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Mažumų konferencija 
Baltuosiuose rūmuose
Joje dalyvavo ir mūsų spaudos bei bendrinių organi

zacijų atstovai. Buvo proga pasikalbėti su prez. Nixonu 

ir kitais aukštais pareigūnei* okupuotos Lietuvos klausi- t 

mu. Paliesta ir busimojo Europos Saugumo konferencija. '
I 1

Spalio 27 d. Baltuosiuose į ‘ '
rūmuose Įvyko tautinių ma-: - Krneinekne
žumų laikraščių spaudos JUOZdS AraSUlSkaS

' konferencija, kurioje daly- gulį ligoninė ie 
vavo 30 tautybių 110 asto- 
vų. Iš lietuvių redaktorių 
tebuvo Naujienų redakto-

Worcesterio City Hospi-
tal operuota? Keleivio ko-

. i respondentas Juozas Kra- nus Martynas Gudelis ir jų! sinįka& Linkirae
Vilniaus katedra, kupiškėno architekto Lauryno Stuo
kos-Gucevičiaus (1753-1798) kūrinys. Dahar katedra 
naudojama meno galerijai ir koncertams.

Pakeitė pensijų 
įstatymą i

į Prezidenta? pasirašė soči. ‘ 
f alinio draudimo įstatymo 
j pakerima, kuriame yra net 

144 pakeitimai. Dauguma jų 
"•adės veikti nuo 1973 m. 
liepos 1 d.

Šiandien renkame JAV 
prezidentą

Visuomenės nuomonę tiriančios įstaigos pranašauja 

Nixono laimėjimą, bet jos kartais ir labai suklysdavo. Tik

rą tiesą šiandien pasakys patys rinkikai.Tarp tų pakeitimų yra šie: 
bu? galima uždirbti per j

nietus ne $1.640. bet $2,100. šiandien, išleidžiant ši paaiškės jau šį vakarą, tad 
nenustojant pensijos: , mūsų laikraščio numeri, jau neverta nė spėlioti, šia pio-

Į prasideda JAV-bių prezi-. ga galime tik priminti kai 
, našlės, sulaukusios 65 m., dento rinkimai, kuriems ii—Į kul iuos ankstyvesnius vi- 
' ^aus visą savo vyro pensiją

išeidamos i pensiją 
metų amžiaus, gaus 
vyro pensijos, o išėjus 62 m. 
— 82.5%.

71.5%

ją; gai buvo ruoštasi, planuota i suonienės nuomonės tyrimo 
vadinamoji strategija j^taigu pranašavimus, ku-

60 kotą būdų ir žodžių vienaip 
nuteikti būsimusar kitaip 

rinkikus.

atstovai IVashingtone Mii.: aau“^s™ikii“ir ^TinfoT

da ir Antanas Vaivados. • muoti, kas dedasi Worces- 
Draugui atstovavo jo nuolaJterio lietuvių gyvenime, 
tinė korespondentė Gražina į
Krivickienė. j Kaukaitės-T rinkūno

Į Iš tikrųjų, kelis mėnesius 
Tie, kurie per 30 metų mo- politikieriai r.e tik žadėjo

š « < • J — </ 1

Po konferencijos buvo 'koncertai 
prezidentienės priėmimas, i:
kuri atsilankė ir preziden-j Įžymioji Lietuvos ope 
tas Nixonas. čia dalyvavo *os.Ls??sf^ Giedrė Kaukaitė- j }u
taip pat Vliko piimininkas1 ^ebl ----- ---------
d r. J. K. Valiūnas

nuniene

i

ilėje aprimo — 
streikas atšauktas

Trudeau nutarė 
nepasitraukti

' kėjo socialinio draudimo 
į mokestį, gaus ne mažiau 
j kaip $170 pensijos, Dabar
mažiausia pensija vra tiktai 
$84.50.

rinkikams aukso kalnus, bet; 
dar daugiau varžovai ar

nous dar šiandien galėsime 
J palyginti su realiais- davi
niais.

Gallupo institutas pasku
tinėm priešrinkiminėm die- 

62%

Čilėje beveik mėnesi tę-: Kanados parlamente yra 
sėsi sunkvežimių valiuoto- 264 atstovai. Neseniai buvu- 

mokvtojų, inžinierių, siuose rinkimuose Trudeau
T._ c’,u° mejĮ viesi 1 krautuvininku ir kt. streikas, i liberalai ir S.anfield konser. 

s ir Aitos!'JA Y'?eš Ta pro?a j1 ^ew‘ <Iėl kurio kraštas turi dide-! vatariai 
.Bobelis. } Y ke sumose 3 kon-į Hų nuostolių.. Jis, buvo nu-,stovus Vadinasi

\ isi, gaunantieji pensiją. Tenka pabrėžti, kad prieš-

i noms Nixonui duoda 
JV rėmėju, o McGovernui —tik 

šalininkai stengėsi rodyti, 38<;. Harris nu0monės tvri- 
visuomenei vienas kito juo- ...... , .,
dus baltinius mo įstaiga-Nixoną palaikan-

čių spalio 31 d. rado 60%. o 
McGoverną 32b . Toks san-

gaus ir Medicare draudimą,' ,jnkiminė agitacija ši kartą1 Cykis tik su 5-7 punktų paki-
neatsižvelgiant Į amžių

Kalba apie taiką
1 buvo daug "nemandagesnė“ i limu tęsiasi maždaug nuo

po 109 at-Įnei vienai ir bombarduoja
daugumos.. Į

! nei seniau: mes girdėjome ' rugpiūčio mėnesio vidurio.
ne tiek principinių politiniu ,, , , .■ . - , - , ' , ,,.-i Abukar.didataiarjupar-: ginču, kiek asmeniškų kalti-,. .. ...... . J - 1 ,■ tijos priešrinkiminiu metųpirmininkas dr„ K

. T . 1 cerius. Lapkričio 9 d. ji dai-; kreiptas prieš prezidento partija neturi __ _______
Dr. J. K. Valiūnas turėjo j nuos Jungtinėse Tautose, j Allendes sumanymą suvals- Koncervatoriu vadas Stan-! JAV užsieni° reikalų sek.. Katras kandidatas laimėsi dM« McGovernas pačioj pra

nok ir trumpą progą pasi-• lapkričio 12 d. "Laisvės“ i tybinti sunkvežimių verslą. field pareikalavo, kad Tru- retorius Rogers praeitą sek- __ Nixonas ar McGovern — dži°j kiek suklupo, pasi
kalbėti su prez. Richardu į koncerte ir gruodžio 9 d.—i . ’ . .. i madieni pareiškė, jog esąs ”Nerirk dienos be vakaro»“ rinkdamas ligotą kandida-Nixonu priminti jam Ue- Carnegie salėje. , J*' streiko pasitraukė net, deau ate,statydintų^bet jtej pykintas, kad Vietnamo ‘ o% „..„n’ ,
tuvos okroaciia ir tautos! keli ministrai. Nauju vidaus, nesutiko. legul, sako, tai Į karas artėjąs į pabaigą. Jis,
siekimus atgauti jai sovietui Kur ir kada dar bus josi reikalų ministro Pairtas; spremk,a susirinkęs parla-, manąs. kad komunistai su-|

, 7.. . i koncertai, nežinome. buvęs kariuomenes stabo mentas. k
sužlugdytą laisvę. Nixonas I I viršininkas gen. Prats. kuris 1 įausy bę.

nimų. yra padarę strateginių klai-

gana jautriai Į tai atsiliepęs Į jaj akomponuoja Gylis' užtikrino. kad sunkvežimių 
ir pareiškęs, kad jam esanti į Trinkūnas, kuris padėjo Va i transporto biznis nebu: 
labai gerai žinoma skirtinga

tiksią derybas dar pratęsti. 
ir išlyginti likusius nesuta-'Jndėnai ’UŽpUolė 

rimus.

Baltijos valstybių padėtis, 
palyginus ją su kitomis Eu
ropos valstybėmis.

vakaras jau netoli...) tą i viceprezidentus, kuri 
turėjo keisti, pažadėjo kiek
vienam JAV gyventojui 
"duoti“ po $1,000 pajamų 
minimumą ir tą perdidelį
pažadą teko atšaukti, žadė
jo išrinktas beveik pats tuo
jau vykti Į Hanojų ir tą pat 
dieną baigti karą. bet kiek 
persistengė.

-«

akomponuoja Gytis ... , *■ t • • • ru i • jua«5 kuris nadėio Va S transporto biznis nebus su- Jeigu ją n liberalai suda 
ciu, Danunorui tarptautinė!' valstybintas- Jis užtikrino ir i rytų. tai jie turėtų ieškoti Į Tuo tai-pu Vietnamo bom. ,.
se vai-žvbn^ Tnlfiyni (Pran i kitus smulkius verslininkus, kitos nai tijos paramos. Jei,, bai davimai dai labiau su-, Jau kelinta diena į 

‘e ‘!,-j -• vers]ui negresia: Pav- liberalus remtų sočia- stiprinti. Didieji amerikiečių shingtoną suvažiavę 3(cūzijoj) laimėti pirmą vie 
tą.

kad ir jų 
nusavinimo

negr< 
pavojus.

.i

Washingtoną
Wa- 

. 300 in
dėnų laiko užėmę Įstaigą, 
kuri tvarko indėnų reikalus.
ir nesutinka jos apleisti, 
kol nebus patenkinti jų rei
kalavimai. Otų reikalavimui

K . , ....... i £L52 bombonešiai tik perlįstų partųa. KUrta, vadovam. |ie 4(R, ka)tu bombar£. 
ja Davidas Uw,5 „ kur, tu- «aulės p, victna.
n 30 atstovu, tai vyriausybei i • . , -i • •, .. , J me komunistu taikinius, nuturėtu dauguma. : i . -- ., mesdami tukstancius tonu

Nixono propagandistai ir
gi persistengė, pasišovę pa
šnipinėti demokratų patal- 

i pas. Įtaisę ten slaptus mik-

Dabar streikai aprimo, 
į Parlamento rinkimai bus 
> kovo mėnesi.

Ponia Nixonienė mielai, Iškilmingai įteikė 
prisiminusi savo su dr. Va-į

susitikimą^ Chicagoje, premiją
Praeitą šeštadieni Mont-: Demonstravo prieš 

, realyje buvo iškilmingai j-!
Savo i V’ashingtoną atvy, Į teikta Akademinio sambū- J KlSSUigeriO taiką

kimo proga. Vliko pirminin-• rio premija rašytojui Juozui j o .__ A ,
kas su dr. Kaziu Bobeliu,' Kralikauskui už jo istorini'

liūnu
lietuvių tautinių šokių šven
tėje.

Kytų Vokietijoje 
paskelbta amnestija

bombų.

Amerikos Lietuvių Tarybos’ romaną 
piimininku. lankėsi Valsty-' 
bės departamente ir turėjo Ročiau 
apie pusantros valandos tru. ir* - i 
kusi pasikalbėjimą su Bai- ",re kony’ esmanas 
tijos skyriaus vedėju Ed-

"Vaišvilkas“. 

kitą kartą.

Rytu Vokietijoje, ryšium
Saigone 15,000 katalikų. Įsu susitarimu taip abiejų! faivyne

f pasitraukusių iš Š. Vietna- Vokietijų pasienio susisie-į 
i mo. demonst’avo prieš Kis-, kimo reikalu ir Rytų Vokie-f
j singerio taikos sąlygas.

Su tomis taikos sąlygomis 
( nesutinka ir Pietų Vietna-
I mo prezidentas Thieu, kuris' Jau paleista keli tūkstan- 
j sako, kad niekad neišduo-' čiai kaliniu. Spėjama, kad iš 

Buvęs JAV kongresmanas žuvusiųjų kovoje pi ieš j viso bus paleista apie 30,000 
Jame buvo paliesti būsi- Charles Kerstenas 70 metui kon™nistų invaziją gyvybės,mosios Europos Saugumo ir.amžiaus. mb.ž 3iįiH-aukeeU | aukų.

Bendradarbiavimo konfe-'
rencijos klausimai ir JAV1 ^s- pastangomis k°n?-1 —— ———
su Sovietų Sąjunga santy-1 r.esas Pn’čmė rezoliuciją iš-1 » • / • • . • Hvl-n
kiavimo politika. «tnl1. Pabaltijo valstybių oku. .Vokietija l IS lieka

1 nariin ir Įitjrlainninc

vaidu Hurvieium. Ker stenąs

Kasinės muštynės

Į jie surašė apie porą dešim- rofonus/bet tos pinkertoni;
C1U’ nės pastangos greitai išaiš-

»
kėjo. Atrodo, bandyta nu
slėpti nuo visuomenės akių

Amerikiečių pietryčių A- 
tijos valstybės 23 metų istei- į zijos srities laivyne vis daž- 
gimo sukaktimi, paskelbta' niau pasitaiko rasiniu riau-
plati amnestija.

pacija ir jos padarinius. 1 • ,nesuvienuta

Pagavo pavojingą 
oro piratą

Ryšium su tarp šių valsty-Į ,
bių labai išplečiama preky-j, ' !s °'avo vi vadinami uetur
ko k,„z. r.iL’uo 'kuris buvo pavadintas Ko-1 ...7 . ... '
nS ™?. .U mn k,a, ' ■ “i‘«u komunistu agresijai. įAV-.P'ancuzija „
X”’U ? I tirti. Komitetas surinko ga-; Sov,etj Sąjunga - susitari-
simas uz dovamnius siunti- na sva,.bios medžiagos! me pneme formulę, pagal
mus, siunčiamus pavergton JįK : kurią jie ir toliau pasilieka
t ir ja paskelbė. 7 < r .Lietuvon. 1 sau teisę atitinkamai pn-

komitetui.
Praeitą pirmadieni japo

nas oro piratas pagrobė Ja- 
Vadinami keturi didieji—j ponijos lėktuvų bendravęs} 

lėktuvą Boeing 727 ir aštuo-Į
nias valanda- ji išlaikė, rei- Į 
kalaurlama' kad jam būtų 
sumokėta ne: 2 milionai do-t

Dr. J. K. Valiūnas ir dr. i ja
K. Bobelis lankėsi ir Lietu-! Sakoma, kad taikos dery- ’ ' . .
vos atstovybė ie. kur su at- bų užvilkinimo laikas išnau- JĮ' nonma abi \ okie-
stovu Juozu Kajjecku ir jo dojamas tam. kad būtų gali- JUOS dalis pa-tumeti į santy- 
patarėju dr. Stasiu Bačkiu ma P. Vietnamui pristatyti kių pagerinimą, bet apie ko- 
tarėsi įvairiais Lietuvą lie- kuo daugiausia Įvairių rūšių kĮ abiejų
čiančiais klausimais. ' ginklų. I

Kai rašomi šie žodžiai, y-
ra žinių, kad jie sutinka i , ... . . r
persikelti i kitą narna ir ten (,?h.s ■'"kiniam skirtų m,- 

‘ ‘ ‘ Iionimų fondų. Bet visi šie
ir kiti nesusipratimai gal ir 
nedaug rinkikų nuomonę 
bus paveikę.

Atrodo, kad McGovemo 
svaresnė korta kai kam ga
lėtų atrodyti jo vidaus poli
tikos pažadai ir pasišovimas 
skubiai baigti Vietnamo ka
rą. o Nixono — jo užsienio
politikos laimėjimai, kaip. 
pav., santykių pagerinimas 
su komunistine Kinija, ato
minio ginklavimosi apribo

simo ir prekybos sutartys su 
Sovietų Sąjunga ir kt.

laukti, kol ju reikalavimai 
bus patenkinti.

Britanija ruošiasi
šių Įgulos tarpe. Be to. da-Į 
bar Įvyko ir labai nuostolin- j GUUarŽymams 
gu sabotažo veiksmų, ir to. i
kie Įvykiai atkreipė rimtą 
dėmėsi atitinkamų tyrimo Į- 
staigų.

Infliacija Britanijoje la
bai smarkiai didėja. Minist- 

: ras pirmininkas Heath ren- 
• giasi paskelbti atlyginimų ir
• kainų kontrolę. Tam jis mė- 
Į gino gauti darbininkų ir 
{ darbdavių savanorišką su
tikimą, bet nepavyko.

Dėl rasinių riaušių lėktuv
nešy Kitty Havvk ir dar vie
name laive buvę 50 Įgulos 
narių sužeista. Sprogimas 
lėktuvnešy Saratoga parei-Į
kalavo net net 20 gyvybių. Į

Nuodugnes'.i tardymai ro-j
do. kad sabotažo veiksmus.’
atlieka slapti "taikos šąli-. .... . . .1 ' net 19 pakeitimų.

Kad ministrų kabinetas! 
būtų dar vieningesni? ir dar- 

' bingesnis. premjeras padarė
ninku“ atstovai. Susirūpinta; 

* i ir aukščiausia laivyno vado-j 
vybe. kuri nesugeba palai-

žiūrėti“ suskrldvtą Vokieti-' Tal pa \ai brangiau', kyti laivyne disciplinos
• ‘ . sias oro piratas.

Vienu atveju Į kariuome
nės teismą po muštynių bu
vo patraukta 25 juodukai ir 
nė vieno baltojo. Tai didina

dar nėra
dalių 

kalbos

Tuo metu. kai plėšikas 
bandė pereiti į kitą jam pa
skirtą lėktuvu, jis buvo po-

sujungimą licijos staigi.: sugriebtas ir kitų juodukų Įtarimą, 
! nuginkluotas. i elgiamasi šališkai.

