broadway
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

Rygos aerodrome sumušė 
JAV ambasados atstovą

Užpuolikai sudraskė drabužius, atėmė foto aparatą,I
padarė kratą. Tai jau trečias toks incidentas 10 dienų lai

ke tarpyje. Valstybės departamentas įteikė protesto notą.

Kaip žinome, net iš užsie- bai suvaržytas. Sakysime,
; nio atvykstančių pabaltiečių Lietuvoje paprastam ekskur- 
i turistų judėjimas Lietuvoje, santui leidžiama lankytis 
i Latvijoje ir Estijoje yra la-i Vilniuje, Trakuose. Kaune 
i J ar Druskininkuose, ir tiktaif

Ii su specialiu leidimu ar iš-> 
skirtinam svečiui kitur. O 
sovietai jau ypač nemėgsta 
Pabalty užsienio spaudos ar 
Vakarų ambasadų atstovų, 
nes juos jau iš anksto įtaria 
šnipinėjimu, nors ten kažko
kių ypatingų paslapčių ir

! nei melagis

Mirė žurnalistas 
Antanas Gintneris

Pagaliau ta kombinacija Britanija įstojo 
išėjo viešumon, ir kaltinin-“ , 
kai atsisėdo teismo suolam!į Bendrąja rinką 
Teismas tęsėsi kelis mene- < . ......
sius, buvo iššaukta šimtai! Ateinanti šeštadieni
liudininku. Du kombinato^ SU08 sostinėje bus įskilmin-
riai— Gaisumovas ir Mu- P^os } Europos Bend- neri
chamadovas — nuteisti mir_ an?" ta>’
ti. du gavo po 15 metų kalė- Įa 11 AniJa; u}0 būdu toje 
ti. kiti mažesnes bausmes. Į ū^10 organizaclJ°je bus 10 

■ valstybių: Prancūzija. V.
Iki šiol mirties bausme už Vokietija, Liuksemburgas, 

panašius nusikaltimus ne- Italija, Belgija, Olandija ir 
bausdavo, bet, matyti, šios dabar priimtos Britanija, 
rūšies nusikaltimai pasidarė Danija. Airija. Norvegija. Ji 
tokie dažni, kad prireikė turės 255 mil. gyventojų, 
sunkiomis bausmėmis įgąs- Tai raujas ūkinis milžinas, 
dinti
bėjuls.

Mass. aukščiausias teis- 
i mas pripažino, kad to teis- 
' mo narys DeSaulnier netin- 
! ka toliau pasilikti teisėju ar ne,a- 
; advokatu, nes ėmęs kyšį.

Ir taip. sausio 6 d. Rygos
Sausio 13 d. Chicagoje, Teisėjas Brogna, kuris aerodrome šeši sovietų pa

stanga mirė Antanas Gint-! davusį DeSaulnieriui kyšį reigūnai, padedami dar bū- 
širdies smūgio ištik- nusikaltėlį nuteisė sąlyginai, no kitų. brutaliai užpuolė 

, taip pat papeiktas, taigi jam JAV ambasados Maskvoje 
i pareikštas irgi netiesioginis karo attache kapitoną Eimer

Velionis gimęs 1901 m.; kaltinimas. : L. Alderfer, jį partrenkė Į
šakių apskr., mokėsi Seinų . . . . ’• žeme, sudraskė drabužius,
kunigų seminarijoje, vėliau Po šio nutarimo teisėjas sukihėjo rankas ir atėmė fo- 

1926 m. DeSaulnier turėjo arba pats (0 a arata pa(, asmenį-
atsistatydinti, ar jam tun , ., ... .v, u , t- • ne krata, nieKO įtartino pas būti įskelta gyla. Jis pasi- ./ y , . *.. , . ? ,• , • . *7., n nerado, net ir jokiu totorinko pirmąją išeiti ir, ka- x J \, • , “ - r-, i • nuotraukų nebuvo padaręs,dangų neteisiamas dėl kn- , . - L . * . F .’ko rusai, matyt, labiausiaiV z

bijojo.

mokytojavo, o nuo 
iki 1944 m. tarnavo pašte, 
eidamas, pašto viršininko pa
reigas įvairiose' vietovėse.

valstybinio turto gro- lygus JAV ir Sovietų Sąjun-! gaffe 
! gai. ‘

Atvykęs i Chicagą. veikė minalinio

Jo pareiškimu 85 procen- i Virinome Innkinmti 'Derybos dėl Maltos 
tai Bengalijos 75 milionų gy. F įeiname laukiama ,
ventojų šiandien badauja 
po tokio krašto sunaikinimo.

. | Vietname kumunistai žy- 
Jis paplūdo ašarose, kai mįai sustiprino savo akciją.

ofensyvos \dar tebevyksta
Brandtas grįžo iš 
JAV pate Akintas

nusikaltimo tai 
laikraštininkams.

organizacijose. LB Chicagos - kad nesąs nei vagis, nei me-! 
skyriuje, daug rašė laikraš- lagis. į
čiams, suredagavo paštinin

•z - c?
pa-

šaulių ir paštininkų Par'

žumalistas Frost jam paro
dė fotografijos nuotraukas, 
kuriose matyti žudomi Rytų 
Pakistano intelektualai.

Maltos salos vyriausybė Vakarų Vokietijos kanc- 
buvo nustačiusi ir dieną, ka- leris Brandtas grįžo iš JAV. 
da Britanijos kariai turi ap-: kur atostogavo 2 savaites, 
leisti salą. Britai, nesutikda-. Ta proga jis ilgokai kalbė- 
mi mokėti reikalaujamą su- josi ir su prezidentu Nixo-

Prie demilitarizuotos zonos 
jie prisigabeno priešlėktuvi
nių raketų, o, be to, ir ju avi. - V , , ,7.J | _ ,. v, v.,’. J ‘ : mą uz šia karo bazę \ įdur nu. evilrtendamas abi sausacija. kun iki šiol buvo vi- „ v i

Kap. Alderfer buvo pa-
m - -- t, ' leistas, foto aparatas gražin*Teisėjas Brogna nemano , < . - . • „„ * , •

kų atsiminimus ”Nuo krivu-i ,)ats atsistatydinti o ii na-: -ewta,S4.
las ibi raL'ptnc;“ ivu jU-p ”1 ip i - v * • " . i ' i luukė \ alstvbes departa-les iki i akėtos , paia>e Lie salinti taip pat nėra lengva., .
tnvs p-n-n ir k-dzprin mpiin ’ m i i 11 . • i mento reakcijos>. Sovietamstuvacaion Raižei.o naeuo.l klausimą svarstys seime- buvo įteįktas griežtas pro-

testas dėl JAV diplomatų 
Kadangi Mass. teismuose neliečiamybės pažeidimo. O

žemio jūroje, jau buvo pra-! liečiančias problemassiškai nereikšminga, pradėjo 
rodyti savo padidėjusį pajė- 

, x . . gumą. Dabar vis dažniau
suimtas, nugabentas į Vaka-, pasįtaiko, kad sovietų garny'-
tais neprfklaušomybės judė’-l stoia^elia’ame^ečh! dH Ma*ta leikalauJa už ^azę 
iimo ižvmiais dalvviaK turėki *,a aĮnei piečių d1-: 46.8 mil. dol. metinės nuo- 
jo būt? pakartas? bet karo1 dlesiems bombonešiams. f m?s, o tesiūlo tik 24 7 
pralaimėjimas išgelbėjo jo. Yra žinių, kad komunis-' mlL dolerlų' Į Brandu
gyvybę. Dabar naujasis Pa-Haj koncentruoją ir sąvo ką-Į Kadangi prisibijoma, jogĮ_____
kistano prezidentas Zulfikai'į nuomenę didesnio masto i bintams pasitraukus ten gali 
Ali Bhutto jį paleido is ka-į puolimui, kuris turėtų įvyk-i Įsitvirtintai sovietai, tai į de- 
lėjimo. o įsakė suimti buvu-jti prez Nixonui lankantis! rybas įsikišo Nano atstovai, 
sį prezidentą Yahya Kahn ir Kinijoje. !- ir jos atsinaujino,
kariuomenės vada bei kitus. i .

Bet amerikiečiu kariuome- . A1' ?1?0- kad !r Jaltos gy- 
Šeikas Rahman, dar bū-i nė iš Vietnamo atitraukia- 'ent°Jal nenori, kad britai 

damas suėmime, jau buvo į ma vis didesniais kiekiais, i Parauktų, nes jau dabar, 
Bengalijos laisvės kovotojų' j išvežus tik kanų seimas, kai
paskelbtas Bengalijos prezi- ‘ i kuno^ Maltos prekybos įmo.
dentu, bet tų reprezentaci-’ į nės pradėjo banknituoti.
nių pareigų jis dabar atsisa^; Ncw Yorko majoras Lind-' t ••i*
kė ir pasiėmė ministro pir-' p*»ira*e miesto tarnau-\Ll€tUViai įUdina

Pats dabartinis ministras 
pirmininkas Rahman buvo

dėję evakuoti karių šeimas. | 
o vėliau buvo rvžesi išvežti 
ir savo laivyno dalinius.

mininko pareigas, tikėdama.! toiam» privalomo arbitražo j ii
sis būti naudingesnis kraš-' potvarkį. Vadinasi, jei šalys'l\U(tirKOS niausimąnaudingesni
tui. j negalės susitarti, tai arbit-

i ražo komisijos nutarimas 
Po visų tų baisių žudynių.' bus privalomas. Šis potvar-l 

kurių paskutiniai daviniai * kis neliečia tik mokytojų ir
dar nėra suvesti, Rahman transporto tarnautojų, 
pareiškė, kad su Vakarų Pa- » « ,
kistanu negali kol kas būti. , . , ,, Prez. Nixonas pareiškė,
JO 'O.' a s apie susijun ka<j gagužij j j Vietname dento pasu, 
girną. Bengalija liksianti ne- be,ikj ,jk 69 (xx) JAy k>ri darbotįarkę. 
priklausoma valstybe. , Jie ,ikjią> ko, bu> iiipr?,ta,

karo belaisvių 
klausimas.

ši naujoji valstybė savo 
himnu pasirinko poeto Raa

Lietuvių respublikonų ly- 
, gos centro valdyba kreipėsi 
į i prez Nixoną, viceprez. Ag- 
new ir šen. Percy. prašyda-S 
ma. kad Simo Kudirkos rei-! 
kalas būtų Įtrauktas i prezi.! 

pasitarimų Maskvoje

grąžinimo Prezidentą; Maskvoj vie-; 
ės ši pavasari.

se“, ruošė naujus veikalus, 
žodžiu, velionis buvo vie-j
nas judriausiu Chicagos vi-i . x ,
suomenininku. Jo netekimas | -v,a daug politikienų, tai ne tai jau trecias toks mciden- 

s visi ir sąžiningai eina savo, tas 10 dienų laikotarpyje, 
i pareigas, nes kaikurie teisė-*
t sų yra toms pareigoms visiš-Į Amerikiečiai reikalauja, 
kai netinkami.

bus skaudžiai pajustas ir lie
tuvių spaudoje.

Sovietuos suiminėjoSugiįžęs namo, Brandtas 
pareiškė, k;.d amerikiečių; 
draugiškumas ji stebino. A ' daug intelektualų 
merika nesalti tokia, kokia: .
ji dažnai Vakarą Europoje! . Sovietų pogrmdmes spau. 
vaizduojama, sako Willy

lis

kad šis ir panašūs kiti už
puolimai būtų išaiškinti ir 
nusikaltėliai nubausti, bet 

Su prezidentu Nixonu į sovietai į tuos protestus nie^ 
Kiniją vasario 21-28 d. va-į ko neatsako. Gi JAV valst. 

os žiniomis pastaruoju me-; žiuos 40 žurnalistų. 30 tele-Į departamento atstovas pa
brėžia, kad tokiu ivykiu A- 
merikos vyriausybė nepra-

' į tu Sovietų S-goje žymiai su-, vizijos ir 10 žinių agentūrų 
j stiprintas vadinamosios in-'

_ ' telektualų opozicijos perse 
' klojimas. Jis ypač

atstovų. Ten bus įrengta ir 
speciali stotis televizijos 
vaizdams per žemės satelitą 
Į Ameriką ir Europą perduo 
ti. Šia proga į Kiniją norėjo 
važiuoti apie 2.000 žurnalis- 

i tu. bet kiniečiai tiek nesuti-

Palietė
Margaret Smith, vienintelė m o-, ĮJk,.ainą kurioje suimta di- 
teris JA\ senate. Ji Įteikė pa- j (}ejįs skaičius rašytojų. ŽU1- 
siūlymą pakeisti konstituciją na]įstų jr kitų įtariamų ne- 
taip. kad kongresas galėtu pa-, patikimumu režimui. Ukrai-
šalinti kiekvieną narį. kuris pra nječiai skelbia JU labai ilgą'ko įsileisti 
leidžia 40% balsavimu. Dabar, pavardžiy sąra^. į \ *
tokiu senatorių vra daug. Jie,! ' z>i , . . . .

.. . ' ..................... . , , t Ghanoje, kurioje neseniaidirbę svnate. valdžios pi-, Čekoslovakijoje taip. pat j lankcsi Nixonienė, įvyko 
vazinėje., sako prakal-; suimta šimtai asmenų, kurie, perv£rsnlas. Valdžią paėmė 

S.OZ jas „aidam, riebius ha- nepatenkinti dabartine san-jį ^vo rank kariikiaL ku
norarus. \ argu tas pasiūlymas tvarka, Maskvos oiKtUoja 
bus priimtas.

užuot 
nigais 
ba^

1

nepatenk
, T. La>k\o>. oi.ĄtUoja , rje buvusią vyriausy
ma. Is kaltinimų aiškėja, kad d-, nesusebėjimo ,varky. 

,11- ten intensyviai .platiąąmąi^ ulie, flkinj gyvenin)a.
Į pogrindine spauda ir prieš-*
; režiminės proklamacijos, i ... .... a . . .. _

Lėktuvu bilietai kelionėmi j * „
į____________ Per Atlantą pabrangs 7%.

Sausio 20 d. Chicagoje Atsistatydino Italijos vy-
; prasidės buvusio guberna- riausybė, kuriai vadovavo 
toriaus Kernerio byla, kurio- krikščioniu demokratu par-
je šis pareigūnas kaltinamas tijos žmogus Colombo 
už kyšių ėmimą. i * * *

Egipto prez. Sadat ruošias 
Antradieni vėl susirinko sprendžiamam žygiui 

JAV kongresas. Izraeli.

leis negirdomis.

Ta jiroga primintina. kad 
praeitą penktadieni sovietų 
policija Maskvoje buvo su
ėmusi ir JAV kongresmaną 
James H. Scheuer, kuris bu
vo apkaltintas, kad agituo* 
jas Sovietijos žydus emig
ruoti iš Sovietų S-gos į Izra. 
elį. Kongresmanas buvo iš
tremtas.

Visa tai vyksta ne tiktai 
kerštaujant prieš JAV žydų 
antisovietini sąjūdį, bet ir 
prieš prezidento R. Nixono 
kelionę i Kiniją.

Žinoma, iš tokių paskirų 
incidentų nėra ko laukti 
pagrindinės politinės linijos 
pasikeitimo JAY ir Sovietų 
S-gos santykiuose, bet *jie 
tą vadinamąją "draugišką“ 

prieš nuotaiką vis dėlto 
! gadina.

gerokai
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Senimas jaunimo balsu ,
Jaunimas, jaunimo, jaunimui.... — tai bene dažniau

siai šiandien spaudoje girdimi žodžiai. Jaunimas — tau. 
tos ateitis, ir jaunimas — išeivijos pražūtis!..

Būdinga, kad šiomis jaunimo temomis daugiausia 
kalba vyresnieji, jeigu nepasakyti, — to jaunimo tėvai. 
Suprantamas jų noras, kad tasai jaunimas būtų ir kultū
ringas. ir veržlus, ir iki kaulo lietuviškas, ir idealistinis, 
kad jis aktyviai dalyvautų Vlike, Altoje, Ralfe ir net šv. 
Anupro draugijoje. Senimas nukala ir jaunimo šūkius, 
kurie turi rodyti jam to pageidaujamo tobulėjimo krypti. 
Bet visa tai vyksta tarsi mokykloje, kur mokytojas kalba 
nuo savo stalo, dėsto Įvairiausias dorybes ir net savo pa
žiūras, o vaikai sėdi ir tyli. Arba dar: jei mokinys iškeliu 
mokytojui nemalonų klausimą, tai pastarasis užrinka ir 
savo klausytoją tuoj sudraudžia.

Taigi, ir mūsų tas linksniuojamas jaunimas palygina 
ma i tyli. Tyli arba vyresniųjų užrėktas, arba neturėdamas 
progos Įsikišti Į vyresniųjų pamokymus. O tas jaunimas 
jau toli gražu ne vaikai, o žmonės bestudijuoją ar net bai
gę austuosius moksius.

Toji problema ypač aktualėja artėjant Jaunimo kon
gresui. Vis dėl to norėtųs, kad ir prieš kongresą, ir jo me
tu ne tiktai klausytų, ką iš tribūnos sako tėvai, bet ir pats 
prašnektų. Kad galėtų kalbėtis politiniais, kultūriniais, 
tautiniais ir kitais klausimais tarp savęs ir su vyresniąja 
karta niekieno neužrėktas, nenutildytas, kad būtų girdi, 
mas ir patsai girdėtų kitų nuomonę.

Svarbiausia, kad Jaunimo kongreso programoje vyk
tų intelektualinis dialogas, o ne tik dainavimas, šokiai ir 
kitos pramogos su liežuvio pavilgu.

