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Ką pasakoja iš Lietuvos 
pabėgąs teisininkas

Buvęs aukštas komunistinės valdžios pareigūnas lr

Kas teisė ir ką
nuteisė

Praeitame numery rašė- 
i me, kad Vilniuje nuteisti 8 
i jaunuoliai už viešosios tvar- 
I kos ardymą. Tą teismą pla
čiai aprašė „Tiesa“. žinoma.,1

partijos narys patvirtino daug* Lietuvos gyvenimo įvykių,; viską ištempdama ant 
j kurpalio. Ji neparašė, kad 1 

su Romo ' 
susideginimu da-! 

lyvavo demonstracijose šū-i 
kiu „Laisvės Lietuvai!“ Pa-, 
gal „Tiesą“ jie visi esą tik, 

neskelbia- • girtuokliai, triukšmadariai i 
' ir paskutinės rūšies chuliga-i

kuriuos jis pata regėjo ar gerai žinojo.

Jau praeitame laikraščio Susideginęs R. Kalanta 
numeiyje esame pranešę, palikęs ir atitinkamą rastiš- 
kad i Chicagą atvyko šią va- ką pareiškimą, kuris dabar 
sąrą iš okup. Lietuvos pabė- yra saugumo policijos ran
gės teisininkas Zigmas An- ( koše ir, žinoma, 
tanas Butkus su šeima — mas.
žmona dr. Danute Butkuvie- į Kalantos susideginimas ir'na^- Tai tokios pat rūšies 
ne ir vaikais Loreta, 11 m.,. demonstracijos turėj0 tiksJ aiškinimas, kaip visi, nesu- 
Raimonda, 10 m., ir Rimvy-. lą atkreipti Maskvoje viešė-' tinką su sovietiniu 
d u3,m; Jiems JAV-bės su-. rugj0 jąy prez. Nixono dė-;es3 bepročiai... 

teikė politinių pabėgėlių j mesį j okupuotos Lietuvos Ii- j ..................
globą. 1 kimą. ' Nuteistieji buvo:

Kadangi tai yra tokie reti'

l

i teisiamieji ryšium 
i Kalantos

režimu,

ir neeiliniai „svečiai“ iš Lie
tuvos, juos čia pasitiko va
dovaujantieji Vliko, Aitos,
Bendruomenės ir kitų orga
nizacijų atstovai ir buvo su
ruoštos net dvi konferenci- ... L ... jos su amerikiečių ir lietu-Į ™,ra jU he‘l,vlskl' Pr°Sra-l 
vių spaudos, radijo ir televi
zijos darbuotojais. Tose 
konferencijose adv. Z. A.
Butkus plačiai nušvietė da- 
batinę Lietuvos padėtį ir

i uieisueji uu>u. \ ytau- . 
= tas Kaladė, 24 m., baigęs 6 « 

Apie Simo Kudirkos mė-' klases: Antanas Kačinskas, j 
ginimą patekti Į laisvąjį pa-į 24 m., baigęs 7 klases; Jo-j 
šaulį, apie jo teismą ir liki-,nas Prapuolenaitis, 21 m., ir' 
mą Lietuvos gyventojai te-Į Juozas Macie’jauskas, 19 m. 
sužinoję tik iš Amerikos; Visi 4 nuteisti po 3 metus
Balso, Madrido bei Vatika-:, .... T. ~ ,■ kalėjimo. Kazys Gnnkevi- 

čius ir Vytautas Žmuida, 24 
. 1 m., baigę 8 klases, nuteisti
Z. Butkus paliudijo vis po 2 metus kalėti. Rimantas

didėjantį Lietuvos rusinimo Baužys, 18 m., nuteistas pus- 
faktą. Ten ne tik nuolat di-; antrų metų kalėti. Be jų~j 
deja rusų kolonistų skaičius,

Daugiau kalbų apie taiką, 
daugiau bombų Vietname

Paryžiuje suintensyvėjo slaptos taikos derybos, o Š. 

Vietnamas bombarduojamas, kaip dar niekada anksčiau.

Praeitą savaitę prez. Nixo- 
no patarėjas saugumo reika
lais dr. H. Kissingeris ir jo 
asistentas gen. A. M. Haig 

Į net keturias dienas Paryžiu
je slaptai derėjosi su Šiau- 
I rės Vietnamo atstovais Le 
Duc Tho ir Xuan Thuy. tai
kos Vietname reikalu. Ką 
jie ten sutarė ar nesutarė, 
nėra ‘jokių žinių, o tiktai 

į spaudos spėliojimai. Mano
ma, kad neabejotinai kalbė
tasi apie paliaubas ir jų 
priežiūrą, oolitinę Pietų 
Vietnamo ateitį, pasikeiti
mą beleisviais, amerikiečių 

į Primintina. kad prieš ke-' h* Š. Vietnamo kariuomenių 
f liolika dienų sudužo iš Pa-į atitraukimą, nepriklausomy- 

■ • bės garantijas Kambodijai
ir Laosui bei kitais klausi
mais.

į Didžiausia lėktuvu
i

į nelaimė
Penktadienio naktį neto- 

į Ii Maskvos sudužo iš Lenin- 
į grado skridęs didelis sovie- 
tų keleivinis lėktuvas su 176 
keleiviais. Jie visi žuvo. Tai 
didžiausia lėktuvų nelaimė,' 
aviacijos istorijoje.

Ji įvykusi dėl blogo oro ir 
j nepakankamai gerų aerod- 
j romo Įrengimų.

Neseniai iš Lietuvos atbėgęs teisininkas Zigmas Butkus, 35 m., bridęs sovietų
amžiaus, su žmona dr. Danute Kareckaite-Butkuviene ir vaikais: ; Iliušin 62
Loreta 11 m.. Raimonda 10 m. ir Rimvydu 3 m., visi laimingai •
pasiekę Chicagą. kur jais rūpinasi giminės ir Amerikos Lietuviu 
Tary bit.

31 d., kada susidūrė karinis 
su Japonijos

lėk-1

Iki tol didžiausia eismo : 
1 nelaimė buvo 1971 m. liepos

Po šių pasitarimų Pietų 
Vietnamo -prez. Thieu pa
kvietė į Saigoną savo amba
sadorius iš JAV, Prancūzi
jos ir Anglijos padaryti pra
nešimų. Iš to diplomatų są
jūdžio bandoma spėti, kad 
taikos derybos Paryžiuje 
jau esančios pajudėjusios iš 
mirties taško.

Deja. Vietnamo fronte nė- 
a jokių artėjančios taikos 

Tik oraeitą sekma
dienį apie 409 amerikiečių 
lėktuvų nepaprastai stipriai 
bombordavo Šiaurės Viet
namą ligi pat Kinijos sie
nos. Beveik toks pat skaičius 
bombonešiu puola ir kitom 
dienom ištisas 24 valandas. 
Sakoma, kad šitokio bom- 

j bardavimo dar nėra buvę 
j nuo pat karo pradžios. Tai 
darvri įsakęs pats preziden
tas Nixonas, nęs komunistai 
ne tik iš P. Vietnamo nesi
traukia. bet artėja ir prie

j naikintuvas
Vilniaus universietto do- Vilniuje spalio 1 d. mirė Boeing 727 lėktuvu. Tada 

centas J. Grigonis kelis mė- žinoma lituanistė, Jablons-į žuvo 162 asmenys, 
k ~ v tė nuteista b" laisvės atėmi-į nesiūs skaitys paskaitas Ya- kio ir Balčikonio buvusi mo-: .

' cni pcti 6 1: mo pataisos darbams viene- le universitete. kine Bronė Vosyliūtė, 75 m. i / UCia LietUVOS
------- —*.------- amžiaus. I aigl pastaraisiais;

paskutinio laiko įvykius, ku-' bet ir jokio svarbesnio klau!! mo-,
riu liudininkais jis ar jo1 simo vadinamoji Lietuvos i ^ne Virgmija Lrbonanciu-I 
žmona Danutė buvo.

Z. Butkus matęs Romo 
Kalantos susideginimo įvy
kį ynes gyvenęs bute. iš kurio Jis atsivežęs ir kaikurių1

T. . . dokumentų, patvirtinančiumatomas Kauno teatro so-i „.J. _ .. . .... 11- i lietuvių religini ir tam patdas. Ta žinia staigiai paskh-!ž d -1 i
dusi po Kauną. Atrodo, kad1 yų Persekl0Jim^ 
norėta surengti iškilmingos
laidotuvės, žmonių minios

Z. Butkus dar priminė ir 
mums žinomą faktą, kad iš 

užtvindžiusios gatves. De-| Lietuvos išleisti turistai grj- 
monstrantai ne tik šaukę. į žę turi saugumui papasako

nems metams. i
i Ramūnas ir Skirma Kond- 

Juos teisė aukščiausiojo į ratai su mažu sūneliu išvyko
teismo kolegija, kurią suda-* iš Bostono į Europą, 
rė: teismo narys M. Ignotas i 
ir liaudies teisėjai — inž. L. I

metais mirtys ir žuvimai la—; 
bai sumažino lituanistų skai-, 
čių ir Lietuvoje. }

"gerovę“

Didžiulienė ir darbininkas; 
i V. Dijokas. Kaltino proku-į 
; roras J. Baliukonis ir visuo-'

Lai dzivo briva Latvija!

bet buvę ir plakatų su už-jti. su kuo "Vakaruose buvo. meniniai kaltintojai: darbi-i 
rašais „Laisvės Lietuvai!Ų susitikę, ką matę ir kalbėję.; ninkas A. Milašius, inž. Z. į 

bei iškeltų tautinių vėliavų. Be to, išleidžiami tik tokie, i Skibiniauskas, politechni-1 
Vietinė milicija ir iškviesta! kurių Lietuvoje lieka užsta-.kūmo komjaunuolių sekre-į 
net iš Vilniaus sovietų sau- į tai— vaikai ar artimi gimi- tore O. Grigonienė. 1

ma, buvo paskirti ir
Žino-: 
gynė- i

jai” (G. Gavronskis, P. Ku-j
daba. V. Zabiela. A. Šarka j 
ir A. Urbaševičius), bet apie į 
komunistų teismo gynėjus i 
teisme S. Kudirka teisingai'

gumo kariuomenė labai bru- • nes 
taliai mušė lazdom demonst-1
rantus, ir daugeliui buvo . Kadangi Z. Butkus yra 
sužalotos galvos, sulaužytos, Lietuvoje buvęs komunistų 
rankos ir raktikauliai. Sun-: Partijos narys ir dar atša
kiai sužeistų buvę tiek, kad kingas teismo darbuotojas.
jie perpildę Kauno ligoni- tai J° liudijimai skelia jo- „p.-p.-Vaiin ,nes ir klinikas. J abejonių, „es Lietuvos; “jį* ™

Nors dabar teisiami tiktai gyvenimą pats gerai pažino. kuroro i
astuoni demonstracijų „kai-' Apie Z. ButKaus pabėgi-
tininkai“, valdžios apšaukti i mą jr j0 pareiškimus labai 
„chuliganais“, bet areštuo-| plačiai parašė Chicagos di-'v 
tų buvo šimtai. Daugelis jų, dieji amerikiečių laikraščiai1 • i 17 
nubausti be jokio viešo teis-' jr kita spauda. lUZ. l\UUnas
mo, tad jų likimas nežino-

Chicagoje žuvo

mas. Be to, adv Z. Butkaus,Ą’e<ruįMS atvyks
liudijimu, ir dabartines Lie- <
tuvos sovietinis teismas hy-j^ Lietuvos
las sprendžia ne pagal įsta
tymą ar sąžinę, bet pagalį Netrukus iš Lietuvos at-1 
partijos nurodymus. ! vyks 22 asmenų ekskursija

Suimtieji demonstrantai1 kurioje yra solistės B. Almo 
per tardymą buvo įkyriai
klausinėjami, kas juos de- 
monstiuoti paraginęs, su kuo

Inž. Ksaveras Kaunas, 57 
į metų amžiaus, tamavo Chi- 
• cagos susisiekimo įstaigoje.I
į Spalio 10 d. jis su grupe ma. 
i tininkų ir inžinierių buvo 
pasiųstas į Evanstoną ištirti 
ir išmatuoti pavojingo gele-

naitytė.'E. Čiudakova, kom- žinkelio posūkio. Jį, stovintį
ant bėgiųpozitorius V. Kliova. rašy

tojai J. Avyžius, A. Maldo- matininkų
jie atėję, ką jie iš dalyvavu-* hi§, mokslininkai A. čyras,'nius. iš užpakalio užlėkė 
siu pažįstą. Mat, saugunįOyA. Lašas, R. Maliukevičius,! greitasis traukinys ir užmu- 
organai labai norėjo patilti.' Vilniaus vykd. komiteto pir-į šė.

mininkas (burmistras) J.!
Sakalauskas. V. Povilaus- 
kas, P. Kairys ir R. Petraus- 

Po Kalantos susidegini- kas.
mo protesto prieš okupantą Kalbama, kad atvyks ir 
sąjūdis buvo pasireiškęs Va-

ar visa tai nesuorganizavusi 
kokia pogrindžio organiza
cija

ir užrašinėjanti 
duodamus davi-

Trumpųjų bangų Maskvos f 
radijas, užsieniui skirtose j įi“ 
transliacijose, jau kuns lai-1 

l kas pakartotinai pasakoja j
' anglų kalba, kokia Lietuvo-.
; je esanti padaryta ekono- 
i minio gyvenimo pažanga, 
į kokia didelė ten esanti kul-
! tūrinė ir religinė laisvė, kaip 
į visi gyventojai nepaprastai 
j džiaugiasi. „įsijungę“ į So 
i \ ietų Sąjungą.

j Matyti, tokiom pasakėlėm 
! norima nuneigti Vakaruose 
: žinias apie religinį ir tauti-
į nį persekiojimą ir lietuviui Saigono. į 
i laisvės reikalavimus.I

Sirija taip pat nenori
sovietų bazių

Sovietai, išvaryti iš Egip
to, stengiasi įsitvirtinti kito
se arabų valstybėse. Jie no
rėjo gauti laivams bazių Si
rijoje. bet ši nesutiko jų 
duoti. Nepasirašė ir draugiš
kumo sutarties. Matyt, ji bu.

kurį vedančius 
s jau yra perkirtę.kelis keliu.'

Šiomis dienomis preziden
tas Nixonas vėl viešai pa
reiškė, kad jis prez. Thieų 
ir jo vyriausybės remti neat
sisakysiąs ir Pietų Vietnamo 
komunistų malonei neišduo- 
siąs.

Taigi, vis daugiau žodžių 
barstant apie galimą taiką, 
tuo pat metu krinta ir dau
giau bombų, ir abejotina, 
kad bet koks susitarimas su 
Vietnamo komunistais galė-

. vo Egipto įspėta su sovietais tu jvvkti dal. |)rieš JAV
t perdaug nesusibičiuliauti. E-į zįdeįto ,.įnkimus. nors tokią 
gintas patarė ir visokiu inst- vi,ti kaikas ir skeIbia.

« ruktonų is Maskvos nedaug 
i teįsileisti.

Sovietu bombonešiai
Į
.pasiektų Ameriką

Velionis buvo ir snaudosL .LaPkričio 18. d- laisvajame pasaulyje gyvenantieji Į JĄ.V karinė žvalgyba sa- 
žmogus Lietuvoje bendra ' atv,ai minl Latv*j°s nepriklausomybes 54-tasias metines, ko, kad sovietai jau turi 12 
darbiavo Lietuvos Žiniose"! 8ovietli okupuotoje Latvijoje ta sukaktis draudžiama mi- tokių bombonešių, kurie ga- 

'! nėti. Ta proga linkime broliams latviams nepalūžti kovo- nuskristi 3 000 mylių 
dinėje spaudoje Atvykęs į1 Je savo krašto laisvės ir nepriklausomybės. Čia spaus-

okupacijos metu — poglin-' nėti* Ta prOga ,inkime Broliams latviams nepalūžti kovo- 

. Į solistė G. Kaukaitė su a- . .... ____ c
ienoje. Marijampojėje. Ky-i kompaniatorum G. Trinku- Chicagą. redagavo Techni- °*narnas pave’ks*as yra anuomet pastatytas Laisvės pa

bartuose ir kitur. j nu.

li

kos Žodį. rašė Naujienoms, minklas Rygos centre—nepriklausomos Latvijos simbolis.
i

be kuro papildymo sugrįžti' zidentas 
atgal. Taigi, jie gali pasiek-' 
ti Amerikos kontinentą.

