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68-TIEJI METAI

Prez. Nixonas valdys 
dar ketverius metus

Ji* perrinktas rekordine balsų persvara. Bet Kongre

se ir senate demokratai ir ateity turės dauguma.

Lapkričio 7 d. JAV pre-: vartos prekybos sutartimis ir 
zidento rinkimai baigėsi ne' Įtikindamas savo pastangų 
tik dabartinio prezidento nuoširdumu pasiekti taikos; 
perrinkimu dar ketveriems Vietname.
metams, bet n jo laimėjimu j pliusą Įskaitomas ir Nix-Į 
dideie balsų peisvaia, kaip ono priešrįnkiminės pro pa-, 
tai is anksto pianasavo ivai- ; gancjos lygis, kurioje jis iš- Į 
rūs viešosios nuomonės ty^i- vengė niekinti savo konku- {
mo institutai. Už R. Nixoną 
balsavo 44.8 milionai, arba 
61U , o už G. McGoverną — 
27.9 milionai, arba 38% 
balsuotojų.

Jis laimėjo visose valsti
jose. išskyrus tik Massachu
setts ir District of Columbia. 
Tuo būdu Nixonui teko 521 
elektorius, o McGovernui 
tiktai 17.

rento asmenį. net minėti jo 
vardą, o daugiau kėlė ir ryš
kino savo politikos princi
pus. •

Tuo tarpu McGovernas,! 
bent užsienio politikos sri-1; 
ty praradęs daug argumen-! 
tų, turėjo tenkintis smuiko-• 
kais vidaus politikos šratais, i

JAV prezidentas Richard Nixon. lapkričio 7 d. perrink 
tas antram terminui — dar ketveriems metams.

32 valandas oro 
piratų rankose

Penktadienio vakare iš 
Birminghamo. Ala., i Mont- 
gomerv. Ala., išskrido Sou
thern bendrovės lėktuvas su, 
27 keleiviais ir 4 Įgulos na
riais. Lėktuvui pakilus, trys 
oro piratai pareikalavo 

: skristi i Jacksoną, Miss., iš 
į ten i Detroi ą. Čia lėktuvas 
’ nenusileido, bet piratai per 
' radiją pareikalavo $10 mili- 
1 onų. Ju negavę, liepė skristi 
! i Clevelanda. Čia paėmus 
i kuro, nuskrido i Toronto.I *
i kur buvo atvežta $500.000. 
j Piratai tiek nepriėmė. Nu- 
' skrido i Knoxville. Lėktu- 
l vas. ir čia nenusileido. Pira- 
; tai pareikalavo, kad $10 mil.
. jiems būtų Įteikta su oficia- 
■ liu Baltųjų rūmų dokumen- 
Į tu, o jei ne, tai jie grasino 
i lėktuvą sudaužyti i Atomi-'

Vytautas Alseika atsivertė 
j „komunizmo sūnų"

Vytautas Alseika po 28 metų klajojimų ir čionykštė* 

žurnalistinės veiklos, įskaitant Eltos žinių redagavimą, 

"apsisprendė“ savo kelyje apsigrįžti ir pasižadėjo “pada

ryti viską, kad būtų vertu Tarybų Socialistinės Lietuvos

sunumi ...

Jau anksčiau esame rašę, Jis buvęs tik “vadų autori- 
kad Vliko leidžiamos Eltos teto prislėgtas“... 
redaktorius Vytautas Aisei-1 Apie dabartines Lietuvos 
ka iš tų pareigų pasitraukė laisvinimo organizacijas ir 
ir išvyko i Lietuvą “tvarky- jų vadus jis esąs labai blo- 
ti savo mirusios motinos pa- ' gos nuomonės, nes jie visi 
likimo“. Dabar lapkričio 2 kone velniui tarnauja, 
d. “Tiesa“ pranešė, kad V. j
Alseika visam laikui sugrįžo Dabai jis paregėjęs tėvy- 
i Lietuvą. nėję padarytą pažangą ir

gailisi, kad per tuos metus

kartais dar klysdamas ir vėl
! taisydamasis, puolė varžovo Į 
i asmeni, ji lygindamas net 

Palyginimui tenka pri- su Hitleriu. 0 toks perkalti-; 
minti, kad Kadaise varžy- mas ne visada duoda teigia-' 
bose dėl prezidento kėdės mų rezultatu.
su John Kennedžiu Kenne-: . .
dy tebuvo laimėjęs tik 303 demokratinio kan-į

! didato silpnumas suskaldė 
elektorius. o Nixonas 219. = net demokratų balsus ir nu- i 
o 1968 m. rinkimuose, kon- ■ kreipė juos i Nixono urną.1 
kuruojant su Humphrey —: Faktas, kad susikūrė net de- i 
Nixonas gavo 301 elektorių,' mokratų komitetai balsuoti'
gi Humphrey — 191. f - , ... .. ... i Spiro Agnevv, kartu su preziden-

Į UZ %X.°’Ha Nix.nu perrinktas vicepr^
Taigi. McGovem® pralai-' ka^kart« Patl?S; deniu dar t metams,

mėjimas, tesurenkant

I
, ... . Jis vra 1935 m. baigęs neprisidėjęs

nes energijos komisijos i- K.jnn<; tai^M statybos“.
prie tautos

prezidento rinkimo

i n' t rv. .Kauno universiteto teisiu : rengimus Oak R.dge, Tenn. fakuit,ta. (Įil.bęs nepriklaul i
Nieko nelaimėję, liepė somos Lietuvos užsienio rei- • .Y; Alseika tikis, kad savo

skristi Į Lexingtoną. Ky, vė. kalų ministerijos žinyboje, grįžimu paskatinsiąs ir kitus 
i liau, paskraidę viii Oak I ietuvos pasiuntinybėj Var- *a*P pasielgti, 
i Ridge Įrengimų, nuskrido Į šuvoje, advokatūroje Vii-: .
: Chattannooga, Tenn. čia niuje, 1944 m. pasitraukęs Į .. Savo ilgos atgailos gale 
' jiems buvo atvežta apie $2 Vakarus, čia vertęsis žurna- J1S tar’a: 
i milionai. 7 neperšaunamos listika. Paskutiniais kele-' „ . . , . . . . ~ ,.
! liemenės. 7 šalmai, vaistu riais metais yra buvęs dien-1 .As kreipiausi į Tarybinę 
! ir 50 maisto davinių. ‘i ra-čio "Draugo“ ir kitu' vynausj^, prašydamas
! Su tuo grobiu iie išskrido laikraščiu korespondentasį >*.'«> ma? I'aslbktl. ™oIat? 

>u tuo globiu jie is>Miao * mam apsigyvenimui tevvne-| Į Kubą. bet greitai grižo. Vokietijoje. Draugo ! je. ir sižadu padai vti'vis- 
• nes, matyt, nesusitarė su Ku- I*.“ m.°J° į1-1.’- ..-u kt " I ką, kad būčiau vertu Tarybų

Šen. George McGovern, demo- bos pareigūnais. Key W ėst 1‘Y 11 I)a-" aiai^iais 1 ai> į Socialistinės Lietuvos sūnu- 
kratu kandidatas į JAV prezi-.paėmę kuro, išskrido i Mc-,EItos redaktorius. ’ mi“.
denius, pralaimėjęs lapkričio 7; C oy bazę, čia paėmę alyvos,

17 elektorių, yra, kaip sako
ma, “triuškinantis.“

Kodėl taip Įvyko, šiandie 
yra daug aiškinimų.

tiktai C1““^.1 atVeJU 'buvo balsuojama jau ne už į 

vieną ar kitą partiją, o tik .
žmogų, renkantis vieną iš Graikai priglaudę 
dvieju. i

Visai kitaip reikalai susi-^« pabėgėlius

dienos rinkimuose. ! vėl pakilo. Prieš pakylant 
j FBI peršovė lėktuvų rato 
1 padangas. I

klostė renkant kongresma- 
nus. senatorius ir guberna
torius. Čia buvo aiškiai lai
komasi purinės linijos ir į jų lai^ Taf Vytautą

Ir po 28 metų veiklos už
sienyje dabar V. Alseika 
pradėjo “kelią atgal“.

Grįžęs Vilniun, jis buvo} Sekmadieni lėktuvas nu-
] sileido Kubos sostinės ae-j pjqSĮaĮyįas spaudos, radijo 
į redrome. Prieš pat keliones jr televizijos atstovams, kur 
■galą piratai sužeidė vairuo-' ^vė ir 'viešą pareiškimą, 
i tojo padėjėją ir 3 keleivius.' aiškinanti, kodėl pasišovęs 

*■ , - •* • , . ... ... , . i V ienas keleiviu buvo gavęs tokiam žvfrini
j nas jų pabėgo is sovietų zve- žmuidziną ir jo žmoną dai-Į-įrdies priepuoli , lokiam žygiui.

„ ... i , . i Dabar visi keleiviai
Godiiauskas.'te einančius per prekyvietę,; sugrizę j Miami

Jau rašėme, kad Graiki- 
jon atbėgo du lietuviai. Vie. J

Lietuvos konsulą
ištiko nelaimė

Lietuvos konsulą 
nuidziną ir jo žmc 

Liud- j lininkę, dienos metu Toron-

o r.Sakoma, kad prezidentui
būti perrinktam visada yra, komasi patinęs linijos ir į Jų Iaiv0. Tai Vytautas. Liud-j lininkę. dienos metu Toron.' “‘nJbar’ZiT keleiviai iau' 
didesne galimybe dėl bai- saugomos partinės pozicijos, j viko sūnus, Godiiauskas. j te einančias per prekvvietę.. = MiL.i Dh n e “3
"S, Xnsi°vež«’il . Demokratai naujai išsirin-i Antrais yra pabėgęs Rūtos! ištiko nelaimė: j juos smogei XX’j galinęs antitarybinę
prieki mažai pažintam nau2 ko 16 senatoaų n a a'’’ją”a'js " " tmuT'edėdama-^uožulma"1 T'JS O'° piratai ya ži-i lą, atgailauja, sakosi nesi-

I nate tuies o/ savo partijos; M c apeti .. toiu nede ama> nuozuirna,, nomj kriminaliniai nusikal-l jaučiąs kada nors buvęs ta-
Graikijos vyriausybė su- dvieju metų vaikui atleidus, tž]iai visj juodukai. i jybinės santvarkos priešas.

Čia V. Alseika, nupasako-į

Tiesa, gale to pareiškimo 
dar yra išspausdintas ir Vy
tauto Alseikos rankos para
šas, kad mes tikrai tikėtu
me, kad visa tai yra tikrai 
jo paties parašyta.

Na. mes ir be to tikime. 
Tik truputį gailimės. Gaili
mės ne jo grįžimo tėvynėn, 

i o tik žmogaus, kuriam rei-
i’čhnvp 3?'- i r k; xejo net 30 metu laiko ap-įsouvę jz įęs dali savo biografijos ir: . •’ , . . : 1.5 - ... r- -i sispresti , kai tai galėjo pa-įspazinęs antitarvbinę veik- . 1 .. . - i-daryti pirmam diena...

jokui. partijos • 
atstovus. Respublikonai išsi-,

Pi ■ez. Nixonas stipriai pa
veikė mases pastarųjų mene- i Demokratų kongresmanui 
siu užsienio politikos " - ------ Lin
giais, atšildydamas santy
kius su komunistine Kinij
užimponuodamas savo lan- toliau senate ir kongrese tu- 
kymusi Maskvoje ir ten su- rėš daugumą. . /■» i j • L
dmytomis ginkiarimosi ap-; Verta pažvmžti> kafI šJ C olorodojt nebus
n ojimo n i įonmes apy- kaftą išrinkta apie 10q jau-|r/eZM03 olimpiados 

nesnių kongresmanų. Be to.

Jie Kubos policijos buvo!
». Konsulienėpateko po ma-i suimti, ir nei jų, nei pinigų, 

Inž. 1 šina ir buvo sunkiai sužeis- į likimas kol kas nežinomas. į

okietijos baigė | 
susitarti

rinko 11 ir senate turės 43. į teikė abiem politinių pabė-1 jo stabdžius 
! gėlių teises.

\Puerto Kičo nenori 
pasiketi imu

Praeitą savaitę abi Vokie
tijos pasirašė 10 straipsnių

Bus pasikeitimu
vyriausybėje

Jprasta, kad po preziden-J 
to perrinkimo atsistatydina! 
jo artimieji bendradarbiai, I 
kad prezidentas turėtų lais- J 

I vas rankas ateities bendra

Be to. mes ir nežinome 
tikslios jo “apsivertimo“ da
tos. kuri galėjo būti jau 
prieš daugeli metų.

<•1
Padėk, Dieve, komunisti

nės Lietuvos naujam “nau
dingam sūneliui“!

l _ . , i . . . i sutarti. Pagal ją jos viena
i pirma kartą i kongresą iš-» 1976 metais Colorados, šiom s dienomis Įvykę antra pripažista nepriklau-; , , . • • , . T .
rinkti 2 negrai iš pieniniųI valstijoje turėjo būti Žiemos ! rinkimu.: parodė, kad Puerto( somomis, bet ne svetimomis: darbiams Pasirinktl- laiPnegrai is

, Georgikos ir Texaso valsti-1 olimpiada, bet gyventojų Rico nenori keisti savo poli- 
J ju. Dabar kongrese bus iš I dauguma nubalsavo neduoti tinės padėiies. Dabartinės 
I viso 16 negrų atstovų. i tam reikalui lėšų. į padėties šalininkė demokra-

p,,. „nUmnc inrv,/ ’ Vietos olimpiados komi-i pa'tija parlamente is 78 
: kratai laimėjo 1 gubernato-! teto Paminkąs pareiškė, nanu .aimejo 72. Jos kandi-

. i rių, ir dabar bus demokratui , . . , ...
i gubernatorių 31,, espubliko/ dą, Amej-ika,. 
į® _ ; Lake Placid. New Yorko
: ** 1 valstijoje, išgirdusi apie Co- i ^1C0 IaP'ą nepriklausoma i

kad toks nutarimas daro gė- i data? i<i inktas ir gubernato 
rium.

valstybėmis ir turi prasidėti į bus ir Nixona perrinkus.

taij) jų normalūs santykiai.. Spėjama, kad tokių asme- • 
000. Vie- į

. jų bus palikti senose tar-' 
sutartimi dar nebus pašalin.i pybose. o kiti turės užleisti 

v . į:a- Nutarti dar turės patvir-| kėdes naujiems žmonėms.
Nepriklausomųjų par- tinti pariamentas. ;

a v «- . k > j/vjei i 11 ei, rvctvt uvn
Rytų Berlyną nuo vakarų! nu gali būti anie 2,( 

skirianti “gėdos siena“ ta' nf įu bus pahkti sei

tija, kuri nori, kad Puerto

Richardo Nixono perrin-j lorado nutarimą, pasiūlė sa-! valstybe, tegavo tik 4G bal-j 
! kimas antram terminui bu-i vo vietovėje suruošti olim- SP- '

Krašto apsaugos minist- 
i ras Laird ir urbanistikos 

pirkti' Rommn<v Jau sen’ai patys
Dabartinis Bostono mokyklų ta
rybos narys John Moakley lap
kričio 7 d. išrinktas i JAV’ atsto
vų rūmus. Jis varžėsi su kong- 
resmane demokrate Louise Day 
Hicks ir ją pralenkė 3.44S bal-

Dabartinis Federalinės Vokieti- vo teigiamai sutiktas tiek, piadą 
jos (Vakaru) respublikos kanc- Vakaru Euronoje. tiek ir ko.' 
leris VVilly Brandt. bet lapkričio munistinio bloko sostinėse.
19 d. parlamento rinkimai nu- nes linkstama tikėti, kad 
lems. ar jis begalės tose parei prezidentas ir toliau vykdys 
pose pasilikti, ar turės jas už- vadinamąją koegzistencijos 
leisti krikščioniu demokratu at- ir pasaulinės taikos gyven
siant. , j dinimo politiką.