Žinoma, gal jaunimo nuomonė daug kur visiškai ne
sutiks su įsisenėjusiomis vyresniosios kartos pažiūromis, 
kurios dabar atrodo nepajudinamai geros. Bet tada daug 
vaizdžiau išryškės, kokia gi ta "tautos ateitis", kurią jau
nimas žada. ir kokia ta "išeivijos pražūtis“, kurią tas jau
nimas lemia. Išsikalbėję ar pasiklausę nuoširdžių ir atvirų 
dialogų, gal būsime savo veikloje realesni, turėsime ma- 
žiau apgaulingų iliuzijų. Be to, gal jaunas akademinis pro
tas gaivinančiai paveiks ir žilas veteranų galvas, ir atra. 
sime ”naują tiesą“, kad ne tiktai du kartu trys yra šeši, 
bet tris kartus du yra taip pat šeši. Kad ne tiktai vienas 
kelias veda i Romą...

Tai turint galvoje, br' 1 pageidautina, kad čia ir Įvai
riuose kituose kraštuose delegatais i Jaunimo kongresą 
būtų renkami ne tiek gražiausieji, kiek patys protingiau
sieji mūsų jaunosios kartos atstovai.

Ir vėl pasikartojo Kudirkos 
istorija

y Sovietams vėl išdavė jauną gruziną inžinierių

Neseniai išrinktasis Jungtiniu Tautu generalinis sekretorius aust
ras dr. Kurt Waldheim. sėdi šalia J. Tautu emblemos, gimęs 19T8 
m., buvęs Austrijos užsienio reikalu ministras, ambasadorius Ka
nadoje. delegacijos J: Tautose

Ką kiti rašo?
KAM ATSTOVAUTI

VALDŽIOS ĮSTAIGOSE? 1
: 1

Pasaulio Lietuvių Bend- 
ruomenės valdybos pirmi 1 
ninkas Stasys Barzdukas J 
„Drauge“ sausio 5 d. straips- 
ny „Bendros kalbos ir sutar
tinio darbo galimybes aiški
nantis“ šitaip rašo:

„Amerikos Lietuvių Tary-' 
ba nuo seno yra Įsigijusi; 
JAV lietuvių atstovavimo į 
teisę bei vietą JAV valdžios1, 
Įstaigose. Palikime jai šią' 
teisę ir toliau. To reikalauja 
politinis mūsų subrendimas. 
Bet tai nereiškia, kad i at
stovavimo reikalus nereikė-

tose vadovu lo&ųipąsjfferu diplomatu,h tų tęąų^ti įr,,nauju jėgų, y?
.. . . ... • ! •. pač tais atvejais, kurie pri?
Kaip jam vyks besahSka. eiti gaila sunkias JT sekretoriaus parai- k,aus0 ne politinei bet kuI. 
gas, teparodys ateitis. Vienas jo žygis rodo. kad jis gali nepajėgti
atsispirti pašalinėms Įtakoms. Raudonąją Kiniją priėmus Į Jungi.
Tautas, tada buvęs gen. sekretorių 1’ Thant nutarė pašalinti Tau

;oi ■

tinės Kinijos žurnalistus, dirbančius Jungt. Tautose. VValdheim tą 
potvarki patvirtino ir įsakė tiems žurnalistams pasišalinti, Įspėda- 

I mas juos tik prieš kelias valandas prieš terminą, kad jie nesu- 
j spėjo net su savo artimaisiais kolegomis atsisveikinti.

Valstybės departamento, metu Kurašvilis tiesioginiai 
pareigūnų naivumą ar tiesiai! neprašęs, kad jam būtų leis- 
kvailumą parodė ir tolimes-! ta JAV-bėse pasilikti, o tik 
ni Įvykiai. Nors su sovietais1 pareiškė, jog bandęs žudytis 
buvę sutarta, kad jie Kuras-1 dėl to, kad „negalįs pakęsti

Praeitą savaitę JAV spau
doje. televizijoj ir radijuje 
plačiai nuskambėjo Įvykis, 
kurio proga korespondentai 
prisiminė ir Simo Kudirkos 
išdavimą sovietams, nes nau
jas atsitikimas yra kiek pa
našus Į buvusįjį.

Mat. sausio 9 d. naktį še
ši sovietų ambasados parei
gūnai, iš kurių keturi turėjo 
diplomatinius pasus. Į Ken
nedy aerodromą atsivežė po
rą žmonių, kuriuos norėjo 
paskubom Įkišti i sovietini 
Aeroflot linijos lėktuvą, le
kianti tiesiai Į Maskvą. Tai 
buvo du sovietų studentai, 
kurie čia studijavo pagal 
studentais pasikeitimo su
tarti. Vienas iš jų — 36 me
tų amžiaus Narab Kurašvily. 
Jis buvo persipiovęs skustu
vu gerklę ir arterijas, norė
damas nusižudyti.. Kurašvi. 
ly dai apie šešios mylios nuo 
anerodromo stoties pastato 
išsiveržė iš sovietu ambasa
dos automobilio ir bandė pa
bėgti. bet palydovų buvo vėl 
sugriebtas ir atgabentas prie 
lėktuvo.

Aerodromo policija, pa
mačiusi i lėktuvą velkamą 
kraujuojanti žmogų, ji iš so-1 
vietų pareigūnų atėmė ir, 
skubiai nuvežė i ligoninę. 
Tuo tarpu Kurašvilio drau
gas. kuris nesipriešino. :’- 
skrido i Maskva.

Ligoninėj Kurašviliui bu
vo susiūtos žaizdos. Bet čia 
tuoj atvyko Sovietų S-gos 
ambasados pareigūnai ir jų 
gydytojas ir minėtą studen
tą pasiėmė ir nusigabeno i 
sovietų misijos vyriausią 
būstinę Nevv Yorke.

Apie Kurašvilio mėgini
mą pabėgti tuoj buvo pain 
formuota Imigracijos ir Na
tūralizacijos Įstaiga, kurios 
pareigūnas pareiškė, kad 
studentas nebūsiąs išleistas 
iš JAV-bių. kol su juo nepa. 
sikalbės atitinkami ameri
kiečių pareigūnai ir nesuži
nos jo laisvą Apsisprendi
mą: ar noris grįžti i Sovie
tu Sąjungą, ar pasilikti čia?i

Toks Kurašvilio reikalo 
: sprendimas sukėlė spaudoje 
i nemažą triukšmą. Svarbiau- 
1 šia, — kodėl Valstybės de- 
' partamentas leido sovietų 
' pareigūnams tuoj pat ji pa- 
1 siimti iš ligoninės savo ži- 
■ nion, dar net kaip reikiant 
i nebaigus jo žaizdų aptvars- 
: tymo? Kaip jis galės kada
vėliau pareikšti savo „lais
vą apsisprendimą“, jei bus 
lydimas sovietų pareigūnų 
ar sovietų ambasadoj per tą 
laiką Įgąsdintas,, suterori 
zuotas? Be to. jis galįs būti 
neva "dėl pasidarytų žaiz
dų" ir numarintas, jeigu bū. 
tų reikalo, nes tai sovietinė
je praktikoje visiškai Įma
noma.

vili atvešią amerikiečių pa
reigūnams antradieni pasi
kalbėti, bet minėtą dieną jo 
nesulaukė. Gi vėliau, pasi
rodo. ambasados nariai vėl 
bandė jį slapta Įsodinti Į 
savo lėktuvą ir išvežti be 
amerikiečių apklausinėjimo, 

į
AndradienĮ. sausio 12 d. 

7 vai. vakaro Kurašvilis. ly
dimas pusės tuzino sovietų 
ambasados pareigūnų, buvo 
vėl atgabentas Į Kennedy 
aerodromą ir bandomas Įso
dinti Į lėktuvą, kuris 8:30 
vai. vak. išskrenda i Mask-I c
vą. Bet čia jau lauke jo Vai. 

i departamento ir imigracijos 
• Įstaigos pareigūnai, kurie 
: pareikalavo leisti pasikalbę- 
i ti su Kurašviliu imigracijos 
i Įstaigoje aerodrome. Sovie
tai nesutiko Kurašvilio iš
leisti iš savo rankų. Jis buvo 
laikomas sovietų pareigūnų 
saugomas apie 30 pėdų nuo 
amerikiečių. Jo sargai nelei
do jam kalbėtis ir su spau
dos atstovais ir patys už ji 

, atsakė, kad, esą, nenorįs kal- 
į bėtis. Tuo tarpu vyko ilgo 
j kas ginčas tarp sovietų a.rų- 
; basados nario Šerbiakovo ir 
rusiškai kalbančio amerikie. 
čio Coombs, rusai skambino 
Į savo ambasadą Washing- 
tone. bet klausimas liko ne- 

' išspręstas ir Kurašvilio išve- 
j žimas vėl sutrukdytas.

šia proga spauda primena 
visuomenei tragišką Simo 
Kudirkos išdavimą, prime
na tada pareikštą preziden
to Nixoro pasipiktinimą Pa- 

! kiančiu Apsaugos Įstaigos 
aukštųjų pareigūnų buka
protiškumu. jų nubaudimą ir 
išleistus potvarkius, kurie 
turėjo užkirsti kelią pabėgę 
lių išdavimui prieš jų norą, 
Sriąuda klausia, kodėl dabar 
dėl šio studento mėginimo 
pabėgti norima tylėti ir ko
dėl jis atiduotas Į sovietų 
ambasados rankas?

Į tuos klausimus Valsty
bės departamento tarnauto- 

i jas korespondentams atsa- 
' kė. kad jis dar nežinąs, ar 
! ta prezidento Įsakyta nauja' 
pabėgėlių traktavimo proce-| 
dura jau Įsigaliojusi prakti-!

savęs“. Ir dar, — esą. sako
ma, kad šie studentai bandę 
apsivogti Kalifornijos par
duotuvėje, tai rusai dėl to 
juos nori grąžinti namo.

Bet tokie pasiaiškinimai 
V. departamento vistiek ne
pateisina. Aišku, kad nerei
kėjo jo atiduoti iš ligoninės 
sovietų pareigūnams, pirma 
neapklausinėjus ir neišaiš
kinus jo padėties.

koje..# Be to, šio incidento

tūrinei sričiai. Kultūrinio at-t 
stovavimo srityje aktyviai! 
gali ir turi reikštis Lietuvių; 
Bendruomenė, pasitelkdama 
Į talką mūsų mokslo ir kul
tūros darbuotojus, mūsų 
mokslo ir meno vienetus. O 
kaikuriais atvejais Ameri
kos Lietuvių Taryba ir 
Bendruomenė (arba atvirkš
čiai: Bendruomenė ir Tary
ba) bendram mūsų labui ga
lėtų ir turėtų reikštis sutar
tinai bendromis jėgomis.“

GĖDA SAVO KALBOS 
NEMOKĖTI

Argentinos Lietuvių Bal
sas lapkričio 18 d. laidos 
vedamajame tarp kitko ra- 

.’ šo:

Spauda pažymi, kad ir šis 
grąžinimas, turbūt, norėta 
atlikti patylom, kad triukš
mas nesugadintų abiejų 
kraštų „gerėjančių santy
kiu“. kaip tai buvo moty
vuojama ir Simo Kudirkos 
išdavimo atveju. Bet visam 
Įvykiui iškilus spaudoje, to
ji numatyta diplomatinė ty
la vėl gerokai susidrumstė.

Vėlesnėmis žiniomis. Ku
rašviliui jau buvę leista su 
Valst. departamento ir Imi
gracijos Įstaigos pareigūnais 
pasikalbėti be greta stovin
čių sovietų sargu, ir jis pa- 
.rjęilkgSsJ^a.d vis dėlto grįšiąs 
i Maskvą. Kiek tas jo pareiš
kimas padalytas „laisvu no
ru“, tik jis pats žino. Bet ta
da jam buvo leista išskristi, 
ir Valst. departamentas vėl 
lengvai atsiduso...

KINIJA IR LIETUVA

„EI Universal“, Caracas 
mieste, Venecueloje. leidžia
mas dienraštis praėjusių me
tų gruodžio 21 d. paskelbė 
dar vieną Vieri Lodovico 
Pericoli straipsni apie Kini
ją bei jos domesį ne tik Uk
rainai. bet ir Pabaltijo vals
tybėms. Pirmasis straipsnis 
buvp išspausdintas 1971 m. 
giuodžio 14 d. ir Elta jau 
buvo paskelbusi jo santrau
ką. Antrame straipsnyje, 
Venecuelos žvmaus dienraš.
čio Įdėtame antrame pusla
pyje ir pažymėtame ”Exclu- 
sivo“. daugiau kreipiamas 
dėmesys Į Kinijos propagan
dą ukrainiečių tarpe, be to, 
keliose vietose kalbama ir 
apie tris Baltijos valstybes.

Autorius Pericoli

moję, savo pranešimus rašo 
ispaniškai. Tikrumoje, ge
rai, kad nors kaip parašo? 
Blogiau, kuomet nieko ne-i 
informuoja apie savo veiki
mą. o paskui reiškia nepasi
tenkinimą. kad apie tą ar
aną Įvykį nebuvo parašyta“.• • *

„Gera yra svetima kalba 
kalbėti, bet didelė gėda sa-’ 
vosios gerai nemokėti“. — 
sako patarlė. Dar vienos mū
sų draugijos savo susirinki
mus vykina lietuvių kalba, 
bet kitos nei narių susirinki
muose nekalba lietuviškai. 
Tai jau nedovanotinas apsi. 
leidimas.

• • •
Jaunimas — mūsų ir kiek

vienos tautos ateitis. II 
PL-JK žiniaraštis pasipuošė 
šūkiu: Jaunimo darbas ir 
širdis — Lietuvių Tautos at
eitis. Nuo birželio 30 iki lie
pos 4 d. Chicagoje vyks II 
PLJK. Laukiama 250 jauni
mo delegatų iš Įvairių kraš
tų. JAV. Kanados, Pietų A- 
merikos ir Australijos jauni, 
mo delegatai. Bus ii iš kitų 
Europos šalių.

II PLJK minime dėl to,' 
kad Argentinos lietuvių jau
nimas, besiruošiantis važiuo-: 
ti Chicagon. savo posėdžiuo-: 
se nekalba lietuviškai. Kur 
einama?“ — klausia minė
tas laikraštis.

Panašių reiškinių yra ir 
JAV lietuvių tarpe.

MOKSLININKAI AUGINS

„Dar žodis dėl draugijų’ 
pranešimų spaudai. Kordo? 
biečiai ir rozariečiai rašo lie
tuviškai, bet kitos, didžiu-i

vietų Sąjungos skaldymo po? 
litiką, moraliai bei materia- į 
liai pradėjo remti Įsikūrusį! 
Tautinį Ukrainos Frontą.1 
Jis kurstąs visus ukrainie-Į 
čius, tiek Į Sibirą deportuo? 
tus. tiek ir savo krašte gyve-: 
nančius, — atsipalaiduoti ■ 
nuo Maskvos bei sukurti so- į 
cialistinę ukrainiečių visiš- į 
kai nuo Maskvos nepriklau 
somą valstybę.

Autorius mini to fronto iš. • 
leistą manifestą, kuriame iš-! 
keliamas reikalas visiškai Į 
atsiriboti nuo Maskvos. Ten t 
dar nurodoma, kad imperia- ‘ 
istai rusai buvo užėmę (o- 
upavę) Suomiją bei savo: 

akrom kolonijom pavertę' 
eilę Europos tautų, sunai
kindami Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos nepriklausomybes.' 
Be to. rašo Pericoli, sovietai ■ 
nė negalvoja grąžinti Kini? 
jai rusų carų okupuotų že
mių. Manifeste dar teigia
ma, kad Rusija tylomis ruo
šia naujas agresijas prieš 
Rumuniją. Albaniją ir Jugo-! 
slaviją.

Toliau pažymėta: per vie
ną pabėgėlį lietuvį, kuliam 
pavyko iš Sibiro išsprukti! 
pro Iraną, jam ištisus metus 
keliavus sovietų teritorija, 
pavyko patirti, kad ne rusiš
kos Sibiro tautybės žvėl 
giančios į Kiniją kaip į savo 
išsigelbėjimą, tuo tarpu So
vietijos. rusai reiškią nerimą.

3 I

Be to, Lietuvoje, kaip ir ki
tose Baltijos valstybėse, pa-: 
stebima auganti simpatija? 
net ir komunistų partijos na- • 
rių tarpe, Rumunijai, lygiai; 
kaip prieš tai buvusios reiš- ! 

1 kiamos simpatijos Čekoslo- į 
vakijai bei buvusi rodyta pa

pažymi, garba Jugoslavijai.
(E)

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas nuošir- 
džiai dėkoja visiems jį svei
kinusiems Kalėdų ir Naujų
jų Metų švenčių proga.

Japonijoje. Belgijoje ir čia 
pat JAV-se. Dirbtiną kiauši
nėlio apvaisinimą yra sėk
mingai atlikęs Anglijoje dr. 
Douglas Bevis Sheffield li
goninės laboratorijoj, o taip 
pat Cambridge u-to prof. d r. 
Robert Edwards ir kitur. 
Panašūs bandymai daromi 
Kalifornijos u-te. bet apie 
tai dar vengiama daug vie
šai kalbėti, nes visuomenė, 
tokią naujovę sutinka ne tik 
su nuostaba, bet kaikur il
su pasipiktinimu religiniais 
ir kitais motyvais.

Nemanoma, kad ateityje 
žmonės bus pradėti auginti 
kaip viščiukai inkubatoriuj 
tūkstančiais ar dešimtimis 
tūkstančių, kiek tik jų kam 
prireiks, nes žemės gyvento
jų ir natūraliu būdu priau
ga jau perdaug ir tenka rū
pintis to prieauglio sumaži
nimu. Šios mokslo pažangos 
nauda galinti būti ta, kad 
ir dabartiniai bevaikiai ga
lės susilaukti savo prieaug
lio, kad būsią galima sukont
roliuoti įvairias kūdikio pa
veldimas ligas, pasigimdyti 
garantuotai sveiką Įpėdinį 
ir pageidaujamos lyties — 
berniuką ar mergaitę, ko kas 
panorės. Bent taip pranašau
ja tuos „dirbtinio žmogaus“ 
eksperimentus darantieji 
biologai. , MM

ŽMOGŲ STIKLINĖJE... PREZIDENTO SVEIKATA

Tas klausimas biologams 
jau nėra naujas. Mokslui ži. 
nant visą žmogaus ar apla
mai žinduolio gyvio užuo
mazgos procedūrą ir jo toli
mesnio vystymosi eigą bei 
sąlygas, savaime kilo mintis, 
kad visa tai ar bent iki tam 
tikro laipsnio galima pada
ryti ir laboratorijoje, be mo-' 
tei-s ar vyro betarpiško ta
me veiksme dalyvavimo.