Krašto apsaugai 
biliono

Atstovų rūmai priėmė re
kordinį krašto apsaugos biu
džetą — $74.3 bil. Už per
nykščiu metu biudžetą jis y- 
ra didesnis $1.5 bil., bet $ 
5.2 bil. mažesnis, negu pre- 

prašė.
.Ji dar svarstys senatas, ir 

\ gali būti pakeitimų.



Pūdapls antras

Kad miręs amžius gyventų! i
I

(Balio Sruogos 25-rių metų mirties sukakčiai spaliol6 d.) ;

Visi anksčiau ar vėliau, vienaip ar kitaip miršta, bet 
ne visi graudaus varpų gaudesio palydėti negrįžtamai si.
mumis išsiskiria, amžinai pradengdami praeitin sruve
nančio laiko tolyje ir prieblandoje. Kartais mirusieji ne;

ilgiau gyvena mūsų tarpe, negu besiskardena gyvieji, ii 
išlieka amžinesni negu tie, kurie uoliai rengėsi istorija' 
įsitvirtinti iš anksto užsipirktoje kapų žemėje ir kietuose 
granito paminkluose.

Daug žymių pastorių po ilgo gyvenimo pamaldžiai už. 
merkė savo akis, nukreipdami jų šviesą Anapieliun. i: 
šiandie net‘jų vardo pavardės nežinome, o pilkasis Tol
minkiemio klebonas Kristijonas Donelaitis išliko šimtme- 
čius gyvas savo hegzametriniuose žodžiuose ir varganų 
lietuviškų būrų paveiksle.

Svetimų ponų išgarbinti ir apverkti prelatai ir vysku
pai pagrabinių žvakių girioje sukryžiavo savo žieduotus 
pirštus ant šilkais pridengtos krūtinės, ir jų didybė visiš
kai išnyko mūsų atmintyje, — o nuskuręs ir jų paniekintas 
neklaužada baudžiauninkų kunigas Antanas Strazdas eta: 
ir mūsų vaikų vaikams dainuos artėjantį pavasarį.

Nr. 4U, 1972 m. spalio 17 d.V iŠ, i»wi. OOJ t

3alvs Sruoga su savo vedamo Vytauto Didž. uni versitete teatro seminaro dalyviais 1936-37 m. 
Iš kairės i dešinę 1-je eilėje — Stasys Stonkus. Aleksandras Ronkus, Balys Sruoga, Ars y das Vai- 
tiekaitis, Aleksandras Budrys; 2-je eilėje — Le- onas Kalvelis, Vacys Baravykas (anglų kalbos žo
dyno sudarytojas). Daumantas Cibas. Dzidas St ankaitis. Juozas Raustis. Henrikas Radauskas; 
3-je eilėje — pavardė nižinoma. Benys Babraus Kabrauskas, Kazys Jankauskas, Rudžius (Ka
činskas). Juozas Kiznis. Nuotraukoj trūksta dar kelių seminaro dalyvių.

#^#^##<##>»*#*###*/#*##*#*#^*#r##^##**####*####*##*##**##***##***###*#******  #♦*************•**************<

Laikas nuskandina galingus karalius, o palieka isto
rijoj garbingą elgetą, sulygina su žeme rūsčius diktatorius 
ir Pilotus, o įamžina jų nukankintąjį.

Tarp tų gyvųjų ir neužmirštamųjų šiandien, po dvi
dešimt penkerių metų mirties, mūsų tarpe lygiai gyvena 
ir Balys Sruoga.

Balys Sruoga — kadais ilgaplaukis jaunatviškasis 
poetas, lygiai mylėjęs saulę ir žemę, jūrą ir kalnus, talpi
nęs savyje rimtį ir išdaigą, o drauge dainavęs ir moters 
palaimos ilgesį.

Balys Sruoga — talentingasis dramaturgas, savo 
plunksna prikėlęs scenoje Lietuvos praeities žėrėjimą, i 
jos istorinę didybę ir nuopolio tragediją, greta atgaivin 
damas ir nuostabios sielos lyriškąjį prasčiokėlį.

Balys Sruoga — mokslininkas, studentų draugas, ’ 
čaižus kritikas, priešų ir draugų dėmesio centras univer- j 
siteto auditorijoje, teatre, Karštame dispute ir įsibėgėjusio I 
pobūvio linksmybėje.

’oetas, dramaturgas,literatūros ir teatro kritikas, Lietuvos uni
versitetu profesorius dr. Balys Sruoga. Gimęs 1896 m. vasario 2 d. 
Baiboku km., Vabalninko valse., Biržų apskr., miręs 1947 m. spa
lio 16 d. Vilniuje. Nuo 1916 m. studijavęs Maskvos universitete

iteratūrą. 1921-24 m. Miunchene slavistiką, teatro meną. meno 
istoriją, gavęs ten filosofijos daktaro laipsni. Grižęs Lietuvon, vi
są laiką profesoriavo Kauno ir vėliau Vilniaus universitetuose. 
1912 m. išspausdino pirmąji savo eilėraštį "Ko gi sodai“. 1921 m.

pirmą eilėraščiu rinkinį "Saulė ir smiltys“. 1923 m. — ’’I)ievu ta
kais“. Yra sukūręs daug' aukštos meninės vertės dramų —"Milži
no paunksmė“, "Kazimieras Sapiega“, "Radvilas Perkūnas*4, "BaL 
šioji naktis“, "Apyaušrio Dalia“ ir kt. Savo straipsniais ir kūry
ba dalyvavo žymiausiuose Lietuvos literatūros žurnaluose, buvo 
vienas satyros teatro "Vilkolakio“ ir "Jaunųjų teatro“ steigėjų. 
1943 m. buvo nacių suimtas ir kankintas Stutthofo lageryje.

w*^*w*«Aw*«y

Ir tas pats Sruoga—vėl atgailos ir liūdesio kankinys.
i

Ne. toks žmogus negali nublėsti mūsų atminime, j 
kaip niekad nenublės Vaižgantas, Vincas Krėvė, Kazys į 
Binkis, ar teatro praeityje — Romualdas Juknevičius.

i
Ir šiandien, kai, regis, norėtųsi tiktai ilgėtis anų ge- i 

rų’jų tolimų valandų grįžimo, mums su aitriu skausmu šir- j 
dy prieš akis iškyla tasai pats šaunusis Balys Sruoga —
Štuthofo nacių koncentracijos lagerio ka'inys, išbadėjęs 
skeletas, mirtininkas, civilizuoto pasaulio pamišimo die
nų liudininkas ir žmonėse atgijusio žvėries auka.

Argi čia tasai pats Sruoga, kurį mes jaunystėje paži
nome? Argi toks jam turėjo būti skirtas atpildas už jo
devyneriopą talentą ir nuopelnus savo tautos kultūrai? 
Argi būtinai jam tik tokia kelionė į garbę priešų varomoje 
kalinių mirties kolonoje?

”Aš nenoriu stovėti. Kam tai? Žemelė traukte trau
kia.“ rašo jis anų baisybių atsiminimuose. "Draugai laiko 
mane ant savo rankų pakabinę, lazdomis parėmę, kad ne
toks sunkus būčiau. Ir jie gi nusivarę — amžinųjų... Išju
dant kolonai, jie mane vis dėlto ant kojų pastatė. Taip 
sau, pusiau. Įsikibo į mano pažastis, mano galvą ant savo
peties padėjo, — ir tempia mane. Mano kojos veik nesi
kilnoja. Šliaužia kaip rogės... Aš jau su jais nebesikalbu.
Aš jau gyvenu savo atskiru gyvenimu... Kažkokia velniš
kai raudona ūkana aplinkui, — pro jas tempiančių mane
draugų nebematau. Koks nuostabus dalykas! Toje ūkano
je baltos vvšnios žydi. Tikros, ne dekoratyvinės. Iš kokio
pragaro jos būtų čionai ant sniego? Vis dėlto jos žydi. 
Linguoja. Balti žiedų lapeliai byra...“-

Tai visos mūsų tautos Golgotos kelio simbolis. Kelio, 
kurį ėjo mūsų kūrėjai, valstybininkai, mokslininkai ir visi 
laisvės trokštantys.

Težydi Balio Sruogos ir visų kitų kankinių atminimui 
visų mūsų tėvynės pavasarių baltosios vyšnios!

Jis buvo leisgyvis sovietų tankų rastas Rytprūsių 
snieguose, beskubančių bėgti nacių nesuspėtas nušauti, j

Deja, grąžintas tėvynėn jau niekuomet neregėjo nei savo' 
žmonos, nei dukters, nei daugelio kitų artimųjų.

Balys Sruoga

JOGAILOS ŽODŽIAI IŠ "MILŽINO PAUNKSMĖS“

Lenkijos ponų vergiamas ir apgaudinėjamas senelis kara
lius Jogaila gyvena tėvynės Lietuvos ilgesiu ir-savo likimu 
skundžiasi Bendzino vaitui Sieščenecui, atvykęs į Vilnių 
— į Vytauto laidotuves:

Kaip liūdna mirt senam, tu nesuprasi.
Gyvenimą, kaip elgetai praleidus!
Karalius! Dengia galvą karūna!
Bet pats tu — kalinys! Tu — juodas vergas, 
Visiems tu tarnas vienas visuomet!
Tu nesuprasi, riteri, manęs...

Balys Sruoga labai mėgo išvykas i kalnus. Jis nekartą net iš Lie
tuvos organizavo ekskursijas i Šveicarijos Alpes, šioje nuotrau
koje jį matome Alpėse 192S metais.

Bendravimas su kraštu

laikosi ir 'Metmenų' žurna
las.

4. Visa kita spauda su 
'Draugu' priešakyje, nors a- 
pie įvykius Lietuvoje rašo. 
tačiau apie vykstančias ten 
atmainas vengia rašyti, o jei 
ir rašo. tai tik iš neigiamos 
pusės. Kanadiškis savaitraš
tis 'Tėviškės Žiburiai' irgi 
laikosi rezervuotai, bet kiek
vieną savaitę duoda plačią 
Lietuvos ivvkiu kronika.

Aš — užkurys! Ar tu žinai, ką reiškia — 
Karalius užkurys?! Kur tu matei, '
Kad kalinys galėtų pasirinkti,
Kalėjimo sargus? Taip pat ir aš.
Gal yr karaliai kur kitur. Ne Lenkuos. 
Parduos tave su sąžine, su siela.
Už menka pinigą, už žemės šiukšle.
Tau įsakys, ką tu turi daryti.
Kalbėti ką. Mylėti. Jausti. Vesti... 
Nepažiūrės, ko trokšta tavo siela.
Sutuoks tave. Vaikų tau prigimdys! 
Laiške ne tai parašo, ką man skaito,
Ir skaito man ne tai. kas parašyta! 
Karalius —užkūrys! Cha - cha! Nešioju 
Karūną aukso ant žilos galvos!
Senatvėje į grabo lentą linkstant 
Ne karūna man guli ant galvos.
Bet gėda. Žemės slegianti trauka.
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Gyvenimą tylėjau mano visą.
Kenčiau... Nebegaliu! Širdis pratrūko. 
Tėvynėj mano aš nebegaliu ’
Bebūti aklas, kurčias, nebylys!
Kai Vilniun atvažiuoju — man kitaip...
Čia viskas miela širdžiai. Man čionai 
Lengviau alsuot. Kalnai, kalneliai, klonys... 
Neries bangų švelnioji pyniava...
Prie vieškelio plataus sodeliai vyšnių... 
Lakštingalos giesmė alyvų krūmuos...
Net dargana, šalta rudens vėlyvo —
Kaip laimės sapnas Viešpaties paunksmėj!.. 
Lankau senas vietas... Kaip tremtinys!
Ir vienas skausmą — vienas — slėpt turiu!..

Net meilės džiaugsmas, dovana žmonių, 
Nebuvo lemta man pažint gyvenant!
Šeima manoji... Dieve, kam mane 
Taip rūsčiai nubaudei! Kodėl ne aš,
Bet Vytautas mirtingam patale!
Tamsusis kapas mano Lietuvoj 
Lengvesnis būtų man, neg karūna 
Auksinė žemėj svetimoj senatvėj...

Taigi, jei visa mūsų spau
da. išskyrus komunistinę, 
vieningai smerkia ir nepri
pažįsta Lietuvos okupacijos, 
tai ir po 30 metų nevienodai 
žiūri i bendradarbiavimą su 
kraštu. Tik ji vienodai žiūri 
ir skatina asmeninį bendra
darbiavimą, palaikant ry- 
šius su giminėm, nors, tiesą 
sakant, čia kieno nors leidi
mo niekas ir neprašo, ir to

< y I pobūdžio bendr-adarbiavi-
(Iš buv. Lietuvių Žurnalistų s-gos pirmininko, Lietuvos ^aS vis vien vyktų, ar kas 
cariuomenės savanorio rašytojo Vytauto A 1 a n t o pra- Į Jam pritaria, ai nepritaria.
įešimo Lietuvių spaudos ir radijo darbuotojų suvažiavime v Musų vylesniosios kaitos

i • t u r • \ Į žmonių vienokie ar kitokierugsėjo 16*17 dienomis Tabor rarmoje) . . . . „i 5 J J j santykiai su kraštu nepasi-
1 keis: mūsų šaknys liko Lie- 

ir iosMano nuomone, labai. Naujienos Diiva, Lais- įUvoje> jr jos įen pasiliks 
(pavojinga užsikonservuoti A oji Lietuva n Naujosios j.oj, j.oj mes neiškeliausime 
i savo pažiūrose kaip konser- v ilties' žurnalas, be jokių re- ten. - j.ur nįeixas nebemiž- 
• vų dėžutėje ir, užsiglaudus. zeiyų priešinasi bet kokiam, įa. Kalbėdamas apie bend- 
į už savo susipilto pylimėlio. A pač oigamzuotam bendia- radarbiavima su Lietuva, 
be atodaiios pyškinti i tuos, daibiayimui. įsskyius asme—. d^uo’iąnsia ^uriu galvoje jau- 

! kurie už to pylimėlio nenori ninius kontaktus su giminėm ni-mp kurio šaknvs iau ripbp 
glaustis. Aš'labai abejoju/bei pažįstamais. Kodėl? To- Lietuvos žemėje.'Išeivija y- 
ar nieko nedarymo taktika į dėl, kad priešas galįs pada- ra įplėšta šaka nuo tautos 
gali būti naudinga išeivijai, pyti išvadą, jog mes pripa- kamieno. Mes. vyresnioji 
ypačiai jaunimui ir aplamai žįsta okupaciją ir kad tokį karta, maitinamės lietuvy- 
visai tautai, labai smarkiai bendradarbiavimą komunis- bė? kapitalu, sukrautu lais- 
pasinešusiai išvengti kapo tai gali išnaudoti savo pro- vės metais, bet jau nebega
li- gaivalingai žengti pirmyn pagandai. Tai yra vienas H būti tokio stebuklo, kad iš 
išsilaisvinimo keliu? Kažin kraštutinis požiūris Į bend- atplėštos šakos iššokę pum-
ar mums naudinga pasista- radarbiavimą. 
tyti tokias barikadas, kurias
mes patys bijome peršokti? 2. Kitas kraštutinis po 

t Man kyla klausimas, ar dėl žiūris, kuriam atstovauja būsime pakankamai įvertinę 
santykių su okupuota Lietu- komunistinė spauda 'Vilnis' t0 fakto, jog nulietuvėjimui 
va mums netrūksta lankstės- ii' Laisvė* ir prie kurių de- pristabdyti būtų labai rei- 
nės taktikos, ar mes nebūsi- dasi 'Vienybė', siūlo su oku- kalingos ir iš tautos kamie- 
me sustagarėję, užsimušti- puota Lietuva bendradar- no trykštančios sultys? Per 
nai tvirtindami, kad kartą biauti be jokių rezervų. Į okeanus, iš tūkstančių atstu- 
mūsų priimtas nuosprendis j mų. svetur gimusiam ir au-
vra geriausias ir neklaidin- Taip tų Kiaštutinių sro-igūsiam jaunimui Lietuva te
ginusias? Anuomet mes už- 'pasireiskia ti ečioji, ku- ra abstraktas, labai miglota 
springtinai dainavome, kad galima butų pavadinti; geografinė sąvoka. neaiškus 
bp Vilniaus nenurimsime ir liberaliąja. ši sio\ė siūlo ai— žemėlapyje taskas, kurios daina“ ” įTomė «i nuo konservatyvaus Jis net' ir formos nejsivaiz- 
medinga ultimatumą, kuris nusistatymo ii ieškoti bei iš-: duoja. Tik jaunuolis, kuris 
mus skaudžiai pažadino iš naudoti yisas galimybes i\-j susitiks su Lietuvos jauni- 
“tvirto nusirtatvmo“ ' ^Dims su kiastu palaikyti, Į mu, kuris pats pajus po ko—

tačiau nepataikaujant oku-į jom savo tėvų žemę. kuris

pūrai galėtų pakankamai 
tautiškai maitintis tos šakos 
sultimis. Ar mes kartais ne-

Išeivijos visuomenėje jr'pantui ir nepripažįstant pa- Į pamatys jos gamtą ir pakvė- 
! spaudoje pasireiškia ’ dėl ^.es okupacijos fakto. Rvš-, puoš jos oru. kuris pamatys

I krašte atmainoms ir sten-! turės aiškų.' sakyčiau, ap- 
1. Mūsų veiksniai ir kon-'^asi a!)ie Jas plačiai pain-i čiuopiamą savo tautos vaiz- 

’ servaty vioji visuomenė ku- formuoti savo skaitytojus.dą. ir vargu ar jį beužmirš. 
riai ryškiausiai atstovauja Maždaug tokios pat linkmės! Nukelta į 3 pusi.
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SLA reikalais besikalbant
(Tęsinys)

V-l apdrauda

Iš patyrimo žinau, kad iš SLA daugiausia traukiasi 
V»1 apdraudos poliso turėtojai. Galėčiau nurodyti daug 
pavyzdžių, net turėtųjų polisų numerius išskaičiuodamas. 
Štai 1964 m. j mane, kaip j kuopos finansų sekretorių, 
kieipėsi vienas narys, aiškindamas, kad jis savo tūkstan
tinę apdraudą mokesčiais jau išmokėjęs ir nebenorįs to
liau visą savo gyvenimą mokėti. Ką daryti?