Japonijoje nuėjo nuo bė
gių greitasis traukinys, tuo 
metu. kai jis įvažiavo Į tu
neli ir daugeliui keleivių

Deja, turime dar kaitą 
pažymėti, kad rinkimų die
ną ir visuomenes nuomonės 
tyrimo Įstaigų daviniai ir ki
tokie spėjimai gaii apvirsti 
aukštyn kojomis, nes nėra 
tikrumo, kaip- intensyviai ir 
už katra kandidata balsuos

u.a d
miegant
daugiau nei 50 
šimtai sužeistu.

gavęs tą teisę 18 metų jau- 
Kilus gaisrui. Žuvo ! nimas. Tad ir demokr Uams.

žmonių ir' ir respublik mams lygiai 
* tinka mūsų liaudies posaki:
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„Lietuviški apmąstymai11...
NETIKĘS DAKTARO 

RECEPTAS

pirmuosius ten taip rašoma: 'ninkas Juozas Vaišnys, S.J. vaduotoju K. Kairiu priešą-, lenkai, esą, surusėja.
| ”Aušrininkų idėja gimė spalio mėnesio savo laikraš- kyje. i karų — sulietuv ė ja .
Į ne Lietuvoje. Ją iš Rusijos čio numery, turėdamas gal-

o va-fc

Iki šiol mes turėjome lietuviškus tautinius šokius, lie
tuviškus rūbus, lietuvišką kugeli ir dešras su kopūstais ir
pagaliau net lietuvišką picą, ir rodėsi, kad jau bus vis- kurį dabar redaguoja dr 
kas — nieko kito lietuviško negalime išrasti. O Henrikas Aimanas, gyve-‘j
neviltyje „Vienybės“ bendradarbis Almus šalčius ėmė nantis Baltimorė'je. Pasku- 
ii pademonstravo mums dar ir „lietuviška mastvmą“,,, 1 tinio to žurnalo skleidžia

mos kaikurios „mintys“ ke-
Taigi, su šia naujiena tikrai verta susipažinti ir ją 

palyginti su mūsų iki šiol praktikuotu paprastu mąstymu.

1 aisvaiame nasaulv trvve * parsivežė materializmo per- voje mūsų spaudos lygį. pa a lent ai JdvToiai turi s^nkę lietuviai aukštųjų stehi, kad mums vis dėlt<ną lietuviai gydytojai turi 
savo žurnalą „Medicina

lia, labai švelniai tariant.— 
nuoširdų pasišlykštėjimą.

Savo straipsnyje „Lietuva ir lietuviški apmąstymai“ 
(š. m. „Vienytės“ 12 nr.) Almus šalčius pasigiria, kad 
jis jau trečiąjį kartą lankė prarastą tėvynę, bet po 
keliolikos eilučių matome, kad jis tos tėvynės visai nepra
rado, nes ji yra jo pripažinta „Lietuvos Tarybinė Socia
listinė Respublika“ Sovietų Sąjungos šeimų draugystėje.

A. Šalčiui Lietuvoje jauni ir seni deginasi „dėl lais
vės“. — taigi kabutėse, o mes nelietuviškai mąstome, kad 
visa tai vyksta tikrai dėl laisvės — be jokių kabučių.

Jis sako, kad, nuo 1953 metų skaitydamas kasdieninę 
Lietuvos spaudą, jautęs joje Petuviškos širdies plakimą, 
ir save gretina net su Sibire ilgus metus atkentėjusiu po
etu Kaziu Inčiūra. o mes, tą spaudą skaitydami, jautėme 
tik begalinį nuobodulį, tegirdėjome tik ruso okupanto 
priverstinį šlovinimą, gi pats A. Šalčius mums atrodo dau
giau panašus į Antaną Bimbą, negu i K. Inčiūra.

Pagal A. Šalčiaus „lietuvišką mąstymą“ 
sina ne sovietiniai rusai, o amerikiečiai, nes JAV amba
sadoje Maskvoj kažkoks jaunas diplomatas Mr. Niles, 
kalbėdamas apie Vilnių, pasakęs, jog tai „tikrai gražus 
rusiškas miestas“. Na, o mes samprotaujame, kad Vilnius 
yra tikrai gražus, bet rusinamas miestas...

K. Kairys vilniškės Tiesos, įdomi autoriaus pastaba, 
korespondentui dar Vilniu-l kad iš Lietuvos i laisvąjį pa- 
je būdamas oasigyrė, kad Į šaulį atvykę turistai nieko 
„vaizdžiais pavyzdžiais ir Į apie politinę padėtį krašte 
eksponatais bus parodyta
nesavanaudiška (mūsų pa.

dėlto
mokvklu studentai. Aušri- labai trūksta kultūringų dis- 
nin kas buvo Rusijos vaikas, kusi jų. _
tik su lie‘uviška kepure to- ?
dėl nenuostabu, kad Rusija. „Išmeskime“, rašo jis, „iš 
kaip aušrininku kilmės kraš- galvos tą klaidingą įsitiki- 
tas, traukė ju širdi, traukė nimą, kad gali būti teisinga 

tik viena ar kita nuomonė. 
Ne, gali būti teisinga ir vie
na, ir kita. Tai dažnai parei
na nuo to, kokiu požiūriu į 
vieną ar kitą dalyką žvęlg-

taip, kaip miškas traukia 
vilką. Pirmojo Didžiojo ka
ro metu ateitininkai, įtempę 
savo jėgas, iš lietuviško ke
lio neišslvdo. Aušrininkai irv • • • škovoti nemėgino. Aušrinin-į Sime.

Tame numery Lietuvoje 
išsimokslinęs gydytojas Juo
zas Gudauskas ne tik neska. . 
tina jaunuosius lietuvius gy-Į <ai tarpusavy skyrėsi tuo. 
dvtojus nepamiršti lietuviu kad vdeni JŲ leido be kovos 

naujoms rusiškoms idėjoms 
apsėsti širdis ir protus, no-l 
rėdami jas įgyvendinti Lie-i 
tuvoj. o kiti ir apie Lietuvą 
nustojo galvoję. Jiems ma- 
tuška Rosija atstojo močiu
tę Lietuvą“.

kalbos ar jos dar mokytis, 
bet tiesiai siūlo „Medicino- 

“ jų straipsnius spausdintiie
ta kalba, kuria jie geriausiai 
kalba — angliškai, ispaniš
kai ar vokiškai. Girdi. —
„atžalynas tegali tarpti tik 
numetus lietuvių kalbos vys
tyklus“ (mūsų pabr. K.r.)

Vadinasi, tas Lietuvoj iš
simokslinęs gydytojas, A- 
merikoje susikūręs geriau
sią gyvenimą ir, tikriausia, 
iki kaklo apsiauksinęs, siū-

. . x lo jauniems lietuvių gydvto-!
Lietuvą iu-. • mesti i šiukšlvna savo!

Jis ima studijų Vilniaus 
universitete klausimą.

„Vieni, tai išgirdę, tuoj 
piestu stoja ir kvailais ar

braukta, K. red.) tarybinių 
tautų pagalba mūsų kraš
tui“, parodoje „atsispindės 
Komunistų partijos ir Tary
binės vyriausybės rūpestis 
didinti tarybinių žmonių 
materialinę gerovę ir kultū
rinį lygį, TSKP XXIV suva
žiavimo broliškųjų tarybi
nių tautų vienybė, sandrau
ga ir bendradarbiavimas“.

Tačiau, sako
„nežinojimas*
pasako.

autorius, toks 
■ kartais daug;

(E)

L. BENDRUOMENĖS 

PARAMA MOKYKLOMS

JAV LB Švietimo tarybos 
pirm. Jonas Kavaliūnas ta
rvbos oosėdv Clevelande•/ L i.
pranešė, kad 1967 m. JAV 
lituanistines mokyklas lan
kė 3223 mokiniai, tai yra a- 
pie 43/< visų mokyklinio 

. . amžiaus vaikų, o 1971 m.
laimingas gyveni- jau belanke tik 2,824. Pagal 

šių metų iš 26 mokyklų gau
tus duomenis, mokinių skai- 

stabilizu.ojasi. Vienuo

li žodžiu, bus pučiama į a- 
•I kis migla, vaizduojama,

Varpininkų fondo leidžia
mas žurnalas Sėja. recen
zuodamas M. Krupavičiaus . . , .
atsiminimus, spausdina ir* kaip n a.a. piol. A. Sa- 
aukščiau minėtąpa ištrauką..5 ^vs- yra visai kitokios nuo-

komunistuojančiais vadina • koks ten 
tuos, kurie galvoja, kad tai mas ir kokia graži ateitis 
būtų naudinga. Jie yra įsiti- lauktų Čilės, jeigu ji visiš- 
kinę, kad jaunuoliams tuoj ’ kai įlįstų ! komunistų bučių.
bus į galvas prikrėsta viso- j Bet tiesos parodos laikytojai i Hkoje "mokyklų jis linkęs 
kių komunistinių idėjų ir jie > nė šešėlio nesužinos. , mažėti o šešiolikoje šiek
iš ten sugrįš jau sugadinti. Į tiek paaug0. ‘

ClUi

pridėdamas šitokias 
pastabas

’Kun. M.

savo monės. Jie mano. kad mūsų
jaunimas nėra toks naivus į Noreika ir N. Ambrazaitytė, 

i ir negalvojantis, kad per ke- { pianistė Z. Noreikienė ir 
Krupavičius lis mėnesius ar metus pa- „Lietuvos“ ansamblio gru-

Lietuvos dienos meninės, 
programos atlikti buvo pa- i Praeitu metu 42 mokvk|u 
siųsti dainininkai Virgilijus metinis biudžetas buvo apie

jams mesti į šiukšlyną savo! (]a dirbo kartu su aušri-i keistų jų tavų ar auklėtojų 
! ar savo tėvų gimtąją kalbą!, ninkais Stasiu Šilingu. Pet- įdiegtas idėjas kitomis, ko-
‘ „ ... , , A .. iru Klimu (Vabalėliu), My- munistiškomis. Kur tiesa? i? Dar blogiau, kad tokiom

pe.

dr. J. Gudausko mintims 
pritaria ir pats žurnalo re
daktorius .Jis netgi teigia, 
kad gydytojas visuomeni-! 
ninkas negalįs būti geras gy.

Lietuvių skyriaus ekspo- 
Manome, j zlciJ3 suprojektavo ir api-

Iš Almaus Šalčiaus „mąstymų“ ryškėja, kad jis pasi
genda Lietuvoje carui Aleksandrui II ir jo carienei pa
minklo, nepatenkintas, kad Lietuva išsikovojo nepriklau- dytojas ir ju organizacijos 
somybę, o reikėjo tik autonomijos matuškos Rusijos glė- narys... !
byje, kad nepaklausėme Eleonoros Rooseveltienės pata- į 
rimo: „...raskite būdą sugyventi su savo rytiniais kaimy
nais.

$145,000. 26 mokyklos su
teikė prašytų žinių, kiek 
praeitais metais joms davė 
paramos apygardų ar apy
linkių valdybos. Pasirodo, 
kad ta parama buvusi labai 
menka. Apygardų valdybos 
suteikusios 81.301 ir apylin
kių — 81,889. iš viso 83190. 
Todėl visa mokvklu išlaiky- 
mo našta gula ant tėvų pe
čių.

kolų Sleževičium, Rapolu Ar čia, ar ten?
Skipičiu, Vladu Lašu, Anta- kad ir čia ir ten. Ar ten vyk.' pavidalino arch. Vladas 
nu Sugintu, Zigmu Toliušiu ti studijoms bus naudinga,; Vizgirda ir Dailės kombina- 
ir daugybe kitų, tai ar šie ar kenksminga, gali priklau-' tas.
visi garbingi mūsų tautos syti nuo įvairiausių aplinky- į 
vyrai „Rusijos vaikai“ ir bių. Tad galime ramiai apie'
„Rusija jų kilmės kraštas“? tai pakalbėti ir padiskutuo- i Ar juos visus traukė „ma- ti. bet neturime vieni kitų 
tuška Rosija“. o ne nepri- smerkti, laikyti žiopliais.1 Plačiai žinomas Paryžiu- 
klausoma Lietuva? Paga- nieko neišmanančiais“... įje leidžiamas lenkų žurna- 
liau tame pačiame Vorone-! į ]as "Kultūra“ savo š. m. nr.
že buvę aušrininkai, pavyz- Tame pačiame straipsny 5 įdėjo ilgoka straipsnį apie 

ir „raganų me- Lietuvą ir lietuviu veikla.

LENKŲ ŽURNALAS 

APIE LIETUVĄ
Tėvų mokamas mokestis 

įvairuoja —vidutiniškai yra 
mokama 850 už vaiką. Mo
kytojams mokama daugiau
sia 82.5 už valandą, bet ki
tur tik 81.25..Yra įr visai 
nieko nemokančių.

J. Kavaliūnas-čia pat pri
minė, kad, pav., Xew Yorke 
vokiečiu šeštadieninėje mo
kykloje 1969 m. mokėta mo
kytojams už valandą 86.

Vadinasi, siūloma mesti 
tą kelią, kuriuo ėjo ir kitiem 
rodė tokie garbingi mūsų 
gydytojai, kaip Basanavi
čius, Kudirka, Pietaris. Gri
nius. Šliūpas, Staugaitis ir

džiui. Kostas Kanauka, Pet- jis paliečia 
ras Variakojis, Leokadija džiotojus“. j
Siiutytė, kun. M. Krupavi- . . . 1
čiaus asmeniškas draugas ’^.al kurie save laiko di- 
Alfonsas Šimėnas. Vytautas daliais visuomenės veikėjais 
lastauskas. Pranas Čepėnas dėl to, kad visą savo energi- 
ir daug kitu ar išsižadėjo JŲ sueikvoja, ieškodami lie--
Lietuvos ir patraukė kaip tuvių visuomenėje visokių į- Į ___ _

I kokie vaikai į Rusijos miš- sivaizduotų agentų ir parei- vilką, kaip lietuvių pasauli-! 
I-kus? Ar kun. M. Krupavi- davelių. O tokiais jie laiko ni- pOiitini centrą, šiltai at-'

dr Kudirkos ir panašiu da čius ne^rdėJ°’ kiek aušH" įaiP įlk tuos> kurie yi/n/.ar siliepdamas apie jo pirmi
ni. Kurti Ros 11 panašių aa- nink stojo stojo savanoriais kltu klausimu yra kitokios ninka dr j K Valiūną y-

mis Medicinos redak- . T - 7 i • • i nuomonės. Tip šmeižia iuos ‘ 4 ytorius nenorėtu nriimti nė i J Lietuvos kariuomenę ir ko- nuomones. Jie šmeižia juos pac ,vslum g., JO atsilanky-
toiius nenorėtų priimti ne j v0j-o d-j Jaisvėg if valstybi_ spaudoje, stengiasi isštumti; mu Toronte kur lietuvių vi-
savo diaugiją... „ės nepriklausomybės? Kiek ® kokios lietuviškos, suomenei pac;ares praneši.

I Kokia mūsų tautai ar išei-! dalyvavo Lietuvos valsty- veikl2s< kaiP ^.P’.mą anie savi veikla (atro-
Tokio „lietuviško mąstymo“ esmei suprasti, rodos i vijai stebuklinga nauda, ‘ kūrimo darbuose? Kam ° bpiT^karta1 su”' ^°’ ’^vlsk^? Žiburių“ in-

užtektų ir tų pacituotu žodžių. Panašiai jis numąsto dar; kad, pav., dr. J. Gudauskas.1 atokia neteisybe rašoma ir formacija) ?amįnėj0 dr. J.
toliau l dar daugiau/Jis pralenkia net lietuvius komu- ar kitas į jį^anašus tebus! ^Valiūno dažnas keliones

komunistinę Lietuva. Šalčiui ir tokios, atrodo, nereikia. į jas;garantuojame. Kau čia- — “ ------ klerikaline vusių pneso agentų , tai jie
j galime rasti daugybę dar už 

Pabaigai gal paklausite, kasgi Almu Šalčių paskati- i juos geresnių žydelių, airių.
110 šitaip nepaprastai „lietuviškai mąstyti“? Nenustebkite, j vokiečių ir kitų, kurie bus

Bet šiuose „lietuviškuose apmąstymuose“ įdomiausia 
tai, kad A. Šalčius piktinasi, jos Amerika iki šiol nepri-
pažįsta Lietuvos okupacijos ir įjungimo Į Sovietų Sąjungą, daugelis kitų, ir dabar mūsų 
Mat, toks okupacijos ir amžino prijungimo prie Sovietijos visuemeninį gyvenimą judi- 
pripažinimas, pagal straipsnio autoriaus „lietuvišką ap- nančių. kultūrinę kūrybą 
mąstymą“, tiktai „pabrėžtų ateičiai lietuvių valstybingu- remiančių, o užsidaryti savo
mo neatsitiktinumą“. 
Šalčiui prašnekti:

Bet leiskime šia tema pačiam A.

„Kam tarnauja dabartinė JAV „nepripažinimo“ po
litika? „Mirusioms sieloms“...1918 m. kūrėjams-savano- 
riams...? O gal karo komendantams, nuovados viršininkų 
įpėdiniams, save pasiskyrusiems reprezentūotis „ura“ va
dais?..“

kabinete ir laukti pacientų 
su honoraru delne.

Taigi, dr. Basanavičiaus,
•. Kudirkos ir panašių da

bartinis „Medicinos“ redak-’

Sri-aipsnio autorius E. Ža- 
giel, atrodo, moka lietuviš
kai, atidžiai seka lietuvių 
spaudą ir gerai orientuojasi 
mūsų gyvenime.

i
Autorius plačiai aprašo

Jei nori būti kelrodis, ne
sistebėk, jeigu tave išsma- 
luos.