E^iptas. negavęs ........ ,
kovos lėktuvu ir. sake- kad Jie ūasitrauks, pa- 

Galutiniai rinkimą duo. kitą ginklu Vakaruose. VŽI ■ ^igus Nixnno pirmam te, - 
menys rodo. kad į Kanados nusilenkė Sovietų Sąjungai.

'“Švedų karaliui Gustavui Parlament? trinkta Tru-Į Sovietai jau atgabeno ir ga-’ Manoma, kad i. užsienio Moaklev vra demokratas
V lapkričio 11.ti. sukako 90 deau ,iberaI9 108- konser- hngesmų priešlėktuvinių ra- reikalu ministru nebebus >a‘ • ,oak,e. • ra demokratas.

metų. 200.000 švedų pasiun. 
tė jam sveikinimus, o taip 
pat gavo jis ir daug dovanų. *r

* naujausių

liberalų 108,
vatoriu 108, socialistų 31, ketų, o, žinoma, taip pat ir 
“Sočia! credit“ partijos 15 savo specialistų, nors ir ne 

2 nepriklausomi.

Rogers. kuris įau seniai pa-' bet kandidatavo kaip nepriklau- 
teko Į-prezidento patarėjo, somas’ Konirrese- aišk»- Jfe «« 

, tiek, kiek jų anksčiau buvo. di. H. Kissingerio še ^lį. i *u demokratais‘ . _ _______
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siog perteklius smulkaus kn- ’ 
minalinio pobūdžio melo ir 
veiksmų. Priešininkai kaltin- 

i ti ,pinkertoniniu šnipinėji- 
Lapkričio 25 d. sukaks 29 Antro/o pasaulinio karo ne-' mu. kandidatų vardu skam- 

metai. kai buvo įkurtas Vy- įvykusią laikos konferenci- bintą telefonais rinkikams, 
visai ne- duodant klaidingus pareiš-

Vlikui netrukus susirenkant Kas vadovauja sovietų 
dvasiškiams?

ją, kurios sovietai 
nori.

liausiąs Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, šiemet kaip 
tik tą sukakties dieną Vliko
seimas susirinks Clevelande. Tiesioginiai ar netiesiogi-' kitas 
Vliko vicepirmininkas Juo- niai konferencijoje bus pa
žas Audėnas apie tai kalbė- liesta ir Lietuva. Lietuvos 
jo Nevv Yorke Laisvės Žibu- bylos atstovavimas ir gyni- 
rio radijo klausytojams. , mas toje konferencijoje yra 

didžiausias Vliko rūpestis.
Pasidžiaugęs, kad Vlike

Apsisprendimai ir 
„apsisprendimai"

Gyvenime susidarytų pažiūrų tvirtumas, jų pastovu
mas ir iš to išplaukiąs tiesus žmogaus elgesys yra įprastai 
laikoma pasigėrėtinu asmens charakterio bruožu, netgi 
dorybe. Bet, kita vertus, liaudies yra sakoma, jog tiktai 
asilas visą amžių nekeičia savo nuomonės. G ir šioje pašai
poje taip pat esama kiek tiesos.

Šviesus žmogus negali būtį užšalusios galvos, į kurią 
jau nebeįsileistų jokios naujos minties, iš kurios jau ne
bepajėgtų pažvelgti į pasaulį nauju žvilgsniu, niekad ne- sutelpa įvairių partijų atsto- Antra? svarbus darbas —. 
siryžtų pervertinti savo veiksmų, atseit — "naujai apsi- vab per kelias dešimtis Stalino - Hitlerio sąmoksloĮ 
spręsti“. * metų mūsų politiškai organi- ir įvykdytos prieš Lietuvą*

Dėl tokio senu pažiūru perkratvmo daug sulenkėju-' ZU0*°J v^?omen^ ^UX° P a?re^J°^ do/.umentų rinki-
siu. surusėjusių ar kitaip numurusių asmenų srįžo i mūsų •V.'3, Ist,Į’ P^iryzusių nys. kuris jau baigiamas is- 
A . j . .A-. , , . j., • , dirbti Vlike, kad jame vei- leisti. Jis pasirodys rinkojejautos seimą, atliko jos naudai didžių darbų ir dėl jos kia geni if jauni> nįt ne Ue , daf -ių mįty pabyai?foje į, 
laisves net gyvybę paaukojo. Skaisčiausiu pavyzdžiu čia; j-uvoje oįmę. Juozas Audė- knyga numatoma įteikti vy- 
galėtų būti ir jaunystėje aplenkėjęs dr. Arimas Kudirka, na? šitaip kalbėjo: I riausybėms. kurios dalyvaus

kimus, bandyta apkaltinti, . y xi! <0(1 imo greitas kilimas
.antisemitiznri ir drabstyta j vvį0 Sovietų Sąjungos dva- siejamas su ilgamečio san- 

' sininkų delegacija, kuriai tykių su užsieniu skyriaus 
vadovauja pats metropoli- viršininko Nikalojaus atim
tas Nikodimas, Sovietų Są- dimu is tų pareigų ir po to 
jungos pravoslavų bažny- neilgai trukus jo paslaptin-

..... , i ga mirtimi,cios tarpvalstybinių santy
kių skyraius vedėjas. Toje 1967 m praVoslavų baž- 
delegacijoje via vyriausias nvčiOs galvai buvo pasiustas 
Maskvos rabinas Fišmanas, i skundas dėl neieistinu val- 
Latvijos liuteronų arkivys- džios paskivt0 Kirovo patri- 
kupas Janis Matulis, musui- archo Jono veik?mu. Skun- 
monų ir baptistų aukšti dva-i do autorius Talantovas po- 
siškiai. ; jjcjjos bU;-0 verčiamas savo

panašus purvas.

Nors po rinkimų tuo tarpu 
visi tie melai nutilo, bet, sa
koma, kaikuriuos jų dar tu
rės plauti ir teismo organai.

MILIONAI BtftA&lŲ

Jungtinių Tautų sukurtos 
organizacijos švietimo, kul
tūros ir mokslo reikalams 
(UNESCO) žiniomis, iš 3 
bilionų mūsų žemės gyven-

po naujo apsisprendimo virtęs vienu iškiliausiųjų mūsų 
tautos žadintojų ir jos laisvės kovotojų.

Deja, šiandien daug dažniau mes esame kitokių "ap
sisprendimų“ liudininkai. Sakysime, okupuotoje Lietuvo
je pasilikę rašytojai ar kitokie mąstytojai, atkentėję de
šimtis metų Sibiro vergų stovyklose, grįžę ima ir "apsi
sprendžia“ daina ar kitokiu žodžiu garsiausiai šlovinti 
tą režimą, kuris juos visiškai suniekino ir nuplakė iki gy-; 
vo kaulo... Tai jau neabejotinai didžiai tragiškas žmogaus!
"apsisprendimas“, kurio tikrąsias priežastis tiktai patys 
buvusieji kaliniai žino. Mes jų čia iš tolo nei išdidžiai, 
smerkti negalime, nes dar tikrai nežinome, kaip mes jų į 
aplinkybėse būtume "apsisprendę“.

Bet prieš mūsų akis iškyla ir kitokie pav
kyšime, poeto Liudo Giros dažni ir laisvi ___  ___.__________ ___ ,
mai“, kurie jį už krutančios barzdelės vedė per visas par- pareiga būti tų tautos kovų le*sta $300 mil..

. • 700 -r • “v ' i Katalikams joje atstovau- ., 
toių 783 milionai esą beras- ja Vilniaus diecezijos admi-' llkus'

Į skunda atšaukti, jam nesu-

; saugumo konferencijoje. Tą 
"Mūsų Tėvynę Lietuvą knygą paruošė tarptautinės 

didžiausioje priespaudoje teisės profesorius dr. Bro- 
laikąs priešas yra ir labai, rijug Kasias.“
žiaurius, ir labai atkaklus.'
Jis yra žymiai už mus stip- Į 
resnis savo fizinėmis jėgo-j 
mis. bet lietuviu tautos ide-!
alo — turėti savo laisvą sa
varankišką valstybę — ne
pajėgia užgniaužti ir nepa
jėgs.

tijas ligi komunizmo imtinai, pagal tuos kelio vingius, talkininkais, iki bus pasiek- 
kas ir kada turėjo valdžia ir kiek jam iš tos valdžios gale- tas didysis tikslas :— valsty- 
jo būti naudos. ' j b“« nepriklausomybė.

Nėra labai patrauklus ir poeto Juozo Mikuckio ”ap- 1 V]jko veiklos sėkmingu_ 
sisprendimas“. laisvu noru grizus Lietuvon, pilna bumą mui, be metįnjų darbų apy- 
keikti čia pasilikusius. Na. jo pateisinimui dar galėtume skai’tos> seime, kuriame susi- 
priskirti gilią senatvę ir vienatvę. i rinks 45 j0 nariai, bus svars-

Kiek įdomesnis vis dėlto yra pastarasis Vytauto Al- tomos bent trys atskiros pro. 
seikos "persikrikštijimas“ iš laisvinimo veiksnių tiesiai į blemos, su kuriomis ankštai 
komunistinį agitpropą... Vargu čia kokie komentarai dar rišasi Vliko veikla. Jos yra: 
yra reikalingi. Ta proga pasismaginimui galime tik Įsi
vaizduoti. kad štai koks nors ateities Vliko pirmininkas 1) Politinė pasaulio įvy- 
ima ir "apsisprendžia“ ne tik grįžti į sovietinę Lietuvą, Kių raina ir Lietuvos byla, 
bet perimti tenai ir "Gimtojo krašto“ redagavimą, aiškin-
damacis. kad 50 mrtų buvo suklydęs... Ir ką mes tada?

Manome, kacl tokiais atvejais turime visai rimto pa
grindo Antaną Sniečkų labiau gerbti už jo pažiūrų pasto
vumą ir mūsų veiksnius toli pralenkiantį gudrumą...

NĖRA BUVĘ TOKIU 

BRANGIU RINKIMU

Dr. Herbert Alexander, 
Citizen’s Research Founda
tion direktorius, rinkimų fi
nansų specialistas, apskai-

$134 mil.
o

eių.

1967-68 metais pradinę 
ir vidurinę mokyklą lankė 
Š. Amerikoje 96%, Europo
je — 85%, Lotynų Ameri
koje — 55%. Azijoje — 45 
%, o Afrikoje — tik 28%. 
Yra valstybių, .pav., Saudi

nistratorius 
Krivaitis.

orei. Česlovas
buvo suimta: 

kalėjime 1971 m.
ir mirė

Kas yra tos delegacijos 
vadovas, galite suprasti per
skaitę šias jo biografines ži
nias:

Kai tas skundas pateko i 
užsienį, jis buvo paskelbtas 
per anglų BBC radijo stotį 
1966 m. gruodžio 6 d.

Išlaidos didėja, nes vis.
daugiau naudojama televi-! Bet reikia pažymėti, kad 
zija ir kitos modernios ir šių dienų beraščiai nėra to- 
brangios agitacijos priemo- kie tamsūs, kokie jie būda-1 
nės. i vo senovėje. Tiek Azijos,

į tiek Afrikos ir kitose atsili- •

1967 m. pradžioje Nikodi
mas lankėsi Londone. Ten

Arabija kur iš 100 vaikui Jls 1929 m? mokėsi jjs pareiškė, kad minėtas 
mradine mokikla ° telanko I pedag°gmiame institute. skundas yra anoniminis ir
riktą 10 te“° 1947 m. jis įstojo į vienuo- todėl ne/ertas dėmesio. O

Į lyną. 1955 m. baigė Lenin- įj buVo pasirašę, be minėto 
Dar mažiau tesimoko vi-Į faį° Masiškąją aka dėmi- Talantovo, dar 12 asmenų, 

Las ir Nikodimas tai žinojo. Bet 
misl- jis viešai pareiškė, kad savo 

p0 žodžius galis patvirtinti pri- 
o, sakysim, Afrikoje tiktai j metų jis yra 'jau tos misijos siekdamas evangelija ir 
15%. j viršininkas. Tais pačiais kryžiumi, nors tai buvo tik-

Į metais pakeliamas į archi- 10 melo žodžiai, 
i mandritus. Tai aukščiausias _ . . .
titulas, kuris gali būti vie- Tok> asmuo vadovauja 
nuoliui suteiKiamas. i

1959 m. jis atšaukiamas į 
; į Maskvą ir skiriamas Mask-

vien prezidentiniai rinkimai paplitę transistoriniai ir ki-|'os patriarehijos rastinės 
apsiėjo $100 mil. Nixonas iš. tokie radijo priimtuvai, ku-! ^kretonum ir kartu santy- 
leido $45 mil., MvGovern—' riais ir beraščiai gali klau-1 su uzsieniu skyriaus vir-

Dr. Alexander sako, kad kuriose šalyse yra gausiai j

dabar JAV-bes lankančiai 
dvasininkų delegacijai Jis 
atsivežė ir mūsų prel. Kri
vaiti, kuriam gal bus Įsaky
ta čia pasakoti apie bažny
čios laisvę Lietuvoje...' Ge
resnio vadovo sovietai ir ne-
galėjo parinkti. Jau iš seno

$22 mil.. o nominacinių ir sytis jiems suprantama kai- j šininko padėjėju. Po metų žinoma, kad sovietų pravis-
kitų kandidatų išlaidų buvo ba transliuojamų žinių ir ki-j jis yra jau to skyriaus virsi- lavų bažnyčia valdo režimui
—$33 mil. > tos programos. Visa tai la-1 ninkas ir pakeliamas į vys- ištikimi ir jam tarnauiantie-

1 bai prisideda prie masių Į kupus, 1961 m. — į arkivys- ;įi asmenys. Neabejotina.
Kas tuos pinigus sudeda? švietimo net be rašto mokė-i kupus, o 1963 m. — į met- kad šis raudonasis popas

į Daugiausia tie. kurie jų jimo ir knygos pagalbos., ropolitus. i Nikodimas delegacijai pa-
svarbus klausi-, daugfau turi Pav., Nixonu: i i rinko ir rabiną, ir evangeli-

perrinkti vienas Chicagos į kų pastorių, ir katalikų pre-
draudimo biznierius ? ?' • ' *................... ! latą ir kt.

apie ką kalbės dr. Stasys 
Bačkis, Lietuvos atstovybės 
AVashingtone patarėjas.

2) Kitas
mas yra giliau pažinti tau
tos padėtį ir nuotaikas ir jų 

: pasireiškimus tėvynėje, o y- 
! pač. kas pastaruoju metu 
Į dėjosi ir dedasi Lietuvoje ir 
= kokie tuo klausimu vra Vii-•s

j ko uždariniai. Šiuo klausi- 
i mu kalbės Stasys Dzikas.
‘ Vliko sekretorius.

į 3) Vlikas ir visuomenė, 
i nuo kurios visokeriopos pa- 
i ramos priklauso ir Vliko 
’ veiklos sėkmingumas, bus 
taip pat aptarta. Šia tema 
kalbės prof. dr. Jonas Ge
nys. o Seiman susirinkę pla-

8. Tarptautiniai įvykiai ir Lietuva — dr. Stasys Bačkis, tesnės visuomenės atstovai i
Lietuvos pasiuntinybės AVasbingtone patarėjas (pa- Išsamiau tą klausimai
skaita. paklausimai, diskusijos). Į išnagrinėti.

Antras posėdis 2 vai. po pietų: į šios trvs problemos, atski-1
9. Vliko Tarybos pranešimas — dr. Antanas Skėrys, Į ru prelegentų seimui paeik-’ 

tos ir seimo narių išdisku
tuotos, galės būti sutrauktos

VLIKO SEIMAS

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
1972 metų seimo sesijos 

darbotvarkė
Pirmas posėdis — lapkričio 25 d. 10 vai. ryto:

1. Seimui ruošti komiteto pirm. Jono Daugėlos žodis;
2. Malda;
3. Seimą pradeda dr. J. K. Valiūnas. Vliko pirmininkas;
4. Seimą sveikina Clevelando miesto burmistras;
5. Prezidiumo sudarvmas;
6. Komisijų (mandatų, nutarimu ir kt.) sudarymas;
7. Sveikinimai;

ment Stone paaukojo $1 mi- j 
lioną, o Pittsburgho banki-' 
ninkas Richard Scaife davė! 
$990.000, buvęs ambasado
rium Paryžiuje AVatson — 
$303,000. Chicagos prekybi
ninkas Kroc — $255,000 ir j 
kiti. > • * .