Naiys labai raštingas žmogus. Patariau man išdėsty
tus samprotavimus surašyti ir pažadėjau jo raštą nusiųsti 
į SLA centrą spręsti. Iš SLA centro atėjo laiškas, kuriame 
sakoma, jog minėtas narys turi V-l apdraudą, turi džiaug
tis. kad ilgai gyvena ir turi mokesčius toliąu mokėti.

Nario apsisprendimas buvo: apdraudą atšaukti, kad 
ir su nuostoliu, atsiimti pinigus — ”eash surrender“. Pra
ėjo nuo to jau septyneri metai. Tas žmogus tebegyvena, 
ir jis būtų dar keletą šimtų patriotinei organizacijai išmo
kėjęs, bet po jo mirties vistiek įpėdiniai tegautų tik 1,000 
dolerių. Daug pagrindinės sumos ir nuošimčių būtų pra
rasta. Tiesa, tą pelną SLA išdalytų lietuviškiems reika
lams, tačiau šiais laikais žmonės raštingi, lengvai apsi
sprendžia ir be tarpininkų, kun lietuviškąjį reikalą remti, 
kam aukoti.

L. Šmulkštys taip pat ne pašalinis kibis. Kai aš Chic-a- j 
goję gyvenau, jis buvo mūsų kuopos pirmininkas. Susivie-

J rapas. Pirmojo straipsnis be 
' priekaištų, o antrojo — kaž’
' koks mišinys.

I
SLA 57 kp. susirinkimas

Geri žodynai

Anglų - lietuvių kalbų žo 
dynas, V. baravyko, 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina $6.

Kuopos susirinkimas buvo
spalio 1 d. Jam vadovavo' lietuvių-anglų kalbų 
Vincas Dabrila. Susirinkime dvn&s, redagavo Karsavi- 
dalyvavo ir centro valdybos naitė ir šlapoberskis. apie 
vicepirm. Aleksandras Čap- 27.000 žodžių 511 psl., kai-

1 likas. Seimo delegatas Juo- na — $5.00.
i zas Krasinskas pranešė apie
; seimą. Tartasi Gentinio iš’ Lietuviškai anvliika* io 
i pardavimo reikalais. Jis bus dvna*. \ i iaus Peteraičio, 11 

Kaip 30.000 
kaina S'i.ftt).

1 lapkričio 1$) d. lietuviu klu- ’aida. daugiau 
! bo patalpose. * indžiu. nsl.

Kitas susirinkimas bus 
lapkričio 5 d. 2 vai. įprastoj 
vietoj — lietuvių klube.

J. Krasinskas

i

Prel. Pranciškus Juras. Alkos muziejaus įkūrėjas, prie jau sutvarkytu žurnalų komplektų. L)a- į 
bar muziejus yra netoli Putnamo. Conn.. turi spe cialiai jam pastatytą namą. kuris jau prikimštas j 
Įvairiausios lietuvius liečiančio-' medžiagos. Atlanto pakrašty lietuviai kito tokio muziejaus ne
turi. Didžioji dalis medžiagos dar nesutvarkyta. Pats prelatas dirba, kiek pajėgia. Jis netoli mu 
: iejatus Matulaičio senelių namuose ir gyvena. Jis ginies 1891 m., i JAV atvyko 1912 m.. 1922 m. 
Įšventintas kunigu. Specialus komitetas jo šią sukaktį iškilmingai paminėjo Bostone spalio 15 d. 
Prel. Pr. Juras yra nusipelnęs lietuviškų knygų leidėjas ir kultūrininkų rėmėjas.

CHICAGO, ILL.

Mirė Jonas T. Zuris

Imkit ir «kaitvkif 

Kipro Bielinio 

Irnvga

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Spalio 7 d. mirė ilgametis į 

teisėjas, paskutiniuoju metui Joje smulkiai aprašyta 
vei tęsis advokatūra Jonas bolševikinio teroro sistema. 
T. Zuris. 74 m. amžiaus, gi- tos vergų stovyklos, kuriose 

, męs angliakasio šeimoje ( kentėjo ir žuvo mūsų 
j Pittstone. Pa. Velionis buvo* broliai, seserys, giminės ir
Į veiklus įvairių organizacijų; draugai knygos 
• narys. Jis vra pirmininkavęs Į 75 centai.

kaina —
lnij±?.re^'V? ir problemas gerai pažįsta. Jis praeitu me-, „suk, ties ,.os ektu dul imis.... ne5 netUrė- inž. J. Danys, Aug. Kuolas. į lietuviu teisininkų draugijai '
tų Sėjos laikraščio 4-me numeryje visai pagristai pasi- jome asmenjškai kajbint(J prospektą jam ; , Skl.ipkutį. *, Br. Povilai- i paskutiniuoju metu buvo'

duotų aplikaciją.“ tis. dr. C. Kuras, J. Simana- j Sandaros valdybos pirmi-, <’
Aš sakyčiau visai priešingai;—žmonių arba organi-į v*čius„ G. Breichmanienė. ninkas, jai atstovavo ir A-

zatorių yra pakankamai, bet jie vra verčiami siūlyti pei’!^- Sakalas, V. Januška, kun.
i A. Žilinskas, J. Pletnys. mz.
• G. Šernas, Petrauskas

sako prieš apdraudą V-l, kurios turėtojai beveik masiniai 
kratosi. Seime nė vienas Pildomosios Tarybos narys neuž
siminė, ką manoma daryti, o tik Stovio, skundų ir apelia
cijų komisija savo pranešime, nesiremdama gyvenime I 
matomais faktais, L. Šmulkščio siūlymus pavadina netgi; 
naiviais.

Ar apmokami agentai bus našesni narių {rašytojai?

brangią prekę, kurios žmonės kratosi.
Taigi, turint prieš akis faktus, jog gyvenimas yra pa. į

sikeitęs, manau, kad, norėdamas toliau išsilaikyti, šimt- Į 
metinio jubiliejaus sulaukt, pats Susivienijimas turi refor- i 
muotis —įvesti pigesnių apdraudų. Šiandien, ekonomikai I

Aukso medalis T. Valiui

merikos Lietuvių Taryboje.: 
Chicagos lietuviai neteko 

Į labai vertingo nario, kuris, 
į dar buvo pajėgus jiems tar- 
f nauti. į.

Romos meno ir mokslo a- i
SLA finansinė padėtis gera Mefai i= metu veikla pasikeitus, mažai bėra lietuviu, kurie neturėtu susitaupę l kademija ”Tommasso Cam-i 

H ‘ ~ . i._, . ... .......1dailininką Telesfo-f
Išeina gen. St. Raštikio 

atsiminimaibaigiama su pelnu. Ir atrodo, kad to pelno dar didesnio ; tūkstantinės pasilaidojimui. Mokėti brangius mokesčius,; paneliu dai • , -
siekiama. Šįmet paskelbtajame vajuje žadama aukštos i kad ir patriotizmo vardu, nekiekvienam priimtina. ! rą \ altų uz jo grafikos ir ki-J
premijos organizatoriams, jeigu jie įrašys naujus narius Tiesa. Susivienijimu yra pakeitimų padaręs kuriuos uiįnius ap< ovanojo 1 3_£ias tomag atiduotas;
ne mažesnėmis kaip tūkstančio dolerių apdraudos sumo’ pats gyvenimas privertė padaryti. Įvesti auji ligos ap-, ’ * j •• m , rišyklom Knyga pasirodys
mis. Juo didesnė apdrauda parduodama, juo didesnė pi-' draudos daktaro pažymėjimai, nes pirmieji buvo jau taip yajju j^kyTetė" būti ios o-ar-! lapkričio pradžioje. Leidžia 
niginė nauda organizatoriui, kuris gauna atlyginimą, ir: pasenę, kad net yra buvę atsitikimų, jog gydytojai atsi-
didesnė nauda Susivienijimui. Tačiau žinau tikrų atsiti-1 sakė tokias formas pildyti — pasisakyti, kaip SLA buvo 
kimų, kai brangios apdraudos įsiūlymai pasibaigia nieku, reikalaujama, kur jis daktaro diplomą gavęs. Pagaliau ii 

Kartą mane. kaip kuopos finansų sekretorių. Los Am nelaimingų atsitikimų (accidental) apdraudos įvedimu 
gelėje susirado moteris, pasisakydama esanti gimusi Penn- ( SLA padarė šiokią tokią pažangą.
sylvanijoje, ištekėjusi už nelietuvio. Jos tėvas buvęs SLA: Pirmyn žengti nėra vėlu. Bet jei ir tokau, be minėtos Į
narys, tad ir ji norinti kuopon įsirašyti. Turėjom keletą mažos pažangos, bus stengiamasi palikti, kaip buvo . i 
organizatorių (kaikurie jau yra mirę, kaikurie išėję pen-j tai tikrai Susivienijimas dar smarkesniu vėžio žingsniu,

• • • , • 1 \ t • 1 • J X 1 • j • _ 1 — X 1 T~V»x Lr. C T A mn ne’ do V’n vi > \/A vL rk Psijon ir nutilę). Į juos nukreipdavau tuos 
man pareikšdavo norą į SLA įsirašyti. 

k.; Minimai PennsyĮvanijos lietuvaitei pas
trukus turėsime vaidinimą, ji galės susitikti organizatorių SLA sekretorius baiminasi, ir pesimistinių žinių. Į smėlį tai vadindavo Bangalovv

Valių pakvietė būti jos gar 
bės nariu.

WORCESTER. MASS.

Sudegė lietuvių klubo 

vasarinė

Snalio 5 d. ankstu rvta su-'

kus turėjome kuopos pikniką. Minima nauja narė atva’ j ją įvertinti, 
žiavo su savo vyru svetimtaučiu ir dar sumokėjo už šešisi 
mėnesius 30 su viršum dolerių. Bet tai ir buvo jos pasku
tinis „sudiev“ Susivienijimui.

Žinojau, kad ji dirba viename banke. Nuvažiavau 
pasiteirauti, kodėl nebesilanko į kuopos susirinkimus irj AtvVko ekskursija iš anapUs -T. G 
pramogas, kodėl nebemoka mokesčių? Atsakymas buvo— * į" ”
su vyru persvarstę ir įsitikinę, kad lietuvių organizacijoje §įuo raetu Kanadoje važi-' 
dalyvavimas jai perbrangus. Apdraudų pakankamai ir pi- nėjasi orop ė turistų iš ana-; 
gesnių turinti darbovietėje. : pus Geležinės uždangos. Jų Į

Galėčiau ir daugiau panašių dar atsiminimuose gyvų.. tarpe vra ir 8 lietuviai: solis

K. Januta

KANADOS NAUJIENOS

Tirnona-. Pr. Tamošaitis 
ir Regina Tamošaitienė.

Išeis naujausių H. Nagio 
eilėraščiu rinkinys

Gen. S. Raštikio atsimini-!

Akademinės Skautijos Lei
dykla. Daugiau žinių atskiri 
rame skelbime.

(Atkelta iš 2-tro pusi.)

BENDRAVIMAS SU 

KRAŠTU

Bendradarbiavimo su kraš
tu problema rado atbalsio 

.■andalų darbas, ir Jaunimo kongreso nutari
muose. Kalbėdamas apie lie
tuvių tautos reikalus, kong
resas ’ragina išeivijos lietu- 

per savaitę vakarais rinkda-j vlų jaunimą skirti pavergtos 
jaunimas irvosi senimas, j Lietuvos okupantą nuo oku-

Prie iėjimo stovėjo du stip- puoto lietuvio ir domėtis pa
lus vyrai ir kiekvieną pra-; vergtos Lietuvos kūrybiniu 
kalbindavo. Kuris nemokė-' gyvenimu bei objektyviai ji 
io kalbėti lietuviškai, tas ne-. vertinti'. Tai yra konkretus 
buvo įleidžiamas. ! pasisakymas už bendradar-

.. , . T ta- : biavimą. bet kaip gali ’ob-Čia dainavo Jono D.rve-į jektvviaj vertimi Ljetuvos 
!jo vadovaujamas choras jo, kūn.bini ; jo ne_
orkestras grojo lietuviskusĮ_ z-__ ou
šokius — Noriu miego, a-į

VYRAI IR MOTERYS, 

KURIE KALBATE

LIETUVIŠKAI!

NAUJA PROGA DIRBTI 
NEKILNOJAMO TURTO

TARPININKAVIMO
SRITYJE

Mūsų organizacijoje sėk
mingai dirha nevienas, mo
kantis kurią nors kitą kal
ba. Ju metinės pajamos vra 
$15.000—$35.000.

Mūsų pardavimo opera
cijos yra tarptautinės, turi
me daugiau nei 120 ofisu 
Įvairiuose kraštuose. Būti
na žinot; pardavimo pa
grindus ir laisvai kalbėti 
lietuviškai. Be to. jums rei
kės dažnai keliauti. Visa 
kita išmoksite, susipažinę 
su mūsų darbo metodais.

Mes esame vieša bendro
vė. turime H4 metų patyru 
mą ir milionus investavę 
mūsų programai vykdyti. 
Mes galime pasiūlyti pui
kiu progų rimtai galvojau- 
tiems vyrams ir moterims, 
kurie mėgsta dirbti ir suge
ba bendrauti su žmonėmis.

Jų yra mūsų centrinėje 
bosinėje Newtone. Cape 
Code ir New Hampshire. 
Informacijų rašykite ar te- 
lefonuokite:

LEONARD CORVIN, Vi- 
ce-President
R & R ASSOCIATES, Ine.

Newton Corner, Mass.
02158
Tel.: (617) 969-3200

pažinęs is arčiau?'

iš jų nė už metus mokesčiu nemokėję pradingo, okitivė-!nn7 ./‘T ,V . j - pavadintas AtsKrend saKa-j Chuliganai tą vasarinę vi (
liau apsižiūrėjo, jog perbrangi apdrauda jiems įsiūlyta,: H10^1 1S\ įnin’e egi-j lėlis . Rinkinį išleis Algi-į siškai sunaikino namas] 
tr Tioattr^iTVa , na Tamo?aitiene, kompozi-: rnanto Mackaus-vardo kny-s sudegė iki pamatu. Gaila,
ir pasitraukė . . . Į torius Eimvvdas Žigaitis, gų leidimo fondas.

Kam nauda iš tokio narių Įrašymo? Manau, kad ne Vilniaus universiteto dėštv-1"

JAU SPAUSDINAMAS

”K E L E 1 V I O“ 1 9 7 3 METŲ

KalendoriusSusivienijimui, bet tik organizatoriui, atlyginimą gavu-. tojas Sieismundas Šimkus. ■ 
šiam. Jei minėtai lietuvaitei, kuri pati SLA kuopos paieš’l buvęs 1967 m. Montrealio; 
kojo, būtų pasiūlyta pigesnė apdrauda. ji gal ir šiandien parodoje sovietu paviliono;

Kur bus Lietuvių dienos

i bet dar labiau gaila, kad v- 
ra tokiu, kurie džiaugiasi, 
kad taip įvyko.

tebepriklausytų šiai garbę užsipelniusiai organizacijai, i vertėjas^Lionginas Radusis Kanados Krašto Lietuvių
Hamiltone posėdžiavusi i Miestas minėjo 250 m.