Tai, esą. — amžiną atilsį, jo tėvelis prof. Petras Šalčius. 
Vadinasi, tas, kurį 1950 metais komunistai pašalino iš 
Ekonomikos instituto už, L. Enciklopedijos žiniom, "na
cionalistinės buržuazinės ideologijos skleidimą“... Iš pro
fesoriaus paverstas beveik sargu, jis Almui parašęs, kad 
„vienintelė Lietuvos išlikimo viltis — JAV-TSRS sugyve
nimas“. Žinoma, to laiško mes neskaitėme ir nematėme. 
Bet dabar, šitaip „lietuviškai“ mąstydamas ir dar Įsteigę?

dar daugiau ligoniams nau
dingi ir taip pat nieko ne- 
sveriantieji mūsų tautos li
kime.

„Amerikos Lietuvių Fondaciją“ Almus Šalčius, esą, vyk
dąs savo tėvo testamentą...

Deja, visa tai perskaičius, mums. „nelietuviškai ap- 
mąstantiems“, atrodo, kad jo tėvelis Petį as, jeigu galėtų 
atsikelti iš grabo. — savo sūneliui Almui brankytu viržiu 
už tokias šnektas taip įkirstų į klyną, kad jo riksmas būtų 
girdėti net Palangoje!..

Ką kiti rašo?

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

gal šiuo 
nauja ir žiauri
kova prieš kitokių įsitikini- yra
mų lietuvius? Ar pastarie-< kad niekas nė įtarti neįtaria,' 
siems reikės panašiu stilium kad jie tokie būtų. Jeigu 
dėstyti kun. * M. Krupavi-: mes būsime vieningi ir ne-, 
čiaus ir jo bendradarbių kovosime vieni prieš kitus,!
veikla?“ ‘į tai tokie agentai mums nie- , x .. ,

į ko nepakenks. Daugiausia j kos religijos per-j
Recenzentas primena, kad: mums kenkia, o priešui pa-' sekiojimus ir Ritus įvykius.

didesnė atsiminimų dalis ne,' deda kaip tik tie nelaimin- Pamini Vliko ruošimąsi Eu- 
paties M. Krupavičiaus pa-Įgieji „raganų medžiotojai“, j ropos saugumo konferenci- 
rašyta, bet V. Literskio iš. Turėtų jie daugiau pažvelgti I jai, Filipinuose veikiančių 
jau paliegusio autoriaus pa-j į save. o kitus palikti ramy-l radijo programų transliaci- 
sakoijmų. „Gal ši aplinky-i bėję. Tai būną didžiausias! jas Sibiro lietuviams ir kt.

užsidėję takias kaukes,! f135, Ke<no^e;’ ’ Azijos kraš
tus. apie kulias, girdi, pa
sklidę gandai, kad jos buvu
sios ne vien turistinio po
būdžio. Autorius anrašo 
Bražinsku žvgį, Simo Kudir-

GANA TO JUNGO

Norisi tikėti, kad tokios 
mintys „Medicinon“ pakliu
vo per klaidą, kad šis žurna
las ir toliau skatins lietuvius 
gydytojus būti vertais savo 
didžiųjų pirmtaku, būti lie- 
tuvių visuomenės vadovais 
ir kovotojais už lietuvybės 
gyvybę.

M. KRUPAVIČIUS APIE 

AUŠRININKUS

Nuo 1910 metų kairieji 
lietuviai moksleiviai turėjo 
savo laikraštį Aušrinę. Ji 
paskatino ir katalikiškąją 
moksleiviją leisti savo Atei
tį. Taip tada ir buvo pasida-

bė ir paaiškina neįtikėtiną; jų pasitaraavimas lietuvy- 
neobjektyvumą, kuris ryš-!bei.“ 
kiaušiai iškyla kalbant apie:
aušrininkus. Stačiai nesino
ri tikėti, kad kun. M. Krupa-i 
vičius, nepriklausomos Lie-j 
tuvos seimu naivs. ministras

PUČIA I AKIS DŪMUS 

ČILĖS ŽMONĖMS

Spalio 26 d. Čilės sostinė-

Sustojęs ties dabartine 
padėtimi Lietuvoje. E. Ža- 
giel rašo:

„Vaizduojant padėtį Lie-' 
tuvoje, negalima jos lyginti 
su Amerika ar Vakarų Eu-

džiais Bražinskais, kažkokiu 
1 nepaisančiu savo šeimos 

Vilnies redaktorius S. J. Lionginu Morkūnu ir kt.“
Jokubka. vartodamas pavyz- O mes matome, kad Lie- j aušrininkus ii ateitininkus, 
dmi komunistų žodyną, spa-į tuva iš tikrųjų pasauly gar-!

sėja ten rusų vykdoma prie- J Neseniai išėjo įžymiojo 
spauda, laisvės trokštančių nepriklausomosios Lietuvos, 

Lje_; Persekiojimu, kruvinais jų veikėjo prel. Mykolo Krupa-

JOKUBKA BURNOJA

lio 28 d. šitaip rašo:
"O blogiausia, kad kapi- 

oasaulyjetalistiniame malšinimais ir

tiškai rašyti anie visą demo 
kratinę lietuvių moksleivi 

lijusi lietuviu moksleivija į! ją — aušrininkus“, rašo re 
* cenzentas.

APIE DISKUSIJAS IR

vykdęs plataus masto sočia-lje Santiago atidaryta tarp- ’ roPa- Skirtumas yra didelis, 
linę bei ūkinę žemės refor-( tautinė pramonės ir žemės, dau lengviau yia pravesti 
mą ir bendravęs su daugybe ūkio mugė. Joje dalyvauja ’ Par^.e.^ tarP Lietuvos ir 
įvairių pasaulėžiūrinių b<fi; įr Sovietų Sąjunga. Maskvos! LenklJOs. Krautuvių aprupi- 
politinių įsitikinimų žmonių,1 įsakymu ten nuvežta ir Lie- nimas Vilniuje yra bloges- 
galėtų taip siaurai ir fana- J tuvos gaminiu pavyzdžių. nis negu Lenkijoje, o prie

spauda sunkesnė. Lietuvis, 
Spalio 27 d. parodoje bu- atsidūręs Lenkijoje, pergy- 

vo skirta Lietuvai. I ją buvo ! ve.na tarytum apsvaigimą; 
pasiųsta lietuvių delegacija, laisve, panašiai kaip lenkas, 
(kultūros min. L. Šepetys, ’ patekęs į \ akarus“.
Tiesos redaktorius A. Lau-; .. .

RAGANŲ MEDŽIOTOJUS rinčiukas, žemės ūkio eko-’. .la ieI?kV. mązum(?s
nomikes mokslinio tvrimn1 Lietuvoje statistiką ir kui-

tuva garsėja labai negražiai j h- prieš okupa- vičiaus astiminimai. Juose „Laiškai Lietuviams“ re-
pijokėliu Kudirka, žmogžu- C1^ P’otestuojančių piliečių yra rašoma ir apie aušrinin- daktorius ir Lietuvių Žuma- 

susir.eginimais. ,kus bei ateitininkus. Apie listų s-gos valdybos pirmi

Paskutinis — trečiasis — doku

mentuotas Kipro Bielinio atsi

minimu tomas. Jis liečia mūsų 

nepriklausomybės 1917-1920 m. 

kovas ir nepriklausomos Lieta-
i f f ‘ »

vos gyvenimo pirmuosius metus. 

Knyga gaunama Keleivy, Dar

bininke, Drauge ir pas kitusinstituto direktorius B. Poš- tūrinį gyvenimą. Lenkų tau-( 
kus ir kt.) su ministrų tarv- tmė gmpė Lietuvoje pama-, .
bos pirmininko pirmuoju pa-.zu tirpstanti — lytų pasieny I knygM phlmiojo... Kama Sa.00.
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TARYBA

Vliko pirmininkas dr. J 
K. Valiūnas spalio 27 d. da-

Ivairios naujienos
i

Neo Lithuanios korpora-1 
cija lapkričio 11 <1. 7 vai. 
vak. Kultūros Židinyje mi-

Pastabos apie atjaunėjusi 
Varpą

Gaivinti ar laidoti?
WORCESTER, MASS.

Laisvės Varpo koncertas

Lapkričio 11 d. 7 vai. vak. 
Sruogie- Maironio parko salėje ren

giamas koncertas Laisvės 
Varpo radijui paremti. Jo 
programą atliks Benediktas- 
Povilą l ičius iš Bostono.

Po koncerto — vakarienė 
ir šokiai grojant RM Trio.

Pengėjai laukia svečių ne 
tik iš M’orcesterio.

Spaudoje buvo skelbta.; leista dr. Vandos 
kad lapkričio 12 d. Chica-J nes stora Lietuvos istorija, 
goję šaukiamas Tėvynės į Nuo to laiko diaugiją gali

me laikvti užminusia, nes ji_  ________ r_____ ____  _ ______ o______..„si vylę, Poezijos šiame Varpe yra ’ Mylėtoju d-jos (TMD) sei-i me laikyti užmigusia, nes ji
lyvavo Baltuosiuos Rūmuo- nės savo veiklos oO met ų su- ^aj varpininkų žurnalo, jau apsčiai, šalia vyresniosios! mas. Ką jis svarstys, nežino-'jokiu darbu nebepasireiskia.

ai tos poetų išeiviu bei oku- - me, nes darbotvarkė nebuvo * Jeigu jos vadovai jau ke- , 
notoje Lietuvoje likusių.! paskelbta, bet spėjame, kad; liolika metų miega, tai laba.

maža vilties, kad jie dar pa
bus ir TMD vėl pradės veik
ti. Todėl labai svarbu, kad i 
seimas rimtai apsvarstytų,į-

Buvome gerokai nusi i

se priėmime, todėl tos die- kaktj. Piogiamoje. pnmi- ir šiaip labai reto svečio, nes kai 
nos posėdyje apie Vliko nmkės Aldonos Čekienės jjgainjUj metraščiu tapusio, puotoj
valdybos veikią Tarybą pa- žodis. or. Broniaus Nemicko VARPO 10-sis numeris per- randame ir dvieju mūsų i turės būti sprendžiamas pa- 

Au- paskaita, jaunųjų priesaika, - ---- • • >— . - . , . i -----informavo vicepirm. J. 
dėnas.

Vienas iš svarbesnių dar
bų valdybai buvęs pasiruo-

sveikinimai, vaišės.

Lapkričio 12 d. 1 vai. !
Šimas projektuojamai Eu- bus pranciškonų stato- 
ropos saugumo ir bendra- Kultūros Židinio kerti- 
darbiavimo konferencijai, n*° akmens pašventinimas, 
nes lapkričio 22 d. turįs Hel
sinky įvykti pirmas konfe-
renci’jos atstovų pasitarimas. 
Vlikas rugsėjo 9 d. buvo i 
Nevv Yorką sukvietęs mūsų 
veiksnių atstovų pasitarimą, 
kuris pripažinęs pasiruoši
mo svarbumą, aptaręs dar-

nai išėjo 1970 1971 dato- jaunosios kartos atstovu kū-; grindinis klausimas: drau- 
mis. Manėme, kad nuo da- rybos. Tai Živilės Bilaišytėsj gijai gyventi, ar mirti?
bar jau Varpo niekada daž- ir Rasos Šilėnaitės. Be abe-}

TMD pradėjo veikti 1896po 'niau nebematysime, kaip jo. daug smagiau mums bū-
kartą per dvejus metus. Bet tų. jeigu proporcija būtų at-j metais. Per beveik 80 metų

Kultūros Židinio statyba 
atsieis $718.000. Jau surink
ta $422,000.* *

Lapkričio 19 d. 3*vai. po 
pietų Antanaičio namuose 
(Kings Park, L.L., 454 Mea- 
dow Rd.) šaukiamas Suf-' mo metam 

bų padalą ir išrinkęs ~komi- ^.I. apskrities Ameri- mui. 
siją memorandumui paruoš- \os Lietuvių klubo susiim
ti. Į komisiją jėjo Vaclovas kimas. Kviečiami atsilanky- 
Sidzikauskas, dr. Domas, \r de’ kurie dar nėra na- 
Krivickas ir dr. Bronius Ne-1 riai- bet klubu domisi.
mickas. .

Lapkričio 25-gruodžio 3 
dienomis Kultūro

pereitą vasarą buvome labai vii kščia‘jaunųjų naudai, bet] draugija išgyveno didelių 
maloniai nustebinti, kai 11- argi redaktorius čia kuo dė-t Pakilimų ir puolimų. Nekar- 
sis Varpas skaitytoją pasie- tas, kad jaunųjų dailiojo žo-j Jab sunkiai suklupus, pa-: 
kė maždaug Jaunimo kong- džio atstovų tiek mažai te-!vyko atsikelti. Suklupus ji1 
reso—IV Tautinių šokių turime? Kau redaktorius* .vra b'šiuo metu, todėl sako- 
šventės metu. Užteko kelių stengėsi angažuoti kuo dau-*me.’ kad susL'inkę jos liku- 
minučių, kad jj sklaidvda- giau jaunu žmonių, matome į čiai tures spręsti draugijos 
mas suprastumei, jog šis iš žurnalo iliustracijų. Jos]gyvybes Klausimą.
Varpas buvo skirtas Jauni- visos (per dvidešimti!) pri-

ir pačiam jauni- klauso septyniems jauniems! . Diaugij'o:-. piaeitis yra di-
dailininkams arba meninin-! dehV darbų ludm.nke Bu-
kams - fotografams. Irin-A0 me*as m.), kada

draugija turėjo 140 kuopųTiesa, visi jo "rimtieji" farmacinėse nuotraukose di- . T. ... ..
straipsniai parašyti čia mū- (jeje dalimi vis jauni veidai.: SH.31.?0 nan^ J! yra lsleidlJ- 
sų išeivijos tūzų. paties re- Ai, kuo ne praleidau: labai ,S1 k^.ias denn^ knygų:^! 
daktoriaus Antano Kučio patrauklus, linksmas virše-
(Lietuvybės prasmė), PLB jjs — jaunutės dailininkės 

Židinv valdybos pirm. Stasio Barz- Ramintos Baukytės darbas.
- ■ 1 dūko (Savo tautai ir bend- Teko skaityti Įžymaus 

ruomenei), Vliko pirm. dr. mūsų poeto pastabas apie
J. K. Valiūno (Jaunimas ir j j.jj Varpą. Pagyręs jaunų- 

, Lietuva), dr. Juozo Kazic- iu (J Reiz2rriė< ir M Di*un-
------ ,--------------------------- Ž-d v7!- k0 (Ko tikim6s iš Jaunim0 gos) originalius pasisaky-

diplomatijos šefas S. Ix>zo-I į?,?8'-9 dlenoJ™s kultui os; Kongreso), dr. Juozo Pajau- mus j visus kitus dalvkus jis . ,
raitis savo ruožtu Įteiks at- j..ny surengė bostonietės jj0 (Nepamirškime paverg- tik ranka numojo. Štebiuo- J^s dalindavo savo nariams, 
skirą memorandumą. dailininkės InosNenortienės tujų šauksmo). Mildos Len- si kodėl gi? Kad ir sutin- k)ar v^^au TMD savo na-

1 ------- 1 T ‘ & ----- g dalino Vokietijoje iš
uviškas knygas.Į

Memorandumas jau esąs 
paruoštas, jis tuojau bus pa, 

• sirašytas ir atitinkamoms 
vyriausybėms išsiuntinėtas. 
Memorandumą pasirašysiąs 
Vliko pirmininkas, Lietuvos

bus Nevv Yorko lietuviu dai-'duko (Savo tautai ii bend- Teko skaityti 
; lininkų paroda.
I * * *

kas kitas, bet TMD jau 1910 
me‘ais išleido dr. Vico Ku
dirkos raštų net 6 stambius 
tomus. 1918-1925 metais' 
draugija leido knygas su
tartinai su Šiauliuose buvu
sia Kultūros bendrove, vė
liau ėmė knygas iš Varpo 
bendrovės ir kitu leidvklu il

____________ dailininkės InosNenortienėstųjysauksmo), Mildos Len- sį. kodėl ...
Vliko valdvba oer Dasku kur.1I}11įPai'oda-3(atidarymą: kauskienės (Jaunimas ruo- kant, jog kaikurie didelių ria™s dakr 

susirinko apie <0 žmonių, šiasi lietuviškai ateičiai), žniOniu didaktiniai straips- lelstas ll(: 1tinius du menesius ruosesi 
Vliko seimui, kuris lapkričio 
25-26 d. Įvyks Clevelande. 
Jau paruošta darbotvarkė iri

nors oras buvo blogas. Ati- j Genovaitės Brinkmanienės niai kiek nuobodoki, argi‘šis tarpe dr- K. Griniaus At-’ 
daiyrymo žodi tarė rašyto- (Didžiuokimės mūsų tauti- Varpas tik dviem ryškės- sirninirnus ( L),
jas ir dailininkas Povilas'niais šokiais). Juozo Šlajaus niais žiburėliais tešviečia?