Ne vargšai dėjo ir McGo
vern rinkimu reikalams. Jo 
didžiausi rėmėjai buvo bro
liai Noves. Jie davė $500. 
000. Palevskis — $373,000, 
Mott — $340.000. dr. Zafa- 
roni — $207.440 ir t.t.

NEŠVARIAUSIO MELO

RINKIMU AGITACIJA

MINTIS

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

IŠĖJO LABAI ĮVAIRUS IR ĮDOMUS NR. 2

l V. Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos.

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

Specialus komitetas, tyri- 
jėjąs rinkiminės agitacijos 
"taršą“, pripažįsta, kad pra-

pirmininkas;
10. Vliko Valdybos pranešimas — Jurgis Valaitis, Vliko

finansų tvarkytojas; Į į seimo nutarimus, kurie nu- ėjusiu rinkimu partinėje po
li. Tautos Fondo vaidybos pranešimas — prel. Jonas | statys gaires kitų metų Vii-J Htilcieriii prooagandoje bu-

Balkūnas. pirmininkas; ; ko veiklai. Tie nutarimai į vę vartota daugiau melo,
12. Kanados Tautos Fondo atstovybės pranešimas —i bus paskelbti visuomenei, i negu bet kada anksčiau. Jis.

Augustas Kuolas, pirmininkas (paklausimai, disku- - Pabaigai trumpai pami-f suskaičiavo net 85 stambius 
sijos; i nėšiu porą Vliko vėlesnių ir j melus. Jie būdavę paskleis-

* - • - - d tokiu metu ir tokiu būdu.
kad priešininkas neturėtu

13. Vlikas ir Visuomenė — prof. dr. Jonas Genys (pa-! svarbesnių darbų.
skaita. paklausimai, diskusijos).

7:30 vai. vakaro — Vakarienė-koncertas. 
Lapkričio 26 dieną:

9 vai. ryto — pamaldos;
10 vai. ryto — Vlike rybos posėdis.

Trečias seimo posėdis — 11 al. ryto:
14. Didieji įvykiai pavergtoje Lietuvoje ir mūsų uždavi

niai — Stasys Dzikas. Vliko sekretorius (paskaita, 
paklausimai, diskusijos);

15. Seimo nutarimų priėmimas;
16. Seimą užbaigia — Vliko pirmininkas.

Vienas jų yra dokumen- 
' tuotas memorandumas, pa- 
j siųsta ; valstybių vyriausy- 
I bėms, kurių atstovai š. m. 
I lapkričio 22 d. susirinks 
! Helsinky atlikti pamosia-

nei iaiko, nei būdo ligi bal
savimų pasiteisinti ir tuos 
melo suodžius nusiplauti.

Šmeižto priemonės būda
vo vartojamos ir ankstyves

niųjų daibų šauksimai Eu- nėse politikierių varžybose.
ropos sauguvo ir bendra--Melo šūviai būdavo taikomi 

i kandidatų religiją,, patrio
tizmą. rasę. pasaulėžiūrą, iš
kraipomi ankstyvesni jo pa-

darbiavimo konferencijai, 

šioji konferencija, kurią
: labai įėmė ir oropagavo So-! reiškimai viena ar kita pro-1 
; vietų Sąjunga, tikėdamasi į-Jga. JSeimas vyks Hoilander House viešbun-je, 610 Supę-' teisinti 'savo imperialistini^ šiuose 

Avė.. Cleveland, Ohio 44114. tel. 216- -861-4100 nykaiiavimuc Ai;

Štai jo kaikurių straipsnių antraštės:

Lietuva pasaulinės politikos pinklėse (J. Valaitis), j 
Ar išsilaikys Sovietų Sąjunga ligi 1984 metų? (A. Amab 
rik), Socialistų Internacionalas ir Rytų Europa (J. Vil
činskas), Demokratinio socializmo tikslai. Santykiai su 
lenkais (J. V.), Siekiant pagalbos Vakaruose (Č. Liuti- j 
kas), Amerikos Lietuvių Bendruomenė (J. Valaitis). Ra
ketų amžiaus menas (A. Vilčinskas), Dail. Adomą Galdi
ką prisiminus (Dail. B. Gedvilienė), Lietuva, Latvija ir 
Estija D. Britani'jos užsienio reikalų ministerijos doku^ 
mentuose (D. B-čius), Juozo Gutausko netekus (J. Vil
činskas). Mažieji žmonės (Ed. Cinzo novelė) ir kt.

Liudas Dovydėnas recenzuoja Dvidešimt vieną Vero-1 
niką, K. Abr. Atsitiktinio kareivio užrašus ir V. Požėlos 
atsiminimus, paminėtos S. Michęlsono. J. Glemžos sukak-, 
tys ik kt • .

Jau vien antraštės rodo,' kiek įvairiausių ir kiekvie-' 
nam įdomių klausimų paliečiama šiame numery.

To numerio kaina $2.00. Jį galite gauti Keleivio ad
ministracijoje.

GANA TO JUNGO

Paskutinis — trečiasis — doka-

ment uotas Kipro Bielinio atsi

minimų tomas. Jis liečia mūsų 

1 nepriklausomybės 1917-1920 m. 

■ kovas ir nepriklausomos Lietu-

MINTIES redakcijos adresas: I Ladbroke Gardens. ■ vos gjvenimo pirmuosius metus. 
London W II 2PU, England. I Knvga gaunama Keleivy, Dar-x I1 » . z v i K •’ «

ir pas kitussako; Administracijos adresas: Mr. Mykolas Pranevičius,! b,n,nke’ Drau*e
nor Avė., Cleveland, Ohio 44114, tel. 216- -861-4100. , užkariavimus, gali ętstoti po j tasai k omitetas” vartotame-į 3719 W. 68th Rlace, Chicago, III. 60629.

*kn>gų platintojus. Kaina $3.00.
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KAS KAITO SAMU 
ru ūuomi Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEDA, 

TO NIEKAS NKPKIKIA.

Kalbas apie SLA beskaitant j
Š. m. spalio 10 ir 17 dienų "Keleivio“ laidose išspaus- Į 

dintas K. Janutos vienas ištisas straipsi is, pavadintas 
"SLA reikalais besikalbant“. Tame straipsnyje vra nuro
domos SLA gyvenimo organizacinės negerovės, dėl jų 
straipsnio autorius sielojasi ir visai nuosekliai, jo galvo- , 
jimu, baiminasi pats bei baugina skaitytojus bloga SLA į 
gyvenimo pabaiga, jei nebus daroma pažanga su apdrau- i 
domis, pirmoj eilėj panaikinant esamą apdraudą "V-l“. i 
kaip pikčiausią ir daugumą narių atbaidančią.

I
Tokia yra esminė K. Janutos — 73 kuopos draugijos į 

nano — galvojimo sąranga. Tas viešas jo svarstymas vien ! 
dėl
mesio

* £ *

Pranas, broliai Antanas Me-' ANTANO ŠKĖMOS RAŠ- 
thuene ir Pranas Lietuvoje, TŲ 1 tomas (Nuodėguliai ir 
brolio sūnus ir duktė, kurie kibirkštys, šventoji Inga, 
daug padėjo ligonei sergant, čelesta. Balta drobulė). Įriš

ta. 5(10 psl. Kairia $6.00.
Ošiančios pušys, Halinos 

Did’’iuiytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psi., kaina $2.50.

! Tebūnie velionei lengva
s vy

rui ir artimiesiems — gili 
užuojauta.

; šio kraš o žemelė, o jo

M. Stonie

• NEVV YORK. N.Y.
j
! A. Dvarionaitės koncertasįI

Pianistės Aldonos Dva- 
rip«a’tės koncertas bus lap-

Senas
tas.

parvirsta ir negir-

to, kad viešas ir netrumpas, vra v-rtas SLA narių dė-1 BALFo ,ai'> »»< dai’ •i '° BAU " Wjai.vet.rum.,, išdirbę jame daugiau „ei 20 me- ■ kričio 19 d. 5:30 vai popiet
iio ir vertinimo. Tad ėmiausi pasisakyti kaika. ' N“«lra"k»w“ kal«s » h- Januška, J. Simukas. K. siaukienė, A. Slankus ir Cibulskis, i (arnegie Recital Hali.

* V A ■ n a - aa M. , I. ... 4 . .. . . .. - * . . .  .   * * • • • • • _a * I - _ ■ - - * 1 - - JBALFo Chicaęos apskrities ir skyrių atstovų dud eriniu piniginio vajaus atidarymas, kuris Įvyko | 
1972 m. rugsėjo mėn. 24 d., Chicago Sav ing< and Loan Asso. patalpose. Chicagoje. Jame tarp kitu !

Stebint K. Janutą besikalbanti, pirmiausia labai krin
ta švieson didelis autoriaus prieštaravimas pačiam sau. 
Jis savo pasikalbėjimo vienai daliai davė pavadinimą 
"Reikia SLtA pajauninti“. Toje dalyje jis sako. "jog rei
kia SLA pajauninti ir nariais, ir vadovybe, ir naujoviškais 
apdraudimais“. Toks siūlymas savyje nėra blogas, jis yra 
galimas, tačiau tokiame siūlyme nėra nieko naujo, nėra 
nė Įdomaus, kai tai yra elementarinė kiekvienos organi
zacijos mintis.

Tačiau šiuo atveju K. Janutos siūlyme yra kai ko ir 
Įdomaus. Būtent, kai jis siūlo, skatina pajauninti v a d o- 
v y b ę, tai matai ir kitą dalyką — matai autoriaus di
džiąją kritikos dalĮ, nukreiptą kaip tik prieš amžiumi 
jauniausią Pildomosios Tarybos narį — dr. A. Budrecki. 
O dar spalvingesnis autoriaus vidujinis prieštaravimas 
pasidaro, kai jo kritika yra remiama ir L. Šmulkščio, ir

Jos konceitai jau buvo 
i lapkričio 5 d. Hartforde ir

--------------------------------- - ...______ j lapkričio 9 ei. Chicagoje.
f Dar numatomi Los Angeles.

pastebi K. Januta, ir tai būtų nieko ypatingo. Tačiau būtu i lietų kontrolei. Jei daugiau? San Francisco. Miami, Wa- 
keisčiau, jei tą psichologinę pusę jau būtų užmiršęs L. j tokių energingų, žmonių bū- shingtone, Bostone. 
Šmulkštys, buvęs didelę savo gyvenimo dali advokatu, tume turėję, visas baliaus į ~
Juk koks minkštas mokėjimu būdavo neretas advokato rengimo darbas būtų buvęs į 
klientas prieš bylą. svarbią bylą, ypač baudžiamąją. O ne- ^au£ lengvesnis. l
paėmus iš tokio kliento honoraio prieš byla. ar neatsitik- j
davo, kad nuostabiai Jis privalomu atsilyginimu, taip sa- , h;jlllSii„ n,.amoaag renJ m toma

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

i Įvykiai ir žmonės, genero- 
Brocktone vienu iš svar-Įlo Stasio Raštikio atsimini-

, A , ■ .-i o • i-, ii-i i i biausiu darbų pramogas ren-Į mų III tomas, 616 psl., kai-
kant, sukietedavo. Neretai dėi pei au.vsu), dėt permoka- • ojant yra bilietų platinimas.! na $15. Redagavo Bronius 
mo honoraro! J Daugiausia bilietu Chrizan- Kviklys, išleido Akademinės

temų baliui išplatino: A. Skautiios leidykla. Be iva-
Tai yra žmogaus psichologinė duobė, kurion jis pats 

patenka, o ne kas kitas ji Įstumia, ar Įtraukia. Prieš tokią 
"duobę“, atrodo, ir L. Šmulkštys, ir K. Jrn11^ Mu lv~ 
užsimerkę.

Ne. Dar keisčiau darosi, kai abu net unisonu natei-

Yaitkus, Br. Meižienė. Bi- do, yra šie skyriai: Iš tarny- 
zikauskai. A. BaŠkauskienė, binių santykių (rašo apie 
O. Gureckienė, P. Viščinis, prezidentą, ministrus pirmi- 
Mantautas, Pulminskas, Šu- įlinkus,■ ministrus, vyresniuo- 
kienė, Bertulaitis ir kt. i sius karininkus ir kt.); Kiti

SLA veterano A. Augūno tariamai teigiamomis nuomone- Į <jna ĮOjęjas fmOnėse atsirandančias psichologines duobes | Lietuviu radijo valandai kariuomenės dalis, karių au- 
mis ir daugeliu padėkos laiškų iš žymių SLA veikėjų... i rekomenduoja joms nusilepkti. naikinant apdraudą. Laisvės Varpui. Darbinin- kos, Gruodžio 17. karinis 

nesidomint kui, Draugui. Keleiviui. San. žvilgsnis i Pabaltijo valsty- 
imui.

Juk visi šie asmenys. Dievui dėkui. . avus veikioje,! Siūloma ^palaidoti nuo apdraudos rūšies, ne
labai teigiami savo buvimu organizacijoje, tačiau vargu »« aP‘« P^kmes. kok.os galėtų būt. Susi- ,enij. 

ar jie patys sutiktų, jeigu juos laikytume jaunais, ko gero,
jaunikaičiais.

Jei K. Januta kalbėtų šen ar ten jaunų jų'pasakytomis » 
nuomonėmis, remtųsi taip jo mėgiamu jaunumu, tada gal 
būtų matomas jo siūlymo tiesumas toje vadinamoje "rei
kia SLA pajauninti“ dalyje. Dabar gi jo siūlymas yra Įvi
jas, kai jis remiasi tuo, ką peikia, ir priekaištauja tam, ką 
giria.

darai, Brockton Enterprise bes ir kt.); Apie kitų atsimi- 
i ir Šv. Kazimiero parapijos nimus (rašo .apie 17 asmenų 
; klebonui kun. P. šakaliui paskelbtus atsiminimus); 
priklauso padėka už baliaus Kritika ir kritikos (atsikerta
išpopuliarinimą. jo atsiminimų pirmųjų dvie-Į

jų tomų kritikams); Baigia-! 
Negalima tylomis praeiti mieji dalykai. ' į'

nepaminėjus Romuvos par
ako šeimininku Onos ir Alek- St. Raštikio pirmieji du 
i so Gureckių, kurie dėjo vi- atsiminimų tomai buvo la- 

. . Į sas pastangas, kad svečiams bai greitai išparduoti. Negu- 1 
vavo apyl. ižd. dr. P. Bizin-į būtų ir šilta, ii smagu, ir pa- lės sandėlio lentynose ir šis'' 
kauskas, salę rudens moty- togu. Ačiū jiems. tomas, nes jame liečiami vi

siems Įdomūs ir daugelio dar 
Tačiau didžiausia padėka prisimenami Įvykiai. i

Ožiais valgiais visus aprū- ■ priklauso Brocktono. Bosto- į
Spalio 28 d. Brocktono pino Ona Kasetienė, talki- no, Norvvoodo ir apylinkių Knygą administruoja An- 

t__- lietuviškai visuomenei, kuri tanas Dundzila. -4339 W.
mūsų pastangas tinkamai Į- 83rd St., Chicago, III. 60652.