Panašiai gal būtų atsitikę ir su daugeliu kitų narių.*kurie *r. Raseinių vvkd. komiteto. Bendruomenės taryba nuta- 
pabėgo ir bėga iš organizacijos, iš V-l apdraudos. į r,irm'_ P^ras Skeivervs. rė. kad kitais metais Lietu-

O kaip bus, kai narius ims verbuoti profesionalai, 'a^ova? šim
agentai? Ar jie žiūrės Susivienijimo naudos, tai yra, ar1 
įrasydins tokius narius, kurie tikrai ir pasiliks naria is. ar lankysis ne tik Mont-’ Išrinkti atstovai į IV pa

Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo- 
i metų sukaktį. Ta p7oga”?š’' pedija — visokių gražių. įdomių ir naudingų skaitiniu šal- 
leista 160 m. knyga, kurioje ’ tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite

sukaktį

Beveik visą rugsėjo mė-
\ 01 diena b’^ Toronte, 0 i nesį miestas minėjo savo 250 

1 19/4 m. — v\ innipege.

tik veiks taip. kad agentas gautų savo atlyginimą, o kas rea^- bet taip pat Ottayoje. šaulio lietuvių seimą, kuris! aprašyta ir atskirų tautų jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:
toliau bus — jam nesvarbu? ‘ j ToĮon^ . -iv’vk? 1973 Darbo dienos' veikla. Apie lietuvius rašė KELEIVIS

ST A ^krpfnrjK savn -- -- - spalio ld d. Montrealyje ‘ savaitgalvje Washingtonečia gimę ir augę mokytojas .SLA sekretonus savo pranešime, surašytame »7 sei- buvo ju koncertas, kuijo .inž. E. ėuplinskas. dr. P. i Antanas Miner-Minikauskas 636 E- Bro»d“»v
Vnvrrn-in coVn t - • • — ia.', r.uiju mz.. c,. < uj ii>K.ass. ur. r.' Amanas įvi i nei-.»i i m KausKas

ygoje, sako, jog Lietuviškosios seimos vajus nepa> programą atliko E. Kuodis,! Lukoševičius, dr. S. Čepas,' ir advokatas Richardas Sa- So. Boston, Mass. 02127

• I
t z*
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Iš okupuotos Lietuvos I Liaudies priešas-Stalinas Dabšiai dainavo Bostone

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Mirė gen. V. Žilys

Spalio 9 d. Kaune mirė 
brigados generolas Vincas 
Žilys, gimęs 1898 m.

Velionis pirmojo pasauli
nio karo metu už sukilimo 
$>rieš vokiečius kurstymą 
buvo jų nuteistas kalėti 4 
metus. Vėliau savanoriu D 
stojęs i Lietuvos kariuome
nę. dalyvavo kovose dėl Lie
tuvos laisvės, baigė karo mo- 
kyklos pirmai ąlaidą. Belgi
joje baigęs karo akademiją, 
tarnavo Lietuvos artilerijos 
daliniuose, paskutiniuoju 
metu buvo arti lelijos inspek
torius.

Šitaip tebekasamos bulves

Vilniuje leidžiama „Tie
sa“ rugsėjo 30 d. taip rašo 
apie bulvių kasimą Varėnos 
rajone:

„Grumbančios nuo šalčio 
rankos vikriai renka iš va- 
gos bulves. Lietus vis nesi
liauja, bet ir darbas nestoja. 
Galulaukėj mašinos nepajė
gia Įvažiuoti, todėl tenka ir 
žirgeli pasikinkyti. Rūbai 
jau permirkę, batai aplipę 
žemėmis, sunkūs, o tų bulvių 
dar tiek daug. Atrodo, tik 
išpili krepšį, ir vėl jis pilnas. 
Greitai pilnėja vežimai, ra-

1941 m. komunistai ištrė-1 tai vis giliau smunka i nuo 
mė i Vorkutą, kur išbuvo 14 į lietaus ištežusią žemę. 
metų. į

Liko žmona Emilija ir 4 Į 
vaikai.

Eismo nelaimės didėja

Eismo nelaimių skaičius, 
pagal Vilniaus spaudą, di
dėja. Birželio 15 d. Lietu
voje buvo pasibaigęs kasmet 
rengiamas „eismo saugumo 
mėnuo“. Kad padėtis kelia 
rūpesti, liudija ir „Tiesoje“ 
paskelbti duomenys.

Per šių metu keturis mė-

„Štai ir vagos pabaiga, 
' galima kiek atsipūsti. Ark
liai Įsiręžę tempia pilnus 
vežimus kaupų link. Bulvės 

• šlapios, todėl kaupuose 'jas 
tik pridengia: papūs vėjelis, 
gal nusigiedrins—pradžius, 
o tuomet bus galima ir žie
mojimui uždengti“.

Išleis vokiečių kalba

Čiurlionio monografiją

Rytu Vokietijoje rengia-
nesiūs keliuose ivyko beverk Į masi išleisti vokiečių kalba joje:

1879 m. gruodžio 21 d. — 1953 m. kovo 5 d.

(Tęsinys)

Stalinas bando atsigriebti užimtuose kraštuose, juos 
išnaudodamas ekonomiškai savo imperialistine kolonia- 
line politika. Tų kraštų produktai nuperkami Rusijos že
momis kainomis, o Stalinas joms žaliavą ar mašinas par
duoda aukštesnėmis negu pasaulinės rinkos kainomis, nes 
jos priverstos parduoti ir pirkti tik iš jo karalystės. Tų 
kraštų naftai, kasykloms, geležinkeliams, fabrikam, elekt
ros jėgainėms ir kt. išnaudoti suorganizuojamos mišrios 
rusų ir- vietinių organų bendrovės, su rusų persvara ii- ga
lutiniu žodžiu. Vokiečių turtas tuose kraštuose tenka ru
sams už „išvadavimą“. Tai aiškus tų kraštų nususini mas 
ir begėdiškas išnaudojimas.

Prieš bandymą taip išnaudoti Jugoslaviją pasiprieši
no maišalas Tito. Tai neapsakomai supykdė Staliną, ku
ris grasino, kad užteks jam pajudinti savo mažąjį pirščiu
ką, ir Tito nebeliks nė pėdsako. 1948 m. gegužės 6 d. Ju
goslavija buvo pašalinta iš Kominterno, ir Stalino propa
ganda apšaukė Tito eretiku. Judu. niekšu ir kitais rinkti
niais žodeliais. Tik paklausykite, kaip jau mums gerai 
pažįstamas niekšas Michailas A. Suslovas, tuo metu vado
vavęs Kominternui, plūdo Titą:

„Jugoslavų komunistų partijos viršūnės yra paskirtos 
iš viršaus, bet ne narių išrinktos, ir nėra kritikos laisvės 
partijoje... Apgailėtinas, grynai turkiško tipo teroristinis 
režimas“.

Dėl to Tito galėjo tik nusišypsoti. Visas Stalino grasi
nimas pasibaigė niekais. Tito išvalė savo partiją, policiją 
ir kariuomenę nuo Stalinui palankių kvisiingų. o Stalino 
agentas gen. Arso Javanovičius buvo nušautas, bandant 
pabėgti Bulgarijon.

Praėjo metai, ir Stalinas dar vis nenurimo dėl Tito. 
1949 m. rugsėjo 8 d. marš. N. Bulganinas plūdo Titą Sofi-

Birutė Dabšienė Rimtautas Dabšys

Lietuvių radijo valanda ti dar didesni ir 
vienos

garsesni.
kolonijosLaisvės Varpas beveik kiek.! negu tik

1 vieną rudenį parengia mums laurai, 
kultūrinę staigmenėlę. Tokia ; Vytautas Dabšys, kaip čia 
staigmena buv o_ jaunųjų J rašančiarri atrodė, yra bosas- 
damminkų Birutės ir R,m'!Į baritonas, nes turi ryškias 
tauto Dabšių koncertas spa-' nesVy1U()janeias bosines gar- 
ho 8 d., 4 vai. po pietų. Lie-1 $0 apa£.jas> gana laisvas ir 
tuvuų Piliečių d-jos namų III > šviesias baritonines viršū- 
auKsto^salėj, ..So. Bostone.į nes> £>jrUĮės dainavimas yra 
Kaip žinom, jie atliko Lie-^aUgjau kultivuotas. Rim- 

j tuvių įadijo valandos Lais- ęaipo niažėliau, bet jei-
vės Varpo, vadovaujamo P. i 
Viščinio, rudeninio renginio 
koncertinę programą.

Birutė ir Rimtautas Dab
šiai atkilo pas mus iš Los

tūkstantis avarijų — žuvo 
158 žmonės. Keli šimtai bu
vo sužalota. Daug nelaimių 
Įvyksta dėl pėsčiųjų kaltės. 
Vien dėl jų kaltės pernai 
Lietuvoje įvyko 1,290 avari
jų — žuvo 204 ir buvo su
žeisti 1,172 žmonės. Pagal 
„Tiesą“ šiais metais kasdien 
Lietuvos keliuose ir gatvėse 
auto nelaimėse žūsta vidu
tiniškai du žmonės ir apie 
dešimtis suluošinama. Tos 
nelaimės, pagal apskaičia
vimus, per pastaruosius de
šimt metų atnešė nuostolių 
apie šimtą milionu rublių.

M. K. Čiurlionio monogra-. „Judas Tito ir jo pagalbininkai — tie niekšiški dezer- 
• tyrai iš socializmo stovyklos ir perbėgėliai į imperializmo

Monografija būsianti dau- ir fašizmo stovyklą — pavertė Jugoslaviją į Gestapo ka- 
giau nei 300 psl., su 160 M. Įėjimą, kur kiekviena laisva mintis ir asmens laisvė yra
K. Čiurlionio paveikslų re- nuslopinta, kur pažangūs darbininkų klasės atstovai, dir- 
produkcijų, jų tarpe 40 spal- bantys valstiečiai ir inteligentija yra žiauriai žudomi...“ 
votų. Monografijos autorius Taigi vėl tie visi kaltinimai geriau tiko paties Stalino 

Rusijai...
Bet tie kaltinimai turėjo didelės reikšmės kitoms Sta

lino pavergtoms šalims — Bulgarijai. Rumunijai, Vengri
jai, Čekoslovakijai ir Lenkijai, kur čekistai puolė ieškoti 
titoizmo liga sergančių komunistų, arba, tiksliau sakant, 
ieškoti tokių, kurie tik galėtų ta liga susirgti.

Bulgarijos Georgius Dimitrovas spėjo numirti, bet 
galvos netenka Traicho Kostovas, Vengrijoje — Laszlo 
Rajkas, Rumunijoje — Ana Pauker. Vasile Luca, Toehari

— Dailės instituto Vilniuje 
docentas Gytis Vaitkūnas. 
Numatomas 10,000 egz. ti
ražas. Leidinys vėliau ke
liaus į pasaulio meno cent- 
rus, bibliotekas. Tikimasi, 
kad. artėjant 100-sioms M. ■ 
K. Čiurlionio gimimo meti
nėms. Vakaruose galės nasi-‘

Pasak laikraščio, nerimą rodyti ir monografijos ang- r J _ 
ypač kelia padėtis Kėdainių! liškasis vertimas. 1 s ’
rajone — čia auto nelaimių

„Lietuvos“ ansambliosu žmonių aukomis skaičius 
peniai išaugęs net du su pu
se karto.

Tyrimai rodo. kad beveik 
trys ketvirtadaliai pėsčiųjų, 
nepaiso eismo saugumo rei
kalavimų. Bloga ir tai. kad 
eismo nelaimėse nukenčia 
daug vaikų — tik peniai to- ! 
se nelaimėse nukentėjo dau
giau nei 500 vaikų.

Laikraštis tik pabaigoje 
pastebi, kad daugelis nelai
mių įvyksta dėl to. kad prie 
vairo sėdi neblaivūs, o su 
jais... visada keliauja ir ne
laimė. Dėl to ir tuo pačiu kraštuose. Vasario menesi 
metu iškyla vis dar reikia- tarptautinėje foto parodoje 
mai neišspręstas kovos prieš Jugaslavijoje, Skoplje mies- 
girtavimą klausimas. i te, lietuviai yra laimėję

(E) taurę už geriausią darbų ko-

Lenkijoje — Vladyslavas Gomulka paten
ka kalėjiman, o Čekoslovakijoje 14 žymesnių vadų. jų tar
pe 11 žydų, yra teisiami, kurių dalis buvo plačiai žinomi 
užsienyje: Vladimiras Clementis. Smidke. Husakas, No- 
vemeskis, Otto Slingas. Svermova, Rudolfas Slanskis 
(Salzmanas), Bedrichas Geminderis. Reicintas. Buvo tam 
tikru skirtumu įvairiose minėtose šalvse. nes vienur jie 

davijoje ir Ukrainoje. Iš ten į buvo sušaudyti, kitur pakarti... Be to. buvo naujai išsijo- 
grįš tik lapkričio pradžioje.! tos vietinės partijos, daug narių pašalinta, kiti pažeminti 

į kandidatus. Verta pažymėti, kad Staline vėl atgijo anti
semitizmas. Buvęs Vakarų Vokietijos žvalgybos viršinin
kas gen. Gehlenas tvirtina, kad buvęs Hitlerio įpėdinis 
Martinas Bormannas visą laiką šnipinėjęs Stalinui ir po 
karo buvęs Stalino priglaustas, tad galėjęs Stalinui patar
ti žydų persekiojimo klausimais...

Karo metu minėtos valstybės neteko apie pusės ark
lių, daugiau nei pusės galvijų ir apie 80r< kiaulių. Pa
skelbta tariamoji žemės reforma nepadėjo žemės ūkiui, 
be to. buvo nuolat varoma propaganda už kolchozus, bet 
iki Stalino mirties tiems kraštams pasisekė dalinai apsi
saugoti nuo ūkių sunaikinimo, kas matyti iš sekančios len
telės, kur skaičiai rodo žemės ūkio nuosavybės stovį Sta
lino mirties metu procentais:

gastroles

Dainų ir šokių ansamblis 
„Lietuva“ gastroliuoja Mol-

Gruodžio mėnesį ansamblis 
į vyks i Maskvą, kur bus vi
sos Sovietų S-gos meno ko
lektyvų šventė.

Ftotografų parodos

Lietuvos foto menininkų 
darbai, palyginti, dažnai tei
giamai įvertinami užsienio

1

lekciją, o kitame mieste, 
Maglaj, aukso medaliu bu
vo įvertintas A. Sutkaus 
nuotraukų rinkinys.

Lietuvių foto menininkų 
darbai vasario mėnesį buvo 
eksponuoti Leningrade, o 
kovo mėnesį jie rodyti toli- 

Be to.
fotografijos paro-I 

dos šiais metais vvko Tbili-rI
si, Riazanėje. Voroneže, O- 
desoje.

Kolchozai Sovchozai Privatūs
Bulgarija 60.5 2.2 37.3
Čekoslovakija 33 10 57
Vengrija 18 12.5 69.5
Lenkija 7.4 12.8 79.8
Rumunija 12 8 80

Scenografijos paroda

Vilniuje Parodų rūmuose 
atidaryta ataskaitinė paroda 
„Scenografija—72“, kuriai 
29 dailininkai pateikė 188 
kūrinius, sukurtus teatro 
scenai. Parodoje šalia teat-, 
ro spektaklių dekoracijų bei j ™ame Novosibiiske 
kostiumų projektų yra ir te-1 Lietūv o 
levizijos dailininkų darbai, 
kino studijos panoramų ir
paviljonų piešiniai.* * *

Justino Marcinkevičiaus
drama-poema „Mindaugas“i nes jaunimas aukštosiose 
yra išversta i nišų kalbą ir mokyklose neturi galimybės vesti vietinius vadinamuosius išlaisvinimo karus Yietna- 
atspausdinta žurnalo „Druž^ studijuoti foto meno teorijos 1710 ar kraštų džiunglėse, negu Sovietų Rusijos teri- 
ba narodov“ 1972 m. antra-1 ir istorijos, be to, dar ti ūks- torijoje.
jame numery I ta ir kvalifikuotu kritiku įBus daugiau

Privačių ūkių skaičiai maždaug nusako ir Stalino pa
vergimo įtaką ūkiui užimtuose kraštuose.