Tai iš pirmo žvilgsnio la
bai „sensacingas išradi-• 
mas“, bet mokslo žmonių jis 
jau negąsdina, ir sakoma, 
kad palyginamai po trumpo! 
laiko gal jau ir gims pirmas I 
stikliniame mėgintuvėly pra
dėtas žmogus.

Aišku, ir toks „dirbtinis“ 
žmogus nebus pradėtas iš 
kokių nors muilo miltelių, 
pipirų, tabokos ir cukraus. 
Mokslininkai išima iš orga
nizmo moters kiaušinėlį ir 
ji mėgintuvėly apvaisina vy
ro sperma. Tokiam gemalui 
sudaromos visos reikalingos 
maitinimosi ir kitos sąlygos, 
kokias jis turėtų ir normaliai 
vystydamasis. Deja, toksai 
žmogus kol kas dar negali 
būti dirbtinai auginamas, 
kol jis stiklinėje kolboje ar 
kitokiame sudėtingame Įtai
se pirmą kartą pravirktų, iš. 
vvdęs ši nuostabų pasaulį. 
Dirbtinose sąlygose paau
gintas gemalas vėliau yra 
„įskiejijamas“ Į moters Įsčių 
ir, ten baigęs bręsti, gimsta 
jau natūraliu keliu.

Skelbiama, kad toks ge
malas pradiniame vystymo
si stovyje galįs būti dar į-! 
montuotas Į zuikį ar kitą gy-j 
vį, kad jis ten turėtų norma.1 
lesnę augimo aplinką, o tik 
paskui perkeltas Į moterį. •

Visa tai nėra tik pasaka. 
Mokslininkai jau dabar da
ro panašius bandymus. Jie 
pradėti Anglijoje, daromi

Nedaug JAV prezidentų 
pasižymėjo gera sveikata. 
Jeigu tas pareigas jie perim
davo dar būdami sveiki ar 
apysveikiai, tai po metu ki
tų nuo Įtempto darbo gauda
vo visokių skilvio suirimų ar 
net ir širdies priepuolių. Gi 
prez. Rooseveltas jau pra
džioje buvo ligonis ir inva
lidas, o perilgai sėdėdamas 
prezidento kėdėje antrojo 
pasaulinio karo metu dar la. 
biau pasilpo, nustojęs net 
šviesesnės politinės nuovo
kos ir karo laimėjimus ati
davęs sovietams. Beprezi- 
dentaudami gerokai pasilpo 
Eisenhoweris ir Johnsonas.

Ne be pagrindo šiandien 
domimasi ir prez. R. Nixono 
sveikata. Bet pastarasis, at
rodo, dar pakankamai tvir
tas. Buvęs sportininkas, jis 
ir dabar nepamiršta mankš
tos: žaidžia golfą, plaukioja 
ir bėginėja bent savo miega, 
majame, kasdien nutrepsė
damas apie 400 žingsnių.

Gydytojų pranešimu pre
zidento Nixono kraujo spau
dimas esąs 115:72, o pasku
tiniu metu kiek pakilęs — 
118:82. Tai labai geras san
tykis tokio amžiaus žmogui.

Pulsas yra 71.—normalus.
Jis sveria 173 svarus. Ka

dangi jis yra 5 pėdų ir 11 co. 
lių aukščio, tai svoris irgi 
ne perdidelis.

Jo sveikatos istorijoje yra 
pažymėta, kad 1960 m. bu
vo susižeidęs kairįjį keli. o 
1947 Įsilaužęs kairiosios 
rankos alkūnę, bet dėl to ne
liko jokių padarinių. Iš vai
kystės dienų jis turi išpjau
tus tonsilus ir yra sirgęs į- 
vairiomis vaikų ligomis, bet 
taip pat be išliekančių pasė
kų.

Sakoma, kad jis pakelia 
labai didelę darbo apkrovą, 
niekad nepraranda dvasinės 
pusiausvyros, net ir Įžeistas, 
ir miega 7 valandas.
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CONNECTICUT KLONIUOSE KAS GIRDĖTI NEW YORKE
NEW HAVEN, CONN.

1971 metų lapą užvertus

Prisiminus praeity metų 
jvykius, reikia pasakyti, kad 
ne visi jie buvo mieli ir ma 
lonūs.

keliavo Kalėdų setieliš 'su] 
mokiniams

Užkandžiai buvo labai «eri. • kart0tinai?u<0 Pei:s\aI?Lvta

Maža, bet gyva kolonija
Maža yra N. Zelandijos Santvaro, Tysliavos. Aisčio,

Jaunimo Kongreso finan 
sų komitetas prašo ir mus 
didesne ar mažesne auka 
prisidėti, todėl nenulei>kim 
negirdomis jo balso ir būki
me dosnūs, kaip iki šiol. 
Mūsų pareiga išlaikyti jau

lietuviškos virtuvės skonio. 
Maisto sudrėkininiui 'talki 
ninkavo LB valdyba. Visas 
parengimas buvo labai nuo’ 
taikingas, ir tenka manyti, iIr pernai negailestinga j

mirtis nesustojo mūsų gretų kati mokyklėlė turės gerokai
retinusi. Birželio mėnesi mi> nlm4 Jdunlmas

būsimos Vasario 16 d. šven
tės, kuri Įvyk> vasario 20 d. 
Richmond Hill aukštesnio
sios mokyklos patalpose, 89- 
30 113 St., programa.

Tikimasi sulaukti daug 
jaunimo. Skautai ir ateiti’
ninkai 
mis.

dalyvaus su vėliavo

Pa pabaltiečių kolonija, bet ji 
gyva. Ji atsiliepia i visus o- 
piuosius reikalus. Čia yra 
Pabaltiečių klubas, kuriam 
dabar vadovauja Česlovas 
Liutikas. Tas klubas pasi-

Neries, Miškinio. Vaičiulai
čio, Brazdžionio. Rutkūno, 
Jasmanto, Tuiauskaitės, Gri
gaitytės, Radausko, Audro
nės. Andriekaus. Kėkšto, 
Augino. Bradūno, Jūragio,

mūsų ateitis.
Albina Lipčienė

Z '
NEW BRITAIN, CONN. 

Atgimė lietuvių parapija

pelno, kuris naujakurei • la
bai pravers..

Minėjimui pranešimą pa
daryti pakviesta Balfo ir ki 
tų lietuvių sambūrių įžymio’ 
ji veikėja dr. E. Armanienė.

SLA pradeda 85 metų 

sukakties vajų

j kviečia net aukštus pareigu Kazoko, Mačernio, Nagio. 
! nus jame pakalbėti. Klube Nykos-Niliūno, Šlaito, Šva- 
! yra kalbėjęs net N. Zelandi- baitės, Meko, Baranausko, 
jos finansų ministras. Su Prižgintaitės, Sutemos. Ob-

rė dr. Motiejus ir Salomėja 
Nasvyčiai. spalio mėnesi au- i 
to katastrofoj žuvo Šilkų; 
vaikaitis, prieš Kalėdas mi
rė Elena Mjorkienė.

Širdies operacijas pergy
veno trys vyrai: J. Šilkui |- Tarp kunigų ir parapijie 
dėtas širdies variklis, Leo čių kelerius metus truko ne/
Jensenui, daii. Dalios Rama- sutarimas. Kunigai nenorėjo!
nauskaitės vyrui, padaryta įvesti pamaldų lietuvių kai-! Trejetas savaičių prieš N. 
komplikuota, bet sėkminga ba. bet lietuviai atkakliai sa- Metus i J. J. Liūdžiu namus 
širdies operacija, Edvardui vo teisių ir kalbos neatsiža- atkeliavo nelaukta „vieš- 
Gutauskui „užlopyta“ viena1 dėjo. Praeitų metų gale abu nia“. Ji „pasveikino“ Joną
kiaura širdies pertvara. ; kunigai paskelbė, __ „kad Liūdžiu, pagriebdama ji už

* nuo š. m. sausio mėn. 2 d. širdies. Teko 3 savaites pa 
Pranas Naiduškevičius vėl kiekvieną sekmadieni 10

buvo paguldytas ligoninėn } vai. 30 min. bus laikomo;
dėl seniai sužeisto nugarkau’ 
lio.

pamaldos ir visi priedai tik 
lietuvių kalba“.

Šiuo metu visi 
sveiki.

sakosi esą

Išsibaigėm iš jaunimo, ir 
nebeturime lietuviškos mo
kyklos.

buvo

PurorKTi*mn rlvonnrn en mn

Nelaukta „viešnia

mo rūšims duodama 20 
nuolaida nuo pirmųjų metų; 
duoklių.

SLA 85 metų sukakties! juo privačiai yra kalbėtasi J čarskio. Sadūraitės. Mac- 
proga nuo vasario 1 d. pra-- Jaa kelis kartus. Dabar nori.; kaus, Bogutaitės. Paškevi- 
dedamas nariams įrašyti va J ma pasikviesti net užsienio! čiūtės. Saulaitytės.

ministras. (E)

būti ligoninėje. Pagerėję: 
grižo i savus namus ir da 
bar baigia sveikti žmonos, 
marčios ir sūnaus priežiū’ 

. roję.

Šventės meninei daliai yra 
pakviestas akt. Vitalis Žu
kauskas, kuris padeklamuos 
lietuvių poezijos partizanų 
temomis. |I

Šventėje su savo sambū
riu dalyvaus ir nenuilstama 
mūsų taut. šokių ugdytoja
J. Matulaitienė.

informuoja apie} 
Pabaltijo likimą vietos spau- j 
dą ir parlamento atstovus! 
bei kitus aukštus valdžio
pareigūnus.

GERI ŠAULIAI

Vakarų Vokietijos šaudy
mo varžybose inž. Jonas K. 
Valiūnas laimėjo pirmąją 
vietą.Pasikeitimai „Tėvynėje“ i D * j- <.J į Pernai vasarą metodistų

SLA leidžiama „Tėvvnė“’ kuni"as Foi.'d lankėsi Viet’ Kanadoje Vancouverio 
taupumo sumetimais išeis du ;nam<: ir 8'Hzęs viešai papa- medžioklinių šautuvų šau- 

->akojo savo įspūdžius. Taip dymo varžybose A. šimke-kartus per mėnesi.

Tokios pamaldos 
sausio 2 ir 9 dienomis. Į pa
maldas atsilankė apie po 
200 asmenų. Iš sekmadie 
niais turimų 5 mišių lietuvių 
mišios vra gausiausiai lanko’
mos. Iškilmingumo pantai- i 
doms teikia muziko J. Bei-!

Mielam kaimynui ir na
gingam šakiečiui linkiu sku
biai pasveikti, nes reikia pa
šerti, o vėliau paganyti bi-l 

1 teles.

Redaktoriui Juozui Petrė-
nui gruodžio mėnesi išėjus i!

ir , j , • pensija, „Tėvynę“ redaguo-Vyrų choras dar galutinio J*...,• r j * *. i , .. . ia komisija, kuria sudaro A.sutikimo dalyvauti šventes „ , ,.J .
• , - Budreckis (pirmininkas), Aprogramoje nedavė. nes ne-

žino, ar suspės pasiruošti.

Betgi, nepaisant visų tų
negerovių, lietuviška veikla, . .
nesustojo. Antroje, metų pu-ponaus vadovaujamas lietu-, 
sėje parapijos taryba suruo-} V1Ų c\oias" Senieji lietuviai,} 
šė gegužinę ir pietus. Abu! kurie sv. Andriejaus parapi_; 
renginiai pasisekė. LMKRi kūrė, bažnyčią statė iris- 
klubas suruošė kultūrinę po- i rrĮ()kejo. dabar labai džiau 
niete. ALKM s-ffos 33 kuo=i giagi- kad visos pamaldos

A. B.

LIETUVIŲ KALBA 

KENT UNIVERSITETE

pietę. ALKM s-gos 33 kuo . 
pa suruošė Kūčias. Nelietu-1 
viams suruoštos dvi lietuvių 
tautodailės parodėlės. Tau
tos Fondo rėmėjų būrelis 
mokesčius mokėjo sąžinių-Į
gai. Balfo nariai taip pat| x . „ _
neatsiliko. SLA 142 kuopai, Lietuviu šeštadienine mo- 
per Z. Merkevičių Vasario1 k-vkla ataKŪrė vos prieš po- 
16 gimnazijai pasiuntė ne- Į4 mėnesių, bet dai esčių.mo- 
mažą auką. Tai pačiai gim- Rytojų sumanumu sausio 8 
„„„ii,.; ocmonvo d. buvo surengta mokiniams

lietuvių kalba ir tas paleng’ 
vina suprasti, ką kunigas 
kalba.

Mokinių eglutė

Kent Ohic valstijos 
versitete Kento mieste 
apie 20,000 studentų.

Be to, dabar New Yorke 
vieši tarptautinio masto mū
sų solistė Lilija Šukytė/
Ji dainuos bene keturiuose 
Metropolitan operos vaidini- 

Į muose. tarp kitko ir Puccini 
• operoje La B’ohema Mimi 
j vaidmenj. Jeigu jai neteks 
j dar prieš vasario 20 d. išvyk’ 
j ti Į Vokietiją, ji taip pat su-

uni‘ tiks nepriklausomybės minė- 
yra jimo programoje dalyvauti.) 

Ten!

Mokinių balius

Sausio 23

kitko jis pasakęs, kad po to, 
ką jis matė Vietname, ir jei 
jis būtų vietnamietis, mestų 
granatą i kiekvieną Ameri-1 
kos sunkvežimi. Pabaltiečių į 
klubas jam tuoj parašė,

, griežtą laišką. Jame klausia-1 Gerbiamieji, 
! ma, kodėl tas kunigas tyli, 
kai komunistai kelia suiru-

vičius laimėjo pirmąją vietą 
ir penkias antrąsias.

LAIŠKAI DEDAKCIJAI

tę? Kame jis buvo. kai ko- 
d. Apreiškimo munistai okupavo Vengriją, 

parapijos patalpose bus Čekoslovakiją ar Pabaltijo 
Maironio mokyklos mokinių valstybes. Tada jo balso ne’ 
kaukių balius. Bus speciali buvo girdėti. Amerika ka-
programa vaikams, kostiu- l iauja ne dėl kolonijų, bet i niu užsiliktų, 
mų premijavimas, žaidimai, prieš žiaurią komunistų sis

Linkiu laimingų 1972 me
tų Keleivio štabui ir visiems 
skaitytojams. Maiklui lin
kiu, kad šie metai jam būtų 
mokslingi, o tėvui, kad jo 
makaulėje dauigau naujų ži=»

nazijai pavieniai asmenys 
suaukojo gerokai per $100. 
LB solidarumo mokesčio iš-' 
rinkta beveik 100%

1972 m. pirmasis mirė Au_ 
gustas Bakaitis. 83 metų, 
buvęs veiklus lietuvis.

• • »

ir kitiems vaikams Kalėdų 
i eglutė. Programa: vaizdelis, 
I dainos, tautiniai šokiai, mu- 
» zika. Vaizdelyje buvo gra
žu prisiminti, kaip mažieji
(o tokiais mes buvome) ne 
dideliais žingsniais, nedrą
siais žodžiais pradeda pasi
ruošti labai sudėtingam 
žmogaus gyvenimui.

I X

Sausio 9 d. 1 vai. 8-tame 
televizijos tinkle Ethnic I-
dentity programoje dalyvavo „ , B„inori«
dr. Elona Vaišnienė ir kt. muz'J'a', »emons
Dr. E. Vaišnienė jau gerai "auJu T3™ rae "du >’avaly 
pažjstama amerikiečiam. Ji £av?; kaip sv.lpuko pagal- 
1 f ba išgauna garsus, melodi

ją ir pereina i dainą, o po tosugeba išnaudoti lietuviš
kam reikalui kiekvieną pasi= 
taikiusią progą. Jai prasivė
rė durys ir | amerikiečių 
spaudą, televiziją ir kitur. 
Daugeliu atvejų amerikie-

vaikai noriai mokosi ištarti 
ir išmokti žodžius.

Mok. A. Stasiukevičienė* 
su 7 porom suaugesnių šoke

čiai | ją kreipiasi, prašyda-. jų mokinių pašoko ke
mi informacijų apie lietuvą jjs tautinius šokius. Tauti’ 
ir lietuvius. Gaila, kad Vais- 
niai sausio 31 d. išvyksta 8 
mėnesiams į Vokietiją. Lin
kime jiems sėkmės ir lauk
sim grižtant.

• • •

niuose drabuzuose mūsų at
žalynas gražiai atrodė.

I. Leiberytė, V. Liudžiūtė, 
K. Sadauskaitė labai nuotai
kingai padainavo kelias dai
neles, išmoktas jaunimo sto. 
vykioje. Berniukai padekla- 

porą eilėraščių.

Su šiuo laiškeliu siunčiu 
$20 čeki už dvi prenumera-. 
tas ir du kalendorius, o kas 
liks tegu pasidalina pusiau 
Maikis su tėvu.

temą.

Tam kunigui patariama 
ne už Vietnamo komunistus 
agituoti, bet rūpintis savo 
krašto negerovėmis.

loterija, bufetas.