A. Diržys,

SLA 12G kuopos 

(Pabaiga kitame numeryje)

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE

BROCKTON, MASS.

s narvs

Pasisekęs chrizantemų 

balius

vais dekoravo valdybos na
rė A. BaŠkauskienė. Gar-

Tą knygą galima gauti' ir

K a i p reiktų, kaip galima būtų Susivienijimą 
pajauninti nariais, tam klausimui Januta, atrodo, 
visai neskiria savo protinės energijos, nes apie tai nėra jo 
nė žodžio. O čia jo gerojo patarimo (pasigendi... Ypač,
kai vyresnysis brolis Augūnas yra davęs medžiagos, kuri LB apylinkės surengtas nant virtuvam S. Jančaus- 
galėjo būti pamatu ir Janutai subudavoti pasiūlymą. ar Chrizantemų balius labai kienei. \ . Bizinkauskienei.
bent Įnešti daugiau šviesos šiame klausime. pasisekė. E. PuIminM\:enei ii M. Zin- : vertino ir taip gausiai atsi-

kcvičiūtei prie stalų — V.-lankė. Jūsų gausus atsilan-
I — .. .... -i--

Tačiau, K. Janutai 
apdrauda, vadinama 
araudos nenaudingumą,
joj“ paties redaktoriaus L. Šmulkščio nusistatymas prieš : ^aina. Yor^o. i ni. 2 vai. po nietu Sandaros'
šią apdraudos rusi, to nustatyti negalima. Viena aišku,—: vQ keJet? daint šokiams j salėje. 30 Intervale Street,'
vyresnysis brolis L. Šmulkštys ir kiek jaunesnis brolis K. į groj-o R & yj Trio iš Wof_ Baro šeimininkas, kain vi- Brocktone Įvyksta JAV LB 
Januta galvoja vienodai; apdrauda "V-l“ marina Susi- cesterio, talkininkaujant dr. suomei, buvo D. Jančaus-
vienijimą. Ir tą sako vienodu tonu, vienodu ir Įsitikinimu, i Petrui Bizinkauskui. Ka- kas, jam padėjo A. Šmitas.

Bostono apygardos suvažia
vimas.

O iš tikrųjų ir vienas, ir kitas klysta, jie abu klysta. juodžius1 eikeJ° J'
išpūsdami šios apdraudos nenaudingumą šiems laikams.
Jei galvoti tuo vertinimu, kuriuo galvoja abu minimieji

SKAITYKITE
Duona ir pvragu svečius! Smulkesnę suvažiavimo! LIETUVOS ISiORIJA 

vieną va- veltui aprūpino Montello( programa paskelbs Bostono; YI-ji laida, parašė dr. Van- 
landą atgal, tai svečiai išsi- Bakerv, trapiais grūzdais. ■ apygardos vaidyba. ! Daugirdaitė-Sruogienė,

i skirstė irgi viena valanda kaip ir praeitais metais, B 
mūsų broliai Susivienijime, kaip jie skaičiuoja permokė-: vė]iau. 0 tų svečių buvo pri- Bolmantienė. Gardžių pvra. 
jimus. tai reiktų visai neišskirt šios rūšies "V-l“ apdrau- ' lūžėjusi pilna Romuvos par-' atnešė Bielkevičienė. Ra
dos. Tuo keliu einant, galima įrodyti visų apdraudų "ne-, ko salė iš Brocktono. Bosto-; šetierė. M-ižienė. Eidimtie- lyviams. 
naudingumą“, nes visose permokama, jei tik apdraustasis ; no Xorwoodo. Womesterio nė. Bizinkauskienė, Višči-j 
šioje ašarų pakalnėje užtrunka (pagyventi ilgėliau, ko gal jr kitų apylinkės miestelių, nienė, Pibokienė, A. Sužie- 
jis pats nesitikėjo, nė prileido. Visi smagiai praleido vaka- dėb’onė i’- Simanauskienė, o

rą. tik apgailestautina, kad O- [ levicmnė is Bostono —
Kai asmuo įsirašo į Susivienijimą ir renka sau ap- kaikurie iš ių dėbperdidelio- .^ ažų tortą.

drauda,‘jis galvoja:—aaa... ką gali žinoti, kas su manim ' mūsų pasitikėjimo ir silpnos _ . •• ■ i i
atsitik rytoj, ar kitą mėnesi, ar kitais metais, taigi - kontrolės visais vakaro ma- „rLote"?” ,alt-a. sn-gūs. snal.o 25 rt.j
.„ia..,,-:., «„ „J lonoiuais nasinandoio nė hi_ CaPP> Da Sl va: Ed- Į-eo- amžinai užmigo Uršule Ka-i

Į 414 psl.. daug paveikslų, ke- 
Po oficialiosios programos; Ii žemėlaj’iai. tvirtai Įrišta 

bus vaišės suvažiavimo da-' Kaina .......................... $6.

P. J.

LAWRENCE, MASS.

Mirė Uršulė Vareikienė

apsidrausiu. Taip sako jis sau.

SPECIALIAI

DOVANOS 
ŠVENTĖMS 
Į LIETUVĄ

GAVĖJAS NIEKO 
NEPRIMOKA

—NETIKRI KAIMAI— 
KAINA TIK . . $198.00 
Užsakykite šituos pra
bangius ir šiltus pasakiš
kos vertės kailinius. Pa
sirinkite nuo minko (vie
nos spalvos ir dryžuo
tų). plačiauodegių kara
kulių ir avikailių 
10 SKARELIU. . $51.90
5 vilnonės, didelių ar ma
žai gėlių ar turkiškų raš
tų, visokių spalvų, ir 5 
šilkinės, visokių spalvų. 
ORO PAŠTU .. $03.40
5 DIDELĖS VILNONĖS
SKAROS ...........  $90.00
54x54 colių su kutais, 
gvažiais gėlių raštais'
ORO PAŠTU . . $113.00

SPEC. KOMBINACIJA 
$169.00

GĖRIAI SIOS 
MEDŽIAGOS

VERTINGA DOVANA
3 jardai medžiagos vyrų 
žieminiam paltui. 100G 
vilnos, tiek pat tos me. 
(ižiagos moterų paltui, 
3!e jardo medžiagos vy
rų eilutei, 100' < vilnos,
3 jardai tokios pat me
džiagos moterų suknelei,
2 paklodės (dvigubai lo
vai), 2 pagalvių užvalka
lai. 6 turkiški rankšluos
čiai
SPECIALUS I .. $62.00 
10 sv. taukų. 10 sv. kvie
tinių miltų. 10 sv. ryžių, 
10 sv. sukraus.

DAI G KITOKIU
VERTINGŲ DOVANŲ

Prašykite veltui 
iliustruoto katalogo!

UžSAKLKITE TUOJAU
l ŽSAKYKIT TIK PER 

INTERTRADE 
ENPRESS CORP.

125 Past 23rd Street 
Fifth Floor

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

LABAI SVARBU
DĖVĖTI DRABl ŽIAI

I'rašyki‘e specialaus 
biuletenio!

Mes turime šito biznio 
23 metų patyrimą ir 
tūkstančius patenkintų 
užsakvtoju.

JAU SPAUSDINAMAS

"KELEIVIO“ 1 9 7 3 METŲ

Kalendoriuslonumais pasinaudojo nė bi
lietų neįsigiję. nard, V. Sužiedėlienė, Frei-1 valiauskaitė - Vareikienė.

i manienė. Meižienė, Vaitkus, 
Savo dalyvavimu mus pa- Finianau<.'ienė. širvinskaitė 

gerbė Brocktono majoras R. lr Robinson Appliances.
, L. Wainright su žmona, kle- 
• bonas kun Petras šakalys ' Didelė padėka priklauso 

Turbūt, nė aiškinti nereikia, kad labai dažnai pa-lBostono t p aDVi ‘ V' Brocktono Lituanistinės mo-

Sekanti mintis yra — kuriai sumai draustis? Ir. svar
biausia, tuoj teiraujasi. — kiek gi reikės mokėti per mene-1 
sį. per metus?

Velionė šiame krašte išgv.i 
veno daugiau nei 60 metų. Į 
Kol buvo sveika, daug dirbo J 
lietuvių labui. Abu Valeikos' 
ilgus metus skaitė Keleivi. 
Tie priklausė ir socialistų 
kuopai, kol ji čia veikė.

draudą rinkosi nemažai narių anksčiu, ją pasir< __________
vienas ir dabar, lr jeigu kam nepatinka ši apdraudos rūšis, | e dar padėjo tvarkyti ir! Palaidota Tautinės baž.
tai nepatikimo šaknys glūdi ne apdraudos nenaudingume ' Baliaus vyriausia šeimi- puošti salę, ėjo policininko į nyčios apeigomis Elmvood 
o apsidraudusiojo psichologiniuose kloduose. Gal to ne- ninkė buvo apyl. sekretorė pareigas, priimdamas svečių) kapinfee Methuęne.

Br. Meižienė, vakarui vado/ automobilius ir talkino bi-j Paliko liūdintys vyras

Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo 
pedija — visokių gražių. Įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siuskite šiuo adresu;

KELEIVIS 
636 E. Broadwav 

So. Boston, Mass. 02127 i.it »
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Iš okupuotos Lietuvos į Liaudies priešas-Stalinas

Rusai okupantai, šalin iš Lietuva#!

Kolchozinės tvarkos atnešti 
pasikeitimai

„Lit. ir Menas“ (spalio 
7 d.) spausdina eilę atsaky
mų Į jauniesiems rašytojam 
išsiuntinėtą anketa apie 
„šiandieninį kaimą“: jo per
mainas, pasikeitimus, bū
dingiausius jo žmogaus 
bruožus, žemdirbio paveiks
lą dabartinėje lietuvių lite
ratūroje.

Iš atsakymų išsiskiria Ri
manto šavelio žodis. Netie
sioginiai atsakydamas i par
tinius balsus, nusiskundžian-

Kovoja prieš naminės 

degtinės varymą

Okupacinė Lietuvos val
džia labai rimtai susirūpino 
nepaprastai išplitusiu gir
tuokliavimu, ypač, kad dau
giau geriama naminė degti
nė, o ne sovietinė - valstybi
nė. Naminės varymui sunai
kinama gana daug duoninių 
grūdų, kurių ir taip neuž
tenka maistui.

Milicijos pulk. Stanislo
vas Stankus pateikė „Tie
sos“ korespondentui duome
nis. kaip ištisą mėnesi buvo

čius „senojo patriarchalinio,' kovojama prieš naminės va-
kaimo idelizavimu“, jis ra-į rymą.
šo:

i Per tą mėnesi buvę pada- 
„Sentimentai ir graudulys ryta 766 kratos, kuriose da- 

išnykstančiam kaimui, rū-i lydavo daugiau kaip 5000 
pestis kaimiečio rytdiena —Į visuomenės atstovų. Buvę 
ne tokia jau didelė blogybė.; išaiškinti 183 naminės ga-

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

(Tęsinys)

Berija, savo keliu, gajanda peilius, anot Chruščiovo, 
savo priešams nugalabanti., bet jam reikia laiko sujung
tose ministerijose įstatyti visiškai sau patikimus asmenis. 
Tuo tarpu okupuotose šalyse Berija bando sukelti nera
mumus, kad ten užimta kariuomenė negalėtų kištis Į jo 
vidaus reikalus. Neramumai, sukelti Rytų Vokietijoje, tik 
trumpam laikui nukreipia dėmesį, bet Chruščiovas tuoj 
supranta Berijos žaidimą. Dėl gydytojų bylos jis išgelbs- 
ti nuo bet kokios atsakomybės savo bendrus sąmokslinin
kus gen. S. D. Ignatevą ir saugumo ministerio pavaduo
toją Kruglovą, kurie, savo keliu, padeda jam čekistų tar
pe. Visa kaltė už gydytojus suverčiama Stalinui ir kvotų 
skyriaus viršininkui Michailui RiuminuL

Chruščiovas vėl pakartotinai kalbasi su Malenkovu 
ir pagaliau jį įtikina, kad toks galingas pavaduotojas yra 
aiškiai perdaug pavojingas, nes greit pradės visiems dik
tuoti savo valią. Todėl reikia veikti greitai. Jis kalbasi su 
Molotovu, šis sutinka, bet stato sąlygą, kad Berija būtų 
apkaltintas, areštuotas ir likviduotas. Taip pamažu visi 
Politbiuro nariai jam pritaria, išskyrus Mikojaną, kuris 
mano, kad Berijai užtektų įspėjimo.

liejaus ir pakasama$ Kremliaus patvoryje, kas parodė, NAUJA AŠTUNTOJI 
, kad jo garbinimas baigiasi. Perkrikštyti miestų vardai, PRADALGĖ
į nugriauti paminklai, sunaikinti paveikslai ir knygos —;
j buvo teisingas atpildas tam, kuris neužtarnautai per jėgą į Keleivyje jau galima gau-. 
■ brovėsi į išpūstą istoriją. Į ti rašytojo K. Barėno reda-

Jeigu kas ir bando iškelti tariamus Stalino nuopelnus, j suotą Aštuntąja Pradalgę, 
tai jis susiduria su neišvengiama tikrove, kad visa tai ir j kurioje yra 23 rašytojų pro- 
dar daugiau buvo galima lengvai atsiekti be milionų žmo.1 zos’ P0621-*08 ir aramos u .
nių gyvybių sunaikinimo, be bado ir skurdo, be kvailos 
ir beprasmiškos proletariato diktatūros.

Avės
(Pabaiga)

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VI TARYBOS 

IV SESIJOS 1972 SPALIO 28-29 D. CLEVELANDE

NUTARIMAI

L . JAV Lietuvių Bendiuomenės Taryba, išklausiusi 
Švietimo Tarybos pranešimus lietuvių švietimo klausi
mais,, atremtais į glaudų lietuviškos šeimos ir mokyklos 
bendradarbiavimą, nutarė:

Į riniu. Kaina $4.50.

ROMANAI
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.

Geriau nuoširdus jausmas, 
negu preudooptimistinė ora
torija“

Šavelis vaizdžiai aptaria 
ir kolchozinės santvarkos at
neštus pasikeitimus:

„Šiandien kaimietis be y- 
patingo skausmo gali nu
kirsti medį, puošiantį aplin
ką, gali abejingai žiūrėti į 
kolūkio laukuose mirkstan
tį vasarojų ar pūvantį šieną.

mintojai, konfiskuota 
degtinei gaminti aparatų.

230

Patį suėmimą turi atlikti Chruščiovo numatyti penki 
j generolai, kurių tarpe Moskalenko ir Žukovas, bet Malen,

kovas išplečia tą būrį iki 11 maršalų ir generolų.

Tariamai kovojama su 
girtavimu, o visuose respub
likos kampuose ir užkam
piuose pilna valstybinių deg-1 
tinės parduotuvių, kur nie
kuomet nepritrūksta degti
nės, kaip kad nuolatos pri-J 
stinga riebalu, mėsos ir daž
niausiai duonos. Valstybinė

Bendrame Politbiuro ir CK posėdyje 1953 m. birželio 
mėn. Chruščiovas iškelia kaltinimus Berijai, kuriuos pa
laiko kiti asmenys, ir, Malenkovui paspaudus slaptą 
skambutį, įeina generolai, kuriems Malenkovas praneša 
nutarimą, ir Žukovas įsako Berijai:

— Rankas aukštyn!

Suimtas Berija pergabenamas kariuomenės žinion, 
degtinė komunistinėje san- 0 1953 m. gruodžio mėn. Įvyksta teismas 25 čekistams, jų

.. .. . . j tvarkoje yra labai didelė tarpe L. P. Berijai. Mešikui, lietuviams pažistamam V.
Ne, jis paims kastuvą ar biudžetinė vertybė. (Giltas 
grėblį, bet tik tada, kai jam
bus įsakyta. Iš kur tas vals-

biudžetas muvo rusu balto-c

jo caro. dar giitesnis jis yra 
tiečio abejingumas? Kur jo raudonojo laikais).
‘ ’ o Z. , (Elta) ,

Naujas tiltas Vilniuje

Iškilmingai atidarytas il-

šaknys? Gal jį pasėjo ilgus 
metus trukusi geresnio va
dovo ieškojimo politika? 
Gal dar tebegyva trauka 
privatinei nuosavybei ar 
bent jos daliai, kurią atsto
ja sodybinis sklypas?“ ....