Stalinas 1949 m. rugsėjo 23 d. išsprogdino pirmą so
vietuose atominę bombą ir tuoj pradėjo plačią propagan
dą. kad visos atominės bombos turinčios būti sunaikintos. 
Naujas teroro ginklas pasalūniško bolševiko rankose su-

. . . . ... darė naujas šalvens tarptautinėje politikoje, ir Stalinas
Lietuviai vra nepatenkinti - A o- j i + i t- -•* • s;. i 19o0 m. birželio 2o d. sukursto kara Koreijoje, nes zmo. permazu valdžios dėmėsiu.'. .... . . i

kad reikia vengti tiesioginio susidūrimo su JA\ . Geriau;

taip pat yra stipriai pasirun
gęs. Jo balsinė medžiaga y- 

. ra graži, pajėgi ir spalvinga, 
sceninė laikysena šilta ir pa
traukli.

Solistams su įprasta ra
mybe akompanavo komp. 
Julius Gaidelis. Birutė apdo
vanota dviem puokštėm ge- 

(lių. o scenos vynai papuošti 
gvazdikais. į

I lietuvių radijo valandos 
Lais . ės Varpo koncertas 
meniniu požiūriu laik} tinas 
pasisekusia staigmena. At-j 
rodo, parengimas pavyko ir) 
kitais požiūriais, nes salėj 
buvo pilna svečių, kurių' 
daugumas, reikia manyti at
ėjo ir koncerto pasiklausyti, 
ir Radijo valandos kiaurą 
kišenę nors kuriam laikui 
užlopyti. Svečių vaišinimas 
taip pat turėjo pasisekimą 
— gausiai kepsniais apkrau
ti skobniai netrukus buvo 
tušti. Pagirtinas ir šokiams 
grojęs Trio, šį kartą gerokai 
prislopinęs savo instrumen
tų garsintuvus, daugiau įsi
jautęs į salės erdvę.

Linkėjimai ir padėka P. 
Viščiniui, tą staigmeninį va
irai a mums surengusiam.

gu jis pajėgia įtikinančiai 
padainuoti, pvz., G. Verdi 
ariją iš op. Ernani, tai jau 
nėra pretenzingas akibrokš-;

kad'

KL R.

ROMANAI
Pranas. . ----------- Naujokaitis, PA-

Anaplp, Calif via,, nirma' ° glaZUS !rod-™as- .kad 'SISEJAU ŽALIĄ RŪTĄ,
I An8eIe7 Calg, visų pirma, Rlmtautas su dainavimu, 232 psl., kaina ?L00.

1 Jurgis Gliaudą, BRĖKŠ-
i savo dainavimu papuošę, 
SALIAS suvažiavimą Wa-j 
, shingtone, D. C. Los Ange-į 
! les jie gyvena ir dirba, au-j 
gina lietuvišką šeimą. Biru-; 

į fės profesija — dantistė, I 
Rimtauto—inžinierius kom
piuterininkas. Atseit, ne iš 
dainavimo jie valgo duoną. 
Tačiau Pacifiko pakrantėj, 
bent šiuo metu. jie yra dau- 

. ginusia dainuojantys ir pla
čiausiai pažįstami lietuviai 
solistai, to meno nelaiką tik 
pomėgiu, bet jau sugaišę jo 
studijoms nemaža laiko. !

Dabšių koncerto Bostone 
i programa nebuvo didelė, bet 
gana įvairi. Birutė Dabšie-' 
nė, pasirodydama porą kar
tų, padainavo šiuos kuri-Į 

; nius: B. Dvariono žvaigždu-į 
! tę. G. Gudauskienės Pieme-j 
. nėlį, O. Metrikienės Ginta-, 
ro ašaras. F. Chopin’o Liū-j 
desį, G. Puccini’o ariją iš op. j 
Tosca. ariją iš J. Strauss’o i 

' operetės šikšnosparnis;; 
Rimtautas Dabšys. tepasi-j 

; rodydamas tik vieną kartą, i 
i padainavo ariją iš Br. Bud-i 
i riūno operetės Sidabrinėj 
! diena, ariją iš Verdi op. Er- 
' nani ir Plėšikų dainą iš 
Planųuette’o op. Komevilio 
varpai. Koncertą daininin
kai baigė Zerlimes ir Don 

t žuano duetu iš W. A. Mo- 
; zart’o op. Don Žuanas, kuris 
jiems teko kartoti.

Smalsumą ir susidomėji
mą kėlė Bostone dar negir
dėti liet. kompozitorių G. 
Gudauskienės. O. Metrikie
nės ir Br. Budrumo kūriniai. 
Visi jie parašyti tradicinei 
romanso ar arijos forma, 
bet padvelkė melodingumu 
ir šilima, gimininga roman
tinei muzikai.

Birutė Dabšienė turi šilto 
ir gražaus tembro lyrinį sop
raną, dainuoja lengvai, mu
zikaliai ir spalvingai, daina
vimo technikos požiūriu pa-! 
rodydama itin gražių pus-į 
balsio (mezza-voce) tonų.i 
kas net ir moterims, kuriasi 
prigimtis apdovanojo laks-* 
tingalu balsais, nėra pigiai! 
pasiekiama. Subtili, neieng-l 
va Toscos arija kurią B.j 
Dabšienė padainavo itin į- 
spūdingai, rodo. kad Los 
Angeles lietuvių kolonija 
augina dainininkę kurios 
meniniai laimėjimai gal, om

UŽSAKYKITE TUOJ! 
GERIAUSIA DOVANA

J LIETUVĄ! 
SPECIALŪS RUBLIŲ

CERTIFIKATAI
INTERTRADE

ENPRESS CORP. 
jums pirmoji pasakė ir 
jūsų giminės patvirtino. 
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dali tik
rosios kainos, nes specia
lus rublis verias 4 pa
prastu rubliu ar netgi 
daugiau. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200. $300 ar net daugiau 
vertės.
Rublių certifikatai gali 
būti išmokėti paprastais 
rubliais labai geru kursu

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Intertrade Express 
Corp. jums greičiausiai 
patarnauja.
Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rubli yra 
imama $2.35

Jokių primokėjimų!
Galite siųsti bet kokią 
sumą.
Prašykite mūsų naujo 

iliustruoto katalogo
UŽSAKYKITE DABAR 
l ŽSAKYKiT TIK PER

INTERTRADE
ENPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

New York, N.Y. 10010 
Tei. 982-1530 

LABAI SVARBU!
AU TOM O B I L I A I

Tik trumpą laiką 
Greitai pristatoma.

ZH ĮGULI VAZ 2101
Ka i na ------------- $3.21!
Jei jūs ZHIGl LI VAZ 
užsisakote iki š. m. lap- 
firičio 30 d., tai nuo šitos 
kainos atimkite $50. 
MOSKMCH 412 IZH
Kaina ------------- $3.155
MOSKVITCH 408 IE
Kaina ---------- — $3.033
ZAPOROZHETSZAS908
Kaina-------------$2.026
Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABl ŽIAI

Prašykite specialaus 
biuletenio!

Mes turime šito biznio 23 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytoju.

MĖS NAŠTA, 3S4 psl., kai
na $6.00.

Vacys Kavaliūnas, AIDAI 
IR ŠEŠĖLIAI, premijuotas 
romanas, 234 psl., kaina $5.

Birutė Kemėžaitė, SU
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294 
psl., kaina $4.50.

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
kaina $5.00.

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

Alpis, romanas, autorius 
Kazvs Karpius, 227 psl., kai
na $5.00.

Andrius Valuckas NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvaikiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl., kaina $3.00.

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

Į Jurgis Gliaudą, LIEPS- 
’ NOS IR APMAUDO ĄSO- 
; ČIAI, premijuotas romanas,
, 304 pusk. kaina $4.00.

Birutė Pūkelevičiūtė, —■
I Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 2*37 
psl., kaina $5,00.

Kazys PlačenL. PULKIM 
ANT KELIŲ.... romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo, 
T tomas 200 ps.. kaina S2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro-

; manas, kaina $5.00.
i <tr. Tarulis, VILNIAUS 

RŪEAS. 495 psL, kaina 
minkštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Nemunas teka per Atlan
ta, Vytauto Alanto 5 nove- 

I lės, 263 psl.. kaina minkštais 
, viršeliais $3.00, kietais $3.50
’ Agonija, romanas, antra 
laida, parašė J. Gliaudą, 406 
psl., kaina $5.00.

Juozas Švaistas: ŽIOB

RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenime. 233 p«L, 
kaina $2.50.
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Maikio so Tėvu

LIETUVOS GENERALINIO KONSULO

Aniceto Simučio
ŽODIS SLA 5-TOS APSKRITIES POBŪVYJE 
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MAIKIO SU T£VU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Alou, Maik! Atėjau pa- gandai. Kaikas spėja, kad 
klausti, kaip iš tikrųjų yra Amerikos diplomatai sten- 
su ta Vietnamo vaina? Ar giasi Saigono diktatoriui į- 
ji jau pasibaigė, ar ne? Aš kalbėti, kad nesipriešintų 
noriu žinoti. komunistų siūlomoms taikos

— Iras. tėve, norėčiau ži- sąlygoms. Jie sutinka taiky-
noti. • tis, bet stato keletą sąlygų.

— Tu tik norėtum, o man — Ar ir jų sąlygos slepia.
reikia žinoti. , mos?

— O koks reikalas? — Ne. tėve, jie iš savo pu-
— Reikalas toks. kad as sės nieko neslepia. Jų sąly- 

tuo klausimu subečinau su gos tokios: Pirmiausia nu- 
Zacirkos bartenderiu: jeigu traukti visus karo veiksmus 
prezidentas Niksonas prieš žemėje, ore ir jūroj. Ameri- 
rinkimus tą vaina užbaigs. ka ištraukia iš Vietnamo Vi
tai bartenderis turės man sas karo jėgas ir daugiau jų
sumokėti 1 dolerį, o jeigu negrąžina. Be to, Šiaurės 
neužbaigs, tai aš būsiu dole-

Dėkoju už man suteiklą garbę dalyvauti ir tarti žodi < 
j šitam nedideliam, bet rinktiniam Susivienijimo Lietuviu 
i Amerikoje vadovų būrelyje. Kuris ėmėsi iniciatyvos pami
nėti nepaprastos svarbos įvyki tiek Lietuvos valstybės 
gyvenime, tiek Amerikos lietuvių istorijoje — JAV-biu 
pripažinimą Lietuvos de jure.

‘ Kiekvienos naujai atsiradusios valstybės tarptauti
niame įsiteisinime yra du etapai — pripažinimas de facto 
ir de jure. 4

Nors Lietuva turi daugiau kaip septynių šimtų metų 
senumo valstybinę praeitį, tarptautinės teisės požiūriu 
1918 metais ji buvo nauja valstybė, panašiai kaip ir jos 

į kaimynės Latvija bei Estija, kurios tokios valstybinėm 
‘ praeities neturėjo.

De facto padėtis yra tada, kai yra susidariusi revoliu
cinė valdžia, kuri tam tikroj teritorijos daly valdo, bet 
dar nėra tikra, ar ji išsilaikys. Pavyzdžiui, per visus 1919- 
tuosius metus kelios valstybės, kaip Anglija, Suomija. 
Norvegija, tebuvo pripažinusios Lietuvą tik de facto. Tik 
po nepasisekusių bandymų Lietuvą okupuoti Sovietų Ru
sija 1920 metų liepos 12 dienos taikos sutartimi pripažinc 

I • Lietuvą de jure. Tiesa, pirmoji pripažinusi Lietuvą de jure 
* buvo Vokietija, kuri tai padarė 1918 m. kovo 23 dieną 

bet su ypatingais tikslais, būtent, — Lietuvą, sujungtą 
amžinais ryšiais su Vokietija: Tik 1921 metais pradėjt 
ateiti Lietuvai de jure pripažinimai iš Danijos, Suomijos, 
Švedijos. Norvegijos ii- kitų valstybių, kol pagaliau Lie 
tuva 1921 m. rugsėjo 12 d. buvo priimta Tautų Sąjungos 
nariu.

Pirmojo pasaulinio karo metu JAV buvo Rusijos są
jungininkė, todėl su Lietuvos pripažinimu de jure nesku-

Lietuvos nepriklausomybe ir kaip ji mylėjo ir gerbė Lie- nosi mintimis įvairiais klau-
tuvos atstovus ir konsulus. Su džiaugsmu turiu pasakyti, simais.
kad SLA vadovai ir šiandien nuoširdžiai rūpinasi Lietu- SLA 5-tos apskrities vąl-

, Vos atstovybių išlikimu ir Lietuvos nepriklausomybės at- (Lvbai vadovauja Antanas 
* itatvmu Diržys, ant kurio pečių gu-

įėjo ir didžioji šio pobūvio

Vieną kartą davusi Lietuvos nepriklausomybės pri- rengimo našta, 
lažinimą, JAV vyriausybė jo tebesilaiko ir šiandien. 1940 J. Vlk»

j netų liepos 23 d. valstybės departamento pasekretorius
iunimer Welles išleido istorinį pareiškimą, smerkiantį PALIKIMAS ALTAI

pasiektą Baltijos valstybių įjungimą i .
Jonas Marcišauskas, gy-

'suktais keliais“
Sovietų Sąjungą. ,

Šis Amerikos nusistatymas yra paremtas tarptauti- \en^s-L . nn‘f amas
... ...................... . . * • - Amerikos Lietuviu larvbaines teises principu ex iniuna ius non ontur — tose ne-1 palj|(c ?50(, . •.

kyla iš neteisės. . gauti
Per tą trisdešimt metų okupacijos laikotarpi pasikei- 

ė eilė prezidentų, bet Amerikos nusistatymas už teisę
r teisės principus tarptautiniuose santykiuose tebėra ne
pasikeitęs, ir mes tikimės, kad jis niekada nepasikeis. 1

NEW YORK. N.Y.
I i

Mūsų naujienos

, Išvykęs iš miesto atostogų, 
negalėjau ir Keleiviui pra
nešti mūsų naujienų. Niekas 
nepranešė nė apie mūsų drą
siųjų lakūnu Dariaus ir Gi
rėno tragiškos mirties su-1 
kakties minėjimą, kuris kas-; 
met rengiamas prie jiems' 
pastatyto paminklo. Seniau i 
i ši minėjimą susirinkdavo; 
arti tūkstančio, o dabar be-1 
susirenka tik tik šimtas ant- 

I ras. ‘
Paminklo globa pavesta 

Lietuviu Darbininkų draugi
jai, kuri sudarė tam reikalui, 
specialų komitetą: Br. Spū-

....... , Jeinė. adv. S. Briedis ir.
oėjo. Kitaip buvo su Lenkija, kuriai nepriklausomybę j yjontvila 
pirmojo karo eigoje buvo pažadėjusi tiek Rusija, tiek Vo- Į * • •

Buvę Lietuvos šauliai New 
Yorke turi kuopą, pavadin-; 
tą Simo Kudirkos vardu. Į 
Kuopa nutarė išleisti komu- 
u'stu kalintos mokytojos E-į

rį prakišęs. Tai matai, koks 
reikalas.

— Nereikėjo „bečyt“, tė
ve,

— Ale kad visi beeina, 
Maiki. Jes, beeina visa A- 
merika! Juk galima laimėti.

Vietnamas paleidžia visus 
Amerikos karo belaisvius. 
Pietų Vietnamo prezidentas 
Thieu. kuris amerikiečių bu
vo pastatytas ir savo krašto 
gyventojams neatstovauja, 
turi eiti šalin. Tada išrenka
ma koalicinė trijų srovių lai-

. — Bet galima ir pralaimė- kine vyriausybė, kuri paskel
ti, tėve. Ir as manau, kad bia rinkimus, išrenkamas 

demokratiniu būdu parla. 
kad mentas ir sudaroma pastovi 

koalicinė valdžia.

tėvas pralaimėsi.
— Tai tu rokuoji,

bombos dar nenutils?
— Militaristams. tėve, pa

tinka. kai jos sprogsta. Atsi- — Nu. tai čia geras pasiū- 
-lvinas. Maiki. ar nemenu. kaip anais metais 

bombų muzika gėrėjosi — Ir man rodos, kad ne- 
Mussolinio sūnus, kuris su blogas. Bet Saigono diktato- 
kitais Italijos fašistais bom. liūs Thieu šoka prieš jį pieš. 
bardavo Etiopijos gyvento-' tu. Jis nenori jokios koalici- 
jus.. „Negaliu atsigėrėti, žiū- jos su komunistais, nenori į- 
rėdamas iš lėktuvo, kaip nu- sileisti jų Į valdžią ir patt 
kritusi mano bomba sprogs- nenori iš savo vietos trauk
ta“, rašė jisai. „Išmestos' tis. Jis nori, kad komunistai, 
aukštyn žemės atsiveria lyg' kurie sudaro gyventojų dau- 
gražiausia rožė!“ : gumą. būtų kaip. nors sunai-

— Ale Vietnamo bombos; kinti.
gali sugadinti mūsų prezi-; — O ką sako mūsų prezi
dentui rinkimus, Maiki. jei-į dentas?
gu jos nenutils raidavei. i T. . .. . . ,,6 J T —Jis irgi nenori, kad ko-

— Joms nutildyti, teve, v-1 A A-.^., i- . * mumstai paimtu Vietname
ra daromos dideles pastan-; , U . .. ,

,7 . . _ 1 . valdžią. Koaliciiai lis Ivg ii
gos. Vyriausias musu prezi- .. . . J . .y®.