NEPILIEČIAI PRIVALO 

REGISTRUOTIS

Tie, kurie neturi JAV’bių 
pilietybės, turi atsiminti, 
kad iki sausio mėnesio galo 
jie privalo užpildyti specia
lius lapelius (1972 Alieų.

duoti už ją kreditus, kaip ir} popiet ir programa užtruks RePort? V Ju^ P
už kitas svetimas kalbas, su pOrą valandų. Salė bus ati- tei.ktl al J^^cijos-
sąlyga. kad bus parūpinta• daryta jau antrą valandą. natuiahzacijos Įstaigai. Ten 
520 dol. mokymo priemo- gaunami n minėti lapeliai,
nėms įsigyti, fa suma yra Privažiavimas | Richmond Neatlikę tos pareigos gali 
vienkartinė, daugiau išlaidų Hill mokyklą patogus, nes būti priežtai nubausti, 
nebus, ir lietuvių kalbos dės.1
tymas bus garantuotas atei- 
ciai.

veikia ir Lietuvių Studentų 
Sgos skyrius. Didelėmis pa
stangomis pavyko gauti uni’ 
versiteto vadovybės sutiki
mą dėstyti lietuvių kalbą ir

Dėl laiko stokos jaunimas 
nesuspėjo šventei paruošti 
numatyto vaidinimo.

Programos pradžia 3 vai.

Teko išgirsti, kad liga i ĮK
IŠ spaudos patyręs, kad j goninę paguldė Joną Kan-’ 

Taurangos miesto majoras tautą iš Cliffton. N.J.. seną’ 
kalbėjo apie komunistų pa- J Keleivio skaitytoją ir rėmė- 
vojų, klubo pirmininkas tuo. ją. Linkiu jam greičiau svei.

kam sugrįžti namo.

i

jau jam pasiuntė padėkos 
laišką ir kartu pastebėjo, 
kad reikėtų daugiau dėme’ 
šio skirti komunistų propa- Paterson, N.J. 
gandai kultūros srityse, kuri 
dabar ten varoma.

Jonas Ku zėnas

* 9

Todėl lietuviai studentai 
prašo visuomenę paaukoti 
tam reikalui. Kiekviena au
ka, kad ir mažiausia, bus, 
laukiama ir labai vertinama. 
Aukas siųsti adresu:

Baltic Room, Kent State 

University Library, Kent, 

Ohio 44240.
1

SVARBU VASARIO 16

MINĖJIMO RENGĖJAMS

Artinantis Vasario Še- 
šioliktajai. Vlikas paruošė 
nutarimo projekto pavyzdi, 
kuriuo, kas tik norėtų, gale
tą pasinaudoti. Be to, šven
tės minėjimo metu daug kas 
turi progos susitikti su sve
timų tautybių žmonėmis,ku-
rie domisi Lietuva ir jos pa’ 
dėtimi sovietinėje okupaci- 

1 joje. Todėl būtų pravartu 
jiems pasiūlyti informacinės 
literatūros, kad nors ir trum-

o;
LB apylinkės valdyba nu 

tarė Lietuvos nprikiausomy. 
bės atstatymo pasklbimo su- i mavo 
kakt| minėti vasario 13 d.}
Tą dieną 10 vai. ryto bus pa-j Mokyklėlės bendrų moks e 
maldos, o iškilmingas susi-1 lo dalykų mokytojos yra N.; Pajs bruozms galėtų jie su 
rinkimas 3 vai. popiet para’ Stasaitienė ir Aldona Sta/ sipažinti su Lietuva. Kas no- 
pijos salėje. Pagrindiniu siukevičienė. o mokyklos ve-
kalbėtoju sutiko būti Vliko, dejas, kuris ir šią programą 
narys Br. Bieliukas. Meninę pravedė, yra J. Petuška. 
programą atliks komp. A.’
Aleksio vadovaujamas Wa- Užbaigai iš Lietuvos at

letų jos gauti, prašomi rašy. 
ti:

VLIKAS, 29 W. 57tr St., 

New York, N.Y. 10019

LIETUVIŲ PROFESORIŲ DRAUGIJA 

AMERIKOJE

l , Geras darbas paskaidrina sielą, ramir.u sąžinę, gerina 
] -{jalvųtuną ir taiso sveikatą. Laimingas y.u tas, kuris, galėda- 

mas- artimą paremti, greitai teigiamai apsisprendžia ir duoda 
nedelsdamas. Nes, kas greit padeda, — tas dvigubai gelbsti! 
Geras darbas yra malonus ir naudingas abiem: davėjui ir
gavėjui.

Todėl, artėjant 50-ties metų sukakčiai nuo pirmojo, tik
rai lietuviško, universiteto Įsteigimo 1922 m. vasario 16 d. 
jau Laisvoje Lietuvos valstybėje, KVIEČIAME TAMSTĄ 
MALONIAI PAREMTI išlleidimą ilgus amžius išliksiančio 
ir savo vertės neprarandančio VEIKALO APIE tą ir anksty
vesnius LIETUVOS UNIVERSITETUS nuo 1579 iki 1941 m.

Užsakant knygą iš anksto, jos prenumerata yra tik 15 
dol. Už rimtą, apie 900 puslapių kietais viršeliais tomą! Kny
gai apleidus rišyklą, jos kaina turės būti pakelta. Todėl ne
delskite ir tie. kuriems ir keli doleriai sudaro skirtumą! če
kius ar money orderius siųskite:

LIETUVIŲ PROFESORIŲ DRAUGIJA 
r o prof. St. Dirmantas 
6616 South Washtenaw Avenue 
Chicago. Illinois 60629. U.S.A.

Pastaba: Nemažai užsakytojų, suprasdami knygos reikš
mę mūsų taupos kultūrai ir prestižui, o ir leidėjų, veteranų- 
profesorių silpną finansini pajėgumą, dažnokai prie 15 dol. 
prideda auka- nuo 5 iki 60 dolerių (garbės prenumeratoriui 
čia neturimi galvoje: jie mokėjo net iki 250 dol.). Malonėkite 
pasekti tų geradarių pavyzdžiais. Protingas yra tas, kuris 
moka protingai naudoti savo gyvenimo — darbo santaupas!

Administratorius St. Dts.

Žmogaus teisių savaitės 
proga pernai giuodžio pra
džioje klubas kartu su uk
rainiečių ir albanų atstovais 
parašė rasta Jungtinių Tau
tų gen. sekretoriui, prašvda. 
mas mėginti visas $alimy-, 
bes paraginti Sovietu S’gai 

i taikyti Žmogaus teisių dek- 
i laraciją Rytu Europos oku
puotiems kraštams ir pradė

ki disknsiias Jungtinėse Tau.
; tose dėl neteisėtos Pabaltijo 
• ir kitu valstybių okupacijos.

Žodžiu, klubas, kiek tik 
išgali, stengiasi padėti N. 
Zelandijos valdžios parei
gūnams ir visuomenei geriau 
pažinti komunistų pavojų.

LIETUVIŲ POEZI JA

FLAMANDŲ KALBA

Eltos žiniomis. Belgijoje 
išleista flamandų kalba lie
tuvių poezijos antologija. 
Lietuvių poetų eilėraščius 
vertė Belgijoje gyvenanti 
Žerta Tenisonaitė. Pradžio
je |dėta Tenisonaitės paruoš 
ta trumpa Lietuvos istorijos;

Gerbiamoj'i redakcija,

Siunčiu prenumeratą ir ta 
proga sveikinu StasĮ Michel- 
soną. sulaukusi 90 metų. 
Malonu, kad jis dar gali sa
vo darbu mums patarnauti.

Aš ir Pranas Lavinskas 
nedaug nuo Michelsono atsi_ 
liekame, vydamiesi savo 86- 
sius metus, bet mus jau kan’ 
kiną ligos.

Stasys Taurinskas 

So. Woodslee, Ont.

BIUROKRATAI AUGA

Jungtinių Tautų organiza
cija 1956 m. 70 Įvairių vals. 
tybių miestų turėjo 9,500 sa
vo tarnautoju, o dabar 177 
pasaulio vietovėse turi net 
35.000 pareigūnų. Visiems 
jiems reikia mokėti gana 
stambias algas.

Dovanokite savo drau 

gams ir bičiuliams metinę

bei jos kultūros apžvalga ir Į Keleivio prenumeratą. Jums 
A. Vaičiulaičio apybraiža a’; .
pie lietuvių poeziją. Rinki-! t,k $7- °kur,am
ny paskelbti eilėraščiai šių į ji bus dovanota, per metus 
poetu: Maironio. Baltrušai-:
čio, Kiršos, Giedriaus, Pu

tino, Sruogos, Lemberto, vį, jus tikrai atsimins.

kas savaitė gaudamas Kelei-



Puslapis ketvirtas Nr. 3, 1972 m. sausio 18 d.

Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Du žymūs išradėjai

„Minties“ leidykla išleido 
dvi knygas apie dvi įžymias 
Lietuvos technikos istorijoje 
asmenybes. Viena jų pava-s 
dinta „Kazimieras Semeno-!

Atidaryti sporto rūmai

Vilniuje gruodžio 17 d. 
iškilmingai atidaryti naujai 
pastatyti Sporto rūmai (ki
toje Nelies upės pusėje, į 
dešinę nuo buv. Žaliojo til-

artilerijos menas* “ ir antro
ji — Aleksandras Griškevi* 
čius ir jo knyga ’Žemaičio 
garlėkys* “.

vičius ir jo knyga ’Didysis to). Be sporto varžybų, tuo- 
re rūmuose numatyta rengti 
koncertus, suvažiavimus, de
monstruoti filmus. Žiūrovų 
numato talpinti tarp 3500 ir 

, 6000.
Apie K. Semenovičių rašo

Adolfas Ivaškevičius. Seme- 
novičius buvęs garsus septy
nioliktojo amžiaus artileri
jos specialistas. Jo minėta 
knyga apie artilerijos meną 
buvo išleista lotynų kalba 
1650 m. Amsterdame, o vė
liau prancūzų, vokiečių bei 
anglų ir lenkų (1963) kalbo
mis. Jis pirmasis pateikė te
orinius raketinių baterijų.! 
daugelio pakopų raketų ir J 
reaktyvinių sviedinių stabili

Nors atidarymo proga bu
vo šiltai dėkota visiems, pri- 
sidėjusiems prie Rūmų staty
bos, tačiau nepaslaptis, kad 
statyba vykusi labai lėtai, 
per kelerius metus nekar_ 
tą ji buvo ir sustabdyta.

Vilniaus ir Kauno 

gyventojai

Pagal 
1970 m.

sovietinę statistiką 
pradžioje Vilniuje’

ITALAI REIKALAUJA 

GRĄŽINTI BELAISVIUS

Antrasis pasaulinis karas 
pasibaigė prieš 26 metus, 
bet iš Sovietų Sąjungos dar 
iki šiol negrąžinti visi be

laisviai.

Kąnadietis Stasys Mišių 
lis mums atsiuntė „Edmon- 
ton Journal“ sausio 6 d. nu_ 
merį. Jame yra ilgokas 
straipsnis, kuriame rašoma, 
kad italai pasigenda Antro
jo pasaulinio karo 63,654 
belaisviu, patekusių į sovie
tų nelaisvę. Nėra abejonės, 
kad dalis jų jau bus mirę. 
bet dar nemažas skaičius y- 
ra ir gyvų. Komunistai tvir
tina. kad italų belaisvių ne 
bėra. Jie nesutinka leisti I- 
talijos dingusių karių sąjun. 
gos pirmininkui atsargos ge
nerolui Mischi aplankyti 
darbo stovyklas ir įsitikinti, 
kad tikrai gyvų italų belais
vių ten nebėra.

O kad tokių yra, italai tu
ri žinių. Jos ateina nuosta 
biais keliais. Štai vienoje I- 
talijos lentpjūvėje ant pu
šies rąsto rastas pieštuku įra
šytas pranešimas: „Jau 15

KĄ RODO MARSO 

NUOTRAUKOS Poezijos knygos romanai
Kaip žinome, amerikie

čiai jau seniai į Marso pla
netą buvo nuskraidinę erd-j 
vėlaivį Marinei- 9. kuris iki'

Birutė Kemėžaitė, 
DIEV! AŠ IŠEINU...
psl., kaina $4.50.

Rezistencija,
R. Spalis,

POEZIJOS PILNATIS,
Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal-

, ... . . , pinti geriausieji visų jo iš-, s p
šiol skrenda apie šią planetą. įejstų knvgų kūriniai. Puoš- 
1,000 mylių atstume. Erdvė-' Ldinyį 592 psl., kai- ’

< laivio aparatai jau anksčiau na 510.00.
buvo pradėję Marsą foto-

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

grafuoti, bet iš pradžių ne- 
daug ką gero perteikė į mū
sų erdvės laboratorijas, nes 
Marso vaizdas buvo labai 
užtemdytas tenai audros į 
planetos atmosferą pakeltų 
dulkių. Bet dabar tos dulkės 
jau nusėdo, ir Marinei- 9 at
siuntė eilę nepaprastai ryš
kių fatografijų.

Tos nuotraukos rodo, kad 
Marso paviršius yra nusėtas 
vulkanų — kalnų ir krate
rių. beveik kaip ir mėnulio 
paviršius. Bet atrodo, kad 
tie ugniakalriai nėra ūžde 
sę, o Marse vyksta jų išsi-o
veržimai ir Marso „žemės**

SU-
294

romanas, 
429 psl., 
kaina —

$6.00.
Andrius Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 3935 m„ I tomas, 280 
psl., kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE- į no

LABAI JDOMCS
ATSIMINIMAI

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

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,
Stefanijos Rūkienės atsimi
nimų II-sis tomas, kaina 
kietais viršeliais $6.00.

Broliai balti aitvarai, Į MUNO SŪNŪS, II tomas,
Henriko Nagio elrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti. 
72 didelio formato puslapiai 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

Ką tik gavome

kaina $4.00.
Aloyzas Baronas, PAVA 

SARIO LIETUS, 261 psl.,- 
kaina minkštais viršeliais; 
$2.59, kietais $3.75.

Jurgis Gliaudą', LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusi., kaina $4.00.

Birutė
Rugsėjo šeštadienis,

428 dsI

LIETUVA BUDO, Stepo- 
K airio atsiminimai, 416

psl.. kaina....................$2.00
TAU, LIETUVA, Stepo

no
na

Kairio. 4S0 ps , kai- 
$2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 461 psl., kaina....$2,00

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I tO-

Pūkelevičiūtė, — mas, 300 psl., kaina ........ $2.

zacinių įrengimų pagrindus, gyveno 372,000, o Kaune — Į ^etu esu Sibire Aš esu Al- 
Daugelis jo teorinių teiginių 305,000 žmonių. Jų tarpe nin kai.eivis iš Čarnia anv-
pasitvirtino 
nu raketas.

statant siu die-

Antros knygos įvade Vy-

lietuvių buvo Vilniuje 42.8 
%, o Kaune — 84.3 G . rusų 
Vilniuje — 24.591. Kaune— 

lenku Vilniuje —

linkės. Prašau 
mane. Prašau.“

išgelbėkite

10.5 G
tautas Jurkštas apžvelgia o-; 18.3 U, Kaune 
reivystės vystymąsi 19 am-: dų Vilniuje — 6.5 
žiaus pirmojoje pusėje, o i _ 0.8% ; žydų Vilniuje — 
Vytautas Merkys parašė A. j 4.4%, Kaune — 1.4%. 
Griškevičiaus biografiją.

! Primintina. kad 1897 m. 
Knygoje yra pilnas A. i Vilniuje buvo 151,500, o 

Griškevičiaus knygos „Že- Kaune — 73,500 gyventojų, 
maičio garlėkys“ (išspaus
dintos 1851 m. Kaune lenkų 
kalba) vertimas.

1%
— j Sicilijoje buvo nušautas

S11’' paukštis sėjikas, čia atlėkęs 
Kaune; žiemos praleisti. Ant jo ko

jos buvo pririštas suvynio
tas popierėlis su Įrašytais

, , ... • t-> -ii > Didžiosios Lietuvos Kuni-drebejimai. Paveiksluos ga-; An+anas Gie(n-ius 140 
Įima labai aiškai regėti ko-lAnUnas Gleclnus’

ATSIMINIMAI
, premijuotas romanas,

-v, ... „ Ps’’!psl., kaina $5.00., . j gaikštijos 1529 m. Statutas,1ne lygiagrečiai besitęsian-į Raina ?1000> 1 Kazys Plačeriū, PULKIM
cius ilgus jo plutos plvsius.. i Į ANT KELIŲ..., romanas iš
kurie kadaise buvo laikomi; Agonija, romanas, antra j^un Strazdelio gyvenimo, 
jo kanalais, protingų gyvu- \ laida, parašė J. Gliaudą. 406 j tomas 200 ps kaina S2 0(į 

į II tomas 160 ps., kaina $2.00nų iškastais. Turint galvoje psl., kaina $5.00. 
Marso ugniakalnių veiklą, jo 
labai retą atmosferą ir mažą 
vandens kiekį, abejojama, 
ar ten organinė gyvybė to
kiose sąlygose galėtų egzis
tuoti. Bet tuo klausimu tik
ro sprendimo negalima pa
daryti. kol neturima Marso

Aišvydo pasakos,
kaina $3.00. Į SAULIAI, romanas, 265 psl.

Sudiev! Aš išeinu..., romą- kaina $3.50. (
nas, parašė Birutė Kemėžai-’ Anatolijus Kairys, IŠTI-! 
te, 294 psl., kaina $4.50. f KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro-: 

Ištikimoji žolė, romanas, manas, kaina $5.00.

A. Griškevičius yra gimęs' 
netoli Krakių neturtingų ba^ ’ 
jenų šeimoje, mokėsi Kėdai
nių mokykloje, valdininka
vo Vilniaus gubernijos val
dyboje. Šiaulių apskr. teis-; 
me. Šiaulių miesto valdybo- 
je ir kitur.

I
Jis 1843-1850 metais pa= 

ruošė keletą skraidymo apa-, 
ratų projektų. 1855-1862, 
m. statė skraidymo apara
tus ir juos bandė Viekšniuo. 
se ir kitur. I

Abi knygos apie šiuos iš
radėjus išleistos rusų kalba, • 
o netrukus žadama išleisti ir 
lietuviu kalba. ;

BUKOVSKIS KALBA 

KAIP KUDIRKA

Jau rašėme, kad Maskvo. 
je teismas vėl atėmė 12 me
tų laisvę jaunam rašytojui 
Vladimirui Bukovskiui. Jis 
jau anksčiau buvo baustas 
6 metus kalėti. Kremliui pa
klusni spauda jį vadina 
mūsų laikų priešu, pasišven-, 
tusiu ryšiams su svetimais 
agentais palaikyti, garbin-Į 
giausią pasauly valstybę' 
(suprask: Sovietų Sąjungą.. 
K. red.) šmeižti**.