„Lietuvos“ ansamblio 

gastrolės

1. Skelbti lietuviškų knygų vajų vaikams ir surinkti 
šiam reikalui $50,000 Švietimo Tarybos planams vyk
dyti. Švietimo Taryba, padedama Tarybos Prezidiu
mo ir Centro Valdybos, sudaro vajui pravesti komi
tetą. Komitetui talkininkauja Tarybos Prezidiumas,
Centro Valdyba ir Švietimo Taryba. Vajaus vykdy
mo laiką nustato vajaus komitetas. Tarybos nariai 
yra įpareigojami vajuje aktyviai dalyvauti;
2. Prašyti JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Vai-
dybų per apygardų bei apylinkių valdybas sudaryti K ™^aroiu= 9,7 . k .
JAV lietuvių kartotekų; njfss 'jj' I,m- —7 Psl- Kal'
3. JAV Lietuvių Bendruomenė kiekvienų metų rug
sėjo mėnesį vykdo lėšų rinkimo ir lituanistinių mo- Rezistencija, romanas, 
kyklų mokinių telkimo vajų; I parašė R. Spalis, 429 psl.,
4. Prašyti JAV Lietuvių Bendruomenes Centro Vai- Į kietais viršeliais, kaina — 
dybą, apygardų ir apylinkių valdybas ir toliau pagal • $6.00.
išgales remti švietimo reikalus. i . ,

Andrius Valuckas. NL-
r. r t • + • -d zi - o • i • - ’ MUNO SŪNŪS, romanas išPasaulio Lietuviu Bendruomenes Sermo, kuris sau- „ - -. , -1:

kiamas 1973 metais, atstovai (PLB Valdyba JAV-ems '• mo į ĮOn{as ogO
nustatė 45 atstovus) bus renkami atskiru sąrašu tuo pačiu gj §3 qq
metu, kai vyks JAV Lietuvių Bendruomenės Taiybos rin
kimai. JAV LB Centro Valdyba praveda PLB Seimo at- Į Andrius Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS, II tomas, 
428 psl, kaina $4.00.

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

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

Alpis, romanas, autorius

II

Dekanosovui, Merkulovui, Kabulovui, Vladomirskiui.
įdomu, kad iš kariuomenės pusės teisėjais buvo marš. Iva- . ,. . ..... ...
nasKonevas (tas pats Konevas, kuris skundėsi Stalinui stovų rinkimus ir paruosta rinkimų taisykles, vadovaujan- 
dėl blogo gydymo) ir gen. Moskalenko, o iš partijos — tis JAV Lb nuostatų plincipais.
Lunievas ir Michailovas. Prokuroru buvo žinomas gene 
rolas Rudenko.

Po metu, 1954 m. gruodžio 14-19 d. buvo kita Vikto-

III. Sekančios (septintosios) JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos rinktų narių skaičius paliekamas tas pats, 
kaip dabartinės Taiybos — 42.

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas, kaina $5.00.

giausias tiltas ((300 metrų ro, Leonovo, Komarovo, Lichačovo, Černovo, Broverma- 
su viršum) per Neries upę no ir kitų ypatingu žiaurumu pasižymėjusių čekistų byla.
\ ilniaus mieste ties Vala- jy to -jjg visi nerdau<y žinoio anie visu Politbiuro nariu . , . A „ ... & ....... ..... . . . . premijuotas romiknmnbds Ta nmra vvr 5°’ /e V1S1 apie visų rouuoiuio dek uz ptuamstimo švietimo ir kitų lietuvių kultūrinių £ , kaina S5 no
(S vykdytoj Vytautui, nuslkaIstamus darbus ir tlkr* vaidmen* Sl“nno laikais- : reikalų rėmimą if prašo JAV LB Centro Valdybą dar kar- , pSl„ kdma °*
Jankauskui suteiktas nusi-f Tikra džiausima Stalino mirtis sukėlė kalėjimuose ta Para^nti LB apygardų ir apylinkių valdybas aktyviai^ Kazys PlačenL. PULKIM 

liKią džiaugsmą Stalino minis suKeit Kalėjimuose, T,?ofnvill FnnHn Hartha i ANT KELIU-, romanas iš

IV. JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba remia Lietuvių 
Fondo pastangas sutelkti bent vieno miliono dolerių sumą,

Birutė Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,

omanas, 237

L&.1' d'iū’bo^stovyklose, tremtinių tarpe, okupuotuose taisyklės buvo svarstytos kun. Strazdelio gyvemmo,
Lietuva , vadovaujamasis, vikšrinio Mano nuumis R^os žmonių ta,p(. Veidai nušvito zmo-, , tomas o00 pS.. kįna J2.oc

nes pradėjo kalbėti, lasyti, kritikuoti 11 1 ei.^auti nubaus- bog rinkimai bus1973 metų gegužės mėnesyje. Vyriausio-: H tomas 160 ps., kaina $2.00
ji rinkimų komisija yra sudaroma Grand Rapids, Mich.

Sesijoje gauta dar visa eilė siūlymų bei projektų, ku-

Prano Budriaus, rugsėjo ga-! tui Vytautui Zinkevičiui - 
le iš Lietuvos išvyko gastro-i nusipelniusio statybininko 
liuoti po visą Sovietų Sąjun-! vardas. Kiti buvo apdova
gą. Ansamblis gastrolėse už
truko iki lapkričio mėnesio. 
Jis yra koncertavęs Rumu
nijoje. Lenkijoje. Čekoslo
vakijoje, Suomijoje ir Pran
cūzijoje. Visur buvo 
vertinamas.

noti garbės raštais.
ti buvusius skundikus, teisėjus, prokurorus, tardytojus, 
partijos pareigūnus. Partiečius apėmė panika, ypač nėra- į
mi buvo kariuomenė. Seni Stalino bendradarbiai išsigan- I
do. kad nepasitenkinimo banga nenušluotu ju visu nuo : , . . , ,__ •1 & J ‘ apsvarstymui ir vykdymui.

gerai

V. Daunoras Tuluzos operoj

Solistas Vacys Daunoras, 
kuris pernai tarptautiniame 
bosų konkurse Tulūzoje 
(Prancūzijoje) laimėjo pir
mąją vietą, šiemet buvo pa
kviestas dainuoti Tulūzos o- 
peros naujojo sezono atida
rymo spektakliuose, į ku
riuos paprastai kviečiami

GYVOJI LIETUVA

„Man teko 1969 m. ilgiau 
negu kam kitam savo specia
lybės reikalu pagyventi Lie
tuvoje. Kraštas, žinoma, o- 
kupuotas. Okupantas nesi
varžo dėl priemonių. Yra ir 
okupanto tarnu. Juos vadi
na „raudonaisiais šuniu 
kais.“ Bet yra ir gyvoji, 
veržli bei darbšti Lietuva. 
Ji, sakyčiau, patiiotiškesnė 
nei anais laikais, nes dėl 
kiekvieno lietuviško reikalo

žemes paviršiaus, 
vystę.

Čia Chruščiovas sugalvoja kitą apga-

žymiausi Įvairių šalių solis-! turi kovoti ir sunkiai kovoti.
tai.

V. Daunoras 
Hugenotų operos 
partiją.

dainavo
Marselio

Etnografo - menotvrinin-

Ta Lietuva davė ir Romo 
Kalantos bei kitų panašių 
didvyrių aukas“.

(Iš š. m. liepos 31 d. miru
sio prof. dr. Antano Salio Į 
juostelę Įrašytos paskaitos

ko Klemenso Čerbulėno 60 * Jaunimo Kongresui ištrau- 
metų sukaktis paminėta ok. ’ka).
Lietuvos spaudoje. Sukaktu
vininkas dirba pedagoginį

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove-; rie perduoti atitinkamoms LB institucijoms tolimesniam • jCį 2g3 ps] minkštais

Jis atiduoda vilkam suėsti Malenkovą, kuris 1955 m. 
vasario 8 d. pašaunamas iš ministerio pirmininko vietos. 
Galutinai nepatenkintiems nutildyti jis Įsako buvusiam 
Pravdos redaktoriui P. N. Pospelovui surašyti raportą 
apie Stalino įvykdytus „socialistinio teisingumo“ sulau
žymo faktus, atseit, — iškelti ir reabilituoti neteisingai j 
nuteistus komunistus. Nors kiti Politbiuro nariai buvo Į 
priešingi, Chruščiovas XX komunistų partijos suvažiavi. 
me 1956 m. vasario 25 d. slaptame posėdyje perskaito tą 
dokumentą, kuris patenka Į laisvojo pasaulio spaudą. Po
litbiuro nariai bijojo tą klausimą kelti, nes kaltės šešėlis 
krito ant jų visų, bet Chruščiovui kaip tik ir buvo svarbu 
juos visus nužeminti, o save galimai stipriau pabaltinti...

Stalino laidotuvių metu. kurioms vadovavo Chruš
čiovas, kalbėjo tiktai Malenkovas, Beirja ir Molotovas, 
o dabar Chruščiovas pasakė tikrą Stalino laidotuvių kal
bą. aiškiai apgailestaudamas, kad jis negalėjo likviduoti 
Stalino...

JAV LB VI-SIOS TARYBOS PREZIDIUMAS

Vytautas Kamantas, Vaclovas Kleiza, 
Edmundas Lenkauskas, Stepas Matas,

Antanas Razma ,

KALBA SESERS KALBA

viršeliais $3.00, kietais $3.50

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

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio Run. M. Sida

ravičiaus gyvenimo, 233 psi., 
kaina $2.50.

darbą aukštosiose dailės 
mokyklose. Ypač vertingi jo 
straipsniai lietuvių liaudies 
meno ir architektūros temo-į 
mis.
ae>seoo3t0Qe^9s<oie?eo9aoeQoeBe 

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivi. Jo ka»na

$7 00

PATARIAMA JSIGYTI

K. Barėno

Atsitiktiniai

Tos kalbos pasėkoje Politbiure susidavė stipri opozi 
cija Chruščiovui, ir. jam grįžus iš Suomijos, 1957 m. bir-ĮT 
želio mėn. buvo praneštas nutarimas, kad 7 prieš 4 Polit-Į* 
biuro nariai nutarė ji pašalinti iš ministerio pirmininko I 
vietos. Chruščiovas pareikalavo paskubomis sušaukti viso 
CK posėdį ir per savo patikėtinius Ekateriną A. Furtsevą 
ir gen. Žukovą karo lėktuvais sugabeno i posėdi savo ša-

Kai kartais kas nors pri-; Įkalbinėja atstovaująs ne
mena, kad Vienybė ir Lais-į priklausomos Lietuvos pi- 
vė vra tarsi seserys, kad jos liečius ir jų partijas, nors 
vienodai masto ir vienodai šiuo metu turi išsiėmęs visu 
pašneka, tai Vienybė dėl to- ’ šimtu nuošimčių Amerikos 
kio sulyginimo net užsigau-' pilietybės popieras, saukia 
na. O vis dėlto tarp jų kar-'«eimą_ i Clevelandą ir net 
tais esama kone dvynukių: sudarė komisiją „praplėsti 
panašumo. Kad mes neklys-į ^^4^- įjungiant jaunimą . 
tame, štai pasiskaitykite to- čia Vienybės turima gal- 
kius spalio 27 d. Vienybėje'voje lapkričio 25-26 d. Cle- 
parašytus žodžius: | velande šaukiamas Vyriau-

’ V ienas „uzurpatorių“.' šioj oLietuvos Išlaisvinimo 
kuris poeto Binkio posakiu siojo Lietuvos Išlaisvinimo 365* p«r" kaina~$5 
”vištos vaiko“ balsu visiems Komiteto seimas. 1 „

T*******************************^**^**************####**#w##w#*z
GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS t

susitikimaį pnin^us- kurie pakeitė tą nutarimą. Iš atsakingų vietų 
’ išlėkė Malenkovas. Molotovas, Kaganovieius, šepilovas. 

216 psl., kaina minkštais vir- Bulganinas, Pervuchinas ir Saburovas.
Spliaię $2.50, 1961 m. J. V. Stalino lavonas pašalinamas iš mauzo-

ODOS PLAIKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins-;> 
titulo garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa-!; 
žistamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-5 
sų užsakymus siusti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO-f 
RATORY. 1137 So. 49th Avė. Cicero. UI. 60650. JIB - 
Atstovybė. 2498 Daugall Rd.. Windsor. 12. Ont.. Ganada. $

ir kitur.

Aloyzas oarenas: VlENI- 

5l MEDŽIAI, 117 psl. Rai
la $ 1,56.

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

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas,

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

i

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 263. psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.

Vėjas lekia lyguma, roma
nas, parašė Aloyzas Baro-
nas, kaina $4.00.
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(Pasikartujimas V
Maikio’su Tėvu

Nėra teisybės šiame mar
game pasaulyje, ir gana. Va, 
tik paskaitykite, ką rašo a- 
merikinė spauda.

Nėra teisybes LABAI JDOMOS 
ATSIMINIMAI

mūs 1940-1945 m. atsimini- dr. F. Kaivaitytės-Karveiie- 
mai, 176 psl. kaina $2.00. nės, 360 psl.. kaina ..$3.50.

DANGUS DEBESYSE,— 
m.

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Po $1.50: J. Keraitis, Pa-
. ... . A terson, N.J.. A. Užameck,
Švedijos karalius Gusta-j Chicag0 m., P. Vaškevi- 

vas gauna net 800.000 dole-1 ^jus pjav• 1 • — 1 • J I * vrių metinės algos ir dar.
Hayter, Alb., J. Tėve

lis, Euclid. Ohio, S. Suslo-

I TU V AR ATSTATANT ! 191S*191<J m. išgyvenimai,

KRUPAVI- .Skipičio. 440 puslapių. • Ju°Za< 325
MIMAI. 364 irZjna «5 i psL, kaina minkštais virse-

.............................. : liais $2.5<>t kietais $3.75.
NEPRIKLAUSOMA LIE- i PRAFITI

įftiNA iuju«w«P TUVA. R. Skipičio atsimi- K X ,Uo 47c ‘ kai
re Bielinio auranuma., 492, ni „ omas, 476 ps| ..kai * 4‘b pS‘”
psl.. kaina 80.OO. 1 7--- r n*

JAUNYSTĖS ATSIMINI-
MAI, Vlado Požėlos, 335 Tui UUOZĄ LIŪDŽIU. Petronė-

zas Liūdžius, 246 pusią Liūdžiuviene*, 88 psl.,
piai. kaina............$3.00
KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

(apie Salomėją Neri), Pet 
onėlėa Orintaitės, 234 psl.
Kaina $3.00.

GYVENIMO VINGIAIS

MYKOLO 
ČIAUS ATSIMINIMAI, 364
psl., kaina $10.00.

GANA TO JUNGO, Kip

nimų 
na $7.00. 
RASTAI STRAIPSNIAI ATSIMINIMAI

$5
APIE

1,100.000 dolerių dvarui iš-. vk.h Salem> N>H j Tomas, 
laikyti, o darbelio beveik jo- Brooks. Alb.. M. Kalmins- 
kio. Retkarčiais pamedžio- ky, Hartford. Conn., J. Sa
ja, pameškendja netureda- b'ulis, vVelkill. N.Y. 
mas ką veikti, tai ir viskas.,
Jo ministras pirmininkas po $1.00: Br. Spūdis, 
gauna 32,000 dol., ir dar ap. Woodhaven, N.Y.. V. Vala- 
moka valstybės iždas viso- Šimas. Verdun, Que., K. Dė
klas jo reprezentacijos są- nis, Summerland. B.C., J. 
skaitąs. į Wierzbowich, Avon. Mass.,

1 J. Liūdžius, Nevv Britain, 
Tuo tarpu Izraelio ministru Conn.. M. Stonie. Lavvrence, 

' pirmininkė Goldą Meir gau. Mass.. L. Pečkauskas, Uni- 
na vos 7,000 doleriukų per on Mich., M. Mencas. San 
metus, o darbų, o rūpesčių .Jose, Calif., A. Nakutis. St
kalnai griūva ant jos mote
riškos galvos.