‘ rėioc pntana, tačiau prisibijo

kad per koaliciją neįsigalė-

kietija su Austro-Vengrija, t. y.—abi kariaujančios pusės.
Amerikos lietuviai dėjo didžiausias pastangas išgau

ti iš JAV vyriausybės de jure pripažinimą Lietuvai. Tose 
pastangose SLA suvaidino vieną iš pirmaujančių rolių.

Prieš vykdamas į šį susirinkimą perverčiau SLA 5l 
metų sukakčiai paminėti 1936 metais išleistą albumą, ku 
rio 272 ir 273 puslapiuose įdėta per du puslapius išsitę 
susi istorinė fotogralija su sekančiu užrašu: „Amerikos 
Lietuvių Veikėjų Suvažiavimas. įvykęs gegužio 30 ir 3i 
d.. 1921 m Washington, D.C. Šis suvažiavimas su atitin
kamomis iškilmėmis įteikė Jungtinių Valstijų prezidentu, 
Ilardingui peticiją, kurią buvo pasirašę milionas Ameri
kos piliečių, prašant pripažinti Lietuvos nepriklausomybę 
de jure. Šio suvažiavimo išrinkta komisija tarėsi su pre 
zidentu Hardingu Lietuvos nepriklausomybės pripažint 
mo reikalu ir gavo užtikrinimą, kad neužilgo Lietuva bu.- 
pripažinta de jure, kas ir buvo padaryta.”

Tikrovėje nuo to pažado praėjo daugiau kaip metai 
nes de jure pripažinimas buvo suteiktas tik 1922 meti 
liepos 27 dieną ne tik Lietuvai, bet ir jos kaimynėms — 
Latvijai ir Estijai.

Tuometinis Lietuvos atstovas Washingtone Jonas Vi. 
leisis 1921 m. sausio 21 dienos notoje rašė valstybės sek 
retoriui, prašydamas Lietuvą pripažinti. Bet tuo pat meti 
VVashingtone dar tebeveikė ir caristinės Rusijos ambasa 
da. Rusijos ambasadorius Bachmetevas 1921 m. liepos j 
dieną Įteikė valstybės departamentui notą su ilgu memo.
. andumu, argumentuodamas prieš Baltijos valstybių pri 
pažinimą, kurioje tarp kitko sakoma: „Baltijos valstybių 
Latvijos. Estijos ir Lietuvos, kaip ir Kaukazo respublik’ 
byla yra visiškai skirtinga nuo Lenkijos ir Suomijos. Pra 
eityje Pabaltijo tautybės niekada neparodė noro atsiskirt 
nuo Rusijos...“

Toliau notoje pridedama: „Rusai nori justi, kad Ru 
sijos įnašas būtų prisimintas ir kad ryšium su tuo jų vals 
tybė būtų atitinkamai traktuojama.“

Tad nėra abejonės, kad Amerikos lietuvių pastangų 
buvo labai svarbus faktorius Lietuvos nepriklausomybė 
de jure pripažinimui išgauti, kaip jis yra svarbus fakto 
rius jo tęstinumui išlaikyti.

Skleisdami toliau to albumo puslapius, sekančiam!

lenos Juciūtės. dabar gyve-( 
nančios So. Bostone, Mass..- 
atsiminimus. Jie jau atiduo
di spausdinti.

* * ♦ l
Apie visuomenininko. Al-’

tos skyriaus sekretoriaus;*
dail. Juozo Bagdono kūrinių Į 
oarodą rugsėjo 9-10 dienom; 
Keleivy jau buvo rašyta. ,

w • *

Vaižganto Kultūros klube 
dviračiu nuvažiavęs į Bra
ziliją ir iš ten priverstas; 
grįžti lėktuvu Stasys Citva-; 
ras spalio 8 d. papasakojo 
savo kelionės įspūdžius. Iš 
los kelionės jis turi per 6000
skaidriu.

‘ * * * i
Lituanistinė mokykla ir' 

’ietuvių kalbos kursai suau-. 
ilsiems pradėj o naujus!
mokslo metus. . i• * *

Rugsėjo 28 d. 
posėdis. • * *

buvo Altos!

Ne taip seniai du lietuvių, 
klubai užsidarė ir savo na-į 
nūs pardavė. Paskutiniuoju ■ 
^etu italams parduota ir; 
Bručo svetainė, 8616 Jamai-Į 
•a Avė., kuri buvo dažnai

ev

puslapyje rasime fotografiją su keliomis dešimtimis tonu 
dento patarėjas Kissinger, į'^pe? koMicria neisigalė- knygų su milionu parašų, prie kurių stovi dabartinis Lie 
skraido kaip aitvaras tarp komunistai, nes tada A- tuvos generalinis konsulas Los Angeles dr. J. Bielskis ii 
pasaulio sostinių. įeškoda- interesams nebūtu tuometinis Lietuvos pasiuntinybės Washingtone sekreto-

Vietname. O ji tuo) 1-ius dr. M. Vinikas, vėliau ilgus metus iki mirties buvęs 
.tikslu juk ir kariavo tenai,! SLA sekretorius. Toliau randame visų Jungtinėse Ameri

kos Valstybėse buvusių Lietuvos atstovų ir konsulų foto-

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos.

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato. Seimo nario, mi
nistro Vlado Požėlos labai 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00. 
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga įsigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa- 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo-

laudojama įvairiems lietu-! iiucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vių susirinkimams. J pran-! vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
Tižų rankas pateko taip pat. seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 

ve. esanti Čeką- • teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
kurioje > skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Tamaica A' 
lavičiaus svetainė,

’mdavo Altos ir kitų organi-’ 
acijų posėdžiai.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo

r, mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk.Spalio 7 d. SLA 5-ji ap-! ]ag įr kt
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.

* *

skritis centro patalpose su 
'•engė pobūvį, kuriame pri
siminta. kad prieš 50 metų 
JAV pripažino Lietuvą de- 
jure ir prieš 85 metus buvo f 
įsteigtas SLA. Minėjimo da
lyviams kalbėjo Lietuvos: 
gen. konsulas Anicetas Si- 

4mutis, kurio kalbą rasite ki-į 
toje vietoje. Kalbėjo ir SLA

... , . , ., ,7. . merikos interesamsmas V įetnamui taikos, v įsas. • .
V10LOpasaulis stebi tuos manevrus

ir bando ispėti. kuo iie pasi-' , . . ., . m • .J .• kad Vietname prigvtu jos i-
baigs. Turi sau vyriausia pa-1 . , , , • j vT, , tz- • • ’ taka, kad susidai-ytų palan-tareją ir pats Kissingeris— , - . , .

, tr • sr» ‘ kus jos interesams klimatas.. tai generolas Haig. Pereita -p , . , ,;, 4 Tokios salvgos butu užtik-:savaitę jis turėjo slapta pa- • . .7-®, . v -t •., • nntos. jeigu karui pasibai-
sitarima Saigone su v įetna- r>- * . i i'-

• "'H t Th* q . gus Pietų V ietnamo valdžią ,-v-_---------- ------------- -
da, t-akontroliuotų dabartinis dik- nistai. O komunistai nenori j lią tupi trijų centų nevertas' prezidentas Povilas Dargis.

A-. • .•/*0 t ‘ tat orius Thieu. Todėl musų kalbėti apie taiką su dikta- užsispyręs diktatorius. kalba bus išspausdinta,
C q-ie ■ prezidento kompanija neno- toriumi Thieu. Todėl turime

L-, . , , . . . ., n nei kalbėti apie jo pasali- lvg ir užburtą padėti: visi
dėl pasaulis bando iu turini . ■ •, i • . -i u . ,1 j. . nimą. kaip reikalauja komu- nori taikos bet skersai

grafijas. Jų įjungimas Į SLA sukaktuvinį albumą rodo. 
i garbinga organizacija visada buvo s usirūpinusikad

irtspėti. ii dėl to eina \ isokit, ke-

__________ • (Jo
— Nu, tai kaip bus, Mai- kitame numery. Red.), 

ki? Nejaugi mano doleris ' Pobūvis buvo jaukus. Da-! 
bus farfaP lyviai ilgai nerišk irstė, dali-

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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JUOZAS PAUKŠTELIS

Ąžuolas
(Iš atsiminimų )

(Tęsinys)

Nuo to karto jis man kažkoks lyg draugiškesnis ra
dosi. Sutikęs koridoriuje ar net gatvėje visada būdavo 
užkalbins, paklaus.

— Ar pas kokią bobelę davatkėlę čia gyveni? — kar
tą paklausė.

— Tai jau panašiai, — sakau.
— Na. ar ji bent per daug nelupa nuo mokinių?
— Gal ne, — saxau.
— Mano laikais būdavo tokių, kurios laikydavo po 

keliolika ir pusėtinai lupdavo.
Kartą priėjęs čiuptelėjo už rankovės.
— Kitelis ar ne per plonas? Per ilgą galima nudrug’ 

ti — tada ir įsimeta kokia liga. — Aš vilkėjau čerkasiniu, 
kiek kariškai pasiūtu švarku.

Vienądien einu gatve, štai priešais Šliūpas su žmo
na — aukšta, liesa, už ji nejaunesne moterimi. Nusiėmiau 
kepurę, jis sustojo.

— Norėjai ką nors Daukanto paskaityti. Pasirodo,

Teises patarimai
l

Klausimas

j
Auiuhuie dr. M. Šveikauskienė sutiko atsa- Į / 
kyti j Keleivio skaitytojų klausimus veiset j / 
reikalais, ile klausimai turi būti bendri j
uiiormalinio pobūdžio. Klausinius ir at 
-uk> mus spausdinsime Aiame skyriuje. 
Laiške reikia pai‘mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesios ii**© 
adresu:
Dr. .VI. Šveikauskas. Attorney ai Law.
1860 Centre Street 
VV. Ro.\bury, Mass. 02132

Toks yra įstatymas. Tačiau
vaikai, jei to Dageidautų. ga
lėtų Tamstai sudaryti viso- 

Mes turime namus ir san- j. nemalonumų. Pav., jie 
taupas banke abiejų vardu. ...... „•
Jei vienas iš mūsu numirtų, galėtų kreiptis teisman įio- 
ar vaikai galėtų ieškoti mo- dyti“. kad pinigai buvo vien

Onos ar tėvo dalies ar ne? buvo laikoma
Ar geriau butų rašyti testa-

banke, kaip bendra sąskai- 
I ta mirusio asmens patogu- 
! mui ir kad todėl banko są-
; skaitoje esantieji pinigai yra 
' mirusiojo asmens ’lpaliki-

mentą?
J. B.

Massachusetts.

Atsakymas « / a * j v •i mo (estate) dalis ir vai-
Panašių užklausimų gau-'kams priklauso du trečda- 

i liai tėvo ar motinos paliktų 
li šimtais. ' pinįgų. Ar jie tokią ”bylą“
Jei namai yra abiejų var-' laimėtų, yra didelis klausi-

(

(

i

į
įL

10-toji ir paskutine 1972 metų 
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ!

1972 metais VVALTER RASK-RASČIAUSKAS nuvežė 
net 9 ekskursijas j Lietuvą. Visos buvo pilnos. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų laiku ruošiama dar viena kelionė. No
rintieji praleisti metų šventes su artimaisiais Lietuvoje, 
skubėkite registruotis — yra tik kelios laisvos vietos. 
Patogi data studentams, mokytojams, profesoriams.
IŠVYKSTA — GRUODŽIO MĖN. 21 DIENĄ. 
G R | ž T A — SAUSIO MĖN, 4 DIENA (14 dienu). 

11 DIENŲ PRALEIDŽIA LIETUVOJE.
KAINA: NUO NEW YORKO - $660.00 

NUO CHICAGOS — $760.00

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į 
Ameriką. Dabar pats laikas pradėti rūpintis iškvietimu
1973 metų vasalui.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South We*tem Avenue

Chicago, Illinois 60643 
Telefonas (312) 238-9787

Skaitytojai, Vallejo, 

California

tu. Tikimės, kad Jūs ir toliau 
būsite atviri lietuvių jauni
mo reikalams.

II PLJK Finansų Komisi
ja, įvertindama Jūsų taip

Maiklo su tėvu pasikalbė- 
j jimuose paliečiama daug vi- 
) šokių įdomių dalykų.’ Kituo- 
) se puslapiuose tik apie Stali- 
/ ną ir Rusiją skaityti nusibo- 
\ do.
[ Emilija Balčiūnienė

; Chicago, III.
į '
ž Gerbiamieji.
Į Aš esu 91 m. amžiaus ir 
j Keleivį skaitau nuo 1914 m., 
t kada gyvenau su savo vyru 

South St. Paul. Minnesotoj. 
Vyras mirė 1940 m., bet aš 
pasilikau čia gyventi ir tik 

• prieš vienerius metus nuva- 
; žiavau gyventi pas dukterį 
5 Seattle, Wash. į Ameriką 
z atvažiavau 1900 m. Čia ma- 
ž no pirmoji gyvenamoji vie- 
( ta buvo So. Bostonas, Mass.
( Siunčiu metinę prenume

ratą ir už kalendorių 1973 
metų.

Su pagarba
B. Taurinskienė

Ne tik kiekviena valstija, 
bet ir kiekvienas miestas tu
ri savo skirtingas taisykles 
šioje srityje. Todėl negabu,, $ auka.
Tamstai patarti, kas daryti-1 -
na Tamstos situacijoje. Nu- 
sivesk žmogų, kuris gerai 
susikalba angliškai. į tą į- 
staigą, su kuria turi reikalo, 
ir Tamstai bus paaiškinta, 
kas ir kaip turi šį reikalą su
tvarkyti. Tai yra grynai vie
tinis reikalas.

.. „ . , - , Tik išmintingas r-rašo pa-
reikšmingą spaudos darbą. tarim0> kvai]as vjsk žjn0 
su šiuo laišku siunčiu simbo’,

aooooeooeooee.- < joooooooeoe

Ką tik gavome

i du, kaipo ”tenants by the mas, tačiau dažnai tokie po_
„Istorija žemaitiška“ mano parsivežta — užeik kada, ga-‘ entirety“, (o Massachusetts mJrriniai rin™ ”^1,“
lesi paimti. Tik kažin ar viską suprasi — kalba labai sa= . . „ . > , ... A .... -j beveik visų vedusių žmonių daug lesų teismams ir advo-
V1S j-- i „t . •• - ui o i - (namai yra taip ’laikomi“), katams.Nudžiugau: Daukanto Istorija žemaitiška ! Sake tada vienam ‘mirus namai,
užeiti. Ne tik dėl istorijos norėjosi užeiti, bet ir kad pas automatiškai pasilieka ki- 
jį — pas Šliūpą. Juk buvęs „Aušros“ redaktorius, daug 
kur važinėjęs. Koks jis bus. ką kalbės? Gal ir daugiau ko
kių knygų iš jo bus galima gauti? Paskui sužinoję klasės 
draugai sakys: matai, Paukštelis iš Šliūpo knygų gauna...
O mes kažin ar gautume... Tik galvosūkis man buvo, kada
tikrai pas jį nueiti: ar šiandien pat. ar rytoj, ar po kokių banko sąska;tos> kurį raipo- nesutikimai tarp 
trijų dienų. gi vadinama ”either or sur- vaikų.