iai ivvkdvK surasi nrPiP_i Jurkus. Pati dailininkė pa- (Žvilgsnis Į Jaunimo Kong- Argi tie visi žodžiai ‘jauni- Paskutinis draugijos gy
ventai Ti tuo au būsianti iš i demonstravo emalio - vario reso ruošą), Jono Daugėlos mui ir apie jaunimą tokie v.vbėszenklasbuvoparody-
geiiLai. di tuojau ousianu is. npc hnvn atsivpžll_ (Simas Kudirka kalbėjo už jau bereikšmiai. ne‘ laiku. tas 19a6 m- kada buvo 1S-'

pavergtą Lietuvą) ir R. Spa
siuntinėta Vilką sudarau- techniką, nes buvo atsivezu- 
čioms grupėms, kviečiant S1 ir krosnį bei kitus reikia- 
prisiųsti Į seimą po 3 savo mus P'ankius.
atstovus. Ji būsianti iišsiun-| * * *
tinėta kviečiamiems sve- i Balfo vajus pradėtas spa- 
čiams ir spaudai, kad per ją, lio 21 d. vaka ru- koncertu 
lietuvių visuomenė sužino-! Apreiškimo parapijos salėj, 
tų, kas yra daroma ir kas; Meninę programą atliko so-
numatoma daryti Lietuvos 
laisvinimo veikloje.

listai Jūratė Veblaitvtė- 
Litchfieldienė ir Liudas Stu-

ne vietoje sakomi? Man
ko (Jaunimas mūsų litera- ding. šis II-sis Varpas, Jau- 
tūroje). i nimo metų viduryje išleis-

. . . w tas. jaunimui skirtas, nema- 
Nors tai vyresniųjų žurna- ^a dalimi jaunimo užpildy- 

listų. rašytojų, visuomeni- tas, yia gražus minimų Jau. 
ninkų rašiniai, bet jau ir pa- nim0 metu paminklėlis. Pro- 
čios antraštės išduoda, kad ora panašiems leidiniams vi- 
jie buvo taikyti jaunimui. ; sj turėjo, bet tos progos ne

išnaudojo. žodis eteryje už-
■» ■» i "i t n

ar dar galima draugiją at
gaivinti. Įtraukus naujų jė
gų, o jei ne, tai kaip ją tvar-' 
kingai likviduoti. Juk niekas 
i'gai nelaiko numirėlio ne 
palaidoto. Negalima ir TMD! 
palikti ilgiau tokioje pade-' 
tyje, kokioje ji yra dabar.;

J. Vanagas

VLADO POŽĖLOS 

ATSIMINIMAI

i

Neseniai iš spaudos išėjo* 
Vlado Požėlos atsiminimai ' 
pavadinti ”Jaunystės atsimi-j 
nimai“. Apie iuos Naujieno-! 
se adv. Jonas Našliūnas ši-j 
taip rašo:

’’V1. Požėla turėjo didelį 
liūs rašytojo gabumus, io at-! 
siminimai —- vieni iš geriau-! 
šiai parašytų atsiminimų, to-į 
dėl kiekvienam lietuviui re-; 
komenduotina šią knygą į 
perskaityti“. Į

Dirvoj rašytojas Jurgis! 
Gliaudą “Jaunystės atsimi-Į
nimus“ taip vertina: !i

”VIado Požėlos Jaunystes' 
atsiminimai yra stambus Į-;1 
našas i lietuvių memuarinę! 
literatūrą“.

Minties žurnale K. Abr.;,

ST. CATHARINES, ONT.

Rengiasi paminėti 

kariuomenės sukakti

Pranpšėias nasidžiamrė.! kas, jiems akomponavo Al- iš jaunųjų tarpo su savo

Metronoliteno operos so- mo Kongresą) ir Algis Za- 
listė Lilija šukytė, sėkmin- parackas (apie prieš šeše- 
gai dainavusi solo partijas rius buvusi I Kong-
Miuncheno ir kitose Europos res4- kurio rengimo prieša- 
operose. kuriam laikui grižo ky jam teko stovėti; jis duo- 
Į New Yorką ir čia vėl dai- da naudingų sugestijų II-jo 
nuoja. Lapkričio 9 d. ji dai- Kongreso vadams).
nuos Euridice vaidmenį. *

t * i Gi Jaunimo balsų skvriu-
1 je, kuriame nesėkmingai re- 

numatytas ir Vliko tarvbos . Maspetho lie- daktorius bandęs užkalbin-
posėdis naujai Vliko valdy-j tUvl,ų Tpa’apiJ°5’ . kle^onu: ti "bent keletą žymesnių lie- 
bai rinkti, nes dabartinės! pieL..J- Ba^unin išėjus į tuviško jaunimo atstovų“, 
valdybos trijų metų kaden-, PenSJp-’ Jo v,2|ton .pašiurtas kas sau gražiais balsais pra- ter! df

1 kun. Pi anas Buiov as, ilges- prydo du: Jūratė Rpir.orvtp ?ve’ksta. ii tik

kuri pavadinta: ”USSR- 
Germany Agi’ession Against 
Uthuania“ (Documentarv 
History 1939-1944), ”SSSR- 
Vokietfjos agresija prieš 
Lietuvą“ (Dokumentinė is
torija 1939-1944 m.). Jei ir 
neįrišta, bet jau sulaužyta 
knyga galės būti parodyta 
ir Vliko seime. Seimo metu

cija tuo metu baigiasi. 
Toliau pranešėjas trum

pai paminėjo Bražinskų la
bai sunkiai sprendžiamą 
bylą, Vliko narių tarnybines 
keliones buvusio Eltos re
daktoriaus Vytauto Alseikos 
staigų išvykimą pas okupan
tą. Be to, kas buvo valdybos 
padaryta dėl astuonių Vil
niuje nuteistų jaunuolių ir 
dėl Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos formalaus Į- 
traukimo Į Vliko narių su
dėtį.

nį laiką buvęs prel 
kūno padėjėjas.

J. Bal-

V. Požėla rašo ypatingu! 
būdu. Vietomis jis kaip be- i 
leletristas plačiai naudojasi 
dialogu, ir tokie atsiminimų , i 
knygos puslapiai iš tikro; 
virsta lyg i apysaką, kurioj i

, pasakojami tikri įvykiai. 
Lietuvos kariuomenės at- Kitais atvejais sau žinomus;* 

kūrimo sukakti vietiniai ra- dalykus jis pasakoja kitų į i 
sudyla, bet žodis movėnai kasmet iškilmingai žmonių lūpomis. Kaikur sa-.

Paskutiniais kele- vo pasakojimą paremia do-: 
metais jie i talką pasi-! kumentine medžiaga. Bet, 1 

primins. Kan ouvo to- Kviečia Hamiltono ir Toron. kaip jis prie pasakojamo da- 
kie 1972-ii metai, kad buvo to ramovėnus ir šaulius. Jie: lyko beprieitų ir kaip beper- 
iie Lietuvi-ko Jaunimo Me- pakviesti ir šiemet. ! duotu, reikia pasakyti, kad ,

; su mažomis išimtimis jis pa- 
Minėjimas bus lapkričio i sakoja vis reikšmingus ir i- 

18 d. Jame paskaitą skaitys, sidėmėtinus dalykus“, 
dviejų; —

tai.
Alfonsas Nakas

I/-SAKYKITE T! (U! 
GZKIAUSIA 30YANA 

I lieti vyt 
SPECIALCS Kl BLIU

CERTIFIKATAI 
l\ ? EK i K* iw

ENPRESS CORP. 
jums pirmoji pasakė ir 
jūsų "iminės patvirtino, 
l’ž juos jūsų "riminės ga
li pirkti, ką tik nori. mo
kėdami tik mažą dali tik
ros jos kainos, nes specia
lus rublis vertas 4 pa
prastu rublių ar netgi 
daugiau. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galimu pirkti prekių $ 
?!><} S.'HHI ar net daugiau 
vertės.
Rublių certifikatai gali 
būti išmokėti paprastais 
rubliais' labai geru kursu 

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

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

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

iliustruoto katalogo
i žSAKYKITE DABAR 
(ŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

New York. N.Y. 10010
Tel. 982-1530 

LABAI SVARBU!

A U T O MOBILIAI

Tik trumpą laiką 
Greitai pristatoma. 

ZHIGl LI VAZ 2101
Kaina ------------- $3.214
Jei iūs ZHIGLLI VAZ 
užsisakote iki š. m. lap- 
f ričio 30 d., tai nuo šitos 
kainos atimkite $50. 
MOSKVICH 412 IZH
K-,;n'< ------------- S.3.155
MOSKVITCH 408 IE
Kaina ----------   ?.3.033
Z A POROZHETS Z A S968
Kaina -------------- 82.026
Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

Bl TAI

DĖVĖTI DRABl ŽIAI
Prasekite specialaus 
biuletenio!

Mes turime šito biznio 23 
meto patyrimą ir tūks- , 
tančius patenkintų užsa
kytojų. i

savanoris
Vyčio
knygos ”Du mediniai ir trys 

Rašėme, kart prof. Vladas' Rėžiniai kryžiai“ autorius 
mukiai serga ir, Antanas Šukys Meninę 

[;ehabilitation )’,o5,an?? at,lks Hamiltonoj 
Center, La Crosse, Wisc. i Ausr?s Vartl) PAPUOS cho.

dar tebėra, bet j k“ria„m yail”vauJa mu-
masi, kad ne J z,kas A' Pau'lonIS-

PROF. V. JAKUBĖNAS 

SVEIKSTA

kūrėjas, 
krvžiu kavalierius.'

-Jakubėnas 
guli Pa i n

gvdo du: Jūratė Reizgytė
: iš Australijos ir Mykolas 
■ Drunga, busimasis filosofi-!

trukus sugrįš į Chicagą.
ousimasis

jos daktaras, iš Harvardo 
Ramovėnai. birutietės ir, universiteto. Jie redaktoriui 

šauliai lapkričio 18 6 vai. apsakė Į keturis pateiktus
vak. Apreiškimo parapijos klausimus. Ypatingai drąsūs
salėje rengia Lietuvos ka- if Įdomūs M. Drangos atsa-;sPabo 28-29 dienomis Dėt 
riuomenės at’ ūrimo sukak- kymai. —,~~i—

» * *

ties minėjimą. Men’rės pro
gramos atlikti pakviesta so
listė Gira čapkauskienė iš 
Montrealio.

roite. tik 5 balsų daugumai 
! nutaiė Balfo centrą perkelti! 
i Chicagą. Chicagos balfie-j 

Spalio 26 d. Hollyvvoode,' čiai to jau seniai laukė.
Fla.. mirė inž. Julius Šal-

Po programos veiks val
gių ir gėrimų bufetas, gros 
geras orkestras.BALFO CENTRAS

PERKELTAS CHICAGONį
; Minėjimas bus slovakų 

Balfo seimas, susirinkęs- salėje, Willand ir Poge gat- 
" " vių sankryžoje.

Pradžia 6:30 vai. vak.I
• L.V.S. Ramovė čia labai
! populiari. Ji iš ivairių ren-

JĮ redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

„Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo- 
! pedija — visokių gražių. Įdomių ir naudingų skaitinių šal-

Laisvės Žibui
Po pranešimo buvo pa-į kviesta, lapkričio 4 d. Bi- — -------- 4 ,

klausimu ir diskusijų. shop Reilly mokyklos salėje ™te. Velionis ilgesnį lai kų T, ak,s ,zd. F Sereicikas, staigas, karo invalidus.
Posėdžiui pirmininkavo, šoko iš Clevelando atvykusi yra gyvenęs New Yorke. fin. sekr. v. Balaisyte, gen.:

Leonas Virbickas. Lietuvos. Grandinėlė. i ' • • • ■ sekr. A. Dzirvonas. ! Atvykę
Atgimimo Sąjūdžio atsto-1 ’ * * Į Vagys Įsilaužė Į V. Geru-
vas, sekretoriavo V. Ąžuo-: Aleksandra ir Jonas Pa- laičio draudimo Įstaigą. Di- . • , • j v
las, Lietuvos Darbo Fe'dera- kalkos grižo iš atostogų, ku- Heliu kūju sudaužė seifą, ninku išrinktos buvęs vaidy. pnsidesite pne k,Imu darbų 
ei jos atstovas. j rias praleido Kiamesha La- kur rado per $500. Doku- bos pirmininkas kun. V. vykdymo.

(E) į ke, N.Y. į mentų neėmė. j Martmkus. J. Sarapnickas

Į kariuomenės 
šventę, pagerbsite kovotojus 

Direktorių tarybos pirmi- už Lietuvos laisvę ir kartu

„Europos Lietuvis“ rašo:
„Gražūs atsiminimai. Ir 

parašvti jie ypač lengvai, 
tarpais atrodo, lvg būtu išė
ję iš po beletristo plunks
nos“.

Tą knygą už $4 galite 
gauti ir Keleivio administra
cijoje.

JAU SPAUSDINAMAS

„KELEIVIO“ 1 9 7 3 METŲ

Kalendorius

tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siuskite šiuo adresu:

K EL EI VI S 
636 E. Broadway

So. Boston, Mass. 02127

..M
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NAUJA AŠTUNTOJI 

PRADALGĖ

Keleivyje jau galima gau-

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Mirė dr. V. Girdzijauskas

Spalio 24 d. Vilniuje mirė į 
ilgai sirgęs prof. dr. Vytau
tas Girdzijauskas. Velionis 
gimė 1904 m. birželio 2 d. 
Šimkaičių kaime, gimnaziją 
baigė Raseiniuose, o medi
cinos mokslus Kauno uni
versitete. Buvo paliktas uni
versiteto mikrobiologijos 
katedros laborantu, vėliau 
asistentu, buvo pasiųstas 
specializuotis mikrobiologi
jos ir higienos srityje Vie
nos ir Paryžiaus universite
tuose.

Komunistams okupavus 
Lietuvą, jis buvo sveikatos! 
apsaugos komisaras. Vokie-į 
čių okupacijos metu gyveno i 
Sovietų S-goje. Po karo gri-! 
žęs i Lietuvą, profesoriavo 
Vilniaus universitete. 1946 
metais buvo išrinktas Moks
lų akademijos nariu kores
pondentu. Jis yra parašęs 
apie 50 mokslinių darbų, ir 
jam buvo suteiktas nusipel
niusio gydytojo vardas.

Spalio 26 d. velionis pa
laidotas Antakalnio kapi
nėse.

Kamerinis orkestras 

gastroliavo Užkaukazėje

Lietuvos kamerinis or
kestras, kuriam vadovauja 
Saulius Sondeckis, baigė 
gastroles Užkaukazės res
publikose. Jis ten surenkė 8! 
koncertus. Šios rūšies muzi
kos specialistai labai aukš
tai vertino orkestrantų gro
jimo meistriškumą ir inter
pretaciją.

Dabar orkestras - gastro
liuoja kitose Sovietų S-gos 
vietovėse.

Panevėžys pasipuoš 

skulptūromis

Lietuvis negali žuvies 

pramonei vadovauti

Iš Tiesos spalio 24 d. pa
aiškėjo, kad gamybinės žu
vies pramonės valdybos 
viršininko pavaduotojas e- 
sąs Ivanas Matycinas. kuris 
net garbės raštu apdovano
tas už „ilgameti ir neprie
kaištingą darbą ir aktyvią 
visuomeninę veiklą“. 

Rašytojų s-gos nariai

Lietuvos Rašytojų sąjun
goje yra 143 nariai, iš jų ko
munistu partijai priklauso 
56.

Išeivijos Lietuvių Rašyto
jų draugijai priklauso dau
giau nei 80 rašytojų.

oooB9oeoaooec<>Aooooooooeoe

NUSIVYLĘ SOVIETŲ 

TVARKA

Sydnejaus „The Adverti- 
ser“ rugsėjo 27 d. laikdoje 
išspausdino ilgoką straipsni 
apie John Scott. didžiausios 
Australijos metalo darbinin
ku profesinės sąjungos (170 
000 narių) pirmininko, jo 5 
savaičių kelionės po Sovietų 
Sąjungą Įspūdžius. Sovieti- 
joje jis buvęs pirmą kartą.

Tas straipsnis pavadintas 
„Pietų Australijos socialis
tas pergyvena šoka Rusijo
je“.

Anot jo paties, jis vykęs Į 
Rusiją „su žvaigždėmis aky
se“, tačiau jos dabar gero
kai nublėsusios. Nors jo so- 
cialistiški Įsitikinimai nesu
svyravę, jis atvirai prisipa
žįsta, kad toli gražu ne vis
kas tvarkoje vadinamajame 
darbininkų rojuje — komu
nistinėje Sovietijoje.

, . I Pirmiausia keliauninkui 
Miesto vadovai pakvietė buvo paro(jyta Lietuvos sos

tinė Vilnius. Čia jis apžiūrė
jo Įrankių gaminimo fabri
ką. kuris išleidžia 35 mil. 
grąžtų per metus.

skulptorius sukurti dekora
tyvinio pobūdžio kūrinių 
miestui papuošti.

Ištisą vasarą ten dirbo ke
li skulptoriai. R. Antinis 
(tėvas) sukūrė Dūdorių. R. 
Antinis (sūnus) — Raiteli, 
K. Kisielis — Motinystę. G. 
Karalius — Statybininką, E. 
Palšytė — Vėtrungę. N. Pa- 
liukaitienė — Motina su kū-

Australiečius pritrenkė 
tai, kad tie patys žmonės y- 
ra ir administracijoje, ir 
prof. sąjungose, t. y.. Įstai
gose, kurtos turėtų ginti dar
bininkų reikalus. Jie tuojau 
upratę, kad profesinė są-

dikiu, A. Zokaitis — Mūzą. ijunga daugiau rūpinasi, kaip 
Šiomis dienomis i Panevė-i padidinti produkciją, negu 

kaip pagerinti darbininkųži buvo nuvykę Dailininkų 
s-gos skulptūros sekcijos 
biuro nariai J. Kuzminskis, 
K. Bogdanas, P. Gudynas. 
G. Jokubonis, J. Kedainis ir

būklę.