Jos kaimynas iš dešinės— 
Jordano karalius Husseinas 
gauna 268,000 dolerių ii 
šypsosi.

Petersburg, Fla., Z. Rač- nc 
kauskas, Toronto. Ont., J. 
Venslovaitis, Sudbury. Ont..
B. Narkevičius, Gardnes. 
Mass., A. P. Andrius, Eas-

psl.. kieti viršeliai, kaina — 
$4.00.

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

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

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai. 416 
osl.. kaina ................. $2.0(

TAU. LIETUVA, Stepo 
Kairio 480 psl., kai 

na ...................................... $2.01
DIENOJANT, Kipro Bie 

<inio. 464 psi.. kaina....$2.0(
PENKTIEJI METAI, Kip

taina ........................................ $1.
NEPRIKLAUSOMYBĖS

SAULĖJ, Mykolo Vaitkau.
atsiminimu (1918-1940) V

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

ton, Pa., A. Kėkštas, Omą-! ro Bielinio,
i ha. Nebraska. < Kama

592 puslapiai 
............ $2 00

MAIKIO su TĖVU pasikalbėjimo nėra dėl 

to, k.a d paštas pasivėlino atsi h st i 

pasi'kalbėjimo tekstą.

Devyni didieji Amerikos karai
U.S. Nevvs & World Re-; pasibaigė 1918 m. lapkričio 

port lapkričio 13 d. laidoje mėn.
duoda šitokių duomenų apie' Kare amerikiečių žuvo 
devynis didžiuosius karus,' 53,402. sužeista 204,002 
kuriuos vedė Jungtinės A-Į
merikos Valstybės.

Jam išleista $25.7 bil.

II pasaulinis karas
Revoliucinis karas

Į Jis JAV-bėms tęsėsi nuo 
Jis tęsėsi nuo 1775 m.! 1941 m. gruodžio iki 1945

balandžio iki 1782 m. lap-i m. rugpiūčio mėn. 
kričio. Į Jame žuvo 291,557, su-

Jame žuvo 4,435 kaliai,1 žeistų buvo 670,846. 
sužeistų buvo 6.188. j Karui išleista $341 bil.

Karui išleista $75 mil
Korėjos karas

Jis tęsėsi nuo 1950 m. bir
želio iki 1953 m. birželio.,

Kare žuvo 33.629. sužeis- 
landžio iki 1865 m. balan- ta 103.284. 
džio mėnesio.

Žuvo 234,000, sužeistų —

Civilinis karas

Jis tęsėsi nuo 1861 m. ba. į

382,000 (abiejose pusėse) 
Karui vien šiauriečiai iš

leido $341 mil.

1812 metu karas

Karas atsiėjo $54 bil.

Vietnamo karas

Jis prasidėjo 1961 meti 
gruodžio mėnesi ir dar ne-
pasibaigė.

PASKUTINIS POSĖDIS
Mūsų prezidentas Nixo-' Mažiau nei $1.00; M. Pet- ,JuoZo Audėno atsiminimai

nas gauna 200,000 dol. ai- rauskiene. Hungerford. Cn..!‘>27 pSl.. kaina..........  $4.00 Į
gos ir 125,000 priedo kitom J. Gendrolius. Toronto. Ont/ KONTRŽVALGYBA LIE ! 
išlaidom, gi Kanados minis. J. Gruzdaitis. Phoenix, Arz., TUVOJE, Jono Budrio at-i 
teris pirmininkas- Pierre L Užgirienė, Worcester, siminimai. 224 psl., kaina 
Trudeau — tik 25.000 dol. Mass., J. Doba, East Hamp- $2.50. į

ir reprezentacijai pagal są- h>n. N.Y., J. Weblaitis,, SIAUBINGOS DIENOS.' 
skaitąs. ; Dearborn. Mich., J. Ogint, 1944-1950 vnetų atsimini-,

i Atleston, Pa. ; mai. parašė Juozas Kapa
Prancūzijos prez. Georgės,......................... ' činskas 273 pusL kaina $3

Pompedou — 242,000 dol. visiems aukotojams nuo- PER GIEDRA IR AUD-‘
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to-

ir daugiau nieko.

Indijos prezidentas V. V.' 
Giri gauna tik 16.461 dol.; 
Matote, gerbiamieji, kaip į 
tenai tiksliai apskaičiuota,; 
net iki paskutinio doleriuko, 
o ne apskritom nulinėm , 
skaitlinėm.

Norvegijos karalius Olo- 
vas gauna 378,788 dol. Norsi 
ir graži sumelė, bet apskai-, 
čiuota irgi dolerio tikslumu. •

i širdus ačiū.I •
i Keleivio administracija

Imkit ir skaitvkir 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGUI 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyti 
bolševikinio teroro sistemaDešimteriopai daugiau gy-, . , , , -

ventoju turis savo valstybė-! 
je Italijos prezidentas gau- kentėjo

broliai.
ir žuvo

mas. 272 psl., kaina kietais
! viršeliais ................... $3.75.1

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

Viktoras Biržiška, DĖL 
'MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi- 
i nimai (1920-1922 m.), 312 
> psl., kaina minkštais virše-; 
i liais $2.50. kietais—$3.75. j 
i ATSIMINIMAI IR MIN-; 
TYS. Kazio Griniaus, I to- '■

Ynas, 300 psl.. kaina...... $2.,
Į ATSIMINIMAI IR MIN ' 

mūsų TYS, dr. Kazio Griniaus, •

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.

seserys, gimines wna tik 52.807 dol., arba net , ...
.mažiau kaip septintadali to, į?“®“’ . kn«os ka,na, 11 " : 7R gontaiką gauna norvegas.

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

SAKAIS. Juozo Strolios Įdo-'

m

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

Lietuvių grupės kelionė i Australiją
TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga isigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio

Į 40 JĮ TARPTAUTINĮ EU CH ARISTINĮ KONGRESĄ Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
Dienojant, 464 psl.

Iki šiol kare žuvo 45,884
Jis prasidėjo 1812 m. bir-i sužeistų buvo 303,475.

■' * ‘ -------- 1 Karui išleista $135.5 bil.
Skaičiai rodo, kad Viet

namo karas yra ilgiausias 
kad daugiausia žuvo II pa- 

i sauliniame kare, po to seka 
civilinio karo ir I pasaulinif 
karo aukos, ir ketvirtoje vie. 
toje yra Vietnamas.

Pagal sužeistųjų skaičių 
Vietnamo karas yra trečioje 
vietoje. Šiuo požiūriu ji pra
lenkia II pasaulinis ir civili
nis karai.

Bet išlaidų požiūriu Viet
namo karas stovi antroje 
vietoje, nes doleris yra atpi
gęs. visi karo reikmenys ge
resni, todėl ir daug branges
ni.

Nuo 1966 m. sausio 1 d.

želio mėn. ir baigėsi 1815 
m. vasario mėn.

Jame žuvo 2.260, sužeistų 
buvo 4,505.

Karui išleista $134 mil.

Meksikos karas

Filipinų prezidentas Fer
nandas Markas yra irgi 
vargšelis, — vos 9.000 dol. 
metinės algelės tegauna.

Anglijos karalienė Elz-i 
bieta II-ji gauna 150.000
dol. algos ii 2,400.000 dol. j įvykstantį 1973 m. vasario mėn. 18-25 dienom Meibourne. 
dvarui išlaikyti, o jos kai-Į PROGRAMOJE; L()s Angeies> jjawaii Australija. Naujoji Že
mynas Airijos prezidentas i ,„nrii:„
Emon de Valera — tik 20, i J *
000 dolerių.

EKSKURSIJA IŠVYKSTA 1973 m. vasario mėn. 12 d., GRĮŽTA 
Ir taip per visą margą, kovo mėn. i d. (21 diena), 

svieteli: vieno valdovo pa
jamos debesis siekia kito_  KAINOS ASMENIUI: nuo < bie: gos — SI.102.50, nuo New Yor-
katinui iki kulnų kaip dzū- — $1,160.00. nuo Montrealio — $1.184.00, nuo Los Angeles — 
kai sako. Nėra tos šventos $913.00. Papildomas mokestis $91.00 asmeniui, norinčiam turėti 
teisybės šioje
nėję, ir gana.

ašarų pakai- atskirą kambarį.

Kelionės kaina sutarta su lėktuvą bendrove ir valdžios aprobuota.

Jis tęsėsi nuo 1846 m. ge-! 
gūžės mėn. iki 1848 m. va
sario mėn.

Kare žuvo 1,733. sužeistų 
buvo 4,152.

Šis karas atsiėjo $166 mil.

Ispanijos - Amerikos karas

Kariauta nuo 1898 m. ba
landžio mėn. iki 1898 m. 
rugpiūčio mėn.

Jame žuvo 385. sužeistų 
buvo 1.662.

Karui išleista $576 mil.

m

I
Kokias algas gauna rau- Į kainą asmeniui įeina: lėktuvo bilietas. I-mos klasės viešbučiai 

donieji valdovai, yra valsty-į (po du kambaryje) ir pusryčiai Aucklande, Sydnejuje ir Honolu 
binė paslaptis. O UŽ valsty-į jU; transportai, ekskursijos po miestus, priedai už patarnavimus, 
bės paslapčių.išdavimą ten Meibourne ekskursantai bus? apgyvendinti pas vietos lietuvius, 
galios ritasi nuo pečių. • Ekskursijos dalyviai galės Australijoje svečiuotis pas savo gimi-

Nors mano galvelė ir ge- nes 1:5 dienv- Kalifornijoje iki 7 dienu svečiuotis prieš išvykstant 
rokai padėvėta, bet vis tik • i ke,ion? arba « Australijos sugrįžus.

EKSKURSIJAI VADOVAUJA ir ją prižiūri Pasaulio Lietuviu į 
Kataliku Bendrijos vykd. pirmininkas Kazys Kleiva.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa- 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
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 tauto? 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.
sava. tai be didelio reikalo 
nenoriu aš jos i kilpą kišti. 
Užtat, apie anų atlyginimus i 
nutylėsiu.

Dzūkas

I
Y ietname lėktuvai numetė Jei tu nemoki prisitaikyti. 
6.8 mil. tonų bombų, o pės- . . . . ,
Iininkai ir artilerija dar pri- lu nc$* pasiryžęs pilvu
dėjo 7.3 mil. tonų. ‘ šliaužt: purve, tai nesi revo-

■ JAV kariuomenė neteko................ A.. .. ... Į. . . . «? cnn i qaa u a; liuciomenus, o tik pliuškis.
I ji Amerika Įstojo 1917 3-600 Įektuių. 4.800 heli- Leninas i
balandžio mėn. karas ^°pterių. . .

I pasaulinis karas

EKSKURSIJA TVARKO:
W a I t e r Rask - Rasčiauskas 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 South Western Avenue

Cha-ago, Illinois 60613. Tel.: (312)—258-9787

Visais kelionės reikalais prašome nedelsiant kreiptis ir registruo
tis aukščiau nurodytu adresu —NE VĖLIAU š. M. GRUODŽIO 
20 DIENOS,

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
I
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MOTERŲ SKYRIUS Teises patarimai
t

PETRONĖLĖ ORINTAITĖ

. C’est Ia vie!
— Žinai, kad tikrai.

— Ar aš nesakiau?

— Užbrėžiau nagu, buvo ties C. 
ketvirtukas colio žemiau popierio.

O šiandien — koks

Milė patenkinta šypsosi: jos spėta teisingai. Matai 
koks! Tas Mr. Bratt. O ką tu jam, pašvilpk. Ima ir geria 
kaip savo. Iš tiki uju. free country. to'ji Amerika...

— Tai ką dabar? — 
Ji tiktai gūžtelia pečiais.

rūpestingai klastelia Algirdas.

Žinoma, tas vyno lašas — smulkmena. Bet netvarka. 
Apsileisk su nuomininku, įsidrąsins ką daugiau nukniauk
ti. Bute svetimas žmogus — nesusaugosi, jei bus ilganagis.

Priešpriešais ajisėdę stalą ir jaukiai atsilošę, kaip vi
suomet po pietų, juodu nuodugniau pagvildena reikalą.

Juk šiaip tas Mr. Bratt nepeiktinas. Ketvirtas mėnuo 
čia. Penkdešimtinę atkiša laiku, nereikia kaulyti, nuomą 
pešte išpešti. Ką tas antras miegamasis tuščiom kiorės ir 
dulkes rinks, tegu žmogus gyvena. Vis doleris viršaus, 
šioks toks uždarbėlis kišenei.

Ad\ ūkai e dr. M. šveikauskienė sutiko atsa- 
li | Keleivio skaitytojų klausimu* teisės 

reikalais. Tie klausimai turi būti bendro
>Hlormarinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
tauškė reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytu jas.

klausimus prašome siusti tiesiog A'“* 
adresu:

«)r. M. Šveikauskas. Attornev ai l-iw.
1X60 Centre Street 
\Y. Roxbury, Mass. 02132

Klausimas , Jeigu jis turėjo tokią sutar-
• tj, būtų lengva kreiptis j 

Idūsu žentas turėjo "gree-[ teismą ir išvalyti visus tuos 
ting card“ krautuvę nedide-! žmones, kurie neturi jokios 
liame miestelyje. Jam gerai : teisės ten būti. Tačiau ii be 
sekėsi. Prieš mėnesi įvyko tokios raštiškos
gaisras tuose namuose. ku-| 
riuose buvo ta krautuvė, ir 
nors niekas nesudegė, bet 
vanduo sugadino daug pre-

nuomos su
tarties Tamstų žentas nėra 
be teisių.

Suprantu iš Tamstų laiš
ko, kad nuoma už krautuvės

kių. Di audimo musų že^si patalpas buvo užmokėta už 
neturėjo, nors mes jam daz-; * , . . ,
nai sakydavome, kad reikia tą menesJ’ Pfel kuri 
apsidraūsti. gaisras. Tamstų žentas, ku

ris, teisiniai Kalbant, yra 
„ , • ”tenant at will“. turi teisę

r , V-*,0 l)aL nanu?ose :. . gauti pranešimą (notice to d.dele kepykla, ,r jos pečiai « f «
veikia dieną u- nakty Tuoj mo4!a„JQi „:‘J. m-
po gaisro musu žentas atėjo ninko mažiausiai vieną me

nesį iš anksto. Po to. 'jeigui krautvę apsižiūrėti ir apsi
valyti. Atėjo nas jj gretimos KE’bd5tS' 
krautuves savininkas (ke- _ alite būti tikri> kad 
pykios) ir klausė mano zen., tefemag duos tam tik,.ą ,aiką

z Įp* }!s man? ! al\tL ^n_ kitai tinkamai patalpai su-
Juodu abu rvtais išpluša skubom i darbus, tik vaka- į tassa ~a ?HU ? os, sirasti. 

rop parsiranda. Tad nedaug tepajunta manų. O kambare-1, , • - krautuve beti xt. ,
lis prie pat užpakalinių durų, vos trejetas žingsnių per eau ten rado namu savinin-! !
virtuvės kampą — ir jau lauke žmogus. Visai nesimaišo ka vaIant ir tvarkant. Savi- “X«^mikirnr> kol iis“ tart 
bendrame bute. Dirba kažkur antroj pamainoj, tai nė va- „jnkas iam sako: girdėjau, jei ta3 patalas užimti: 
karais nesipainioja. Rytą. žinoma, ilgiau pamiega — ne; kad tu ieškai kitos vietos:

jis neišsikrausto ir jei namų,

prausykloj neužkliūva šeimininkams. nei namų savininkas, nei 
kaimynas neturi teisės kojos 
įkelti į tas patalpas.

j kepyklos savininkas nori 
perimti šito krautuve. Aš 

Na, savaitgaly būna kiek kitaip. Bet Mr. Bratt toks j tau grąžinsiu šio mėnesio ( 
tylus, nešnekus. Atrodo, ir gana jautrus — vis kur nors j nu°ma, ir malėsi kitur išsi-j Tamstų žentas turi pilną.
išsmunka, netupi čia jiems po nosim, nesibalado‘ja viduj. 
Vos barzdą nusiskus, kavos ar pasukų puodelį gurktels ir
— mauna pro duris. Toks jaunas, gal tik apie trisdešimt. 
O smulkaus gymio, lengvučio žingsnio, ne koks skėtveža 
ar gremėzdas, žodžiu, vaikinas neįkyrus. Ir po virtuvę 
nedaug šlaistosi, su valgiais nesišniurkščia, maisto netru
pina. Porą kiaušeliu kada su lašinukų rėžiu pasikeps arba
— pupų dėžutę greitomis atsivožęs pasišildvs...