Teisme Bukovskis tarp! 
kitko šitaip kalbėjo:

paviršiaus pavyzdžių bei ne- 
žodžiais: „Mes esame pa- • galima įžiūrėti mažų objek- 
siuntę daug pranešimų. Mes tų. Dabartinis mažiausias 
dirbame kasykloje kaip ver- daiktas, kurį fotografijos a- 
gai. Mes esame poliarinėje paratai mums pateikia iš 
Arktikoje. Mūsų yra 300 ita-, tūkstančio mylių atstumo y-- 
lų karių iš Salara, Friuli, Pa- ra maždaug sporto aikštės 
dua. Rovigo. Dievas yra mū-, didumo. Taigi, reikia pa

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

't#***##**##*********#*#**#**#**##'

PATARIAMA ĮSIGYTI

IR MiN-
237; TYS, dr. Kazio Griniaus,

II tomas, 336 psl. kaina $5.
LIETUVOS VYČIO PĖD

SAKAIS. Juozo Strolios Įdo
mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

PASKUTINIS POSĖDIS, 
Juozo Audėno atsimininai,

paraše. Aič Rūta, VIENIŠI PA- 227 psl., kaina........... $4.00
j KONTRŽVALGYBA L1E- 
Į TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai. 224 psl.. kaina 
$2.50.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

KI t ĮIUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-
Nemunas teka per Atlan-; jgS Ij^džiuvienės, a8 psl., 

'kaina ...................... ........$1.

i -tr. Tarulis, VILNIAUS
RŪEAS, 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

; tą, Vytauto Alanto o nove-j _ 
j 2?3. Pį’ kaina minkštais j NEPRIKLAUSOMĄ LČE-

šias K. Barėno knygas: . 1 Rene Rasa MEiLg TRI-
Tuboto gaidžio metai KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 

prennjuotas romanas, 438 __§3 75
psl., kaina minkštais virše-, , ’ .’
jais $3 15 kietais $3 75 ' Švaistas: Ž1OBnais $3.lo, kietais $3. RjAI Plaukia> romanab

.... . . 1 _ . . . . ..... Atsitiktiniai susitikimai,; iš knygnešio kun. M. Siela-gacija, Kuri pernai lankėsi ir tai, ka dabar moKslimn-, ™ ' „-a.„i1 1 -i 1 m •- . - 1 ; 21b psl.. kaina minkSvais vir-' raviciaus gyvenimo, 233 pst.Vorkutoje, Nonlske, Taisė-. kai nuotraukose pamate, yra - 1- jQ 50 » r
te. Intoj. Ji savo pranešime Į didžiulė naujiena, kuria do- U
mini 4 gyvų italų karininkų misi visas mokslo pasaulis. Į 
pavardes, kurie oficialiai y-'

sų išlaisvinimo viltis“. Į laukti, kol kada bus galima 
i pamatyti smulkesnius daly- 

Šitą reikalą, rašo minėtas kus ar koks automatas mums 
laikraštis, dar labiau suak- atgabens iš jo bent saują 
tyvino japonų oficiali dele-’ medžiagos pavyzdžių. Bet

, viršeliais $3.00, kietais $3 50; ruVĄ ATSTATANT, Ra- 
polo Skipičio, 449 puskapių, 
kaina ............................... S5.

kaina $2.50.

ra laikomi „dingę“.

Belaisvių artimieji klau 
šia: „Kodėl negrįžta jų siun-

Marinei- 9 dar vis skrenda j 
Marso orbitoje, tad laukia J 
ma iš jo dar nauju nuotrau-;

pasibaigė seniau nei pnes 
„Mane nubausdama. val=1 šimtmečio ketvirtį?“

! džia nori išgąsdinti kitus,!
I kurie bando papasakoti pa- , Romos laikraštis Giorna- 
1 -auliui apie valdžios nusikal- le d Itaha ras°- kad tas

kų, iš kurių bus padaryta iri J 
čiami siuntiniai, jeigu adre-j naujų išvadų, 
satai nebegyvi? Kodėl jie’ . i
laikomi nelaisvėje, jei karasj Čia reikia dar pridėti, kad j1 
nasibaiffė seniau nei prieš in mūsų mėnulis nėra jau;

Įsigykite

ką tik išėjusią

urgio Glaudos 
knygą

Vacys Kavaliūnas. KAL 
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaina

Vilniuje praeitų 
gruodžio mėnesį Aktorių na- ; timus. Režimas nori pasiro

dyti pasaulio akyse švariumuose įvyko Lietuvos scenos 
veteranų 10-sis sąskrydis. 
Kalbėjo veteranų sekcijos 
pirmininkė N. Vosyliūtė, K. 
Jurašiūnas. J. Petrauskas.
K. Inčiūra, M. Karka.

» * * I
Dramos aktorius L. Norei-

pnspaustų žmonių gynėju. 
Jis nenori skalbū savo ne
švarių baltinių viešai. Mūsų 
visuomenė vis dar serga. Ji 
serga baime, kuri yra likusi 
iš Stalino teroro dienų. Ta 

, ., . ,... . čiau visuomenės dvasinis ab
ka Aktonų namuose. Y įlniu- gimimas prasidėjo, ir jau ne

gruodžio mėnesį buvo. 
Mačernio poe-' 
Programa su-

je,
surengęs V. 
zijos vakarą 
darė poeto „Vizijos“ ir „So- i.’“_ xnetaf * *

Sovietų S\gos žurnalistų 
suvažiavime, kuris įvyko 
1971 m. gruodžio 15-17 d. 
Maskvoje, dalyvavo šie Lie
tuvos Žurnalistų s-gos dele
gatai ir svečiai: A. Barkaus. 
kas, V. Jameljanovas, V. 
Kalvėnas, J. Karosas. A. 
Laurinčiukas, D. Mickevi-i 
čius. J. Mitalas. I). Rodą. A. 
Šuopytė, Č. Zgirskis ir G. 
Zimanas.

įmanoma jo sustabdyti. Kad 
ir kažin kiek kartų man teks 
eiti į kalėjimą, aš neatsisa- 

savo įsitikinimų ir 
skelbsiu juos visiems, kurie 
mane girdės. Aš kovosiu už 
tiesa ir teisingumą**.

Tokių baLų Sovietų Są
jungoje vis daugiau pasigirs
ta.

IŠMETĖ IŠ RAŠYTOJU 

SĄJUNGOS

klausimas turėtų būti iškel
tas Jungtinėse Tautose. „Jis 

i jau nebėra karo ar politikos 
klausimas, bet žmoniškumo 
klausimas, moralės faktas, 
kuris turėtų pabudinti civi
lizuoto pasaulio sąžinę“.

BANKUS PLĖŠIA IR SOV. 

SĄJUNGOJE

Sovietų Sąjungos prezi
dentas Podgornis medaliais 
apdovanojo dvi banko tar
nautojas, kurios pasiprieši= 
no plėšikams ir buvo sužeis
tos. Banko apiplėšimas įvy
kęs dienos metu.

jau
toks „miręs“, kaip buvo ma
nyta. Ten palikti aparatai 
parodė, kad dar neseniai į- 
vvko gana stiprus mėnulio 
sudrebejimas. Tai gali reikš
ti, kad jo viduje dar verda 
karšta lava ir galimi jo ug- 
niakalniu išsiveržimai.

S i m as

i $2.50.
; Aloyzas Baronas: VlENi 
į oi MEDŽIAI, 117 psl. kai 
į n<: 1,50.
j Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanai
332 psl.. kaina $3.50.

Alė Rūta. KELIAS Į
Joje beletristine forma pa- premijuotas roma-
vaizduota Simo Kudirkos i ”as *s. 3-A-V senosios kartos 
tragedija Vigilant laive. Tos; Sėtuvių gyvenimo, 248 psl.

i Kaina $3.00-
knygos kaina 3.00. Ją gali-; Vytautas Volertas, GY 

VENIMAS YRA DAILUSte gauti ir Keleivio administ-

Tik tie žmonės mums at
rodo turį sveiką nuovoką, 
kurie galvoja taip pat, kaip
ir mes.

Iš Sovietų Rašytojų Są. 
jungos išmesti rašytojai Ga- 
lichas ir Markinas, nes jie' 
pradėjo rašyti ne taip. kaip} 

„Pergalės** žurnalo nr. 12’ partijos nurodyta. Išmestų iš 
išspausdinta rašytojo J. Gru= draugijos rašytojų kūriniai 
šo trijų dalių istorinė dra- jau nebebus spausdinami 
ma „Barbora Radvilaitė“, j laikraščiuose, žurnaluose ar 

(E) j atskirai leidžiami.

* » *
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 

(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

STATYS ERDVĖS 
„AUTOBUSĄ“

Šiomis dienomis preziden
tas Ni.vonas pasirašė įsaky
mą pradėti statyti naujo ti
po erdvėlaivį, kuris galės 
lengvai pakilti į erdvę Įeiti 
į žemės orbitą, grįžti į žemę, 
nusileisti aerodrome ir to
kius veiksmus pakartoti pa. 
gal reikalą. Toks erdvėlai
vis, nors jis dabar kainuos 
ir nemažą sumą. bet sutau^, 
pys dar didesnes sumas atei-i 
tyje. Be to. tai didelė JAV 1 
pažanga erdvės kelionėse. Į

Šiuo metu tokio erdvės) 
„autobuso“ statyba .turės ir, 
didelės ekonominės reikš 
mės. Sakoma, kad, pradėju 
jau parengiamuosius veiks

&
: O .. . .racijoje.

aooooooeoooceaeogoneoooce

Testamentai
Įsigykite teisininko P. Šulo 

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

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dy nas, V. Baravyko, 590 psl 
apie 30.000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo 
dynas, redagavo Karsavi- 

mus, gaus darbo apie 50.000; naitė ir šlapoberskis. apie

X I

žmonių, daugiausia inžinie
rių, kuriuos dabar gerokai 
yra palietęs nedarbas. Į eko. 
nominį gyvenimą bus įpilta 
apie $5.5 bilionai nauju pi
nigų.

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

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

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 
MINDAUGO NUZUDY 
MAS. Juozo Kralikausko

premijuotas romanas. 24* 
psl.. kaina $3.

Juozas Kralikauskas, TU 
NAGO UGNIS, premijuota; 
romanas, 205 pusi., kains 
>2.50.

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

Vincas Ramonai: MIG 
LOTAS RYTAS. IGopusl. 
Kaina $2.56. Gaunama Ke 
leivio ad min istraci jo je.

Aloyzas Baronas: LIEP- 
’TAI IR BEDUGNĖS, pre 
•mijuotas romanas, 279 psi. 
kaina $3.60.

Vytautas Alantas: TARr 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462

27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, ii 
laida, daugiau Kaip 30.000 
žodžių, 5S6 psl., kaina 57.00. pusi., kaina $4.50.

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

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

SIAURUOJU TAKELIU, 
j K. B. Kriaučiūne, 178 psl.,
kaina .............................. $2

j NEPRIKLAUSOMYBES 
i SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
j atsiminimų (1918-1940) V 
i tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

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

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944--1S50 metu atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 
činskaS; 273 pusi. kaina $3.

PER GIEDRĄ IR AUD- 
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi- 

j minimų (1909-1918) IV to- 
: mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais ................... $3.75,

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

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSU 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 psi.. kaina $3.50.

DANGUS DEBESYSE,— 
191S-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais $3.75

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

Nuo krivūles iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psi., kaina — 
$5.00.
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

SO? Į
— Paklausė, tėve. Pasta-’ 

tė laivą, susodino savo šei-; 
t mą ir išplaukė. Ir tuomet 
' pradėjo drebėti žemė. užėjo 
1 perkūnija su žaibais, ir Jeru
zalė buvo sulyginta su žeme.
Bet Lehio laivas laimingai 
pasiekė Ameriką, ir čia jo 
šeima įsikūrė

toliau.

— Gut mornink. Maik! i ugni, bet ką reiškia tumim,
— Labas rytas, tėve! ' "‘■P.^ako, tik priduria kad

J , tokius akmenėlius vartoda
— Nu, kai rytas geras, tai; Vę senovės hebrajų aukštie-

galim vėl pradėti apie mor-1 ji rabinai, tikėdami juos pa- 
monus. Išvirozyk, ką Juozas, dedant suprasti Dievo valią. 
Šmitas rado apie juos para-: v
syta toj auksinėj knygoj, ku-, — 1 U’-
ri buvo paslėpta ant kalno, 1.n01 monai 
po akmeniu? , ar ne?

— Kaip pirma sakiau, tai! . “g1) tėve. remia-
knygai versti Šmitas papra-J S1 abiem Biblijos įstatymais,
šė savo svečio Oliverio tai-Į t.0CJe. Pa& Puo> -ia^nemaza 
kos. Šmitas skaitė ją už šie ! Judaizmo ir nemaža kriks- 
nos, o svečias rašė jo žo-! čion> bė>. I avyzcIziui, Jie pn- 
džius ant popieriaus.

tai atrodo, kad 
yra kilę iš hebra-

_ čionybė
Į ima Dešimti Prisakvmu. ku i 0 
i riuos Maižius davė žydų 

— Ale sakei, kad ta kny-; tautai; ir jie taip pat priima 
ga buvo parašyta arabų, a-j Kristaus mokslą. Jie tiki į 
siuj ir kitokiom kalbom. Ar vieną Dievą, kuris turi Kris

tum vadinamą sūnų, ir tur 
tokį paukšti, kuris atstovau 

. T x . . . . , , ja „šventąją dvasią“. Be'
.... Nu, tai Kokiu spasabu, jaUg dalykų jie išmeta iš ju 
jis galėjo tą knygą skaityti ; daizmo ir atmeta nemaža 
11 vei^ti ją anglų kalbon. > kirkščioniškųjų dogmų. To

Is tikrųjų, tėve, čia įdo- ! cį^j jje ngra tikrieji žydai ii 
nėra pilnieji krikščionys.

— Tai kaip jie save vadi

buvo 
į ir ki

Šmitas mokėjo tas kalbas? 
— Nemokėjo, tėve.

mus klausimas. Pirma aš jo 
neaiškinau, nes nemaniau, 
kad jis galėtų ateiti tėvui 
galvon.

— Nu. tai koman, paaiš 
kink dabar.

— Pasakysiu, tėve, kaip! 
jį aiškina patys mormonai.

— Olrait. koman.
— Jie sako, kad suprasti

na
„vė— Jie vadina save 

lesniųjų Kristaus dieni 
šventaisiais“, tačiau jie ne 
pyksta, jeigu juos ir mormo 
nais pavadinsi.

— O ką apie juos sako t;
tas kalbas Smitui padėję du' auksinė knyga. kuri ą_ Šmita' 
akmenėliai, kuriuos jis ga-! rado ant kalno paslėptą? 
vęs kartu su ta mįslinga kny_ — šiandien toji knyga tu 
ga. Vienas tų akmenėlių va-1 rj jau tinkamesni varda. J 
dinosi urim, o antras — tu-į vadinas ”Book of Mormon“ 
mim. Tai yra hebrajų kalbos1 nes jj pati sa;<o, kad tikrasi. 
žodžiai, kuriuos galima ap i jos autorius vadinęsis Mor 
tikti tiktai senojo įstatymo; monu ir parašęs ją dar prie 
Biblijoje. Šmitas užsikabin-, Kristaus gimimą — parašę' 
davo tuos akmenėlius ant. auksiniuose lapuose. Jos is 
kaklo, kaip kokius skaple-; torija gana įdomi, nors ne
rius, ir tada jau galėdavęs! 
skaityti ir versti nesupranta-; 
mas kalbas.

apsieina ir b^ fantazijos
— Ar ji pasako, kaip at 

. sirado mormonai, arba ti< 
žinai, Maiki. man nesi.! vėlesniųjų laikų „šventieji“*
tikėti, kad akmenėliai! _ ‘j ‘ _ . ... .— Pasako, teve. Tai dejos 

1 prieš 600 metų prieš Kristų 
Jeruzalės mieste tada gyve
nusi dievobaiminga Lehio 

; šeima, kai kiti to miesto gy- 
Į ventojai buvę jau ištvirkę. 
: Todėl Lehis gavo įspėjimą.

nori UKeu. Kari akmenenai; 
galėtų turėti tokią stebuk-i 
lingą šylą. :

— Bet tėvas tiki į Šiluvos' 
stebuklus, tai kodėl nenori; 
pripažinti tokios „sylos 
Šmito akmenėliams?

— O tu tiki?
- Ne. tėve. aš netikiu jo-! įad iš g miest0’

i Jeruzale esanti pasmerkta 
sunaikinimui.kiems stebuklams.