į australų 
darbininkai

klausimą, ar 
nestreikuoja.

kt. apžiūrėti minėtų skulp- i buvo atsakyta, kad jie ne- 
torių darbų. Jie kartu su j gali prieš save pačius strei- 
miesto šeimininkais apžiurę-! kuoti. nes fabrikas pl ikiau 
jo ir tas vietoves, kur tie kū-Į sąs jiems...
riniai bus pastatyti.

Apie 45 kilometrai nuo 
Vilniaus apžiūrėjo širdies 
ligoniams sanatoriją su 250 
lovų. Sanatorija esanti jau
ki, bet kliniška švara nesie-

Propagandos mokyklos

Šiemet okup. Lietuvoje 
komunistai turės 566 politi
nės propagandos mokyklas, i kia Australijos ligoniniu rei- 
Pamoštų aktyvistų, propa- i kalavimu. " ■
gandos dėstytojų, būsią net !
1232. Daugiau kaip 1000 
dėstytojų esą su auKŠiuoju 
mokslu ir 700 turi daugiau 
kaip 10 metų dėstytojų sta
žą.
■b e- . 'Vir - j!....-: . ■ k;:,...:-....-
LIETL’VOS ŽEMĖLAPIAI

„The Camberra Times“ 
spalio 5 d^ aprašė astuonių 
teismą Vilnių ie.

(E)

Paragink savo pažįstamus
Turime Lietuvos žemėla- e

pii; — už 50 centų, už $2.50 ‘ metams 
(sulankstomas) išsirašyti Keleivi. Jo kaina

Liaudies priešas—Stalinas
1879 m. gruodžio 21 d. — 1953 m. kovo 5 d.

(Tęsinys)

Jam padeda 1953 m. vasario 28 d. girtuokliavimas 
iki 6 vai. ryto. Tokiais atvejais Berija Įstengia išsilaikyti 
ilgiau už kitus, ir kai Malenkovas. Bulganinas, Chruščio
vas iškeliavo namo, tai Berija paleido specialų nuodingų 
dujų šūvi Į Staliną iš užpakalio, jam nematant. Dujos buvo 
išbandytos kaliniams ir buvo paruoštos užsienio priešams 
be pėdsakų sunaikinti. Stalinas nugriuvo ant grindų, bet 
tuoj pat nenumirė, nes alkoholis dalinai neutralizavo dujų 
veiklą, o Berija išskubėjo, tikėdamas, kad jo didžiausias 
draugas, tėvas ir mokytojas jau bus sū raportu pas Le
niną...

Sekmadienio vakare apie 11 vai., kaip paprastai, ta 
pati kompanija laukė pakvietimo viešėti pas Staliną, bet 
niekas neskambino. Sargybiniai čekistai taip pat susirū
pino. Jie nusiuntė virėją pažiūrėti Stalino, ir jis rado ji ant 
grindų. Čekistai pašaukė Beriją ir Malenkovą, o šis pra
nešė Bulganinui ir Chruščiovui. „Sobutilninkams“ suva
žiavus, Staliną paguldė mažame kambarėlyje, ir jie vėl 
išvažinėjo, bet niekas nešaukė gydytojo, tikėdami, kad 
gal jis ir numirs...

atgimimą. Ta proga Chruščiovas skubėjo nuteikti Malen
kovą prieš Beriją, bet suprato, kad pavėlavo, ir stipriai 

■ susirūpino savo mizernu kailiu. Jie visi Įtarė, kad Berija 
| palengv ino ir paskubino Stalino mirtį, bet nediįso apie 
tai kalbėti, nors jiems ir labai rūpėjo, kad jis nelikviduotų Į ti rašytojo K. Barėno reda. 
jų visų. j guotą Aštuntąją Pradalgę,

į kurioje yra 23 rašytojų pro- 
Stalino kūno halzamavimas užtruko ilgiau, nes rei- j zos- poezijos ir dramos ku

kėjo surasti, kur yra Stalino ištremtas Lenino kūno balza- ! Kaina $4.c0.
muotojas Zlarskis. Taip pat reikėjo surasti vietos pagul- 
dyti Stalinui greta Lenino, kad nieko neišmananti liaudis 
galėtų juos abu garbinti.

ROMANAI
įdomu pasižiūrėti Į garbės sargybos paveikslą prie 

Stalino karsto: Molotovas, Vorošilovas, Betija. Malenko
vas, Bulganinas. Chruščiovas, Kaganovičius. Mikojanas, 
visi Politbiuro nartai, ir linksmais veidais, kad išliko Sta
lino nepaskersti... Jie daugiau priminė budrius sargus, 
k,ad Stalinas netikėtai neprisikeltų, negu gilaus liūdesio 
prislėgtus vargšus našlaitėlius. Pridėję prie jų dar du — 
M. G. Pervuchiną ir M. Z. Saburovą, — mes gausime tuoj 
po Stalino mirties 1953 m. kovo mėn. Politbiuro sudėti.

Komunistai baidosi sambūvio
Pastarojo meto santykių na, kad galutiniame rezulta-

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

Pranas Naujokaitis, PA
SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ,
232 psl., kaina $4.00.

Jurgis Gliaudą, BRĖKŠ
MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00.

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

tarp Vakarų ir komunistinės te tarptautinės įtampos su-
Pragaro vyresnysis, pre-

Pirmadienio rytą vėl telefonu iškviečiami Malenko- prekybos išplėtimo ir atomi- • logijų koegzistencija galinti' VoUrtaT 'vi'*1
Berija, Chruščiovas. Bulganinas, Vorošilovas ir Ka- nio ginklavimosi apriboji-j išeiti Į naudą tiktai kapita-1 j.a]-ra 1

ganovičius. taip pat ir dar neareštuoti gydytojai, prof. P. ' mo sutartys su Maskva ir lizmui, o pakenkti komuniz-į
E. Lukomskiui vadovaujant. Lukomskis iš susijaudinimo aplamai Rytų - Vakarų blo- mui. Jis nurodo pen nas s»ii- Alpis, lomanas autorius
negali nulaikyti Stalino rankos, nes žino, kas atsitiko ki- kM Polit™6s itamP«s id‘-VZ1i Js'. kur kal>“ahz"?as įRay ™ rP’US’ ‘ ** ” k“’ 

& l nomonom voboMooiiii ! na n pmnnsrninti nirmenvhe na 00
tiems kolegoms daktarams. Berija pradėjo ant jo rėkti:

Kinijos pagerėjimas. JAV mažėjimas ir skirtingų ideo-

mas nevienam vakariečiui i pademonstruoti pirmenybę į na $5.00. 
kelia rūpestį, ar visa tai ne- Į prieš komunizmą, 
veda Į komunizmo infiltra- į ,
cijos padidinimą kapitalis- j !) Kaikur kapitalizmas parašė R. Spal>s, 429 psl., 

turis efektyvią technologinę kietais viršeliais, kaina — 
persvarą prieš komunizmą. ;$6.00.

Rezistencija, romanas,
— Jūs gydytojas, ar ne? Laikykit jo ranką tinkamai!

, , - • , , , , Q. i, i .. . tiniame pasauly, o kelio ga-.Gydytojai nustato, kad Stalinas nevaldo dešines ran- • ,e . komunizmo karinj a, 
kos, kaire koja paralyzuota, padėtis bloga, gal būt dar propagandinį laimėjimą, 
gyvens, bet bus nedarbingas, nors tokiame stovyje ligo- j
niai negyvena ilgai. Staliną išrengia ir paguldo jo miega- ' Pasirodo, kad visų šių pa-, ....... itibnir!™

i-r- i • • j • i pnsitaikvti prie įvairiu pa- suvalkiečių ūkininkų sukin-majame. kitimu akivaizdoje komu-irt, .,7 J 1 1 * 1 U, t ocn. . - . i i i • r-, • sikeitimų. ; mo I93O m., i tomas, 25Ui mstams jau kyla kaip tik vi- * i , , - ~ ’ f 0
Gydytojams išvykus. Berija imi koneveikti ir keikti sjškai prtešinga baimė, kadį Moks1n ir tpcbnnlncri !

Staliną, pamėgdžioti jį, juoktis ir iš jo tyčiotis, bet niekas dėl tokios Įtampos atslūgi- • „a?anp.a nia^*na kanitV’ 
nedrįso jo sudrausti. Vienu momentu Stalinas atgavo są- mo kapitalizmas nesugriau- " ' ‘ 1 "
monę, jo veidas sukrutėjo, akys atsimerkė. Jam davė sriu- tų komunistinę sistemą.

I
2) Kapitalizmas yra daug Andrius Vaiuckas. NE- 

lankstesnis ir gali lengviau MUNO SŪNŪS, romanas iš

bos ir saldžios arbatos. Kaire ranka jis atsisveikino su vi
sais. Tuo momentu Berija puolė ant kelių, bučiavo Stalino 
ranką, prašė atleidimo, bet Stalinas vėl neteko žado.. Tuo
met Berija atsistojo, nusispiovė ir vėl tęsė plūdimą. įsi
vaizduokite, didžiausio diktatoriaus pasaulyje saugumo 
viršininkas keikia tą žmogų, kuris ji iškėlė i padanges, Į 
tokias Kremliaus aukštumas!.. Aišku, kad visi kiti kan
didatai Į Stalino nušleivotus batus išsigando tokio dvivei
džio tarno, angelo sargo ir „draugo“, geriausio iš geriau- : Kaip „U.S. News & World 
siu, kuris perdaug atvirai pasijuokė ir iš akmens, ir iš dik- ' Report“ lapkričio 6 d. nu- 
tatoriaus.. Niekas tuo metu negalėtų patikėti, jeigu tai ne- ,meryje praneša, savo straips' 
būtų paties Įvykio liudininko Chmščiovo gyvai atpasako- Į nš’je minėtas politrukas Į- 
ta. koks komiškas raudonojo diktatoriaus galas!

Andrius Vaiuckas, NE- 
listinėje visuomenėje klasių MUNO SŪNŪS, Ii tomas, 

į skirtumus ir tarpe jų itam- 428 psl, kaina. $4.00.
_ . . . ! pą, o tai sudaro komunistam

Štai. aukšto laipsnio so-į naui*a nroblema Anatolijus Kairys, IŠTI-
vietų politinis komisaras ge- j Ją P* i RIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro-
nerolas A. ševčenko tuo| 4) Kapitalizmas gali su- manas, kaina $5.00. 
klausimu armijos laikrašty• teikti daugiau paramos at-Į
„Krasnaja Z vėzdą“ parašė silikusiems kraštams. Taigi, Birutė Pūkelevičiūtė, — 
straipsni, pavadintą „Už- lengviau jam tuos kraštus RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS, 
maskuotas ginklas“. patraukti savo pusėn. : premijuotas romanas, 237

i psl., kaina $5.00.
5) Tarp komunizmo ir ka-!

pitalizmo Įtampos atoslūgis Kazys PlačenL. PULKIM 
niekuo neprisideda prie ANT KELIU..., romanas iš 
tarptautinio komunizmo sa- kun- Strazdelio gyvenimo, 

sovietų^ komunistus jūdžio vienybės padidėjimo. 1 tomas 200 Ps-> ka:.na S2*°°i spėja
j prieš amerikiečių gana ilgai j Tokiu atveju sovietai ir jų H tomas 160 ps., kaina $2.00 

Šeši amžini Stalino draugai pasiskirsto budėti pne • a^5\a^ užpianuotą „psicho-, sąjungininkai vistiek turės .
Stalino trimis pamainomis: Malenkovas su Berija, V oro- J Kgini kaią , kuris busiąs j kovoti dviejuose frontuose:! mvp
šilojas su Kae-anovičium ir Buleaninas su Chruščiovu lie i ve<^arnas P° -aikos skraiste. | prieš kapitalizma ir dar i° , . nt0 . ,n°ve"sUov as su Kaganovicium 11 Bulganina. -u Ch u.eiovu Jie Sovietu _ amerikiečiu suJ Pri^ grėsmingą kinietiškąii les’ 263 PsI" kaina minkstais
v,s, labai sum eresuot. kas atrūks po S.ahno rn.rties, Į wrtyg h. skh.tingų į kapitaliJJi; viršeliais $3.00, kietais $3.50
ypač puma n tieeia pamaina. G. M. Maleu ovas n L. p. valstybių taiki koegzistenci-: g, eičiau rasia bendra tarpu-| . •-
Berija susitaria, kad Malenkovas bus mimstens pirminm-I ja j,-piliečių saugumo jaus-1 savio kalba " " * Agonija, romanas, antra
kas, o jo pavaduotojas bus Berija ir taip pat Berija gaus mas būtų geri dalykai. Bet ‘ .
sujungtas MVD ir KGB ministerijas. Berijai nieko dau- gen> Ševčenka čia primena, į Kaip rusų generolas, taip: Ps **•kaina v^-00. 
giau ir nereikia, nes jis laiko, kad Malenkovas tėra leng- kad socialistinės sistemos’ ir lenkų saugumo pulkinin-j jUO2a8 

tvariniai Agitpropas, Kom-! kas prileidžia, kad pasrvvė-1 r*. A, Dl. • rr • i 7 • i -i i v i r Lmvimm, i ūmai i<tsmformas n-Romi,,temas is- jusi komunistinio bloko pre- g k žio kuil M. sida. 
nyko kaip tik dėl vadina-: kybą su Vakarais ir tunsti-iPIlviA4°c

— Stalinas mirs. Ar tu žinai, kokioje padėtvje mes Į mos skirtingų ideologijų tai. ‘ nis judėjimas komunistinėse
būsime Stalinui mirus? Ar tu žinai, kuo taps Berija? Jis kau,sugyvenimo. O tai jau. valstybėse sukels neramu- 

stai

vai suvaldomas pastumdėlis. Chruščiovas tuo tarpu aiški
no Bulganinui:

; laida, parašė J. Gliaudą, 406 

$5.00.

Švaistas: ŽIOB-
PLAUKiA, romanas

— btannas mirs. Ar tu žinai, KoKioje paaetvje mes 01X11 mCuiv&iju tai. 
ūsime Stalinui mirus? Ar tu žinai, kuo taps Berija? Jis kau sugyvenimo. O tai jau. valstybėse sukels nėra,
asidarys saugumo ministerių. Mes negalime to leisti. Tai .¥a^:' I R-vtus.^vykstą turi

: , ° bose negali ir neturi būti stengsis susidraugauti sipas
būtų mūsų galo pradžia.

Be to. Chruščiovas bijojo, kad Berijai nepaaiškėtų 
jo rolė gydytojų byloje.

Chruščiovas, vos grįžęs namo. buvo vėl iškviestas te
lefonu, nes Stalinas aiškiai baigė savo provokatorišką 
karjerą. Jis nustojo kvėpuoti. Buvo bandoma ji atgaivinti 
dirbtiniu kvėpavimu, bet šito išsigando visi Įpėdiniai, ir 
jų vardu išdrįso prabilti Chruščiovas:

s
augauti su tų

taikos. i kraštų žmonėmis ir juos ati-
' tinkamai nuteikti, o komu- 

Šio politinio komisaro nistinių kraštų turistai, nu- 
nuomone, stiprėjant Sovietui vykę f Vakarus, pastebėsią
Sąjungos ir JAV taikingai, kaikurių kapitalistinės siste- 
koegzistencijai, propagan-j mos patrauklumų, ypač gė
dos karas darysis vis inten- resnės kokybės gaminius, 
syvesnis.* JAV šiame karėj Tokią Įžiūri komunistai 
naudosianti Įvairias tarptau. psichologinio ir ideologinio 
tinęs ir tautines organizaci-1 karo grėsmę sąvo sistemai, 
jas, turizmą, spaudą, radiją, prasidėjus atolydžiui. Ir da-

raviciaus gyvenimo, 
Kaina $2.50.

psl.

— Klausykite! Nustokite, 
kad jis mirė?!

aš prašau! Ar nematote.

Berija neiškentė nepastebėjęs:

— Tironas mirė!..

— Tironas mirė!..

šnipinėjimą, subversiją ir 
ekonomini sabotaža. Gi ši-

lis jų būkštavimų tikrai ga
li pasitvirtinti, nes laisvės

Aloyzas baronas; ViENI- 
5i MEDŽIAI, 117 psi. kai- 
aa $ 1,50.

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS.
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psi., kai
na $2.50

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

toje prieš sovietus nukreip-1 šviesa visada žmoniją žavė
toje akcijoje JAV turėsian- jo labiau, negu vergijos bi- 
čios dar sąjungininką —ko-j zūnas.
munistine

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

i $4.50.

Panašius būkštavimus. tik 
dar konkrečiau formuluotus, 

ir Lenkijos saugumodėstoBerijus veidas aiškiai švietė iš džiaugsmo. Jo nusi-1 «ugu,..v
kalt,mas pasisekė, jis laimėjo pnes Stahn? n Zinoj,,, kas |enku karj-kių ,eidžiamame 

ous toliau. Berija pasiskubino išvažiuoti. Tegul numirėliu

rūpinasi mažiau vertingi draugai, jis turi atšvęsti savo
organe „VVojsko Ludoue“ 

Pulk,iiink t* Sok<l aiški

Aloyzas Baronas, PAVA-
PATARIAMA ĮSIGYTI j SARIO LIETUS, 265 psl., 

’ kaina minkštais viršeliais 
K. Barėno ’ $2.59, kietais $3.75.

Atsitiktiniai susitikimai, yžjas ,ekia )yguma, roma

216 psl.. kaina minkštais vir- nas. parašė Aloyzas Baro- 
šeliais $2.50. nas, kaina $4.00.
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tėvu

nė sutartis karui baigti, kuri1 
laukia prezidento Nixono 
parašo.