Šaldytuve pusė lentynaitės jam atskirta — vis apy
tuštė. Sviesto ar sūrio praimtas gabalėlis žybso, dešros 
piausnelis plastikoj įvyniotas. Balta duona vis tuo mėlynu 
apvalku. Irgi gana švarus vyrukas, kiek iš viengungio ga
li norėti... , i .

Kažin kokios kilmės? Juodaplaukis, nedikto ūgio 
gal italas? Ne, ne, tie spirgeliai baisiai bruzdūs. Ir šne 
kūs be galo. be saiko, tegu juos šimtas. Įkyrūs kaip pipi 
rai.

O įsileisk moteriškę, nors ir geriausią — neduokdie 
kokia terlynė! Prausykloj nuolatos mazgosis, taškysis 
prireikus nė patsai nepriiįsi. Tai plaukus trenkasi, tai ko
jines, apatinukus skalbiasi... Pridžiaustys v’sokių skudure, 
lių po nosim — drėgmė bute ir painiava. Irgi virtuvėj bi 
perstojo trepinės. užkandėlius taisysis. kepsnelius čirš 
kins. Dar svečių prasimano, draugės, draugai — durt 
varstymo ir slenksčių valymo daugiau.

Moteriška ir visko išreikalauja: duok to, duok ano.. 
Čia jai bus pagalvė per kieta, čia užuolaida per prasta 
Lempai žvakių daugiau įsuk ,šilimos paleisk. O šitasai — 
nieko. Kas yra. to gana.

Tiktai dabar šitas nikis: vyną nugeria. Brangesni 
kad nusiperki, šaldytuve butelaitis sau stovi — patogu 
svečias ar geresnis kaimynas užsuks, čiupt po ranka... Pa
tys vieni niekados, juk ne girtuokliai koki.

Būtinai reikės Mr. Bratt apibari, sudraust. Ne, ne, m 
bart. tik mandagiai pakalbint. kad liausųsi, Gražiuoju 
kad neįsižeistų ir — nejpabėgtų. Vėl nuomininko ieškotis, 
dėt skelbimą, duių varstymas, nesmagi kvaršatis. O gali} 
daug blogesnį pataikyti...

nuomoti patalpą.

Žentas su tuo nesutiko.

ti

ta.

Taip. šį savaitgalį reikia kaip nors Mr. Bratt prispeis. 
prie sienos. Turi būti tvarka.

Bet šeštadienį jis ankstokai išdūmė kažkur ir negrįž

Milė popiečiu neiškentė neišsipuosusi į madų pa-

Šen. Margaret Smith

SENATE NEBĖRA 

MOTERS

, JAV senate tebuvo viena 
moteris. Tai respublikonė 
Margaret Smith iš Mainės 
valstijos. Ji dabar yra 74 
metų ir gal daugiausia tik 
dėl savo amžiaus pralaimė
jo daug jaunesniam, nes tik 
19 metų, advokatui William 
Hathavvay. — demokratui.

Maine valstija tik prieš 
152 metus JAV senate betu
rėjo du demokratus, o per 
visą tą laiką abi partijos tu- 
lėjo po vieną senatorių.

M. Smith buvo pirmoji* 
motelis, išrinkta į JAV se
natą. Ji uoliai ėjo savo pa
reigas, nėra praleidusi nė 
vieno posėdžio: ji net buvo 
pasiūliusi bausti tuos sena
torius, kurie apleidžia sena
to posėdžius, kad galėtų tuo 
metu varyti kokį nors kitą

Į senatą Smith buvo iš
rinkta 1940 m. Pieš tai 8 m. i 
ji buvo JAV kongresmanė.

Senato posėdžiuose ji ne-
: dažnai tekalbėjo, bet kai 
kalbėjo, tai verta buvo jos 
oasiklausvti.

................... ! ".'isg « aa»?>J ą>- į 1950 metais ji pagarsėjo
. vimnką, >r kaimyną , e.s- ka]ba _ <; </deklį.

bet kita diena toje jo krau- pass« Be to Tamstų žentas! „t‘rti ^?”erke Z1"
auvėje buvo +rvs žmonės ir turi teise natoaukti savo kai } narn^JĮ įaudonųjų įaganųvalė natalnas’ir ant lansro ™ 1 ?P ui 1 5 - i- gaudytoją“ šen. McCarthy. 
vaje patalpas ii ant lango myną, kepyklos savininką, i: p tos kalbos o-a.snsri fi 
pakabino iškabą, kad nuo teismą už tai kad tas "atė ’ r° . . , grisusis li-
’apkričio mėnesio 15 dienos; iš’Tamstos žento "pro-į ^naTiėia- ’’e^ų prezidj!n‘ 
čia jau persikels kepykla, j tęsti bizni jam tinka-fLriTdr* 

Prašau mums patarti. su;moj vietoj Teisiniai tai va-1 • i)a.ieiske- kad’ Jei toM 
kuo reikia kalbėtis dėl tokio dinasi "interference with an

advantageous relationship“. 
nes atrodo, kad namų savi
ninkas Tamstų žentą nutarė 
išmesti dėl kaimyno "įsiki-

neteisingumo. Vieta buvo 
<?era, ir sunku kita tokią ras
to nes mūsų miestas nedide- 
is ir prekybos centru mažai.

Ypatingai mums pikta ant! šimo“. 
to kepvklos savininko, kam
'is nori kitą žmogų išstumti Patariu nueiti pas vietini 

j advokatą, kuris žinos, kokiu 
būdu reikia įrodyti, kadr jo vietą pavogti.

Ar mes galėtume ką lai-
nėti, jeigu eitume į teismą?

Tėvai
Massachusetts.

Atsakymas

Prileidžiu. kad 
tentas neturėjo 
uomos sutarties

Tamstų į 
raštiškos*

(lease).

kalbą būtų pasakęs vyras.
' is būtų buvęi 
ndentu.

išrinktas pre-

iVOTERYS IR ČIA NORI

Tamstų žentas yra ture jes
piniginių nuostoliu ir 
tol nuostoliu vra buve

kiek Į
i

IETU VOS ŽEMĖLA PI A

Turime Lietuvos žemėla
nų — už 50 centų, už $2.5' 
sulankstomas)

odą. Ne vien scenoj, bet ir salėj moteriškų puošmenų 
?aradas. Akį palepinti, skonį pagaivinti. Irgi širdžiai sot 
>ramoga. Kitokias sueigas gali aklai praleisti, nekok. 
įuostolis. Bei šitą — kiaurus metus gailėtumeis.

— Tu. Algirdėli, gerai užspirgink, kad daugiau ne
įrištų. — pasako išeidama.

žinti.
— Nebijok, aš jau jį kietai priremsiu. turės prisipa

(Bus daugiau)

(ši Petronėlės Orintaitės apsakymėlio ištrauka pA-j 
mta iš neseniai išėjusio literatūros metraščio "Aštunto-1 
uos pradalgės“, kurioje yra net 23 autorių poezijos, pro-1 
:os ir straipsnių. Metraštį leidžia N;dos Knygų Klubas * 
Londone. Anglijoje. Jo kaina $4.50, klubo nariams — 
>3.50. Kietais viršeliais 50 centų brangiau. Metraštį reda
guoja K. Barėnas. "Aštuntąją pradalgę“ galima gauti ir 
Keleivio administracijoje.). »

KREIPKITĖS J DAKTARĄ gavome

, "Kreipkitės į daktarą, kai 
tik pastebite kokį nors ne- Šventaragis, istorinis ro- 
paprastą požymį“. Tokį pa- manas, I tomas, parašė A y- 
tarimą duoda dar mažutė tautas Alantas. 405 psl., kai- 
būdama išgai’sėjusi filmų na minkštais viršeliais $5.00, 
aktorė Shirlev Temple, da- kietais — $6.00. 
bar stambaus biznieriaus . . . . .
Black žmona. Šiuo metu ji Dabarties kankiniai (Lie- 
guli Stanfordo, Cal., ligoni- tuv?s vyskupų, kunigų ir ti- 
nėje po krūties vėžio opera- kinčiųjų kryžiaus kelias pir- 
cijos. Ji laiku kreipėsi į gy- jojoje ir antrojoje sovietų 
dytoją. todėl ir operacija okupacijoje), parašė Matas 
gerai pavyko. Raišupis. 434 psl., kaina
6 1 ‘ t $10.00.

Primintina. kad Shirlev, 
būdama dar tik 12 metų 
mergaitė, jau buvo žymi fil
mu aktorė ir buvo uždirbusi 
milioną dolerių.

1967 m. ji net mėgino 
kandidatuoti i kongresą, bet 
pralaimėjo taip pat respub
likonui McCIoskey.

MOTERYS KONGRESE

Lietuva graži tėvynė, Va
lės Vaivorytės eilėmis apra
šyta, Jono Tryčio iliustraci
jos, brangi dovana vaikams, 
43 psl., kaina $4.00.

Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940 (rašo 
dr. VI. Bublys, J. Fledžins- 
kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
P. Rudinskas, L. Dargis, K. 
šeštokas. J. Vilkaitis, L. Gi- 
riūnas, A. Reventas), 257 
psl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00.

Naujuosiuose atstovų rū
muose bus 14 moteių. — 
dviem daugiau, negu dabar
tiniuose. Iš ju 12 yra demo

Tarp jų viena yra iš Mass. *mCr'k°s L ™ Taryba
(30 metų Lietuvos laisves

valstijos - Heekller. ; Paraš« F?na,j!as
1961-1963 metais buvo 18! Slmutls’ 498 ,,sL’ kalna ?10' 

kongresmanių. j Mykolo Krupavičiaus atsi-
i minimai, 364 psl., kaina —

Mai-garet Smith Maine'$10.00. 
valstijoje pralaimėjus. JAV;
senate nebeliko nė vienos; Milžinų rungtynės, Myko 
moters. lo Vaitkaus atsiminimų VIII

tomas. 203 psl., kaina —

Poezijos knygos

DAUGIAU VALDŽIOS

Dirbančiųjų moterų skai 
iius didėja. Jos sudaro maž- 
Jau§21% visų dirbančiųjų, 
š viso tokių darbininkių y. 
a apie 32 milionai. Darbo 
mijoms priklauso 19.4 mil. 
zisokių dirbančiųjų, iš jų 
■noterų 4.3 rr.il. Vadinasi, 
.'iena iš 7 darbininkių pri- 
Jauso unijai, o tuo tarpu 
'yru priklauso 3 iš 10.

Daugiausia moterų yra 
.aotertSKU drabužių siuvyk- 
.ų unijoje. Jos ten sudaro 
-iet fcO'/c visų dirbančiųjų. 
Aitų drabužių siuvyklų uni
joje moterų yra 75%, susi
siekimo darbininkų — 55%, 
toektros srities darbininkų 
(IEU) — 35% ir tt.

Bet unijų vadovybėse ma- 
terų palyginti nedaug. Pvz., 
aIL-CIO 35 asmenų tary
boje nėra nė vienos moters. 
Arba 26 unijų vadovybėse 
moterys tesudaro 4.7%.

1970 metais tik 35 mote
rys tebuvo išrinktos ar pa
skirtos eiti unijose aukštes
nes pareigas.

Pažymėtina, kad automo
bilių pramonės unijoje, kur 
moterys tesudaro 13%, vie
nas viceprezidentų yra mo-

. teris.- •• mm)

POEZIJOS PILNATIS,' 

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

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

I
. Po Dievo antspaudais !
Vytauto Didžiojo godos, Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00.

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

SAI Julijos švabaitės ei 
lėraščių rinkinys. 96 psl. 
kaina $2.00.
Poilsis ant laiptų. Vytaute 

<aroso eilėraščiai, 50 dide 
lio formato puslapiu, kaina 
$4.00. " j
EILĖRAŠČIU RINKINYS ;

Steponas Strazdas, 159 
psl.. Kaina $2.50.

ERKŠNO SIDABRAS, M
Vai* kus, 86 psl., kaina
$1.50.

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

MELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c 
BALADĖS, šitoj laba: 

gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep 
tymos ii ad onio baladės. Ta; 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina...............$6.00
SIDABRINĖS KAMANOS

Kazio BraJūno eilėraščii 
premijuotas rinkinys. 9- 
psl.. kaina $2.

PLAUK, MANO LAIVELI
Petro Segato eilei<-ščiai
111 psl.. kaina . . $2.(X
Nemarioji žemė, Lietuva j 

pasaulinės poezijos posmuo į 
se, sudarė Alfonsas Tiruobs. ‘ 

psl-, kaina $5.00.

minkštais viršeliais $3.00, 
kietais $3.50.

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

Jaunystės atsiminimai, pa
rašė Vladas Požėla. 335 psl., 
irišta, kaina $4.00.

We will conquer tbe world
by Liudas Dovydėnas, 219 
psl., kaina $5.00.

12 knygijuž$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 
Fox, 58 psl., kaina 25 

centai.
kun.

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 centu.

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

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

Socir'izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 ct.

SočiaIdemokratij'a ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Atskirai sudėjus, ju kaina 
$5.60. bet visos kartu par
duodamos už $2.
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Vietines žinios
KALENDORIUS

PARENGIMŲ

Lapkričio 19 d. So. BostO’ 
no Lietuvių Pil. d-jos salėje

»»••**•*•****•*******••*****•**•*«""*•*******♦•###••*#♦•*••••••*•»*••*. Lietuvos kariuomenės atkū-
į rimo sukakties minėjimas,
kuii rengia ramovėnai.• • *

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

SPECIAL TOURS
T O

HELSINKI and COPENHAGEN

M
Daiva Mongirdaitė. kuri ši sek-! Aktorius V italis Žukauskas ši 
madienį, lapkričio 19 d., 3 vai po | šeštadieni, lapkričio 18 d., at- 
piety ramovėny rengiamame v>ks iš New Yorko ir atliks pro- 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo! ”ramd spaudos vakare Tautinės 
sukakties minėjime atliks nieni-S3->lin^,s "amuose, So. Bostone.

I xnę programą. !

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

for onlv

$326.00

I

Salio minėjimas.
♦ ♦ •

Vasario 18 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III-jo 
aukšto salėje Altos rengia
mas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi
mo sukakties minėjimas.

♦ *

Kovo 11 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje Minkų radijo rengia
ma talentų popietė ir "Mis- 
Lithuania of N.E.“ balius.e •

Balandžio 29 d. 2 vai. po į 
oietų North Junior High 
School salėje Brocktone Šv.

choro

Nominuos kandidatus

So. Bostono Lietuvių Pi-’ Kazimiero parapijo
Hr_ia ši ketvirtadieni.,

! tas - banketą

Susirenka kultūros klubas !

Bostono kultūros klubo | liečiu dr-ja « į ketvirtadieni, į75• koncer-
susirinkimas įvyksta lapkri-i lapkričio 16 d. nominuos, 
čio 25 d. 7:3«'val. vakareivadovybes kandidatus. Na-]

to. ♦ *

Tarptautinio Instituto pa
talpose. 287 Commonwealth 
Avė.

Includes air fare, hotel with bath, 

breakfasts, sightseeing — more!

Ali Ffiday evening departures.