— Olrait, o ka tie žodžiai
reiškia — urim ir tumim? ; 

— Naujas enciklopedinis
— O kas jį įspėjo?
— Tai buvo balsas iš dan

mano žodynas sako. kad gaus, tėve.
urim hebrajų kalboje reiškia — Ar jis paklausė to bal=

j

— Iš Lehio šeimos, tėve, 
Amerikoje išsivystė dvi tau 
tos; nef itai ir lamanitai. Pir
mieji buvo geri žmonės, ra
mūs ir dievobaimingi, o ant
rieji — pikti ir vaidingi ne
nuoramos. Prasidėjo tarp jų 
nesutikimai ir vaidai. Tada 
atkeliavo Amerikon Kristus, 
kuris buvo tik ką prisikėlęs, 
ir šiaip taip sutaikė juos. Po 
to jie ilgokai gyveno sutiki
me. Bet kai prasigyveno, vėl 
prisidėjo vaidai ir kilo smar 
kus karas. Bet gerieji nefi- 
tai laimėjo, lamanitus nuga. 
Įėjo ir visiškai juos sunaiki
no. '

— O kada tai buvo?
— Tai buvo jau po Kris

taus gimimo, tėve. Su nefi- 
tais buvo likę visi gerieji 
žmonės, ir vienas iš jų vadi 
nosi Mormonu. Jis turėjo f 
dar iš Jeruzalės atsivežęs' 
daug istorinių užrašų, iš ku’| 
rių padarė suglaustą Izraelio; 
istoriją ir surašė ją į auksi
nius lapus; surišo juos tri
mis žiedais, ir taip pasidarė 
auksinė knyga, kurią prieš' 
mirdamas Mormonas pave-1 
dė savo sūnui Moroniui glo-; 
boti. t

— Džiūsta minut. Maik. j 
Čia kažkas negerai. Pirma 
tu sakei, kad Juozas Šmitas; 
rado auksinę knygą ant kai j 
no paslėptą po akmeniu, o- 
dabar pasirodo, kad ją pa’ 
rašė Mormonas. Kaip sau 
nori. Maik, bet čia nesueina
rokundos. J1

— Palauk, tėve, palauk, i
Tokundos“ sueis. Mormo.; 

nas prieš mirdamas pavedė 
tą knygą savo sūnui Moro
niui globoti, bet. kad ji ne
žūtų, tai sūnus prieš mirda-i 
mas paslėpė ją ant kalno po • 
akmeniu ir niekam apie tai 
nepasakė. Jam mirus, pra 
slinko 1400 metų, ir apie Į 
knygą po akmeniu niekas 
nieko nežinojo. Tik po 14- 
kos šimtmečių Moronio d va. I 
šia pasirodė Šmitui per sap
ną ir pasakė, kur tas turtas 
paslėptas ir kaip jį paimti. 
Ir Šmitas knygą paėmė. Aš 
iau praeitą kaitą tėvui apie 
tai sakiau, taigi „rokundos“ 
turėtų sueiti.

— Ale pasakyk, kur ta 
auksinė knyga yra dabar?

— Tėvas jau žinai, kad 
Šmitas niekam jos nerodė ir 
liekas jos nematė. Bet mor-, 
monai tiki, kad ji buvo. nes j 
ir jų šventraštis „Book ofĮ 
Mormon“ esąs paties Mor
mono nurašytas nuo auksi 
nio originalo. Pirma buvo 
manoma, kad tas originalas 
esąs pas Šmitą. Bet kai jis 
buvo nušautas, niekas tokios 
knygos nerado. Todėl mor
monų kritikai sako, kad to
kios knygos niekad ir nebu
vo.

— Nu. arba buvo, arba 
ne, tai jau dabar mes jos 
neieškosim. Ale apie mor
monus, Maiki, aš norėčiau 
daugiau žinoti. Gal būt. jų 
viera ir nebloga, todėl noriu, 
kad tu man paaiškintum, ką 
rašo tas jų šventraštis, ką 
vadinasi „Book of Mor-

1ND1JOJ NUVAINIKAVO 
MAHARADŽAS

Kai Indija 194“ m. gavo 
nepriklausomybę, ten buvo 
apie 600 didesnių ar mažes
nių valstybėlių, maharadžų 
valdomų. Jos buvo sujung
tos į 16 didesnių valstijų, 
kurios sudarė federaciją. 
Maharadžos nustojo valdo’ 
vų teisės, bet jiems buvo 
mokamas metinis atlygini
mas ir dar palikta jiems ne
maža kitokių privilegijų.

1970 m. vyriausybė išlei
do įsakymą, kuriuo iš maha
radžų atimamos visos privi
legijos. Bet teismas tą įsa
kymą panaikino. Tada par 
lamentas priėmė konstitu
cijos pakeitimą, kuris panai
kino visas maharadžų privi
legijas. Jis įsagaliojo nuo 
šių metų pradžios.

Dabar maharadžoms ne
bus mokamas atlyginimas, 
jie neturės jokių privilegijų, 
vadinsis kaip ir visi piliečiai, 
nebe „Jūsų didenybė maha
radža“, bet tiktai — „Mister 
toks ar toks“.

Tokiu maharadžų dar bu. 
vo 278. ir jiems per metus 
vvriausvbė išmokėdavo apie 
$6.4 mil.

Maharadžos dabar jau
čiasi taip, kaip anuomet ne 
priklausomoje Lietuvoje į 
vairūs mūsų didikai, panai
kinus visus luomų skirtumus. 
Stasys Griežė-Jurgelevičiu? 
pasakoja, kaip dėl to aima
navo tajėniškis kunigaikšti? 
Radvilas:

„Tik pagalvokite! Mane 
vežėjas Jonas yra pilietis ii 
kunigaikštis Radzivilas — 
taip pat pilietis! Negirdė
ta!“ Taip jis lenkiškai skun. 
dėsi nauja santvarka.

ANTRAS KUNIGAS — 

PREZIDENTAS

Jau senokai Kipre prezi
dentauja arkivyskupas Ma 
karios, o šaudo 3 d. Liberi
jos prezidento pareigas pra
dėjo eiti presbiterionų kuni
gas Tolbert, kuris iki tol 19 
metų išbuvo viceprezidentu.

Prezidento pareigų perė
mimo iškilmėse JAV-bėms 
atstovavo prezidento Nixo- 
no žmona. Dalyvavo ir Re- 
public Steel ir Firestone Ti 
re and Rubber bendrovių 
delegacijos, nes tos bendro
vės ten turi įdėjusios dide
lius kapitalus.

Prezidentas i nauguraci jos j 
iškilmėse ne tik pasakė kal-

bą. bet ir meldėsi atsiklau
pęs ant kelių. Jis dėvėjo! 
mėfytius trumpomis rankoM 
vėmis marškinius, nors ten! 
vilkė ji mui galioja griežtos 
taisyklės.

Liberiją įkūrė 1822 m. iš 
JAV sugrįžę buvę vergai.
Ir išrinktojo prezidento kun.
Tolberto tėvas iš JAV buvo 
atvežtas dar mažas vaikas.
Nuo 1947 m. Liberija yra 
nepriklausoma respublika, 
todėl ji ir seniausia Afrikos 
respublika, nes kitos buvu
sios kolonijos nepriklauso
mybę gavo daug vėliau.

Liberijos ryšiai su JAV 
visada buvo glaudūs. Ame 
rika saugojo Liberiją nuo 
anglų ir prancūzų įsiverži
mo. 27 metus ją valdė pre
zidentas Tubman su viena 
nartija. Jis mėgo prabangą.
Nors krašte nėra nė pusant- 
iX) miliono gyventojų ir ūkis 
labai atsilikęs, bet preziden
to nauji rūmai atsiėjo 6 mil. 
dol. Jo jachtos išlaikymas 
per metus atsieina $250.600.

Naujasis prezidentas žada 
tęsti tik tokią ekonominę po’ 
htiką, kuri kraštui naudin
ga.

KUNIGAI NETURI
DALYVAUTI POLITIKOJ! Ieivio įstaigoje. Kaina $2.00.

KAS GALI PRALENKTI
DR. B. MATULIONĮ?

Dr. Balys Matulionis jau 
antrus metus, mokėdamas 
Keleivio prenumeratą, su
moka ją ir už 7 kitus asme
nis.

Būtu malonu, kad atsiras- i
tų tokių, kurie pralenktų ir 
dr. B. Matulionį ir užsakytų 
Keleivį dar didesniam savo 
bičiulių skaičiui.

Imkit ir tkaitykir 

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta
bolševikinio teroro sistema,

tos vergų stovyklos, kuriose

kentėjo ir žuvo mūsų

broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKJ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

HUirm.irM

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS 

Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke-

mon
Galėsime apie tai pa 

j kalbėti kitąkart. Šiai dienai 
: jau užteks, tėve.

— Olrait. ieigu tau užtem 
ka. tai ir man užteks. Gud 
bai!

Naujasis Amerikos katali 
kų vyskupų tarybos pirmi’ 
ninkas kardinolas Krol pa
reiškė televizijos programoj, 
kad kunigai neturėtų daly
vauti politikoj. Paskutinis 
vyskupų sinodas Vatikane 
patvirtino, kad dvasiškiai 
neturėtų brautis į pasaulie
čių sritį ir ypač dalyvauti 
politikoje.

Kardinolas Krol pareiškė, 
kad ir jėzuitų kunigas Ro
bertas Drinanas turėtų pasi
traukti iš atstovų rūmų, į ku 
riuos jis išrinktas iš Mass. 
valstijos. Pasak kardinolą, 
išimčių gali būti tose srityse, 
kur trūksta išsilavinusių pa’ 
sauliečių politinėms vietoms 
užimti, bet ir ten kunigai tu
rėtų gauti savo vyskupų lei
dimą.

Kunigai nemažai politika, 
vo ii- nepriklausomoje Lie
tuvoje, bet tas darbas nepri
sidėjo nei prie kunigų oru 
mo padidėjimo, nei prie ka’ 
talikybės sustiprėjimo.

Mes atstovaujame organi
zuotam terorui. Mes nepri
pažįstame pasigailėjimo.

Deržinskis,
pirmasis baisiosios komunis

tų slaptosios policijos 
viršininkas

Mes ką tik gavome ribotą skaičių

automobilių
giminėms Lietuvoje ir S.S.S.R.
Mes siūlome juos šia tvarka:

kas pirmas ateina — tam pirma patarnaujama.

Naujas modelis ZHIGULI VAZ 2101......... $3,275.00
MOSKVICH 412 IE modelis..........................$3,275.00
MOSKVICH 408 IE modelis .......................  $3,009.50
ZAPOROSHETZ ZAZ 966 ........................ $2,001.00
SKUBĖKITE SU SAVO UŽSAKYMAIS į bet kurią 
prie mūsų pi įsijungusių firmų, arba jų skyrius, arba 

tiesiog į

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 g-vės) 

NEVV YORK, N. Y. 10001
(212 ) 685-4537

(Vienintelė firma Amerikoje, atstovaujanti V O 
Vneshposyltorgui)

Šiame numery yra šie įdomūs straipsniai:
Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis: 

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

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.
New Yorke „MINTIS“ gaunama „Darbininko“ admi

nistracijoj (910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221) 
ir „Romuvos“ knygyne (8420 Jamaica Ove., VVoodhaven, 
N.Y. 11421).

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. Broadway
So. Boston, Mass. 02127

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
KAZIMIERAS BARĖNAS

Testamentas
(Tęsinys)

Išeidami į pensiją, jie dar turėjo krūvelę laisvų pini
gų. Dalį Veronika laikė namie, o kitus įnešė į pašto taupo
mąsias kasas, kad prireikus galėtų bet kada po truputį 
atsiimti. Jie bu v o apsvarstę, kad tų palaidų pinigų turėtų 
užtekti prisidurti prie pensijos net iki kitų Kalėdų, o gal 
ir ilgiau. Kostas nenorėjo net tikėti, kad tie du siuntiniai 
būtų ėmę ir prariję visų metų priedą. Dar vis nepajėgda
mas suvirškinti tos nesmagios naujienos, jis ir dešrelę 
kramtė lyg atvirkščiais dantim.

— Ar neskanu? — paklausė Veronika.
— Skanu, gerai, — atsakė jis. — Aš tik galvoju, kas 

čia bus. Krintam. Riedėte riedam į pakalnę! — iš reto kai. 
bėjo jis. — Dar kokie meteliai, tai ir atsitrenksim į pliką 
tvorą. ’ . „

— O ką? Ar nepavalgęs esi?
— Pavalgęs, taip, pavalgęs. Jeigu ir ne taip gerai, 

kaip visuomet, bet kol kas dar pavalgęs. Tačiau matau, 
kad greit ateis laikas...

— Žinai, eik tu sau po velnių! Tu ir tavo katė!

— Apie katę as nieko tau nesakau, — dar pratarė 
Kostas, bet tai buvo paskutiniai jo žodžiai. Padėjęs į lėkš
tę nebaigtą valgyti dešrelę, jis dar su kąsniu burnoj pakilo 
ir išėjo. Netrukus trinktelėjo priekinės namų durys. Vero
nika nuskubėjo prie lango: Kostas linkčioja tolyn su laga 
minėliu rankoj. Jis ir pats nežinojo, kur eiti. bet jį išvijo 
tas grubus žmonos žodis. Eik, girdi, po velnių! Jeigu nors 
būtų pridėjusi: Kostai ar Šventari, tai gal ir tie velniai 
atrodytų mažiau skaudūs. Argi jis būtų toks mažas, dar 
mažesnis ir už šunį? šunį žmonės net ir supykę pašaukia 
vardu. ii : ! • . 1

Kol dar matė jį pamažu nulinkstar.t, Veronika norėjo 
iššokti pro duris ir sušaukti. Bet Kostas net neatsigrįžo 
žvilgtelėti į langus, ir jai tas noras praėjo. Tegu eina, bai
sus čia dalvkas!

Marija Sims - Čemeckytė

TREMTIN YS

Laisvuže grįš šalelėn numylėton — 
Grįšiu ir aš per slėnį takeliu:
Pajusiu džiaugsmą didį, neregėtą, 
Panersiu jūroj saulės spindulių.
Sušils sunki krūtinė suledėjus...
Paniurę akys meile atsigaus,
Obelėle močiutė pražydėjus 
Mane patiks, manęspi prisiglaus...
Ją glausiu, glausiu prie krūtinės, 
Bučiuosiu josios gęstančias akis.
Tenai, prie vartų mylimos gimtinės, 
Savo vargelį ji man pasakys.

Laimužė grįš šalelėn numylėton — 
Grįšiu ir aš išvargęs, neramus...
Ten jaunystėlėj tiek džiaugsmų sudėta. 
Prisiminimuose gera, gera bus...

kol esu gyva. Kai mirsiu, sū- pasikalbės su brokeriu. Kai 
i nūs vistiek ūkio nežiūrės. advokatas brokeriui nurodys 

Praėjo keletas mėnesių, galimas komplikacijas, gali
Tas brokeris atvežė du pir- kartais pasisekti iš šios pa- 
kėjus. Jie viską apžiūrėjo ir dėties „išeiti“ be teismo, 
pasakė, kad susisieks su mū- i
sų brokeriu. Jų niekuomet Iš kitos pusės, jei brokeris 
nebemačiau. Tada atvažia- yra dėjęs reikalingas (reaso. 
vo pas mane toks žmogelis.! nable) pastangas ūkiui par- 
Sako, girdėjau, kad nori ūkį duoti, bet jam nepasisekė tai 

į parduoti. Sakau, noriu. Pa , padaryti, jis turi pilną teisę 
prašęs leisti jam viską ap-' pasinaudoti savo „option“, 
žiūrėti, jis man pasiūlė tri-l ir Tamsta turėsi jam ūkį 
mis tūkstančiais daugiau,| parduoti sutarty nustatyto- 
negu, to brokerio manymu, mls sąlygomis,
ūkis esąs vertas. Sakau, pa

12 knygų uš$2

Nemanau, kad Tamsta ga
lėtum įrodyti, jog brokeris 
yra Tamstą apgavęs, pasira
šant sutartį.

lauk. pasikalbėsiu su broke, 
riu. Tuoj paskambinau sū
nui, tas atvažiavo ir tuoj pa
telefonavo brokeriui. Sa 
kom, per beveik tris mėne
sius ūkio nesugebėjai par
duoti, dabar mes patys su
manėm jį parduoti. Sako.
nieko panašaus, aš pats jūsų i taitle^ Parašyme. ,
ūki perku; jūs netirite tei- Tams‘a bbatum tu,e-!us‘ 
J&ii. c,-,, vo advokatą, pasnasant

Tamsta atrodai protinga, 
net apsukri moteris. Be to. 
Tamstos sūnus dalyvavo su 
tarties nasirašyme. Jeigu

' b., t .
Eilėraštis paimtas iš paskutinįoję 1971 m. Išėjusio 

Marijos Sims-čerreckytės poezijoš rmkinio „AnVki^Ž^e- 
lių senų“. Poetės gyvenimo ir kūrybos apžvalgą parašė 
Vytautas Alantas. Knygoje yra daugiau nei 200 eilėraščių, 
suskirstytų keliais skyriais. Biografija iliustruota nuo- paskambino, kad advokatas 
traukomis. Ankstyvesnieji Marijos Sims eilėraščių rinki
niai yra “Eilėraščiai iš užjūrio“ ir “Mano dainos“.. Marija 
Sims yra ankstesnės kartos lietuvių emigracijos atstovė, 
čia įsijungusi į lietuvių visuomeninį ir kultūrinį darbą ir 
nuo jo iki šiol reatitrūkusi. Ji turi didelių nuopelnų ne tik 
lietuvių išeivijai, bet ir nepriklausomai Lietuvai. Šiuo me
tu poetė gyvena Detroite, Mich.

Teises patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesios 

adresu:

ur. .Vl. sveikauskas. Attorney ai Law.
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston. M a-s. 021%

Klausimas

&
sa-
su-Įsės'niekam jo parduoti. Sū- , .. m ,

nūs labai Supyko. Sakė pasi- tarti> ,Tamstai vls,as -relka]as 
tarsiąs su savo advokatu., Įu «a!lf°m Pasek™™ butu
Pasitaręs, kitą dieną man buvęs aiškesnis, ir dabar ne

būtų bėdos.

KAS GRAŽIAUSIAI 

PUOŠIASI?

sako, jog brokeris teisus, u 
kis jam priklausys, kai jis 
užmokės pinigus. Tokiu bū
du aš nustočiau ne trfių. bet 
penkių tūkstančių dolerių. Į Du tūkstančiai madų kū

. .. , _A , rėjų. žurnalistų ir teatraluAr galima butų paduoti, kasmet išrenka J2 ažiau; 
broken i teismą uz apgavi- siaj vilkipči nK|t(.. per 
mą? Juk Jis yra tikras suk- nai j .. žjnta
aus, taip apgaudamas seną inceaei Salimai> vienos 

j nesveiką žmogų. Pirma jis musul sektOg vado A.
mums sako. kad negali da ga Khan IV žmonai.