, — Nu, o ką sako. Maiki.
i ta konferencija Paryžiuje, j

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamieji,

Kur eina mūsu mylimas

LABAI JDOMŪS 
ATSIMINIMAI

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

mūs 1940-1945 m. atsimini- dr- P. Kalvaitytės-Karvelio- 
mai, 176 psl. kaina $2.00. nes, 360 psl., kaina ..$3.50,

j NEPRIKLAUSOMĄ LIE- , J?ANGUS DEPESYSE,—
TUVĄ ATSTATANT, Ra- i 1J18-1J19 m. išgyvenimai, 

KRUPAVI- polo Skipičio, 440 puslapių,l l)ai ase JUO2a* Švaistas, 325 
NIMAI, 364 kaina ............................... $6 j psl £ai"a nnnkstais virše

liais $?.5O. kietais $3.75.
NEPRIKLAUSOMA LIE- ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ,

Žvko, 476 psl., kai
na $7.oo. f“ ... ........................................ 55

RAŠTAI — STRAIPSNIAI ATSIMINIMAI APIE 
ATSIMINIMAI, parašė Juo UUOZĄ LIŪDŽIU, Petrone- 

zas Liūdžius, 246 pusta
piai. kaina.............$3.00
KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

(apie Salomėją Neri), Pet

MYKOLO
ČIAUS ATSIMINIMAI

! psl., kaina $10.00
GANA TO JUNGO, Kip

! ka iki šiol vedė taikos dery. 
i bas?

j — Kaip praneša telegra-i nių laikraštis, visuomet gv- psk kaina $5 00 j
I jnosiš Paryžiaus, tenai, tėve. nė darbo žmones kovoje su JAUNYSTĖS ATSIMINI- 
i susidarė tvirta • nuomonė, stambiuoju kapitalu, o da

bar ragina balsuoti už to ka
pitalo atstovą i prezidentus.

Keleivis? Aš jį skaitau be 
pertraukos nuo 1914 metų.
Keleivis — buvo darbo žmo- r0 Bielinio atsiminimai. 492 K-

f- ™i b.no ! ramų U tomas, 47b psl., kai-

kad jeigu Pietų Vietnamo 
diktatorius Thieu labai ske
ryčiotis prieš taiką, tai Ame-1 Ką jis mums davė per praei- 
rika turėtų tuojau nutraukti (tus ketverius metus? Nieko, 
jam teikiamą ekonominę iri Ką davė mums respubliko- 
karinę pagalbą, pasirašyti Į nai? Nieko. Visus darbo 
įsu Šiaurės Vietnamu taikos žmonėms naudingus suma- 
isutarti ir nustatyti datą A- nymus Įvykdė demokratai, 
merikos kariuomenei iš- Respublikonams terūpi tur- 
traukti ir visiems karo gink-į tingųjų reikalai, 
lams ir amunicijai išvežti.;
Tuo pačiu laiku Šiaurės į Žinoma, prezidentas Nix. 
Vietnamas turėtų paleisti Į onas gali kviesti redaktorius 
visus karo belaisvius, o A-Į ir kelti jiems balius, nes pi- 
merika turėtų nuimti jūros
.uostų blokadą ir pašalinti 
minas iš upių. Pusė Šiaurės 
Vietnamo armijos turėtų pa
silikti Pietų Vietname viet- 
kongui karą tęsti, jeigu 
Thieu nenorėtu taikytis.

nigu jam rinkimų reikalams 
netrūksta — juos sudeda 
turtuoliai, bet Keleiviui ne
pridera remti darbo žmonių 
priešą — stambųjį kapitalą.

MAI. Vlado Požėlos, 335 
psl.. kieti viršeliai, kaina — 
$4.00.

MES VALDYSIM PA-
ŠAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
mas 24S psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

WE WILL CONQUER 
THE WORLD by Liudas
Dovydėnas, 217 psl., kaina 
$5.00.

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai. 416 
nsb. kaina................... $2.0f

TAU, LIETUVA, Stepo 
no Kairio, 4S0 psl., kai 
na ....................... $2.O<

DIENOJANT, Kioro Bie
.inio, 464 psi.. kaina....$2.0(

lės Liūdžiuvienės, ?<8 psl.,
Kaina ..............................$1.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus

-onėlės Orintaites, 234 psl. i atsiminimu (1918-1940) V 
Kaina $3.00. i tomas, 295 psl., kietais vir-

GYVENIMO VINGIAIS, šeliais kaina $3.75.

— Koman, koman, Maiki. i sitrauks, tai aš kariausiu su 
pasakyk, kaip dabar yra su komunistais vienas.“
Vietnamu: vaina, ar paka- i

■ — Nu, tai reiškia, kad ka-jus?
ras dar nesustos, ka?

— Ale vistiek 
kaip yra?

— Pirmiausia pasakysiu, •
tėve. kad kalbėk lietuviškai: | — Aš manau, tėve, kad
ne vaina ar pakajus, bet tai- gali sustoti. Nors ponas Nix- 
ka ar karas. onas nieko nesako, bet visi

žino, kad jis nori tą karą 
pasakyk,: baigti prieš rinkimus, nes 

Į nutraukė jau ir šiaurės Viet- 
j namo bombardavimą ir lie-

— Dabar, tėve, kai mudu pė atitraukti karo laivyną 
čia kalbamės, padėtis dar nuo Vietnamo pakraščių. Ii 
neaiški, tačiau atrodo, kad Baltųjų Rūmų valdininkai, 
taikai yra daugiau šansų. į privačiai kalbėdami, reiš-

i kia vilti, kad užsispyrėlis
— O ką tai reiškia? Į pietų Vietnamo prezidentas 

Thieu nusileis ir sutiks kara— Tai reiškia, kad dau
giau galimybės yra taikai. 
Prezidento Nixono patarė
jas Kissingeris padarė su 
Šiaurės Vietnamu sutarti 
karą baigti, ir ta sutartis tu-

baigti.

— Taip ir man atrodo. 
Maiki. Jeigu jis nėra visiš
kai kreizi, tai turėtų juk su
prasti, kad be Amerikos jic

rėjo būti pasirašyta abiejų negali to karo laimėti, ba ii 
pusių spalio 31 dieną. Taip Amerikai padedant neealė- 
norėjo Šiaurės Vietnamas, j0 ligšiol laimėti. Jeigu jis 
kuris padarė daug nuolaidų turėtų daugiau razumo, jis 
tai sutarčiai padayti. Tačiau nebūtų to karo nei pradėjęs 
Pietų Vietnamo preziden
tas Thieu parakė: ”Karas — Ne jis pradėjo, tėve 
sustos tik tada, kai aš pasi- Jį pradėjo pirmutinis dikta- 
rašysiu.“ . torius Ngo Dinh Diem. pre

zidentui Eisenhovveriui pa. 
dedaint. Bet Diem buvo ka 

i talikas ir pradėjo persekiot 
budistus, todėl budistai kari- 
ninkai ji sušaudė — jį ir j( 
brolį, policijos viršininką
Po to buvo sudarytos da’» . *

. kelios valdžios, bet neilga
— O kodėl jis nepasira- pabūdav0 Dabartinį dikta

torių. „prezidentu“ pava-
, dintą, pastatė amerikiečiai

•• it! todėl jis jaučiasi dideliu au— Šito iis nepasako. Ir»; : , . . ,
i, j • tontetu. kurio niekas nega

us nepasako, ką mano dary- - n . • 6
;• ; v i • T, m 1 i nuversti. Bet vienas senatį — tyli kaip klemsas. To-' .
dėl aš ir sakau, kad kol kas! tonu,s. ^h’ngtoM gera 
padėtis dar neaiški. Diplo-! P^ke, kad .-vmmka turėti
matai, kurie iki šiol vedei •" 18 1,0 lr

! daryti Vietname taiką. Gir-

Paryžiuje taikos derybas.: dėti ir daugiau balsų, kad 
spėja, kad tarp Washingto- Thieu turėtų būti pašalintas 
no ir Hanojaus turės būti o jo vieton pastatytas Ngu- 
dar daugiau pasitarimų. ' yen Van Huyen/ dabartinis 

i Vietnamo senato pirminin-
— O kas yra Hanojus? • kas. Komunistai seniai jau'

; reikalauja, kad Thieu rezig- 
Tai yra Siaurės v įet- nuota arba būtų pašalintas, j 

namo sostinė, tėve. Ji veda j0 nusikračius, jie siūlvda-f 
karą su Pietų Vietnamu, ši-, vo pudarvti trijų si 
to Vietnamo prezidentu yra miteta> karis -Jauktų 

tini

— Tai ką, ar jis dar neno
ri pasirašyti?

— Nenori, tėve. Kol kas 
ir prezidentas Nixonas dar 
nepasirašė.

šė? Ar jis nori. 
tęstųsi toliau?

kad karas

Nguyen Van 
nenori karo 
įau anksčiau 
”Jeigu

, PENKTIEJI METAI. Kip
Aš nenoriu skirtis su Ke-j ro Bielinio, 592 puslapiai 

, leiviu. bet nemalonu jame; kaina $2 00'
Žinai, .Maiki, laukėm, skaityti prieš darbo žmones. PASKUTINIS POSĖDIS i

Juozo Audėno atsiminimai 1
?27 psl.. kaina........ .  $4.00 i
KONTRŽVALGYBA LIE I 

, TUVOJE, Jono Budrio at-> 
i siminimai. 224 psl., kaina

to karo pabaigos dešimt me- Į nukreiptus skelbimus, 
tų. nu. tai palauksime ir Į 
daugiau; visgi turėsime su-; "• Tamkus
šliaukti taikos. Tada gale- Worcester, Mass. 
sim išsigerti ir sušukti: te-i 
prasmenga visi karai! Te- Redakcijos pastaba, 
gyvuoja taika ir tegyvuoja 
mūsu Lietuva!

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

Be reikalo A .B. Tamkus 
I kaltina Keleivį, kad jis re- 
’ mia darbo žmonių priešus. 
. Keleivis neagitavo ir neagi- 
! tuoja nei už demokratus, nei 
už respublikonus, o tik in-

$2.50.
SIAUBINGOS DIENOS , 

1944 1S50 metų atsimini-, 
mai. parašė Juozas Kapa ; 
činskas 273 pusi. kaina $3

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi-

—"jin3'' Roslindale’ foibu'Šja'škaiirtoji ,'Y »?•
• darbus. Skaitytojai turi savo O188-272 psl., kaina kietais 
galvas ir sugeba apsispręsti
patys, už ką balsuoti.C. Stankevičius, Cuddy, 

Pa., ir J. A. Bartash, Wind- 
sor, Conn.. — po $9.50.

V. Grinkevičius, Nor- 
wood, Mass.. ir J. Matijošai- 
tis, Long Meach. Cal., — 
po $6.50.

Po $3: N. Dagilis, Toron-: 
to, Ont .,V. Bendorius, To-S 
ronto. Ont., P. Pečkaitis.

Jeigu laikraštyje yra vie
no ar kito kandidato apmo-' 
karnas skelbimas, tai dar 
nereiškia, kad laikraštis tą 
ar kita kandidatą remia. Į

viršeliais ..................  $3.75.'
To paties autoriaus tomas 

VI kietais viršeliais $3.75,! 
minkštais $2.50.

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSU SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312. 
psl., kaina minkštais virše-j 
liais $2.50. kietais—$3.75.!

ATSIMINIMAI IR MIN-i

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.

Keleivyje gali būti apmo
kamų skelbimų, kuriose siū- TYS. Kazio Griniaus, I to-i

\\ orcester, Mass.. E. Valiu-■ loma pirkti namai, seni au- mas, 300 psl.. kaina ...... $2 ,
lis. A .Jankauskas ir A. tomobiliai. alyva ar pagerin. ATSIMINIMAI IR MIN-j 
Barzdaitis, visi iš Chicago.; ta kralikų veislė, bet skai- TYS, dr. Kazio Griniaus.; 
Ilk, I. Manomaitienė,- West; tvtojai, tikime, nemano, kadi II tomas. 336 psl. kaina $5 ! 
Roxburv, Mass., A. ŠilinsJ pats Keleivis už tuos daly-į LIETUVOS VYČIO PĖD- 
dene, So. Boston. Mass., S; kus guldo galvą. SAKAIS, Juozo Strolios įdo-j
Aleksiejus. Vailey Stream,
N.Y., A. Balchūnas. Bloom-j 
field. Mass., P. žilaitis,
Grand Rapids, Mich., J.
Sinkevičius, Calgary, Alb..
J. Paulauskas, St. Jean. Qu..'
M. Teresevičius. Rosemont, j 
Que., M. Korsack, Nashua.:
N. H., A. Maneikis, Mandon.į 
Mich., J. Vizbaras, Manor. į 
Alberta. K. Jakubauskienėj 
Lachine, Que.. C. Baublys.'

Lietuviu grupės kelione į Australiją
Į 40 JĮ TARPTAUTINĮ EUCHARISTINĮ KONGRESĄ

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

Roselle. N.J., P. Alinauskas. i 
Rockford, III., F. Sillus. Chi. 
•ago, Ilk

Po $2.50: AI. Šulmistras, 
La Šalie, Que.. J. Stankus. 
London. Ont.

Po $2: M. Gineitienė, Dor- 
zhester. Mass, I. Rederis 
Gulfpore. Florida.

Visiems aukotojams nuo 
širdžiai dėkoja

Keleivio administracija

EKSKURSIJA 
kovo mėn. 1 d.

> t

NEPAPRASTAS KNYGOS 

PASISEKIMAS

Skurdus mūsų knygos gy
venimas. Maži jos tiražai, o

IŠVYKSTA 197 
(21 diena).

KAINOS ASMENTl I: nuo Chic: gos — $1.102.50, nuo New Yor
ko— $1.160.00. nuo Montrealio —$1.1S4.OO. nuo Los Angeles — 
$913.00. Papildomas mokestis $91.00 asmeniui, norinčiam turėti 
atskirą kambarį.

Kelionės kaina sutarta su lėktuvą bendrove ir valdžios aprobuota.

Į kainą asmeniui Įeina: lėktuvo bilietas, l-mos klasės viešbučiai 
(po du kambary je) ir pusryčiai Aucklande, Sydnejuje ir Honolu 
Iu; transportai, ekskursijos po miestus, priedai už patarnavimus. 
Melbourne ekskursantai bus apgyvendinti pas vietos lietuvius. 
Ekskursijos dalyviai galės Australijoje svečiuotis pas savo gimi
nes 13 dienu. Kalifornijoje iki 7 dienu svečiuotis prieš išvykstant 
i kelionę arba iš Australijos sugrįžus.

m. vasario mėn. 12 d., GRĮŽTA

EKSKURSIJAI VADOVAUJA ir ją prižiūri 
ir tie ilgai guli sandėliuose. Kataliku Bendrijos vykd. pirmininkas Kazys 
Todėl reikia stebėtis, kai;
knyga išleidžiama trečia1 EKSKCRSIJĄ l\ARKO: 
laida.

Tokį pasisekimą turi ”Li-! 
thuania 700 Years“, kurios

roviu ko- Į tre«’4 Iai!>4 apsiSro? '
įtu visuo-! Manyland Books leidykla. |

*■_ • TT-nvTnro H1’ A

Pasaulio Lietuviu !
Kleiva.

W a I t e r Rask - Rasčiauskas 

AMERICAN TRAVEL SERVICE Bl REAL 

9727 South Western Avenue

Chicago. Illinois 60613. Tel.: (312)—23S-9787

Thieu, kuris tini tautos suvažiavimą iri Krųgą Visais kelionės reikalais prašome nedelsiant kreiptis ir registruo-
nutraukti. Jis sudarytų pastovią vyriausy-' rutlJ’ Prot ’įr* a tis aukščiau nurodytu adresu—NE VĖLIAI š. M. GRUODŽIO
vra nasdkes: * bę Kaip rodos, tokiu princi- P™*; d?' J; Jaksta^

Amerika iš karo pa į P'< .vra sudaryta ir daharti- IPcklP ir st L/fzorai «• i 20 DIENOS
I

sflinnmamiaKsunniniHiMSUM

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga įsigyti visas 4
i 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, 369 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tęva vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk. 
las ir kt.

Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.

KELEIVIO
prenumerata-gera 

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
JUOZAS PAUKŠTELIS

ĄŽUOLAS
(Iš atsiminimų )

(Tęsinys)

Vienądien sėdžiu pušyne, nagi matau — beateinąs 
tuo seniai man pažįstamu, ramiu žingsniu. Atsistojau, nu
silenkiau.

— Gal atsisėsime truputį? — pasisveikinęs tarė; toks 
pat paprastas, savas.

— Girdėjau, Kėdainiuose gimnazijoje darbuojiesi. 
Kaip sekasi?

— Nežinau, — sakau. — rodosi, šiaip taip sekasi.

— Kėdainiuose mokytojui turėtų būti nelengva — 
publika pusėtinai niūri. Ar reformatų ten dar yra užsili
kusių?

— Tik vienas, — sakau, ir tas labai senas.

— Radvilos buvo gerokai jų pripereję. O jie patys 
savo pastatytos bažnyčios skiepuose dar tebeguli — nie
kas jų iš ten neištempė?

— Tebeguli, — sakau, — ir Jonušas, ir Kristupas.

Aš žiūriu, kad jis gerokai jau pasenęs per tą dešimtį 
metų. Veidas kažkoks pavargęs, pabaltėjęs, barzda visai 
balta. Tik akys tokios pat gyvos — kibirkščių dar nepri- 
trūkę.

— Kaip tamsta gyveni? — klausiu.