Išlaukęs lygiai tris dienas nuo to susitikimo nuė- vjvor account“, reikalai yra 
jau. Jis gyveno Cumpfto namuose, kur buvo ir Prekybos- kiek kitoniški. Tokioj są- 
pramonės bankas. įeinu— prie rašomojo stalo sėdi mels- . ,. , . testamentus ir
vai pilku megztiniu apsivilkus, laikraštį skaito. = ^Ttonka kitam.

Prašau, prašau! — priėjęs padavė man ranką, — ki=
ti mokytojai mokiniams rankos nepaduodavo.

— Prašau sėstis... Laikraščius skaitinėju. Negerai
mūsų valdžia daro, nesirūpindama greičiau bent Kaune GEN. ST. RAŠTIKIO ATSIMINIMŲ 3-CIAS TOMAS j leidžiu, kad kalbi apie Šo-i 35). Duokite objekty- 
įvesti kanalizaciją. Sarmata prieš atvažiuojančius iš sve-• „ * _ i c*al Security pensiją. j jų žinių ir iš arabų valsty-
tur Sakvs: kas ten per kraštas, per žmonės, kad net savo ’ ”Į V Y K I A I I R Ž M O N Ė S“ Į bių bei apie ten darbo žmo-y _ 1,1 MAIfATE DFNr.TK? .5-____ t 

Jaunuolių širdys — už-j 
degtos. Tas kibirkštis jie iš-į 
nešios po visus pasaulio! 
kraštus. j Mykolo Krupavičiaus atsi-

Teišsipiido mūsų visu tau- i minimai, 364 psl., kaina — 
tinės viltys! Į $10.00.

Jūsų

Skaitytojai, Hamilton, 

Ontario, Canadaautomatiškai pasilieka ki-. Be to. jei Tamsta mirtų 
tam. Vaikai nieko negali mėtė tuo pačiu laiku kaip, . , 1K- • o
reikalauti ir nieko negautų Pnv., automobilio katastro- Je. Tamsta kalbi apie So- 
iš tu namu. jei ir reikalautų foJe’ ~ vel but1 ^omplika- cial Secunty benefits tada 

i cijų dėl administratoriaus gahu Tamstą nzUkrinti, kad 
Dėl vadinamos „joint“ paskyrimo ir visokie galimi

Tamstos

Dr. Juozas Kazickas,

Finansų K-jos pirmininkas

Gerbiamoji „Keleivio“ 
Redakcija.

Amžinas lietuvis, romanas, 
parašė Vytautas Alantas, 
112 psl., kaina minkštais vir
šeliais $4.50, kietais—$5.00.

Tamsta,

Todėl patariu sudaryti 
išvengti po-

būdama 74 metų 
amžiaus, gali uždirbti, kiek 
tik gali ir kiek nori, nenu- 

I stodama nė vieno cento sa
vo pensijos. Jei Tamsta kal-

Jau daugel metų esu Jūsų 
laikraščio prenumeratorė. j
Laikraščio vedama demoJ kietais $3.50. 
kratinė kryptis man patinka.
Deja, gal aš apsirinku, bet 
laikotarpiais susidarau nuo
monę. kad laikraštį kreipia-

M’lžinų rungtynės, Myko» 
’o Vaitkaus atsiminimų VIII 
tomas. 203 psl., kaina — 

i minkštais viršeliais $3.00,

bi apie veteranų pensiją,
■ • ■ . ,. . . - . - . > tada reikalas kitoks Iš' te į šunkelius, vedančius Izpinigai, mirtmių ginčų ir šeimos ne- j . iel.K“!fs KllOKS- ASi * link fa kitam santaikos. Tamstos laiško nėra aišku.' įaelio link...

Gana to jungo, Kipro Bie» 
linio atsiminimų III-sis to
mas, 492 psl., kaina $5.00.

Jaunystės atsiminimai, pa
rašė Vladas Požėla. 335 psl.;

kokią pensiją Tamsta turi! Mažiau žydiškų paveiks- įrišta, kaina $4.00. 
galvoje. Tamsta kalbi apieįlų spausdinkite laikraštyje! 

i senatvės pensiją, todėl pri-Į (žiūrėkite: „Keleivis“ š. m. We will conąuer the world
by Liudas Dovydėnas, 219 
psl., kaina $5.00.

sostinėje būtiniausių dalykų nesutvarko?.. j ~ >AR MOKATE RENGTIS?
Klausydamasis, ką jis kalba, aš nežymiai apsižval- RIŠYKLOJ, PASIRODYS LAPKRIČIO PRADŽIOJ 

giau. Kambarys didelis, bet, matyt, jis kartu ir valgomasis, 
ir miegamasis (kampe stovėjo dvi lovos), ir svetainė, ir 
darbo kabinetas. Labiau Į kambario vidurį ketvirtainiškas 
stalas, už jo kanapa, margu lietuvišku audeklu užtiesta; 
netoli durų ties langu rašomasis stalas. Visa atrodė labai 
kukliai.

Šliūpas pakėlė artyn vazą su apelsinais.
— Prašau lupti... Duktė buvo atvažiavusi, atvežė.

Šiauliuose jų nėr.
Jei prašo, sarmata neimti — paėmiau ir tuo'j sumišau.

Niekad apelsinų nebuvau valgęs, net visai nematęs — 
nežinojau, kaip juos valgyti. Jei liepė lupti, aš ir bandau 
nagu nuo viršaus. Bet žievė stora, kieta — neįkabinu. Jis 
pamatė. ’

— Taip neįveiksi — peiliu reik kailį maukti.
Padėjo man peilį.
Viešpatie — peiliu! Bet kaip? Negi kaip citriną? Bu

vau matęs geriant arbatą su citrina, supiaustyta ripkelė- 
mis. Nebeatsimenu kaip, bet, rodos, ne taip jau blogai su
dorojau aš tą apelsiną. Tuo tarpu Šliūpas, lygiai kaip ir 
klasėje, pamažėli vaikščiojo po kambarį ir pasakojo apie 
knygas. Turėjęs geni ir pusėtiną šūsnį, bet daug jų pali
kęs Amerikoj. Tenai žmonės ne labai brangina knygas — 
tenai pagrindinis visų rūpestis, kaip daugiau dolerių užsi- 
kalti... Paskui paklausė mane:

— Ar žemininko vaikas esi?
— Taip, — atsakiau, jo klausimą ne visai supratęs.
— Tai gal tėvai duonos užtektinai turi?
— Turi. — sakau.
— Karas pusėtinai nualino Lietuvos žemę. Ne tik 

krauju ją nutaškė, trobas sudegino, laukus grioviais, duo
bėmis išrausė; daug kur vokiečiai duoną, paskutinius gy
vulius atėmė... Bet mūsų žemė pripratusi alinama — ne 
pirmą kartą iš pelenų kėlėsi.

Kalbėjo jis su manim, lyg būčiau jam lygus.
Antrą kartą pas jį buvau jau pavasarį — nunešiau 

garbės kvietimą į koncertą. Radau taip pat draugiškai 
nusiteikusį. Sužinojęs, kad koncerte dalyvaus Antanas So-' 
deika, nusišypsojo patenkintas.

To palies autoriaus atsiminimų pirmieji du tomai susilaukė 
nepaprasto susidomėjimo ir buvo greitai išpirkti.

Trečias tomas yra nemažiau aktualus, apima 616 psl., iliust
ruotas, kietais viršeliais, skoningai išleistas.

Kokia moteris laikoma 
skoningai apsirengusi? Tik 
ne ta. kuri turi daug bran
giu kostiumėlių ar lakuotų 
net virš kelių batelių. Ele-

Kaina: $15. Prenumeratoriai, atsiuntę pinigus iki lapkričio ‘ gantiška motel is yra ta, kuri
| 10 d., moka $12. Platintojai, perkantieji 5 egz. ar daugiau, sąlygas 5 moka surasti savo stilių, pa-

I 1gauna iš leidvklos.
Leidžia Akademinės Skautijos Leidykla.

PRENUMERATOS ATKARPA

, ^rėžiantį jos asmens savy
bes.

i
Venkite

sių gyvenimo sąlygas.
Nepaslaptis, kad pas mus. 

Kanadoje, didesniąją ang
liškos spaudos dalį, o taip 
pat nemažai radijo ir televi
zijos kanalų neoficialiai yra 
žydų rankose arba jų kont
roliuojama. žvdai tik rėkia, 
kad jie yra visur skriaudžia
mi, bet tyli, kad jie daugeliu 
įtveju Izraely arabams ati
ma nekilnojamąjį turtą ir už

12 knygų už$2
Juodojo pasaulio sukili

mas, parašė Stasys Michel- 
-onas, 127 psl., kaina $2.00.

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

— Tas dar iš /Amerikos man pažįstamas, tarė. —

Vardas, pavardė .......................................................................................... į atrodyti perdaug jaunos,
I jei tokios nesate;

Adresas ................................ .  .......................................................... . sudėtingų fasonų ir su
yausybe papuošalų drabu
žių;

pretenzingų šukuosenų; 
gausybės grimo; 
margumo;
nuolatinių pokalbių apie 

rūbus.
”T.M.“

Užsisakau .... egz. po $12. Siunčiu $ ..............................

Siusti tik čekius ar perlaidas. čekiai rašomi “Filisterių Skautų

Sąjunga“ vardu. Prenumeratą siųsti: A. V. Dundzila, Akademinės 

Skautijos Leidykla, 4339 W. 83rd St., Chicago, III. 60652. USA

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Gerbiamas Pone 
Redaktoriau,

Antrasis Pasaulio Lietu

Gražų balsą turi. gražiai dainuoja, būtinai nueisiu pasi
klausyti. O kiek čia už tą pakvietimą pačiam reikia?

Sakau, kad iš garbės svečių neimama.
— Tai koks aš čia garbės svečias! — ir padavė man

dešimt litų. _ . . į viu Jaunimo Kongresas jau
Tos dienos popietėje grupė aštuntos klases mokinių į prjsimįnjmy rikiuotėje. Ne» 

nuėjome i geležinkelio stotį sutikti iš Kauno atvažiuojan-; eiliniai tai prisiminimai kon- 
čių solistų. Traukiniui sustojus ir pamatėme — išlipa vi- Į greS€ dalyvavusiam jauni- 
sas ketvertas. O vienas jų tokio gražaus veido ir ūgio, į Vnui. Su nostalgija ir mes, 
sveikata trykštantis garbenis, kad visi įdelbėme į jį akis. į prie kongreso rengimo pri’ 

— Sodeika!.. Antanas Sodeika! — sušnibždėjo mer- sidėjusieji. gręžiame mintis 
gaitės. Ir žengėme visi prie jo. Sodeika nusišypsojo tokia į tas svarstymų, rūpesčio 
gražia patrauklia šypsena, kad ir mes visi šypsojomės net džiaugsmo ir net sunkaus
prasižioję. O kaip nuostabiai vakare jis dainavo! Ypač darbo valandas.
“Žaliojoj lankelėj yr daug grėbėjėlių“. Paskui dar ilgai 
dūsavome, “Žaliojoj lankelėj“ niūniavome; aš svajojau 
apie dainininko karjerą.

(Bus daugiau)

jį nesumoka — neatlygina.; „ . ... ^
* Kunigų celibatas, paraše

Žydai tyli. kad dažnai Iz-j kun. Fox, 58 psl., kaina 25
raelio kariuomenė įsiveržia 
i Libano ir Sirijos teritori
jas. ten dešimtimis ir šim
tais išžudo civilių nekaltų 
žmonių, bei padaro didelių 
nuostolių, tyčia griaudami 
gyvenamu vietovių skur
džias arabų trobeles.

Taip elgdamiesi, žydai 
tik stumia milionus arabu i*• i
komunistų glėbį, o tarptauti
nėje plotmėje Izraelis, nebo- 
’ant didelės propagandos, 
vis labiau praranda turėtą 
užuojautą.

Tik gero laikraščiui lin
kinti —

Stasė Kenstavičienė

Hope, B.C.

Gerbiamieji,

Siunčiu prenumeratą, už J

centai.

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,
<aina 25 centai.

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

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

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

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

Socir'izmo teorija, (M.
kalendorių, o kas liks — Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et
Maikiui. kad jis mane toliau 

Džiugu buvo patirti Jūsų i lankytų. Jei Maikio su tėvu į 
redaguojamo „Keleivio“ dė- Į nebūtų, Keleivis būtų kaip! Ps^ 
mesį, skirtą Jaunimo Kon-J medis be lapų. miškas be
gresui to didžiulio įvykio į žvėrių, daržas be tvoros, 
ruošos ir pačios jo eigos me’ paukštis be plunksnų.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 

kaina 25 centai
Atskirai sudėjus, ju kaina 

$5.60. bet visos kartu par
duodamos už $2.
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Vietines žinios
I
i

PUIKI PROGA 

PACKAGE EKPRESS, Ine.

#•**♦**

GYVAS IR SVEIKAS Lituanistinės mokyklos 

banketas

agentūra. 261 Athens St., South 
Boston. Mass.. siunčia visu rū
šių siuntinius: žmonių pačių at
sineštus ir vietoje sudarytus; 
taip pat galima pasiųsti savo 
artimiesiems automobilius, šal- 

! dytuvus, televizijų ir kt.

Metinis Bostono Lituanis- Įstaiga atidaryta k i e k v i e- 
tinės mokyklos banketas y- 1 n ą dieną nuo 9 vai. ryto iki 
ra rengiamas lapkričio 4 d. 5 vai. vakaro, šešta d i e- 
6:30 vai. vakare So. Bosto- niais nuo 9 vai. ryto iki 12 
no Lietuvių Piliečių d-jos, vai. dienos. Tel. 268-5430.

. III aukšto salėje, 
i Bankete bus įdomi meni- 
I nė programa, gera vakarie- 
i nė. veiks bufetas, loterija,
bus šokiai.

i Maloniai kviečiame visus ( 
i Bostono ir apylinkių lietu-, 
į vius atsilankyti į šį tradicini į

Įstaigos vedėja —

P. Jozaitienė

Povilų Žičkų atžymėjo 

amerikiečiai

Stasvs Michelsonas. kuri šio- 
mis dienomis kaikurie laikraš
čiai numarino, tebėra gyvas ir 
sveikas, pasiryžęs sulaukti 100 
metų. Gruodžio 1 d. jam sukaks 
91 metai amžiaus.

banketą ir tuo paremti Bos-;
Į tono Lituanistinę mokyklą, t 
j Stalus malonėkite iš anks- i 
i to užsisakyti pas Tėvų ko- į spaudoje iš Freedoms Foun-j

Žurnalistas Povilas Žičkus 
Stalus malonėkite iš anks-i už rašinius amer

miteto pirmininkę A. Petro-' dation at Vailey Forge gavo 
nenę. tel. 326-0623. 1 gražų atžvmėjimą, kurį pa-

; sirašė tos organizacijos
Kas dedasi mėnulyje?

Laimėjo dovanas

Lietuvių radijo Laisvės 
Varpo vajus po $1

j Spalio mėnesio Kultūri
nių subatvakarių lankytojai 

į turės progos išgirsti. kas iš
Į tikrųjų dedasi mėnulvjeJ 

pagal t astronautai, bet moksli- ?
i= iau .__ j... _• j :

prezidentas atsargos gene
rolas Harold K. Johnson.

KALENDOR IUS 
PARENGIMŲ

Lapkričio 4 d. So. Bosto-specialius pakvitavimus jau! ninkai tu didžiuiu erd-! , • „T"
kairyte Tn voiuns dalvvism' nmKai f \ . - .,.*•!'* , ’ no Lietuvių Piliečiu d-jos IIIbaigtas. To vajaus dalyviam, ves pasiekimų tikrieji kalti- auk«to salėje Bostono iitua 
numatytos dovanos paskirs-Į ninkaj !
tvtos tos programos vakare!.......~ \ Į "isti,nei mokyklai paremti
spalio 8 d. L. P. d-jos salėje.- Alės. bostoniečiai, kaip tik' a-a jjas‘ 'uo',a ė'Ų 'o-.