Artėjo vakaras. Laikas būtų pradėti ruošti kūčias. 
Silkės mirko. Ji sutrynė aguonas, bet vis pasiklausydama 
ar netrinktelės durys. Išdarinė jusi silkes, ji vistiek nusku 
to bulves, o dar lukterėjusi uždėjo jas virti. Pareis ar ne 
o valgyti reikia. Bet ji pasitenkino vien gabaliuku silkės 
o paskui užplūdo ją graudžios ašaros, ir ji nuėjo gulti. Kas 
čia dabar atsitiko? Taip, dėl visko kalti testamentas, ti< 
laiškai ir siuntiniai. Ji visą reikalą iš naujo svarsto ir nesu 
randa savo kaltės. Ji niekam nenorėjo nieko bloga. O da 
bar viskas iširo, viskas iki pat paskutiniosios. Jeigu Kos 
tas nebegrįžtų, tai sunkumas taip ir lydėtų ją iki mirties ii 
neduotų ramybės.

Sustojusi ties mirties mintim, ji staiga prisiminė dai 
vieną biaurią testamentinę kliūtį. Jeigu Kostas negrįžtų 
tai ji ir vienumą didžiausią jaustų, ir kaimynų klausiau
čius žvilgsnius, ir pažįstamiems neturėtų, k^šakyti. Ta 
čiau jeigu jis negrižtų ir kitur numirtų, kaip ji vykdytų t; 
testamento sąlygą, kad po mirties jie abu turi būti sude 
ginti, abiejų pelenai supilti į vieną vietą ir tik tada palai 
doti? Ją. gerai, ją sudegins. O kaip bus su Kostu? Kas pa 
sakys tą testamento sąlygą žmonėms, kurie jį laidos? Jei 
gu jis mirtų kur nors Nottinghame, Bradforde, Manches 
teryje ar kitame dideliame mieste, tai gal gi kas nors duo 
tų jai žinią. Mirusio čia niekas neskuba kišti po žemių 
ir jai užtektų laiko susitvarkyti. Ji nuvažiuotų, taip ir taip 
pasakytų, kad vi a tokia sąlyga testamente, taip, turi būt' 
sudegintas. ’ *. ; ' **,1'

Netrukus tą mintį nuvijo kita.

Už sienų siautėjo vėjas. Tarpais lietus sutekšendavr 
i lango stiklą. Ir Veroniką iš naujo ėmė persekioti mintis, 
kam ji tą Kostą išvarė. Taip, per jos tą skubėjimą pasisa 
kyti ištirpo dalis pinigų. Bet Kostas galėjo treptelėti koja 
ir Valentinas ar Julius iki šios dienos nežinotų, kad tok;! 
testamentas iš viso yra. O jei broliai būtų supratingi žmo 
nes, tai laiškuose neveiktų į jos minkštą širdį. Besvarsty 
dama savo klaidas ir nesėkmes, 'ji net pradėjo balsiai kai 
bėti. Jeigu ne jos išsišokimai. Kostui ir jai visko užtektu 
iki gyverimo galo! žinoma, kad užtektų. Kas jai tie gi
minės? Kortas vis tiek didžiausias giminė. Tegu, lengva 
jis ranką turi. jam nepavesi tvarkyti didelių reikalų, kui 
su pinigais susiję, bet jis didžiausias giminė iš visų i

Kažkas trinktelėjo. Veronika įsiklausė. Argi tas ru
daplaukis Seimus vėl ateina sužinoti, kada jis gaus televi-

Vyrui mirus, pasilikau su 
ikiu ir visais rūpesčiais. Ta- 
la buvau jau 70 metų am
žiaus. Turiu vienturtį sūnų. 
turis turi savo šeimą ir ūkiu 
(farma) niekuomet nesirū- 
yino. Jis turi labai gerą val- 
lišką darbą ir nemoka bei 
įenori sunkiai dirbti.

Sulaukusi 80 metų am
žiaus, nutariau, kad samdyti 
larbininkus, su jais ginčytis 
r nuo jų visą laiką ‘priklau
syti nebenoriu. Su sūnum 
>asitarusi. nutariau ūkį par- 
luoti. Pažinojau dar iš senų 
aikų toki vieną agentą (bro- 
erįj. Nuvažiavau į miestą 

•u juo pasitarti. Jis man re
komendavo kitą brokerį, 
nan nepažįstamą. Mano pa- 
įstamasis pasakė, kad anas 
ižsiima ūkių pardavimu, o 
:s pats tuo neužsiima. Nu- 
ažiavau pas tą žmogų ir su 
uo pasikalbėjau, ir jis žade

AUSTRALIJA

Atvažiavo E. Petrauskienė !
Aktorė E. Žalinkevičaitė-i 

Petrauskienė, dainininko K. 
Petrausko žmona, šiuo metu1

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

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl.. kaina 25 
centai.
$3.80, bet visos kartu par-

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

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

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

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

Demokratinio socializmo 

pradai, (S Kailio įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

Tavo kelias į socializmą, 

(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

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

Ar skaitytos?
Juodojo pasaulio sukili-

vieši Sydnejuje pas savo sū-i mas, parašė Stasys Michel
nų ir dukrą, 
pusmetį.

Žada pabūti

MAŽĖJA BAŽNYČIAS 

LANKANČIŲ SKAIČIUS

Gallun viešosios nuomo-

ryti išlaidų, kol nepasirašy
i sim jam leisti ieškoti pirkė- Antroji vieta teko Kali- 
jų per tris mėnesius, o pas- fornijos gubernatoriaus buv. 
kui atveža du pirkėjus ir filmu aktoriaus Reagano 
pats pasiima ūkį. | žmonai.

i
Gal sūnaus advokatas ne

it. ! suprato reikalo? Jei tas 
žmogus yra brokeris, jis tu
ri teisę tik parduoti, o ne 
pats pasiimti. Esu sena ir 

į silpnos sveikatos, bet man
• atrodo, kad reikalus supran- 
' tu geriau, nei mano mokslus
• ėjęs sūnus. Jei būtų pas mus 
i advokatas, kuris kalba lietu- 
! viškai, aš pati galėčiau jam 
Į viską išaiškinti, ir jis galėtų 
| mare apginti nuo to nesąži

jo atvažiuoti į mano ūkį ir jį ningo žmogaus, 
apžiūrėti. Jis atvažiavo, iš
anksto pranešęs, ir aš tuoj J Prašau man patarti. Vi- 
paskambinau telefonu savo, suomet skaitau Tamstos pa. nės tyrimo instituto duome- 
sūnui. kuris taip pat atvažia- i tarimus, bet niekuomet nei nimis pernai bažnyčių lan- 
vo tuo pačiu laiku. ; negalvojau, kad teks pačiai kytojų skaičius sumažėjo:

i į Tamstą kreiptis. : 1970 m. tokių buvo 42%, o
Brokeris mums pasakė, į Į 1971 metais tik 40% visų

kiek. jo manymu, mūsų ūkis • Prašau pakeisti mano se- suaugusių žmonių, 
yra vertas. Sakė, kad mes novišką kalbą. Kaip rašote
turim jam duoti bent tris! laikrašty, daug gražiau išei-. Minėta Įstaiga 7,543 pasi 

' r»o rion-ii moc L-ulLoHij. rinlrtn asmenii ’’Ar
mėnesius ūkiui parduoti, j 
Sutikom. Tada jis d šrftiums; 
pasakė, kad, jei negalės ū-| 
kio parduoti už norimą, kai-j 
ną. jis sutiktų pats nupirkti 
už kiek mažesnę kainą, bet 
kad jis stengsis parduoti ki_ 
tiems.

Sūnus galvojo, kad labai 
gerai, tokiu būdu būsim tik
ri. kad ūkis tikrai bus par
duotas. Sūnus ir marti jau 
seniai mane ragino ūkį par
duoti ir apsigyventi pas 
juos. Aš atidėjau, kol galė
jau, bet galų gale reikia pa
siryžti ir sutvarkyti reikalus.

na, negu kaip mes kalbėda- rinktų asmenų klausė: “Ar i buvote bažnyčioje per pas- 
| kutinės 7 dienas?“ Ji tik iš 
į 40% tegavo teigiamą atsa- 
Į kymą. Kiti atsakė, kad ne- 
i buvo.

vome. I
Skaitytoja

Atsakymas

Matyti, Tamsta pasirašei 
vadinamąjį ”exclusive bro 
kerage“ sutartį, duodama 
brokeriui tris mėnesius ūkiui 
parduoti. Be to, atrodo, kad 
jis įtraukė į tą sutartį vadi
namą “option“ sau pačiam 
pirkti.

„Option“ yra teisė pirkti 
per tam tikrą laikotarpį tam 
tikromis sąlygomis. Jei tas 
aikotarpis dar nebuvo „praj

1959 m. į tokį pat klausi
mą teigiamai atsakė 50%.

Daugiausia bažnyčias lan
kė katalikų — 57%. Protes
tantų buvo 37%. žydų — 19 
%. Vyrų lankė 35%, mote
rų — 45%, baltųjų — 40%, 
juodųjų — 44%. Senesnių 
kaip 50 metų lankė 45% , o 
21-29 metu — tik 28%.

sonas, 127 psl., kaina $2.00.

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 661 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto. 55 psl. kaina 82.00. 
KREGŽDUTĖ, I dalis (va

dovėlis). parašė A. Rin- 
kūnas. 119 psl., kaina 
$2. i 5.

K-
na

ŽVILGSNIS Į PRAEIT),
Žvko, 476 ps kai-

$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 LEME 
Ta; rašytojos Petronėlės

Orintaites parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį. tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusk. kaina 83.

iją? Ne, ji ir šiandien neįsileis jo. Dar kartą ji apgalvo 
a ir nusprendžia, kad tėvai tyčia tą savo berniuką siun- 
inėja. Ji nekenčia berniuko! Rupūžiukas berniukas! Ji 
ooj pakeis testamentą — šalin tas berniukas, šalin visi. 
alin, pasitraukit! Ji užrašys viską savo katei, Kostui ir 
:atei. Ne, ji viską užrašys katei, nes pagal testamentą ir 
aip Kostui viskas priklausytų, jei ji pirma mirtų.

Dar sunkesnė Veronikai buvo rytojaus diena. Žiūrėk, 
šventė. Kam šventė? Tik ne jai. Tokios šventės ji, rodos, 
dar netui ėjo savo gyvenime, tokios biaurios. Ji visą dieną 
įsojo lovoje, vis užplūstama naujų ir sugrįžtančių minčių. 

Išvargusi ji užmerkdavo akis, bet neilgam.
(Bus daugiau)

i ' »X i • •

ėjęs“, brokeris turi teisę ūkį 
pirkti nurodytomis sąlygo
mis.

Vienintelė išeitis būtų. 'jei 
Tamstos sugebėtumėte įro
dyti, kad brokeris nedėjo už
tenkamų pastangų ūkiui 
parduoti. Jei sugebėtumėte 
tai įrodyti, būtų aišku, kad 
brokeris nesielgė pagal nu- 
statytus vadinamų „fiducia I jęs į jaunuolį, atsakė: 
ries“ standartus, norėdamas 
pats pasipelnyti.

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

KODĖL NUODĖMĖ?

Daugiausia bažnyčias lan
kė gyvenantieji JAV pietu- 
se — 45%, mažiausia vaka
ruose 33 f. Nardžio pulkas, Balęs

Vaivorykštės, kaina $2. 
Versmės ir verpetai, aki-

- Kodėl vra nuodėmė mukų - straipsnių rinkinys
miegoti su mergaite ’-kto !’ra1elt?€\,r artirni). ,i,en« ak:
šia jaunuolis kunigą ' tualia‘s klausimais, paraše
šia jaunuoli, kunigą. j Bronys Raila, 351 psl.. kai-

Kunigas, atidžiai pažiurę j na $5.00.
BALADĖS, šitoj labai 

' gražiai išleistoj, gausiai i-
— Nebūtų jokia nuodė- liustruotoj knvgoj vra sep- 

mė. ‘jeigu jūs miegotumėte, Į tymos Maironio baladės. Tai 
Į Tamstų advokatas, prieš) bet kad jūs, šeimos, nemie- knyga, labai tinkama dova- 
1 kreipiantis į teismą, žinoma. I gate!.. 1 nonfs> Kaina.............. $6.00
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"Pokalbis po geru pietų“

Toks pasikalbėjimas "po 
pietų“ tikrai ir buvo praeito! 
šeštadienio Kultūriniame su- i 
batvakaryje, kuriame daly* 
vavo rašytojas Liudas Dovy
dėnas.

Prelegentas prabėgom pa. 
lietė daugybę temų: Simą 
Kudirką, jo teismą, sovieti
nę propagandą, žydų antiso- 
vietinį sąjūdi, Pasternako iri

Pamaldos įnirusiems 

prisiminti

Solzenycino kūrybą, bei, L. 
Dovydėno nuomone, jos ne

Sausio 23 d. 3 vai. popiet 
Old South Church (Copley 
sq., Boylston ir Dartmouth 
gatvių kampe) bus ma 
pamaldos už visus praeitai 
metais mirusius. Jų tarpe 
bus prisimintas ir velionis 
Lietuvos garbės konsulas 
adv. Antanas Shallna.

i ••*#**♦**•
AR ŽINOTE?

j Vilnius lietuvių liaudies Išdžiūvusi lanka, 18 nove- 
į dainose, (su gaidomis), pa- lių. parašė Aloyzas Baronas, 
i rengė Gražina Krivickienė- 224 psl., kaina $4.50.

i ANTANO SKĖMOS RAS-394 P$L kaina At,.liktinio kareivio už-'
TŲ l tomas (Nuodėguliai ir;7 • • : JffąšųįJo^o Januš kio atsimi-į
kibtrkštys, šventoji Inga, .. j., . .. karo laikų Europoje, 127
Čelesta, Balta drobulė), jri^I &pt.nto,. ^tdalge 1.^ .. Ltrojo pkulinfo
ta, oOO psl. Kaina $6.00. latuios meharis, ra>o -4. , vasnQ <59 00

autoriai. 464 psl., kaina kie- P •’ kaina $-.00. 
PAULIUS AUGIUS, 284 tais viršeliais $5.00. minkš-

dideli puslapiai, šio įžymaus i tais — $4.50. 
dailininko paveikslai ir A. į
Kurausko bei T. Valiausi Meilė dvidešimtajame

Imkit ir skaitykit
e***##*******####***#*#**##*##***#****##**###*###*###*#*#*##********** “

Dviejų savaičių
»%****♦-.*;

s

Amerikos lietuvių istorija, • j;
redagavo dr. A. Kučas, 639H; 
psl., kaina $10.00.

šonų! straipsniai, puošniausia kny-i amžiuje, parašė Petras Man
ytais! ta, kaina $17.50. į deikis, 273 psl., kaina $5.00

LIETUVOS ISTORIJA Lietuvių pasakos, parašė 
Vi-ji laida, parašė dr. Van-.Herman Sudermann. išver
ta Daugirdaitė-Sruogienė, tė V. Volertas, 132 psl., kai- 
114 psl., daug paveikslų, ke-, na $3.00.
.i žemėlapiai, tvirtai įrišta.'
Kaina ............................ $6.! Be namų, premijuota a

, , • i pysaka. parašė Andrius No
pakankamai pabrėžtą antį-' Stalo peiliai pirmą kartą i POPULAR LITHUAhl- rimas, 200 psl., kaina $3.50 
režimini pobūdi ir t.t. ‘buvo pavartoti Europoje a- AN RECIPES. parašė Juzėj I7< ’ >ininj

, , , pie 1600 metus. Iki tol vai- Dauž varei ienė, kaina $2.50.' Ošiančios pušys, Halinoj
• 7a Pr°ga buvo parduota. gytojai vartojo savo peilius,; Did’iulytės - Mošinskienes
ir L. Dovydėno knygų Mes durklus ar net savo pirštus. < ANGLŲ KALBOS GRA ’ 17 trumpų vaideliuapy 
valdysime pasaulį . -................... --------- - -- - - ’

A. ir A. Januškas aplankė

i

Lenktinis peilis pradėtas• MATIKA, 215 psl., kieti vir į braižų, 176 psl., kaina $2.50 
vartoti taip pat tik apie 1600. sėliai, kaina..............$3.5< į
metus. ! į Elegiški Stepono Kolupai-

* * * i Draugas don Caimllo, los niekintojai, parašė Ksa
Rusijos sostuose sėdėjusiu' įdomūs klebono ir vietinės; veras Kaunas, 62 psl., kai 

Romanovų kilmės caru pra- komunistų partijos sekreto- - «’ ™ 
naus pasikalbėjimai.
psl., kaina $3.

Mes valdysim pasaulį,
L. Dovydėno atsiminimai, 
du tomai. I tomas 26S psl., 
II t. — 248 psl. Kiekvieno 
omo kaina $4.00.

Vincas Krėvė savo laiš-
<uose, parašė Vincas Ma
kūnas, 49 psl., kaina $1.00.

Amerikos lietuvių politika
paraše dr. K. Šidlauskas. Į- 
vadas dr 1‘. Grigaičio, kai 
įa $1.50.

Dialogas su kraštu, Aki
nirksnių kronikos, antr? 
myga, parašė Bronys Raila, 
>60 psl., įrišta, kaina $7.0u.

Ekskursijos į Lietuvą
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.

Ekskursijos išvyksta iš
BOSTONO, NEVV YORKO ir MONTREALIO. 

Grupėse dalyvių skaičius ribotas--NESIVĖLUOKITE!;; 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipk’tės į

’ I

Trans-Atlantic Travel Service
1

393 West Broadway

South Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764*
Savininkė: Aldona Adomonienė ;>

džia siekia 1613 metus. Jų 
giminė baigėsi 1918 m. lie
pos 16 d. nužudžius Nikalo- 
jų II su visa šeima. Per tuos 
300 su viršum metų Rusijos 
soste sėdėjo ir tokie savotiš
kai "spalvingi“ carai, kaip 
Jonas Žiaurusis. Petras Di= 
dysis. Kotryna II. pagrobusi 
ir Lietuvą, Aleksandras I, 
Napoleono nugalėtojas.

216
na $1.00.