— Nagi matai — vis dar kojas velku. Pasiėmiau čia 
tas pareigas — nieko nedirbti, vien su rašteliais čiupinėtis 
nesinori, o čia darbo man jau daugoka... Kovoju! — stai
ga žybtelėjo akimis. — Kovoju su valdžia, su žmonių apsi
leidimu. tamsa. Argi taip Palanga turėtų atrodyti? Juk 
tai perlas — niekur geresnės vietos kurortui nemačiau. 
Bet, norint gerai sutvarkyti, reikia ir kišenės geros. O jo? 
nėr, valdžia mažai teduoda. Tarpsta čia ir visokie išnau
dotojai, penkupčiai. Kiek už lovą ir maistą parai užmoki?

— Dešimt litu, — sakau.
I

— Na, mat. valstiečiui reikėtų net dviejų centnerių Į 
ių. Negeri dalykai pas mus darosi... Nuožulnia plokš-rugiuO O v x *

ūma slenkame žemyn. Jūs jauni gal to nematote, o mes 
senesnieji, matome. Negerai, jei ir toliau taip klosis...

Patylėjo, pakrapštė lazda pageltusią žolę. — lazdele 
plonytė, ne pagal jį.

— Lietaus reikia! Visur reikia, o Palangoj labiausiai

Paskui pakilo, atsisveikindamas palinkėjo 
gai darbuotis“ ir nuėjo.

’sėkmin

Nuo to kario daugiau nebeteko jo sutikti. Tik syk 
per radiją teko girdėti jį kalbant. Kaune, karininkų ramo
vėje, kaip ir kiekvienais metais, minėjo 16-ąją vasario 
Minėjime (jis buvo transliuojamas per radiją) dalyvavę 
visi to meto vyriausybės nariai su prezidehtu Smetona 
priešaky. I

Kalbėjo vienas kariškis, paskui antras, trečias — ko
kie nebeatsimenu, ir staiga pranešė:

— Dabar kalbės žymusis mūsų tautos veteranas, auš
rininkas daktaras Jonas Šliūpas.

Labiau prigludau prie radijo — girdžiu pažįstamus 
ramius žingsnius, tą patį skvarbų. įtaigų balsą — kalba 
kaip amžiais mūsų tauta vergavo, skendo tamsoje ir skur 
de, kokios sunkios buvo kovos už laisvę, kiek aukų parei 
kalavo ir kaip labai džiaugtasi, kiek vilčių dėta tą laisv 
atgavus.

— Bet ar tos viltys pasiteisino?! — staiga sušuko. — 
Teisybė, svetimas bizūnas nebesišvaisto, sutvertas vai 
džios aparatas. įsteigtas universitetas, daugiau mokyklų 
ligoninių ir t.t. Tik tai padaryta pradžioj, kada tebedegti 
atgautos laisvės entuziazmu, ant karštų pėdų, kaip yra 
sakoma. O dabai- — valdant mažumai, vadinamiems tau 
tininkams, lyg dauguma būtų ne tos pačios tautos vaikai 
Jūs, ponas prezidente, vadinatės net tautos vadu! O k? 
jūs vadovaudamas davėte savo tautai, ką gero jai pada. 
rėte? Anksčiau bent žemės žmonėms davė nuo dvaru at-

karpę. O jūs žemę ir miškus vėl grąžinate dvarininkams, 
tam luomui, kuris amžiais žmones engė ir Lietuvoje sklei- j 
dė lenkybės tvaika... Žemės ūkį privedėk prie to, jog nėr

PRIKELTI Iš MIRTIES

Visi žinome, kad, širdžiai

SKAMBĖKITE DAINOS Įjį gayome

Tai neseniai išleista plokš
telė, kurioje yra 16 Juozės.. - , . I - • 1, r v - • . 1 1- 1- nustojus plakti, žmogus telė, kurioje yra ro juozes Šventaragis, istorinis ro

tos dienos, kad nebūtų išvaržomi keli. kartais net kelioli- ' . _,dytojaj 0 Krištolaitytės - Daugėlienės manas, 1 tomas, paraše \y-
ka žemininkų, buvę jų savininkai išvaromi su terba... . Lisiįaį konsta. i įdainuotu St. Šimkaus. K. V. tautas Alantas. 4to p.<kai-

. • - •‘ ~ T , na minkštais viršeliais $o.00,tuoja žmogaus mirtį. Bet is Banaičio, J. Gaubo, J, Tai- ppIšgirdęs tuos Šliūpo žodžius, aš tik susigūžiau, nebe
girdėjau, ką jis daugiau kalbėjo, besiklausiau tylos, kuri 
minėjimo salėj įsiviešpatavo, ir laukiau audros. Rodėsi 
kad kalbantį tučtuojau nutildys, lieps išeiti arba tiesiog 
išves... Bet to neatsitiko — per stambi asmenybė, kad 
drįstų kas taip padaryti. Tik išgirdau Smetonos balsą:

— Čia mane kaltina, kad aš nieko tautai nedaviau 
kad dvarininkams žemes grąžinau, ūkininkus iš varžyty
nių su terba paleidžiu. — Sumišęs, lyg nusigandęs. —Kuo 
aš čia kaltas, kad tokios aplinkybės susidėjo. Jei kai ku
riems dvariukams dalis žemės grąžinta, tai todėl, kad.. 
būtų labai neteisinga atimti iš piliečio jo turtą ir neatly
ginti... i • jį

Nemaniau, kad jis tuoj, visai sumišęs, iš vėžių išstum 
tas, ims taip nevykusiai aiškintis.

Aš vaizdavaus, kaip Šliūpas grįžo iš to minėjimo. Pa 
sakęs tiesą, jis visada būdavo patenkintas. D ją sakyti 
tiesiog į akis žerti, drįso visiems — net ir patiems galin 
giausiems. Prie nieko nesitaikstė, nebijojo, nors kartai: 
dėl to ir nukentėti tekdavo.

Toks jis buvo ir pasiliko net gilioje senatvėje. 

(Pabaiga)

Henrikas Radauskas

LIETUS

I Lietus plonom stiklinėm kojom 
Po visą sodą bėginėja.
Lazdyno žalsvo šakos moja, 
Džiaugsmingai krūpčioja alėja.

Miško aikštelėj senas beržas 
Iškėlė žalią kiaurą skėti,
Ir iš vandens purienos veržias 
Pasaulį auksu sužavėti.

r1

Geltonu vingiu žaibas liejas, 
Nurieda dundesys platus,
Po visą žemę bėginėja 
Stiklinėm kojom tas lietus.

tiesų žmogus dar tuo mo
mentu visiškai nemiršta, ir 
mechaninėm priemonėm šir
dį vėl pažadinus plakti, jis 
gali atgyti. Medicinos isto
rijoje tokių is mirties „pri
kėlimų“ šiandien žinoma 
daugybė. Širdis ypač dažnai 
nustoja plakti sunkios ope
racijos metu, ir gydytojai 
atitinkamais masažais ją at
gaivina ir ligoniui gyvybę 
p-ąžina.

Bet, žinoma, tai galima 
padaryti tik labai skubia pa
galba, nes, kiaujui nustojus 
drkuliuoti ir teikti organiz- 
nui deguoni, kūno ląstelės 
uoj pradeda gesti, o ypač 
autrios yra smegenų ląste- 

’ės.

Po ilgiausio tarpo širdžiai 
nustojus vėl atgaivintas bu- 
o 1962 m. Norvegijoje vai

kas Roger Amtzen. Jis pa
skendo upėje, buvo ištrauk
tas iš vandens po 22 minu
čių, ir širdis vėl atkutenta 
net no 3 valandų pastangų.

Vėliausiai po motinos mir
gės irime kūdikis Magnolia. 
Mississippi. Motinai mirus, 
kūdikis ligoninėje Cesario 
mūviu buvo pagimdytas po 
Q0 minučių. Jis svėrė 6 sva
rus ir užaugo sveikas.

■ >*
ANSON1A, CONN.

SLA 4-tos ap. suvažiavimas

Spalio 29 d. čia buvo SLA 
4-sios apskrities atstovu su
važiavimas. Jame dalyvavo 
4 kuopų atstovai.

Be kitko, nutarta Vasario 
16 gimnazijai pasiųsti $100.

Kitais metais suvažiavi
mas bus Hartforde.

Po susirinkimo visi daly
viai buvo pavaišinti kava ir 
pyragaičiais.

l Luckienė

lat - Kelpšos, J. Indros, Mo
zarto, Schuberto. Rachma-! Dabarties kankiniai (Lie- 
ninovo. Ecke’lo ir Donizetti tuvo^ vyskupų, kunigų ir ti- 
kūnnių. Į kinčiųjų kryžiaus kelias pir-

• mo'joje ir antrojoje sovietų 
J. Daugėlienė, dabar gy- okupacijoje), paiašė Matas 

venanti Clevelande, daina- Raišupis. 434 psl.. kaina — 
vimą studijavo Kaune. Aust- sio.00.
rijoje, Vokietijoje ir Ame
rikoje. Lietuvoje jos dainai Lietuva graži tėvynė, Va- 
vimo kelias prasidėjo Kau- lės Vaivorytės eilėmis apra- 
no ir Vilniaus operose, ta. syta Jono Tryčio iliustraci-
čiau daugiausia ji pasireiškė °^na vaikamb»
koncertuose, kur buvo mė- 4o Ps *’ ^aina $4.00. 
giama kaip naujai sušvitusi + - - , • - »
■r daug žadanti dainininke. •• M ,T. i x j • tz operacija Nepriklausomoje Jx nuolatos dainavo Kauno Lietuvoje ,920.1940 (rašo 
,r Vilniaus radijo programo. (, y, Bub, , Fiedžins. 
se. filharmonijos koneertuo- R j G)em< j strazdas,
op 7 7 1'■n .. , . . T7 ,. ... P. Rudinskas, L. Dargis, K.
.. Pasitraukusi , Vokietiją. j Vilkaitis. L. Gi
li daugybę kaitų dalyvavo rjū A Reventas) 257 
komp. Jeronimo Kačinsko , kajna minkUa£ vi,^e. 
vadovaujamos pastovios Įiais S9 50 kietais S1O 00. 
gi-upes koncertuose.

; Amerikos Lietuvių Taryba
Atvykusi į JAV-bes, Juo-! (30 metu Lietuvos laisvės 

7ė Daugėlienė yra dainavusi! kovoje), parašė Leonardas 
daugelyje koncertų, prade-j šimutis, 498 psl., kaina $10? 
dant Bostonu ir baigiant Los į
Angeles ir Kanada. Ji taip! Mykolo Krupavičiaus atši
pai dalyvavo televvizijos minimai’364 PsL’ kaina “
programose, dainavo su sim
foniniu orkestru. Gildos ari
jų Rigoletto operoje, kurią 
statė Chicagos Lietuvių O- 
pera.

Plokštelės kaina $5.00. Ji 
gaunama pas plokštelių pla
tintojus.

$10.00.

Milžinų rungtynės, Myka* 
Io Vaitkaus atsiminimų VIII 
tomas. 203 psl., kaina — 
minkštais viršeliais $3.00, 
kietais $3.50.

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

O - Jaunystės atsiminimai, pa-roczijos Knygos!ašė viadas Oožėa 335 psi

MINTIS

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

IŠĖJO LABAI ĮVAIRUS IR ĮDOMUS NR. 2

Štai jo kaikurių straipsnių antraštės:

Lietuva pasaulinės politikos pinklėse (J. Valaitis;, 
Vr išsilaikys Sovietų Sąjunga ligi 1984 metų? (A. Amai 
ik), Socialistų Internacionalas ir Rytų Europa (J. Vii 
inskas), Demokratinio socializmo tikslai. Santykiai si 
enkais (J. V.), Siekiant pagalbos Vakaruose (Č. Liuti 
;as), Amerikos Lietuvių Bendruomenė (J. Valaitis). Ra 
tetų amžiaus menas (A. Vilčinskas), Dail. Adomą Galdi 
tą prisiminus (Dail. B. Gedvilienė), Lietuva, Latvija i 
Istija D. Britanijos užsienio reikalų ministerijos doku 
nentuose (D. B-čius), Juozo Gutausko netekus (J. Vii 
•inskas). Mažieji žmonės (Ed. Cinzo novelė) ir kt.

Liudas Dovydėnas recenzuoja Dvidešimt vieną Vero 
įiką, K. Abr. Atsitiktinio kareivio užrašus ir V. Poželo: 
itsiminimus, paminėtos S. Michelsono. J. Glemžos sukak 
ys ik kt.

Jau vien antraštės rodo, kiek įvairiausių ir kiekvie 
įam įdomių klausimų paliečiama šiame numery.

To numerio kaina $2.00. Jį galite gauti Keleivio ad- 
ninistracijoje.

MINTIES redakcijos adresas: I Ladbroke Gardens į 
London W II 2PU, England.

Administracijos adresas: Mr. Mykolas Pranevičius’ 
3719 W. 68th Place, Chicago, III. 60629.

IMKITE
IR

SKAITYKITE
LIETUVOS ISTORIJA

•/1-ji laida, parašė dr. Van 
la Daugirdaitė-Sruogienė 
14 psl., daug paveikslų, ke 

1 žemėlapiai, tvirtai įrišta 
<aina ........................... $6

ANTANO ŠKĖMOS RAŠ
TU I tomas (Nuodėguliai ii 
tibirkštys, Šventoji Inga 
čelesta, Balta drobulė). įriš- 
a, 500 psl. Kaina $6.00.

PEILIO AŠMENYS, Jut 
ris Jankus, 3 veiksmų dra 
na. 261 psl.. kaina $4.00.

Smilgos, A. Giedriaus 11 
psakymų. 204 psl., kainr 
ninkštais viršeliais $2.50
kietais — $3.75.

Ošiančios pušvs, Tlalino 
□id’riulytės - Mošinskienėf 
17 trumpų vaizdelių - apy- 
iraižu, 176 psl., kaina $2.50

Lietuviu pasakos, parašė 
Herman Sudermann. išver
kė V. Volertas, 132 psl., kai
na $3.00.

Išdžiūvusi lanka, 18 nove-
’iu. parašė .Aloyzas Baronas 
224 psl., kaina $4.50.

Be namų, premijuota a- 
pysaka. parašė Andrius No 
rimas, 200 psl., kaina $3.50.

POEZIJOS PILNATIS 
Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal
pinti geriausieji visų jo iš
leistų knygų kūriniai. Puoš 
nūs leidinys, 592 psl., kai
na $10.00.

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

Po Dievo antspaudais
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiau.- 
iliustruoti, 106 psl., kaim 
>3.00.

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

SAI Julijos Švabaitės e; 
lėraščių rinkinys. 96 psl 
kaina $2.00.
Poilsis ant laiptų, Vytaut< 

Karoso eilėraščiai, 50 dide 
lio formato puslapiu, kain; 
$4.00.
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS

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

’ERKŠNO SIDABRAS, M 
Vaitkus. 86 psl., kain: 
$1.50.

METŲ VINGIAI. Alf. Ty 
ruolis, 176 psl. kaina $3

SIELOS BALSAI. J. Smals 
torius. 221 psl. kaina 75 c 
BALADĖS, šitoj laba 

gražiai išleistoj, gausiai i 
liustruotoj knygoj yra sep 
tymos Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova 
noms. Kaina...............$6.0f
SIDABRINĖS KAMANOS

:rišta, kaina $4.00.
We will conąuer the vvorld

by Liudas Dovydėnas, 219 
psl., kaina $5.00.

12 knygų už$2
Juodojo pasaulio sukili

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

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

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl., kaina 25 
centai.

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

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

Tavo kelias į socializmų,
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

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

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47Kazio Bradūno pilėraščii

premijuotas rinkinys. 9' pgp, tajna 25 centai 
psl.. kaina $2.

SIAURUOJU TAKELIU ' PT-A TTK. MANO LATVELT į Atskirai sudėjus, ju kaina 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl.. Petro Sepatn eilėraščiai ' $5.60. bet visos kartu par- 
kaina .........  $2 111 psl., kaina............$2.00 * duodamos uZ $2.
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i
Vietines žinios

se gyveno 14 mil., o baltųjų 
49 mil. Spalvotieji didmies
čiuose jau sudaro 22.5 ‘«, o 
kaikuriuose miestuose — 
VVashingtone. Baltimorėje, 
Newarke ir kt.—jų jau dau
giau kaip pusė visų gyven- 

: tojų. Chicagoje. Phiiadel-X.b.i pavykę mokyklos Augiau kai^
. ma talentų popietė ir ”MissĮ 
; Lithuania of N.E.“ balius.

Lapkričio 4 d. buvo Litu., ' i
anistinės mokyklos tėvų ko- j . Balandžio -9 d. - vai. po
miteto ruoštas banketas mo-! pi£tų North Jum°r 
kyklai paremti. Seniai be- School saleje Broektone šv. 
buvo toks renginys, kuria- Kazimiero parapijos choro 
me būtu buvę tiek daug jo metų jubiliejinis koncer

tas . banketas.

banketas trečdalis.

New Yorke juodukų kol 
kas dar tik 23' <, bet per 
dešimtmeti jų skaičius padi
dėjo net 61' <. Jų dabar yra i 
1.6 mil. Baltųjų skaičius su-’ 
mažėjo 9G .

SPECIAL TOURS
T O

HELSINKI and COPENHAGEN
7 n i g h t s, 8 d a y s

for only

$326.00

svečiu.

Tėvų komiteto pirminin
kė Aušra Petronienė trum

Gegužės 5 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a.

pu žodžiu pasveikino susi-• sa^Je Pabaltiečiu draugijos 
rinkusius, painformavo, kad vakaras, 
pamokoms gautos patalpos'
So. Bostono aukštesniojoje; 
mokykloje, kad mokyklą 
lanko apie 120 mokinių, 
kad jai vadovauja Antanas!
Gustaitis ir dirba 12 moky-' Spalio 28-29 dienomis 
tojų, jiems visiems dėkojo.i Detroite posėdžiavo Balfo

DOSNIOJI BALFO 

RANKA

Includes air f are, hotel with bath, 

breakfasts, sightseeing — more!