I-ji dovana $50 teko Leo-; turėsime savo tarpe vieną; ' « « «
nardui Šakiui iš Brocktono,! iš tų mokslininkų. Tai lietu-. T QT.vv:x.- - j n 
II-ji - Stasio Norkano iš į vis fizikos daktaras E. d ±i

j no Lietuvių Piliečių dr-jos 
II aukšto salėje SandarosLovvellio dovanotas sveica- gins.

riškas laikrodis— Stasiui; .. iii.
Kazlauskui iš Arlingtono ir į Jis, pailiustruodamas dia- x ° eiV u*°, na> ll^ balius. 
IlI-ji—Juozo Bakšio iš So.! gramomis ir skaidrėmis, kai- T . ...
Bostono dovanotas radijo, bės tema: "Fizikos tyrinėji- \aP*rlc.10 į;’ d So. Bosto^

Sll laikrodžiu to J ™ai mėnulio nnviršinip“ ! ?° LletuviV Bil. d-JOS salejepriimtuvas su laikrodžiu te-j mai mėnulio paviršiuje
ko Antanui Gustaičiui iš So.' Subatvakaris įvyks spalio
Bostono. ■ 21 d. 7:30 vai. vak. Tauti-

Dovanų traukimą vykdė' nės S-gos namuose, 484 E.
Jūratė Norkūnaitė - Aukšti-į Fourth St., So. Bostone. , m j o ikalnienė L Gruodžio 10 d. 3 vai. po

Klausytoju įnašų vajus Sudege 4 vaikai kiečiu d-ios II aukšto salė
tebevyksta. Jis traks iki N.i ; r ’lwlu “Jos 11 ajltbto saIe
Metų. Vajaus tikslas — į-į Praeito trečiadienio rytą
traukti į programos išlaiky-' sudegė du namai (vienas jų, 
mą visus klausytojus. Įnašas; priklausęs S. Minkui) G ir j 
— $10 metams. Šis vajus! Ketvirtosios gatvių kampe.!

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas, 
kurį rengia ramovėnai.

• * *

je istoriko dr. Zenono Ivins
kio minėjimas.

vyksta lėtokai.
Koresp.

So. Bostono bibliotekai 

100 metu

Šiame So. Bostono gaisre ( 
j žuvo ir vienos šeimos 8-14, 
! metų keturi vaikai. Jų sene- • 
■ lė iššoko pro langą ir sun-! 
; kiai susižeidė, o vyriausias!

Ar skaitytos?
LIETUVIŲ LITERATŪ

RA SVETUR, 697 psl. Joje
Viešosios bibliotekos So. stogo ir buvo išgelbėtas

Bostono skyrius šį ketvirta
dienį. spalio 19 d., 8 vai. va
kare, minės savo 100 metų 
sukaktį. Iškilmių pagrindi
nis kalbėtojas bus Francis 
Šidlauskas, plačiai kultūri
ninkų tarpe žinomas veikė
jas. šiuo metu Amerikos 
laisvės karo 200 metų su
kakties komiteto vykd. di
rektorius. Jis yra gimęs So. 
Bostone.

Ta biblioteka buvo ikurta

SPECIAL TOURS
T O

KELSIU COPENHACEN
7 n i g h t s, 8 days

for only

$326.00
lncludes air fare, hotel vvith bath, 

breakfasts, sightseeing — more!

All Friday evening departures.

Independent and group tours to Lithuania and other
Baltic States
For Information contact:
FIN NAI R, 20 Providence Street, Boston, Mass. 02116. 
Tel. (617) 482-4952.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

žiemos ekskursija į Lietuvą
*

IŠVYKSTA 1972 m. gruodžio 21 dieną .

GRĮŽTA 1973 m. sausio t dieną .

Lietuvoje ši grupė praleis 11 dienų.

Iš BOSTONO IR NEW YORKO

Kaina tik 619.03 dol,
Vykstantiems iš Chicagos — $719.00 

ir iš Clevelando — $685.00

GRI PĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 
South Boston. Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

»/=7/\W/7//7
pricJo of scandinuvid

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. 
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 12 vai.

ryto iki 5 vai. po pietų, 
dienos.

aooooeeoeooooeooeooooeoeeoeeesoeoooceseeocooGOs^ocose.^
$ Savininke. Aldona Adomoniene
Z
'<###♦♦#*♦*♦*****♦***♦♦♦*♦****♦♦♦♦♦**#**♦♦*

ALDR1CII OIL COMPANY

130 Safford Street 

Wollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

PRAŠYMAS
Įi

“Keleivio” administraci-I
ja prato gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neuž

miršti parašyti ir senąjį.

Nepamirškite parašyti 
1 pašto numerio — .ip codcfc

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.

oil
Apšildymų Įrengimai ir aptarnavimas 

\ ilintuvai - Aliejaus degikliai - Vandens šildytuvai

Automatinis aliejaus pristatymas 

Ištisinis apšildymas pagal grindis—mūsų speciahbč

25 metus aptarnauja 

Dorchesterj. South Bostoną, rietu pajūrį

Lietuvtų grupės kelionė į Australiją

Į 40-JĮ TARPTAUTINĮ EUCHARISTINĮ KONGRESĄ

įvykstantį 1973 m. vasario mėn. 18-25 dienom Melbourne. 
t PROGRAMOJE: Los Angeles, Hawaii, Australija. Naujoji Ze

landija.

EKSKURSIJA IŠVYKSTA 1973 m. 
kovo mėn. 4 d. (21 diena).

r

2^

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

vasario mėn. 12 d., --vove,iui\, u u t psi. u ojebrolis suspėjo išbėgti ant i - . «z — « •1 J ® j rašo A. Vaičiulaitis apie po-
, eziją. K. Keblys apie romą- 
! ną. R.Šilbajoris apie nųvelę,
Į S. Santvaras apie dramatur- 
į giją. V. Kulbokas apie kriti- 
j ką, J- Girnius meta žvilgs-Į 

Paaiškėjus kad draudimo į nį į visą tą literatūrą apla-,
raaj jr kūrybos laikotar-Į I kainą asmeniui Įeina: lėktuvo bilietas. I-:nos klasės

Auto savininkams grąžins 

permokėtą draudimą

bendrovės privalomo sužei
dimo draudimo mokesčio 
surinko daugiau, negu rei
kėjo. valdžia įsakė automo
bilių savininkams grąžinti

pio problemas, Č. Gricevi- 
sąrašą. Kaina $10.

Melagingas Mikasės laiš
kas, parašė Jurgis Jašinskas,

25.9% sumokėto 1971 m, t 69 psl.. kaina $1.50
mokesčio. Tuo būdu auto-1 Brėkšmės našta, romanas.

r)1011GLeKa "uvo !KUįLai mobilistai gaus nuo $5.28 parašė Jurgis Gliaudą, 384 
18/2 m. dabartiniame So.; iki §g2.46. ‘
Bostono Lietuvių Piliečių Ar bendrovės sutik

GRĮŽTA

informuoja skaitytojus aplr pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvy kius, 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.
* NE°KIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška mūsų iA- 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir diroa už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690. (Juebec, CANADA

SLA SUSIVIEM.I1.IIAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE

KAINOS ASMENIU: nuo Chicagos — $1.102.50. nūn New Yor
ko— $1,160.00. nuo Montrealio —$1.184.00. nuo Los Angeles — 
$943.00. Papildomas mokestis $91.00 asmeniui, norinčiam turėti 
atskirą kambarį.
Kelionės kaina sutarta su lėktuvų bendrove ir valdžios aprobuota.

\ iešbučiai
(po du kambaryje) ir pusryčiai Aucklande. Sydnejuje ir Honolu 
lu; transportai, ekskursijos po miestus, priedai už patarnavimus. 
Melbourne ekskursantai bus apgyvendinti pas vietos lietuvius. 
Ekskursijos dalyviai galės Australijoje svečiuotis pas savo gimi
nes 13 dienų, Kalifornijoje iki 7 dienų svečiuotis prieš išvykstant 
Į kelionę arba iš Australijos sugrįžus.

EKSKURSIJAI VAIX)YALJA ir ją prižiūri Pasaulio Lietuvių 
Kataliku Bendrijos vykd. pirmininkas Kazys K 1 e i v

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis Šia galtgauri įvairių klasių reikaUngiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.00C.GC.

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

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

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
paralysfte:
Lithuanian AIHance of America
807 Weet 30th Street, Ncw York. N.Y. 10001

f psl.. kaina $6.00
Vaišvilkas, romanas, pa

rašė Juozas Kralikauskas 
234 psl.. kaina $4.50.

Amerikos lietuvių istorija, 
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

mo-
dard-jos name. kur ji isbuv o 86 j dar nežjnia 

metus. Vėliau buvo perkel-j krejpSjs j teismą, 
ta į Municipal building, dari
vėliau į 386-388 Broadvvay' Serga Paulina Kalvaitienė 
ir nuo 1957 m. spalio 1 d.— j
į naujai bibliotekai pastaty-! Ilgametė Bostono Litua-t 
tą modernų namą, 646 Ejnistinės mokyklos mokytoja • 
Broadvvay, greta Keleivio į- Į Paulina Kalvaitienė sunkiai 
staigos. r susirgo ir paguldyta Deaco-

Pažymėtina. kad šitoje’ness ligoninėje. Ten jai pa- 
bibliotekoje yra ir Keleivio I daryta operacija, 
visų metų mikrofilmai, ku- Linkime šiai veikliai niū
riuos padarė centrinė bib- j sų kolonijos narei kuo grei- 
lioteka. Čia esama specialia Į čiau atgauti įurėtą sveikatą, 
„skaitymo mašina“ galima
pasiskaityti bet kurį praei- i **********w********************

susirasti jame reikalingu ži- Poezijos knygos

Gal

k*****#***#************.

a.

niu.

LIFTU VOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

pių —už 50 centu, už S2.50į j-uota, kaina kietais virše- 
(sulankstomas) ir už $3.50 ]jais $4.00.
(sieninis). _ _ 1

EKSKURSIJĄ TVARKO:
W'a Iter Rask - Ra s č i a u s k a s

AMERICAN TRAVEL SERVU E BI REAL

9727 South Western Avenue

Chicago. Illinois 60643. Tel.: (312)—238-9787
RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijc I Visais kelionės reikalais prašome nedelsiant kreiptis ir regisi ruo

°rograma Naujoj Anglijo 
£ stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausiu 
aaaulinių žinių santrauka

tis aukščiau nurodytu adresu —NE VĖLIAI š. M. (.Kl ODŽIO 
20 DIENOS.

r komentarai, muzika, dai- fj: 
'os ir Magdutės pasaka. Į<: 

Biznio reikalais kreiptis | i;. 
Tau, sesute, Prano Lem- Baltic Florists geliu ir dova -I!

nų krautuve. 502 E. Broad 
way. So. Bostone. Telefo
nas A N 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

berto gyvenimas, kūryba, 
■a i prisiminimai, 269 psl.. iliust-

GERIAUSIA DOVANA—TAI JIB VAISTAI GALVOS ![
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patenm Ins-j; 
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėm . pa-J; 
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-> 
su užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu —JIB L \I5O-? 
RATORY. 1 137 So. 49th Avė. Cicero. III. 60650. JIB| 
Atstovybė. 2198 DaugalI Rd.. Windsor. 12. Ont.. Canada.| 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50. Duisburgerstr. 7-10. \V.$ 
Germany. Vaistinėse: J & J. 2557 W. 69th St. t hic«ago;| 
5000 W. 1 Gt h St., Cicero; 4751 S. Wood St.. t hira«go;| 
2923 N. Milwaukee Avė., 1117 N. Ashland A\e.. < hicagoZ 
ir kitur. *
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Vietines žinios prel. Pr. Jurą paroda

F********************************************************. *^«***-

MIELOS SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI,

šešta-
30 vai. 

namuo-

Praeitą sekmadienį Bos- Bostono LB Kultūros klu. 
tone buvo pagerbtas žino- bas rengia dailininko Vy- 
mas kultūrinių darbų rėmė-1 tauto Igno graiikos parodą, 
jas ir Algos muziejaus įkū- kurioje dailininkas išstatys 
rėjas bei tvarkytojas prela- savo vėliausius darbus.

' tas Pranciškus M. Juras jo
Jau daug metų Balfas. kiek jo ištekliai ir surinktos kunigystės 50 metų sukak- aro( ara\\([a j011^ 

aukos leidžia, stengiasi padėti į vargą, į ligas ar kitoki; 
nelaimes patekusiems mūsų tautiečiams. Tokių vargdi 
nių, ligų ir senatvės prislėgtų, netekusių laisvo žmogaus gos pamaldos Šv. Petro lie- se So. Bostone. Ji taip pat 
teisių, alkstančių, skurstančių ir mūsų pagalbos laukiam tuvių parapijos bažnyčioje bus atidaryta ir sekmadienį, 
čių, dar nemažai yra Lietuvoje, Sibiro tremtyje. Vokieti- J1. banketas Sheiaton Piaza į spalio 29 d., nuo 12 iki 4 vai. 
joje, Lenkijoje ir kituose pasaulio kraštuose.

Balfo Bostono skyrius ir jo organizuotas aukoms 
rinkti komitetas kreipiasi į Jus, sesės ir broliai lietuviai, 
ir prašo piniginės aukos. Neatsisakykite Balfo gyvybinius I 
darbus paremti vienu ar kitu doleriu.

Aukas prašome siųsti Balfo Bostono skyriaus ižd ini n-1 
kui Jonui Valiukoniui. 99 P St., So. Boston, Mass. 02127.

Vajų globoja šv. Petro lietuvių parapijos klebonas 
kun. A. Baltrušūnas. j

Vajus pradėtas spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 1 d. j 

Balfo skyriaus valdyba

viešbuty su koncertine dali- p0 pietų, 
mi. kalbomis, sveikinimais 
ir kt., kur dalyvavo apie 300 Visuomenė yra kviečiama!

1972
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Gana tI

nereikalingai eikvoti kurui alyvą
Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

svečių. gausiai atsilankyti.

n

Altos posėdis Adv. B. Talutis vadovaus

. . ,. 1Q, respublikonams
Si trečiadieni, spano lo et.

8 vai. vak. So. Bostono Lie- . Adv. Bronislovas A. Talu-
tuvių Piliečių d-jos patalpo- tis iš Miltono paskirtas va-

„ ‘ \. . dovauti Mass. valstijos lie-se saukiamas Altos skyriaus I tuvių respublikonų komite_
.posėdis. Visi nariai kviečia- l tui, kuris rūpinasi- kad prez. 
mi dalyvauti. Nixonas vėl būtų išrinktas.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA 
—. VOKIŠKAS 'ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS |<-
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

Pilnas įrengimas, įskaitant aly

vos burnerį, pūtėją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su

jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metu garantija.

839 L
CITGO

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena riTrin luiTir-

FORTŪNA FUEL Co. bEA™60ILS
Alvva šildvmo specialistai

470 Adsmjg Street, Quincy, Mass.
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną

Skambinti — Boston: 436-1204, So. Shore: 773-4949

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
169 Milbury S t.

WORCESTER, MASS.
Tet SVV 8 266o

yra yienuUeie ohcu.ii jsuu- 
ga YVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog is VV oi ven
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

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.

'■smarsas « » «a «*
Telefonas: AN 8-2805

Ur. Jos. J. bonovan
Dr. J. Pasakarnio

Į P e D I N I s 
OPTOM E TEISTAS

f Valandos:
įimn 9 vai ryto iki 5 vai. vak 
j Trečiadieniais nepriimama 
1 447 BROADWAY
Įf South Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaas draugas
»QOS060COQOSOi60SOSCiOnOSOOOOOOOg

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

182 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 rsL ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius Ir sekas.

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

tc.-E
□ Krosnies aptarnavimas 
L] Automatinis įpilimas
□ Patogios mokejimo’sąlygos 
O Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus i“ lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 

» (avimų, šaukite visados iki S va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

***********************************
H A. J. NAMAKSY
• ! Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd.
j!Newton Centre. Mass. 02159; 

Tel. 332-2645
**********************************

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1.430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
(RUDOKIUTĖ)

I OPTOMETRIST!
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

********************************************************************************************************

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

YVorcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš VYorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
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 nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski
*******^***«********************r**********************************

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

. AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

South Boston Savings Bank
ALFRED VV. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadway. South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indelius moka

už visus kitus indėlius moka

51%
5w

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

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

j Dažau ir Taisau į

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

* viską, ką pataisyti reikia, 
r Naudoju tik geriausių

medžiagą.
( JONAS STARINSKAS 

t 220 Savin Hill Ava.
► Dorchester, Mass.
F TeL CO 5-5854

Flood Square
Hardivare Co.

Savininkas 2». J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Mo^re Dažai 
Popiero* Siaroma 

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys narnami 

Reikmenys plumberiama 
Visokie srslef’e* daiktai

<i ■! luti
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių
draudimus

Kreiptis senu adresą:
BRONIS KONTRIM 

598 Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Tek AN 8-1761

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

{STAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juospasikvlesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia v i s ų I ė k t u v ų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

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

Globė Parcel Service,'Ine.
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-Atlantic Trading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

9— 5

8—12
Darbo valandos: Kasdien

Šeštadieniais

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

\
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