Mūsų mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104 

Vytautas the Great Grand! psl., kaina minkštais virše- 
Duke of Lithuania by dr. Jo- liais $2.50, kietais $3.00 
seph B. Končius, 211 psl.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
.antinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

PRAŠYMAS TINKA DOVANOTI

EVVAKENING LITHUA-

NIA, 187 psl., kaina $3.00. 
Knygą parašė Jokūbas J. 
Stukas. Ji tinka skaitantiem 
angliškai ir norintiem susi
pažinti su Lietuvos praeiti
mi ir dabartimi.

“Keleivio" administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

gatvės elegijos, ■' kurie keičia adresų, prane

šant naująjį adresą neuž

miršti paraivti ir senąjį.
Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — -ip code,

Milfordo
kad Keleivio administraci j 
didelį susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių j 
rinkinys. Kaina minkštais 
viršeliais $2.55, kietais vir-

Introduction to moderr 
Lithuanian, parašė Damb 
riūnab, Klii. »s ir Schmal 

The Forest of Anykščiai,; stieg, 471 psl , didžiausia: 
Antano Baranausko lietuvis-: ir moderniausias angliškai 
kas tekstas su Nado Rašte- į kalbantiems lietuvių kabo
mo anglišku vertimu ir Juo- vadovėlis, kaina $7. 
zo Tininio įvadu, 61 psl.,

psl.. kaina kietais vilkeliais 
$3.00, minkštais $2.0b.

svečiai iš toli

Sausio 1 d. Anicetą ir An
taną Januškas, gyvenančius 
E. Miltone, aplankė krikšto 
sūnus Stasys Lipčius su žmo
na. Jie abu tarnauja JAV 
oro pajėgų daliny Colorado 
Springs. Colo. Naujųjų me
tų sutikti jie savo lėktuviuku 
buvo atskridę pas tėvus į 
Nevv Haveną, Conn.

Sunkiai serga J. Šilalis

So. Bostono Lietuvių Pil. * * *
d=jos reikalų vedėjas Jonas Austrijos soste sėdėjo 
Šilalis sausio 8 d. staiga sun- Hapsburgų kilmės imperato_ kaina $3.00. 
kiai susirgo. Miesto ligoni- riai nuo 1273 m. iki 1918 m., 
nėję jam padaryta operaci- kada Austrija pasiskelbė 
ja. Ligonis tebėra sunkioje respublika.
padėtyje. Linkime jam grei-į * * *
čiau ligą nugalėti.

Smilgos, A. Giedriaus 15 
apsakymų, 204 . psl., kaina 

Vėjas lekia lyguma, romą-; minkštais viršeliais $2.50. 
nas. parašė Aloyzas Baro-! kietais— $3.75. 
nas, 177 psl.. minkštais vir-
sėliais kaina $4.00. i Nužemintųjų generacija,

; egzilio pasaulėjautos eski- 
Radvila Perkūnas, istori- į za^ paraše Vytautai Kavo

! Kada Kristų nukryžiavo,
John J Moaklev — i Romos ^etininkas ž>’du že‘

f. „ k to oirmininka. ’T V nė P>esž- Parašė Bal>S ®ru0' i 77 kaina $2’
f ,„an»u k to p.m.m,nka, pnkalt, v,rs hy^aus toki 'lg0 kaina $4 0Q

' parašą: "lesus Nazarenus. & 1 Geroji vasara, romanas
John Moakley paskirtas' Rex Judaeorum“ ir jį pakar= BAISUSIS BIRŽELIS ši- i Parašė Česlovas Grincevi 

finansų komiteto pirminm į totj hebrajų ir graikų kalbo. t • 2o8 j knve-oie vra 3 čius, 261 psl., kaina $5.00 
ku. šis komitetas yra svar-: mis . , Je • .yg ! -
blausias iš visų 13 komitetų, 
kuriuos turi miesto valdyba.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS
i

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

* * •
Vasario 20 d. 2 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos III-jo aukšto salėje 
Altos skyriaus ruošiamas 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo su
kakties minėjimas.

* * «
Kovo 5 d. Baltijos ir Žal

girio tuntų Kaziuko mugė 
So. Bostono Lietuvių Pilie

dramos: Baisusis Birželis 
* * * i Varpinė ir Šiaurės pašvaistė.

Londone Pimlico parke y- Parašė Pranas Naumiestis- , .. , , .
ra pusiau nuoga Williamo kis. Kaina.................. $3 50 Vytautas Volertas, 273 psl
Hoskinso statula Hoskinsas Kultirinžs gairi, pa,ako. a‘Ea ? ‘ ' 
buvo pirmoji geležinio ai ’’ įj knyga, parašė Vytau-, „u.,,..,..,,..,
liO- auka. Jį suvažinėjo gai- ^ap £jagdana.vičius, 357 psl.,. nas Karys, 340 psl. kaina — 
vėžys, kuris tegalėjo judėti kaina $5 00 ! $15 00
vos 2 mylių greičiu per va-.

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė

Numizmatika, parašė Jo

landą.

Juodųjų ir rudųjų žiurkių' KAS RAŠOMA KELEIVIO KALENDORIUJE? 
tėvynė yra Azija, bet dabar!
jos visur paplitusios fr. daro. Ką tik išėjo Keleivio kalendorius 1972 m. štai ikokje
didelių nuostolių, suėsdamos 
daug visokio maisto ir suga- 
dindamos daug medžiaginių 
vertybių. Lankydamas Lon
dono muziejus, mačiau tie
siog neįtikėtinų dalykų: 
žiurkių pragraužtas metali
nes dėžutes, kuriose buvo 
maisto, ar metalinius vamz
džius. kuriuose žiurkėms 
keliauti reikėjo pasidaryti

jo straipsnių pavadinimai? ujJjrųnn gJ&<! u‘ lifoa %iį

čių d-jos III-jo aukšto salėj. •’ skyles
Žiurkės yra labai• * * atsar=

gios. Jei žiurkių būrys užtin. 
ka joms nežinomo maisto, ji 
pirma ragauja ragautojai.

thuania of N.E.“ 
balius.

• ♦ •

Kovo 12 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je St. ir V. Minkų radijo 
rengiama 38 m. sukaktuvinei ir, jeigu jiems nieko blogo 
talentų popietė ir "Miss Li- neatsitinka, tada jį ėda ir ki- 

gražuolės tos.
Žiurkės išnešioja ir viso

kias ligas. Pavojingiausią li-
Kovo 26 d. Jordan Halligą į Europą jos atnešė XIV 

salėje Izidoriaus ir Vytenio! amžiuje. Tai buvo juodasis 
Vasyliūnų smuiko ir fortepi- maras.
jono koncertas. Žiurkių patelė pradeda

• • • vaikus vesti būdama 6 mė-
Balandžio 9 d. So. Bosto=' nėšių. Per metus ji veda iki 

no Lietuvių Piliečių d-jos ( 10 kartų, vienu kartu iki 10
trečiojo aukšto salėje Lietu, i žiurkiukų, 
vių radijo valandos Laisvėsl Surfnko 
Varpo pavasarinis koncer-i
tas. I A. Zamžicka*

Apie Simą Kudirką; Kaip buvo atkurtas Donelaičic 
atvaizdas; Lietuvos gyventojų statistika; Dvejopos Viet
namo paslaptys; Kiek kainuoja šaltasis karas; Vokiečiu 
patriotai neatsižada Klaipėdos; Kaip rusai paėmė Berlv 
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
nos aukštybes); Ką parodė 1970 m. cenzas; Gaivinantieji 
gėrimai; Moteris vyrų pasauly; Rusai pasiekė Veneros 
planetą; Sąmokslas studentams diskredituoti; Penkias, 
dešims Amerikos karų; Chruščiovo atsiminimai; Knygos

■ i

piiogresas; Kova su vėžio liga; Nelaiminga sala irkt. Yra 
ir gražių Putino. K. Jakubėno, Vaidilos Ainio ir kitų eilė
raščių.

Kalendoriaus kaina — tik $1.50.

Tuojau užsisakykite, nes gali pritrūkti!

KELEIVIS

636 E. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

NAUJA PLOKŠTELĖ 
VAIKAMS

Prieš Kalėdas rinkoje pa. 
sirodė nauja plokštelė, skir : 
ta vaikams. Ji pavadintai 
5EK PASAKĄ... Plokštelė-! 
je pasakoja ir dainuoja akt.! 
Laima Rastenyte, muziką 
parašė ir dirigavo komp. j 
Darius Lapinskas, įgrojo —; 
Stuttgarto simfoninis orkest- iras.

Turinyje — Vytės Nemu-' 
lėlio "Meškiukas Rudnosiu-, 
kas“, liaudies pasakos "Ra
ilaitė ir oželis“ ir "DevynJ 
brolė“ ir Stasės Vanagaitėm 
Petersonienės "Laumė Dau- 
mė“. |

Tai puiki kalėdinė dova 
na mūsų vaikams.

Plokštelę galima gauti 
pas Lapinskus So. Bostone,' 
169 Bowen Street. Telefo
nas 268-3006. !

/i
RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij> 
Yograma Naujoj Anglijo 
9 stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.> veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausi- 
tasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, da’ 
tos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
3altic Florists gėlių ir dovg 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gaun> 
•nas ir Keleivis;.

NENVKIMINKI1F!
Galima pagelbėti sergantiems 

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

Siuskite $3, gausite vaistus 
su nu-odymais.

ROYAL l’ROni CIS
North Sta., P.O. 

Newark, N.J.
Bos 9112 
07105

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir at\irai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamišksr, mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų benlradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomų Lietuva.

Metine prenumerata JAV-se SS.fit) 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690, Quehec, CANADA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVOJ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met y tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizaciit — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJ1MAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milnno doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.0€.

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 
ąpdrąudą: ui $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- 
Ižs apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AIHance of America
•07 West 30th Street. New York, N.Y. 10001

<•' nr;

t



Nr. 3.1972 m. sausio 18 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis aštuntas

p****************************************** ****—*-'**♦*-—

Vietines žinios
£i

Ramovėnų susirinkimas

Romas Šležas kalbės Prisieks didžiausios di jos 

kultūros klube apie filmus valdyba

Bostono Kultūros klubo 
pirmasis šiemet susirinkimas 
bus ateinantį šeštadienį, 
sausio 22 d. 7:30 vai. vak. I
Tarptautinio Instituto pa 
talpose. Jame bus filminin- 
ko Romo Šležo paskaita, te
ma: ”Išsigimimas dabarti
niuose filmuose“

Visi kviečiami atsilankyti. 

Auka Vasario 16 gimnazijai

A. Mickevičius iš Brook- 
lyno aukojo $5 Vasario 16! 
gimnazijai paremti.

Į
Auka lituanistinei m lai

1
Velionieš Kazimiero Moc^’I

kaus atminimui Šv. Petro 
parapijos c-horo dalyviai pa
aukojo Bostono lituanistinei 
mokyklai $91.00.

K. Mockus yra buvęs vie
nas tos mokyklos steigėjų, 
jos mokytojas ir vedėjas.

So. Bostono Lietuvių Pi 
liečiu d-jos šių metų pirma
sis susirinkimas bus atei
nanti ketvirtadieni, sausio 
20 d. 8 vai. vak. Tame susi
rinkime bus prisaikdinta 
dr-jos vadovybė. Po susirin
kimo bus kavutė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. !

A. Andriulionis i
I

Stasys Santvaras ligoninėje ij
Poetas Stasys Santvaras 

paguldytas Carney ligoninė’ 
je. Jo kambarys nr. 422. Į

Linkime greičiau pasveik
ti ir grįžti namo.

S. Janeliūnas jau namie ;
i

Steponas Janeliūnas iš

LVS Bostono skyriaus vi\ 
suotinis metinis narių susi-' 
rinkimas sausio 15 d. dėl 
technikinių kliūčių neįvyko.;

tai dabar šaukiamas sausio 
23 d. 3 vai. popiet Lietuvių 
Tautinės S-gos namuose So.
Bostone, 484 E 4th St. f•i

Darbotvarkė ta pati. kaip 
buvo skelbta praeitame Ke-; 
leivio numery.

v eteranų ligoninės jau sugrį
žo namo, bet visos turėtos 
sveikatos dar neatgavo. Lin-Į 
kime jam greičiau pasveik-: 
ti. '

Po susirinkimo — bendri 
pašnekesiai prie kavos puo
delio.

Visi nariai kviečiami da-' 
lyvauti su savo šeimos na*; 
liais. i

Skyriaus valdyba

V. Kulbokas sveikino

iš Floridos d f

Mūsų kaimynai Vero 
nika ir Vladas Kulbokai, lyg! 
nujausdami ateinančius šal-j 
čius, neseniai pabėgo iš So. 
Bostono i Floridą. Iš ten jie ; 
atsiuntė sveikinimų, kur tarp i 
kitko rašoma: „Džiaugiamės 
Floridos saule ir sodiname i 
medelius“.

Į Bostoną grįžti težada tik 
apie gegužės mėnesį.

Altos skyrius tarėsi 

Nepriklausomybės šventės 

reikalu

Sausio 14 d. buvo Altos 
skyriaus susirinkimas. Jame 
aptarta, kas padaryta Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimo sukakties 
minėjimo reikalu ir kas dar 
reikia padaryti.

I
Minėjimas bus vasario 20 

d. So. Bostono Lietuvių Pil. 
dr-jos didžiojoje salėje 2 v. 
po pietų. Tą dieną 10 vai. 
ryto bus pamaldos Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažny
čioje, kur organizacijos pa- 
piašytos dalyvauti su vėlia
vomis, kaip ir vėliau iškil
mingame susirinkime.

Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas buvęs Vliko narys,1 
SLA centro valdybos sekre
torius Algirdas Budreckis, o 
meninei programai atliksi— 
komp. Juliaus Gaidelio va
dovaujamas sekstetas ir O-' 
nos Ivaškienės tautinių šo
kių sambūris.

Minėjiman pakviesti gu
bernatorius majoras, lat-' 
vių, estų ir ukrainiečių at
stovai.

Minėjime, kaip ir kitais

metais, bus renkamos aukosi 
Lietuvos laisvinimo reika-i 
lams. Bostoniečiai niekada' 
nebuvo tam reikalui šykš-; 
tūs, tad reikia tikėtis, kad 
bus dosnūs ir šiemet.

Altą prašo visus tai dienai, 
ruoštis taip, kad galėtų da-1 
lyvauti minėjime.

Aukojo

V. Pledas iš Baltimorės 
atsiuntė $5 Vasario 16 gim
nazijai, o J. Ručinskienė — 
$10 Vilkui.

OOCOOOOOCOSAjOOOOCOOOOGOCC

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad patarnau
jame atsiskaitant su mokes
čių įstaiga (Income Tax 
Service).

Mūsų įstaiga A.B.U. Real
ty yra 507 E. Broadvvay, So. 
Bostone (prieš Minkų gėlių 
parduotuvę). Ji atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak.

Mūsų įstaigoje yra užsire
gistravusių daug pajėgių 
namų pirkėjų. Norintieji na- j 
mus pirkti ar parduoti pra-! 
šomi kreiptis į mus telefonu j 
ar asmeniškai

-Algis ir Bronius Uteniai—! 
A.B.U. Realty

Telefonas: 269-6198

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. OUINCY

(just beyond the Huliow)

k
CITGO

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

MIGHTY-MINI oil burner 
1/3 Regulos Į

,Spac«|
f !

up to 
1/2

iFuel Costl

OUR CIISTOMERS GET 24 HR. 
_ BURNER SERVICE

Goldas Platter 
Parts Protectioal 
Plaa

Over 40 yeors experience...Easy budget payment plons

CALL 773-4949 or 436-1204

Complete forced hot v „trr 
k.sebourd systerns steain 
and hot watet east iron net 
base boileis.

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“.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury St,

YVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8*2868

yra vienintelė oficiali jsta«- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio j Lietu vų 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 karnomis.

Vedėja B. Sviklieni

, Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovao 
[Dr. J. Pašakarnior

1 P e D 1 N I s 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
įįnuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak 
i Trečiadieniais nepriimama

447 BROADVVAY 
Į » South Boston. Mass

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

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

Telefonas: 698-8675

A. J.NAMAKSV
j Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd.
;!Newton teatre, Mass. 02159$ 

Tek 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Pastų ne»Minciame.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūp»stir.g-ai taisoma laikrodžiu* 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

♦r#*###**#*##*###**#*#***#*#**##**
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Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas
Prekės parduodamos nuže-

momis kainomis. Be to, siunčia-' mintomis kainomis, 
ine maistą, pinigus ir galite už- j Galima užsisakyti rublių 
sakyti jų gamybos prekes. £i& į certifikatus, automobilius, 
sumokėsite pinigus, o giminės; šaldytuvus ir pan.

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

ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę jsiti- j 
įtinsite. Vedėjas A. Schyrinski

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai* vak.

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

susitarimų telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

finoo6eoQoooQoooooQisoo6osoocooocoocoscoooos<nooos»seoort

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų ro 
*

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius Jr sek*, 

loosoosooesoooocoooooosoosososososccosisoocoaiooosoof

South Boston Savings Bank
ALI KEI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

m <: ‘ Skambinkite 268-2500

už 90 dienu Įspėjimo indėlius moka

j

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

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Aut omą tinis.įpilimas
□ Patogios mokėjimo/sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662;

už visus kitus indelius moka

5s®

5j%
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. Grigaius.

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

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius j Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

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

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Dažau ir Taisau į
. Namus iš lauko ir viduje. * 
£ Lipdau popierius ir taisau 2 
į viską, ką pataisyti reikia. ‘

Naudoju tik geriausią ; 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5854

Flood Square ,
Hardivare Co.

Ravininka* N. J. ALEKNA
628 EAST BR0ADWAI 
8OITH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

8«n;arr,in Moore Dažo) 
Popiero® Sieroms 

Stiklas Langams 
Vlac’ki* reikmenys namam 

Reikmenys plumberiams 
VI«..kIe trdležiea daiktai

■
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių
draudimus

Kreiptis senu adresą:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais
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393 West Broadvvay

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

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

V t