Ali Friday evening departures.

Independent and group tours to Lithuania and other
Baltic States
For Information contact:
FINNAIR, 20 Pro\idence Street, Boston, Mass. 021 i 3. 
Tel. (617) 482-4952.

Kaikurie žinovai spėja 
kad. jei gyventojų pasikei- 
timas vyks taip kaip dabar, 
tai 1980 metais JAV mies
tai bus ”juodi ir rudi“.

Baltųjų ir labiau pasitu
rinčių išsikėlimas dar labiau; 
apsunkina miestų ūki. Daug! 
didžiųjų pramonės ir preky-;

bos Įmonių išsikelia i už-Į 
miešti. Iš miestų išsikelia di- 

mokan-
. i —•>*> ~ j— apsigyvena vis

mokyklą išlaikyti. ‘ i VII ilki^1972 VIlT mja'idaUgiaU pašai-,i . .1 paja , ar mažiau Uždirbančių-:
Po geros vakarienės Onos; riš !jM‘ MaŽėja I>r,;kVb,'s '

Ivaškienė*? vadovauiamoio; tnU tU1 • 7 . u . .\s apyvarta, didėja bedarbiu iu.Mene. vadovaujamojo tos sumos pinigais surinkta pPr>Vel<re 90 naėin
sambūrio vidurinioji grupe $>65,737). 1970 m. liepos SiX m Sm nZmitv?

1 d pinigų u kitokių gėry-j me> kad 5? 6% dirbaĮlčiųjų
Vėliau — šokta, šneku- blų *uiej° ^!^1408: Taigi; SVvena už miesto. Bedarbių 

čiuotasi, vaišintasi. Vakaro pei-tuos “ metlįs }1f®labo; didmiesčiuose 7.2%, o 
nuotaika buvo labai malo-į paRT1i„^V^.5o ;s genančių priemiesčiuose 
ni.

pnde of scandmavia

ALDRICH OIL COMPANY

130 Safford Street 

Wollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

E •
DVIEJ V SAV AIČI V

žiemos ekskursija į Lietuvą
IŠVYKSTA 1972 m. gruodžio 21 dieną . d

GRįžTA 1973 m. sausio t dieną .

Lietuvoje ši grupė praleis 11 dienu.

Iš BOSTONO IR NEW YORKO

Kaina tik 619.00 dol,
Vykstantiems iš Chicagos — $719.00 

ir iš Clevelando — $685.00

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESIVĖLUOKITE!

* Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

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

Darbo valandos: kasdien nuo 9 va!, ryto iki 5 vai. po pietų.
* šeštadieniais nuo 9 vaL iki 12 vai. dienos.

| Savininkė: Aldona Adomonienė

’I
::

gy-
Per tuos pat 2 metus is-ų^ ggęr

leista pinigais $270,744 ir!
Pranešėjas buvo 

Simonaitis.
Gintas

I -Tgėrybėmis $70.239, iš viso!

Išleidžiami Fausto Kiršos 

pomirtiniai raštai

$340.983.
1972 m. Balfas turėjo 

grynais pinigais $95,221. ki
tų gėiybių $13,281 vertės ir 

S kilnojamojo bei nekilnoja- 
i mojo turto $15,000 vertės.

Lietuvių Enciklopedijos’ Įdomu, kam išleistos su- 
leidykla ’jau baigia spaus-! dėtos aukos. i
dinti Bostone gyvenusio ir! j Lietuvą ir Sibirą pasiųs- 
čia prieš kelerius metus mi-' ta 125 atskirų asmenų. 565 
rūsio poeto Fausto Kiršos; Balfo ir 113 pagal testamen-' 
pomirtinius raštus, kuriųi tus — viso labo 803 siunti- 
bus per 300 puslapių. Kny-' niai. Jie atsiėjo $150.151.

žodžiu, baltųjų bėgimas 
iš miestų dar labiau aštrina 
miestuose socialinius ir eko
nominius prieštaravimus.

Dažau ir Taisau
mainus is lauko ir viduje. 
Lipdau popierius u* taisau 

-1SK4, ką pataisyti reikia.
JNaudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava 
Dorchester, Maaa

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairiu rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

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

Skaitykite 
šias knygas

Apšildymų Įrengimai ir aptarnavimas 

Virintuvai - Aliejaus degikliai - Vandens -ildytuvai

Automatinis aliejaus pristatymas 

Ištisinis apšildymas pagal grindis—mūsų speciah. bė

25 metus aptarnauja 

Dorchester;, South Bostoną, rietu pajūri

Vincas Krėvė savo laiš
kuose, parašė Vincas Ma 

ga išeis dar šiais metais. Ją Lenkijoje vargstantiems ciūnus, 49 psl., kaina $1.00. 
redagavo rašytojas Stasys’ teko $49.853, Vokietijoje— Amerikos lietuviu politika, 
Santvaras. ! $54,779 (iš tos sumos Va- Para^ ^r- K. Šidlauskas, f-

' sario 16 gimnazijai $45, va(^as dr P. Grigaičio, kai- 
466). Savo ranką Balfas iš- na 51.50.

i tiesė Į vargą pakliuvusiems Rimai ir Nerimai, Vaiž- 
: ir Įvairiose kitose Europos gante, 55 psl. kaina $2.00. 

~ ir P. Amerikos valstybėse. Lemtingos dienos, Jono
no Lietuvių Pil. d-jos salėje . Algų išmokėta $18,480. 0 Jaskausko aiysaka, Kaina 
Lietuvos kariuoimenės atkū- V?® a?° a^S»1?AAAaCm°-S 2S~i $2-50.
rimo sukakties minėjimas, ba?;0 j;000; Ta? te.‘ - Nužemintųjų generacija,
kurį rengia ramovėnai. ' ^lai° :ik '•»« lsla-i egziii0 pasaulėjautos eski-

zai, parašė Vytautas Kavo- 
JAV-BIŲ MIESTAI lis’ 77 psl” kaina $2 

"JUODĖJA“

KALENDORIUS

PARENGIMŲ

Lapkričio 19 d. So. Bosto

Knygos 
j aunimui

Lietuviškai angliškas žo- J 
Jvna>-, V niaus Peteraičio, n J 
aiūa, daugiau Kaip 30,000; 

i rodžių, 586 psl.. kaina $1.00. Į

f • B « - s»*
P E R S I K Ė L

UTENIAI savo A.B.U. Realty 
kontorą perkelt- i nuosavus na- 

namą parduoti 
ar pirkti bei išnuomoti butą — 
skambinkite vakarais nuo 5 iki 
8 vai. Mes atliksime visus for-

* •
Gruodžio 10 d. 3 vai. po! 

pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos II aukšto salė
je istoriko dr. Zenono Ivins-, 
kio ir kalbininko dr. Antano' 
Salio minejimas.

» » »

Nuo krivūlės iki raketos,
• Lietuvos paštininkų atsimi- 
; nimai, redagavo Antanas i

AIŠVYDO PASAKOS, 
parašė Antanas Giedrius,
140 psl., kaina $3.00.

MURKLYS, A. Giedriaus
apysaka, 130 psl. kai- ; mus- Norintieji
na ...................................... $1.80.

BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota apysaka, pa-

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus aplr pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
' NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ vra d i na mišk mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir Girna ui 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se ?8.00 
Adresas:

7722 George Street. LaSalle-Mont real. 690. Cpiebec. CANADA

Paskutiniųjų 10 metų duo- Gintneris, 538 psl., kaina — I nepriklausomybei, Vaižgan-. va t ri z-, lrn/i , Tlf, ri O 1S . aa • - - _

rašė Gintarė Ivaškienė. matomus jei ne telefonu, lai at 
133 psl., kaina $3.60.
Tiesiant kelią Lietuvos

vykę i jūsų namus.
Telefonas: 26S-1751.

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
i menys rodo. kad vis dau- j $5.00.
| giau baltųjų žmonių išsike- į Meilė dvidešimtajame 

Vasario 18 d. So. Bostono lia Į priemiesčius ir vis dau- amžiuje, parašė Petras Man- 
Lietuvių Piliečių d-jos III-jo giau negrų apsigyvena did- deikis. 273 psl.. kaina $5.00. 
aukšto salėje Altos rengia-i miesčių centruose. AUKSO ŽĄSIS, pasakiš-
mas Lietuvos nepriklauso-; Į ta 3 veiksmų komedija, pa
mybės atstatymo paskelbi- Per minėtą laikotarpį did-‘rašė Birutė Pūkelevičiūtė 
mo sukakties minėjimas. : miesčiuose negrų padidėjo i 159 nusi kaina $2-

4 milionais, baltųjų sumažė- 
Kovo 11 d. So. Bostono jo 600,000. 1970 m. negrų ir 

Lietuvių Piliečių d-jos III a. kitų spalvotojų didmiesčiuo-

MIELOS SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI,

Jau daug metų Balfas. kiek jo ištekliai ir surinktos 
aukos leidžia, stengiasi padėti Į vargą, Į lbas ar kitokias1
nelaimes patekusiems mūsų tautiečiams. Tokių vargdie
nių, ligų ir senatvės prislegiu, netekusių laisvo žmogaus 
teisių, alkstančių, skurstančių ir mūsų pagalbos laukian
čių, dar nemažai yra Lietuvoje, Sibiro tremtyje. Vokieti
joje, Lenkijoje ir kituose pasaulio kraštuose.

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

Aukas prašome siųsti Balfo Bostono skyriaus iždini m 
kui Jonui Valiukoniui, 99 P St., So. Boston, Mass. 02127.

POPULAR LITHUAM 
AN RECIPES- parašė Juzr 
Daužvardienė. kaina $2.50

ANGLŲ KALBOS GRA 
MATIKA, 215 psl., kieti vir 

sėliai, kaina................ $3.51
Moters širdis, autorius — 

1 Guy de Maupassant, 267 
psl., kaina $2.60. 
manas, parašė Jurgis Jan-

Namas geroj gatvėj, ro»
kus, kaina $4.00.

to straipsniai, 40 psi.. Kai 
na $1.00.
ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide 
Iiems. Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ...................... $1.50

GINTARO TAKAIS, J. Na 
riinės eilėraščiai, daug ilius 
(racijų. 64 psl.. kaina $1.80 
TĖVIŠKĖLĘ AS REGIU, 

eilėraščiai, parašė Pranas 
Imsrys. 40 psk, kaina $1.- 
Jonukas keliauja, pasaka, 

pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50 

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.

Elood Sųuare
Hardicare C o.

Savininkas >. J. ALEKNA
OZU EAST BROAI)WAi 
SOLIU BOSTON, MASS. 
1ELEFONAS AN 8-414K 

Ban ja.-r.i n Moore Dažai 
Popieros Sienonia

Stiklai Langams 
Visokia reikmenys narsiai 

Reikmenys plumbenarns 
Vlonlrio dailrta<

•*«*#**##«*****

3otXrdooosoeeoooe Geri žodynai

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Iiadij 
eTograma Naujoj Anglijo, 
š stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žiniij santrauka 
r komentarai, muzika, dai

NIA, 187 psl.. kaina $3.00. 
Knygą parašė Jokūbas J.

Vajų globoja šv. Petro lietuvių parapijos klebonas • Stukas. Ji tinka skaitantiem 
kun. A. Balti-ušūnas. jangliškai ir norintiem susi- 

Vajus pradėtas spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 1 d. 'pažinti su Lietuvos praeiti- 
Balfo skyriaus valdyba j mi ir dabartimi.

TINKA DOVANOTI . , . . , .
Anglu - lietuviu kalbu zo 

EWAKENING LITHUA-į <|y-nag y Baravyko, 590 psl '108 Magdutės pasaka.
. . . _ _ i ie 3’0 000 žodžių j;aina S6 Į Biznio reikalais kreiptis i

I ietuvių-anglų kalbų žo- [ Paltie Florists gebu ir dova 
dvnas, redagavo Karsavi-1 nų krautuvę. 502 E. Broad 
naitė ir šlapoberskis. apie way, So. Bostone. Telefo-
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

nas A N 8-0489. Ten gauna 
nas ir Kelei via.

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje p;tšalpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJ1M AS u*ieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mrlnno doleris 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gau+i įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.60.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En. 
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.

ŠIA—AKCIDENTALff APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.060.00 akcidentą- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

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

I
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PRANEŠIMAS

So. Bostono Lietuviu Pi-

Pagerbiami seni nariai

So. Bostono Lietuviu Pii.
liečiu d-jos mėnesiniame su. d-jos valdyba lapkričio 12: 
sirinkime bus jos vadovybės, d. 3 vai. popiet rengia ban-' 
ir kontrolės Komisijos nomi- ■ ketą savo nariams vetera- 
nacijos - balsavimai, kurie nams išbuvusiems draugijo. 
įvyks s. m. lapkričio 16 d. I je ŽJ ffletus ,e,.bti. Toki 
savose patalpose. 368 W. j į 5lų vra a ie 40.
Broadvvay, So. Bostone. ii

Be gardžiu valgių ir gėri-Prasidės 6 vai. vak ir te-j . . ,. ., . - , , mų, bus ir orkestras.

Š. m. lapkričio 18 d. (šeštadienį) 7:3C vai. vak.

Tautinė* Sąjungos namuose, 484 E 4th St., So. Bostone,
..

ruošiamas

SPAUDOS VAKARAS į
I

Programoje — aktorius VITALIS ŽUKAUSKASj
f

iš New Yorko su naujausia savo kūryba.

Vakarui vadovaus rašytojas STASYS SANTVARAS.

Visi kviečiami geroje nuotaikoje praleisti tą vakarą 
Tautinės Sąjungos namuose!

Prašome iš anksto sau vietas rezervuoti pas A. Griauzdę, 
tel. 269-0365.

Gana i ■
d

sis iki 9 vai. vak.
? 3E=

1972
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

nereikalingai eikvoti kurui alyvą
Savybės:

Produk tingumas 
Grožis 

Ekonomija Namams šildyti 
geriausias pirkinys

Draugijos nariai prašomi i . Banketo komitetas: L.
nominacijose gausiai daly-! elnis, S Drevinskas, A. 

t- Druzdis, L. ketvirtis. R.
j Bričkus ir S. Griganavičius.

Primenu, kad naujiems!
d-jos nariams veteranams; Bilieto kaina $4.00. Nariai 
pagerbti banketas Įvyks lap- • v e^el ana^ nieko nemoka.
kričio 12 d. 3 vai. po pietų! . . . .
draugijos auditorijoje. J Paritina nlietus įsigyti

Kviečiu veteranus su šei_[ jink^to, nes jų gali pri
momis ir artimaisiais atsi- i B ūkti. Jie gaunami is val- 
lankyti I dybos nariu ir klubo bare.

Antanas Matjoška,
draugijos sekretorius

Galima užsisakyti ir pa
skambinus reikalų vedėjui
V. Kazakaičiui telefonu J

Paragink savo pažįstamus 268-905S
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00. S. G.

SOUTH BOSTONO LIETI VIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKAM LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKOKUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

—— 4- -v— -----
W

I

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

10 metu garantija. Jk
CITGO

Paskutinė modernaus alv va Šildvmo naujiena CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co. ««»«•«.
Alyva šildvmo specialistai

470 Adams Street, Quiitcy Mass.
Al yvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną •*

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

7T

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 

Tel. SVV 8 2868

yra vieuUiicie olivuUt jsla. 
ga VV or cestery, Kuri »ianci« 
siuntinius ussiog is vV oi tes
terio j Lietu vą ir kitas Kusi 
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai .sueina greitai it 
tvarkingaL

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

Vedėja B. Svikliene

TESTAMENTAI
i

Įsigykite teisininko P. Šulo 
parengtą leidinį ”Kaip su-j

daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentu pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

•« c?
Telefonas: A N 8-2805

Dr. Jos. J. Donovar*p
iDr. J. Pašakarnio 
Jį ĮPĖDINIS 
* OPTOM EI RISTAS

Valandos:
Žnu« 9 vai rvto iki 5 va!, vak L 

Trečiadieniais nenriimama i 
447 BROADVVAY Į

South .Boston, Mass

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymą, remon
to ir projekta’ imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki B va
landų vaitam.

Telefonas: 698-8675

A. J. NAM JflST 0
Real Estate & Insurance ;■ 

321 Country Club Rd. j 
3Newton Centre, Mass. 02159;; 

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ 

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

Paštu nesiunčiame.

♦♦e#*##*#####**#*##*#*#**#**###**.’
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd\
t (RUDOKIUTĖ)
; OPTOM E TRI STB 

Valandos:
nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 

Trečiad.eniais—uždara 
445 BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1.430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

i

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mas*. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš VVorcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir 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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

15 BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitu* Rusijos okupuotu* 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamo* 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 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay

So. Boston, Mas*. 02127
Tel. 268-0068

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v_ išskvrus šventadienius Ir sekus. 

X»OOOQeOOeOOB606iSOOOO»>0960COSQOOOSOS<XXZZ»SO!

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

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis Įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. 
po pietų,

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester. Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vai. 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo y vai. rvto iki 12 vai. dienos.

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar i bet kuri kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

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

už nemažesnius kaip $1,000 dvieju 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27G pelno)

už visus kitus indėlius moka 51%
tft Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius melus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčiu.

ra šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš $271,000.000

Globė Parcel 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)

Darbo valandos: Kasdien 9— 5

šeštadieniais 8—12

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

■
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