Independent and group tours to Lithuania and other 
Baltic States 
For information contact:
F1NNAIR, 20 Providence Street, Boston, M:>s. 02118. 
Tel. (617) 482-4952.»/=W/V/7/>7

prtde of scandmavia

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

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

(JRJžTA 1973 m. sausio 4 dieną .

Lietuvoje ši grupė praleis 11 dienu.

Iš BOSTONO IK NEVY YORKO

Kaina tik 619.09 dol,
Vykstantiems iš Chicagos — $719.00

^oooooooooeooooooeeooooeosoeoooooooisieo&coooo^ccosi  ̂’

riai raginami dalyvauti, pa-' Gegužės o d. So. Bostono įj
renkant geriausius kandida-f .C1H ^-J°s IŲ.a-

• i draugijos vadovybę, i a-^Je Pabaltiečių draugijos 
i vakaras.IUS

ALDRICH OIL COMRAKY

130 Safford Street 

Wollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

ir iš Clevelando — $685.00

GRI PĖJE DALYVIŲ SKAKTI S RI3OTAS _ 

NESIVĖLl ORITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipk’tės i

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

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po piety, 3 
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. dienos.

| Savininkė; Aldona Adomonienė
ts

Laimėta 4-1Programoje — d r. Anta
no Sužiedėlio paskaita „Psi
chologijos skaičiavimo pa
grindai“. " i liečiu d-jos

j praeitą penktadienį įveikė
Dr. Antanas Sužiedėlis y- i Northeastern universitetąi 

ra psichologas ir vadovauja: 4-1 santykiu. Musų vyrai' Generalinis paštų direk- 
psichologijos skyriui Wa-isuJQšė pašigėrėtinai. nepra-' torius Klassen U .S. News 
shingtono katalikų universi-; laimėdami nė vienos parti-, & World Report bendradar. 
tete. Paskaitoje bus apžvelg-į i2s; Taškus pelnė Aleksis ibiui pasiskundė, kad paštų 
ta skaičiavimo mašinų pri-( Klinovas 1, Algis Makaitis žinyba dar bent 10 metų 
taikymas psichologijos sri->3r Algis Leonavičius po pus-; dirbs su nuostoliu, 
tyse ir medžiaga iliustraci- taskį, Kazys Merkis 1 ir Jur-
jai bus naudojama iš anke-'š’is Zoza 1. 
tų, surinktų Jaunimo kong-

So. 
liečiu

Bostono Lietuvių Pi-' 
šachmatininkai PAŠTAS PAGERĖS TIK 

1984 METAIS

Dažau ir 'taisau
.manius iš lauko ir viduje, 
rapuau popierius ir taisau 
ibKą, aą pataisyti reikia.

Isauuoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin HilI Avė. 
Dorchester, Masa.

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTCRA 
Atlieka įvairiu rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

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

Dabar paštų žinyba yra 
'nepriklausoma nuo politinių 
■ vėjų įstaiga. Seniau po rin- . i kimų daug paštų vedėjų bu- 

Tikimės ne tik susipažin- Massachusetvs valstija vie- vo paskiriama iš uoliau pa
ti su modernios psichologo- nintelė paliko ištikima de- dirbėjusių laimėjusiai par
jos metodais, bet kartu iš- mokratams, bet ir čia uz t-... Vienag senatorius gal 
girsti ir įdomių duomenų a- ^>lxoną balsavo 1 mik, o uz juokaig pasakė, kad be jo 
nie lietuviškąjį jaunimą. . McGovemą 1.3 mil. »netmlėin hūt.i n»_

«mI h»ot
» Apšild ymų Įrengimai ir aptarnavimas 

Aiiintuvai - Ai.c'jaus degikliai - Vandens -ihlytuvai

Automatinis aliejaus pristatymas 
Ištisinis apšildymas pagal grindis—mūsų spėriai , bė

25 metus aptarnauja 

Dorchesteri. South Bostoną, rietu pajūrį

reso metu. Massachusetts ir rinkimai

pie lietuviškąjį jaunimą
Valdyba kviečia visus 

gausiai dalyvauti.

Pagerbė senus narius

I sutikimo negalėjo būti pa- 
Valstijos senate bus 2 mo-' samdytas nė vienas tarnau-

Knygos 

j alinimui

terys ir seimely — 9.
Negras Brooke didele per- * 

švara perinktas į senatą.

tojas.
buvo.

Bet maždaug taip ir

Dabar

AIŠVYDO PASAKOS, 
i parašė Antanas Giedrius, 

stengiamasi neti-! psl., kaina ^4.00

i Lietuviškai angliškas žo-: 
’ dvna>.. Vidaus Peteraičio, li; 
į aiua, daugiau Kaip 30,00(J; 
1 žodžių, 586 psl.. kaina S/.oo į

!

P E R S I K Ė L Ė I

So. Bostono Lietuvių Pi-i Demokratė Hicks nebuvot kusius viršininkus pakeisti ; MURKLYS, A. Giedriaus
liečių draugija seniau kasi Pellin^a I -JĄV atstovų rū-į kitais iš tų pačių tarnautojų:
penkeri metai, o dabar kas į ^^*vlzX°s _.1Sr^n ~as. tarpo, netinkami tarnautojai1

pašalinami, bet tai vienui
mostu esą nesutvarkoma, i

, . . Dar ir dabar esą pašto istai-i muose Mass. turės dar vieną' , ,, ■ ‘ ’1 moterį _ Heekller, kuri bu* kur ^ans ta™aut0« Pro 
vco — i i „ • r ’ .vienas duris įeidavę, o pro
tinio pagerbimo. Tokių bu-Į 0 g a p mnkta- j kitas tuoj išeidavę. Jų kor-
vo 31. Jiems pirmininkas j Dauguma balsavusių pa-i teles kažkas kitas užregist- 
įteikė specialų ženklelį, be ‘ sisakė prieš progresyvinį į ruodavęs. žodžiu, dar esą 
to. nebereikės mokėti nario ! mokestį. 1 daug tarnautojų, kurie nė
mokesčio, ir, žinoma, jie • Taip pat dauguma buvo| nebando stengtis gerinti 
nieko nemokėjo ir už tos užtai, kad teisėjai, sulaukę t pašto patarnavimų.

ą ineiy.i, u uauai j .
antri suruošia pagerbimą1 .*.oa^e-’ e^s kaip nepF}" 
nariams, kurie draugijoj iš-! ? ausomas, noi s jis yra ar 
buvo 25 metus. Lapkričio 12 ■ _^er?P^i a ^s" Atstovų r 
d. buvo pagerbti tie, kuriem!
tas terminas suėjo po pasku-'

u-

dienos vaišes. 70 metų. turi pasitraukti.,
Viso labo šiame pobūvyje Dabar yra teisėjų, net gero-’ Todėl Klassenas sako, kad

dalyvavo apie 150 asmenų. 
Seniau būdavo daug dau
giau.

kai perlipusiu per 90 metų 
slengstį. Tas nutarimas pa
lies nemažą teisėjų buri.

dar praeis keleri metai, kol 
bus pašalinti dabartiniai 
trūkumai ir paštas galės pa
tenkinti jam statomus reika
lavimus.

Vadinasi, turime laukti ir 
kentėti. Bet ir laukdami ge-

MIELOS SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI,

Jau daug metų Balfas. kiek jo ištekliai ir surinktos 
aukos leidžia, stengiasi padėti į vargą, į ligas ar kitokias resnių laikų, turime kelti
nelaimes patekusiems mūsų tautiečiams. Tokių vargdie
nių, ligų ir senatvės prislėgtų, netekusių laisvo žmogaus 
teisių, alkstančių, skurstančių it’mūsų pagalbos laukiau

balsą, turime skųstis dėl ne
tinkamo to ar kito pašto 
darbo. Jei kas negauna lai-

čių, dar nemažai vra Lietuvoje, Sibiro tremtyje. Vokieti- fku laikiaščio, turi skųstis sa- 
joje, Lenkijoje ir kituose pasaulio kraštuose. I v0 Past0 viršininkui, kuris

Balfo Bostono skyrius ir jo organizuotas aukoms 
rinkti komitetas kreipiasi į Jus. sesės ir broliai lietuviai.

gal ir nežincf, kad jo tarnau. 
i tojai blogai eina savo parei
gas. Jei nepadeda skundas

ir prašo piniginės aukos. Neatsisakykite Ba’fo gyvybinius v-jetog pažto viršininkui, tai
darbus paremti vienu ar kitu doleriu.

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

Vaju globoja šv. Petro lietuvių parapijos klebonas 
kun. A. Baltrušūnas.

Vajus pradėtas spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 1 d.
, Balfo skyriaus valdyba

skųskitės pačiam Postmas- 
ter General Washingtone.

l TEMAI savo A.B.I . Realty I
kontorą perkelt- i nuosavus na- 

kai- nius. Norintieji namą parduoti
ar pirkti bei išnuomoti butą —j 
skambinkite vakarais nuo 5 iki 
S vai. Mes atliksime visus for-

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja ssanytojus aplr pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visos mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skvriu. kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
’ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška^, mūsu iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirna uz 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.30 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690. Quebec. CANADA

apysaka, 130 psl
na .................................$1.80.

BALTASIS STUMBRĄ S, 
premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaškienė, malumus jei ne telefonu, tai at
133 psl., kaina $3.60. 
Tiesiant kelią Lietuvos

nepriklausomybei, Vaižgan
to straipsniai. 40 psi.. Kai
na $1.00.
ŽAlŽARAS, D. Cibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide-: 
liezns. Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ................. $1.50.

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl.. kaina Si.so 
TĖVIŠKĖLĘ AS REGIU, 

eilėraščiai, parašė Pranas 
Imsrys. 40 ps!., 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.

Geri žodynai

vykę i jūsų namus.
Telefonas: 268-1751.

Elood Sųuare
H ardu'are Co.

Savininkai* J. ALEKNA
62B EAST BROADVVAI 
SOUTH iS'ION. MASS 
TELEFOSAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sianoma 

Stiklai I^nfhtni 
ViacKla reik-neri o rihmara 

Reikmenys niu m bert a ri* VUaHi 'iftilrtal

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij< 
’rograma Naujoj Anglijo i 
s stoties WLYN. 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki i :30 vai. die 
-ią. Perduodama: Vėliausiu 
>asaulinių žinių santrauka

Angly - lietuviu kalbu žo- r komentarai, muzika, da’*
‘ įos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis ’

Juo daugiau bus iškelta dynas, redagavo Karsavi 
paštų darbo trūkumų, tuo naitė ir šlapoberskis. anir 
daugiau jų vadovybė bus 27.000 žodžių. 511 psl., kai- 
skatinama darbą gerin.ti. na — $5.00.

dynas, V. Baravyko. 590 psl j 
apie 30.000 žodžių kaina $6 |

l ietuviy-angly kalbų žo [ Baltic Florists gėlių ir dovs
nų krautuve. 502 F. Broad 
vvay, So. Bostone. Telefo 
nas A N 8-0189 Ten gaun> 
mas ir Keleiviu

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenė ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SI^A—didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligeje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

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

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrr.udą — 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.

SIA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugijų nariams. U? Sl.OOC.OO akcidenta- 
Iės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių koionijų. Kreipkitės 
\ kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America 

‘ MI We«t 31RX Sto-eet. Ncar York. N.Y. 1OO«I
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Į Kitoms programom^ FMf 
; bangos buvo nutrauktos 
| daug anksčiau. Per eilę pa-1 

: Ligi šiol lietuvių radijo įminiu ^kmadienių jos
'valanda laisvės Varpas bu-1 b?da/° »»■>«“««»?k Larą. 
į vo perduodamas AM ir FM ve? Varpu,. I,et radųo stotis, 
bangomis. Toliau jis bus gir- ^r,eztal atsls',ke tol,au ta!į

Laisvė* Varpas tik AM 

bangomis

Puslapis aštuntas

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Bostono RAMOVĖNAI lapkričio 19 d. rengia viešą 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 54 metų sukakties pami. 
nė j imą šitokia tvarka:

10 vai. ryto — pamaldos už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės S. Bostono Lietuviu Šv. Petro parapijos bažnyčioj.

' ‘ ............................. * Į
3 vai. po pietų — So. Bostono Lietuvių Piliečių drau j 

gijos III-jo aukšto salėje iškilmingas posėdis, meninė da- { 
lis ir bendras pobūvis.

Meninę dalį atliks mūsų iškilioji dainininkė Daiva • 
Mongirdaitė ir Bostono vyrų sekstetas, akomponuojamas i 
komp. Juliaus Gaidelio.

Pamaldose1 ir iškilmingame posėdyje visos organiza
cijos kviečiamos dalyvauti su savo vėliavomis, o plačioji 
Bostono ir jo apylinkių lietuviškoji visuomenė — gausiai 
įsijungti į visų mūsų retą šventę ir pagerbti mūsų žuvusius 
karius. >

Tad iki pasimatymo!
BOSTONO RAMOVĖNAI

pui
griežtai atsisakė

dimas tik AM bangomis -
1.430 kilociklų. Lapkričio PauIina Kaivaitienž ,veiklta! 

! 12 d. buvo paskutine jo pro-t :
• giama AM ir FM bangomis. > Bostono lituanistinės mo-
• i kyklos mokytoja Paulina 

FM bangos Laisvės Var-' Kalvaitienė po sunkios ope-
pui nutraukiamos dėl sto- racijos jau apleido ligoninę 
ties nusistatymo duoti FM ir sveiksta savo sūnaus ir 
bangomis tik muziką be jo- marčios rūpestingai globo- 
kios žodinės programos, jama. Linkime greičiau pa
vestos šiuo reikalu derybos sveikti. Jos laukia ir litua- 
nedavė reikiamų rezultatų, nistinė mokykla.

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

Tautinės Sąjungos namuose, 484 E 4th St.. So. Bostone, I

, ruošiamas

SPAUDOS VAKARAS

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI tikj, kad mūsų kova bus laimėta.

STEPONAS KAIRYS

Programoje — aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS! 

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.

COSMOS PARCELS

£X PRESS CORP.

169 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 

Tel. SVV S 2868 

yra yicnuilele oiicuui «sia«-

TESTAMENTAI
įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį ”Kaip su

daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų1
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tęs-

ga VVorcestery, Kuri siaučia į tamentų pavyzdžių. Jos kai- 
aiununius uesiog i* vVotces- į i.a — $3.00, 
terio į Lietuvą ir kitas kusi

jo* valdomas sritis- Čia kai
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan' 
Dr. J. Pašakarnio

į , P t D i N I g
-į OPTOMETRISTAS 
£ Valandos :
į nu*' 9 vai rvto iki 5 vai. vak 
| Trečia dieniai s nepriimama 
1 44? BROADVVAY

South Boston. Massf.

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIET L Yl SKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6G20

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

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

□ Krosnies’aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

Į
268 - 4662;

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznm pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki B va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

»
:: <>

Gana i
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Alyva kūrenamos

Savybės:
Produkt i ilgumas 

Grožis 
Ekonomija

šilto oro krosnys
Namams šildyti 

geriausias pirkinys
Rytdienos įrengimas

Pilnas įrengimas, Įskaitant aly

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

jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metu garantija.

CITGO
Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena riTrn r| |UiTi/«

FORTŪNA FUEL Co. H£ATINGO"-S
Alvva šildvmo specialistai

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

Skambinti — Boston: 4361204, So. Shore: 773-4949

********************* E. KARDELIENĖS DAINŲ 

PLOKŠTELEA. J. NAMAKSY
;! Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. ;>
;INewton Centre. Mass. 02159;; 

Tel. 332-2645

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

Paštu nesiunčiame.

TEL. AN 8-2124 i;

Dr. Amelia E. Rndd;
(RUDOKIUTfi)

OPTOM ETRI STI 
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

#♦♦*#****♦♦**♦*##♦♦**#♦*#*♦**####♦ e*eeee#ee#ee***eee«>ree#«**w#ee#er*eeeeeeeeer«eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee»

«l < - <' <. < . < >

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

ATLAS PARCELS CO.
ą

82 Harrison Street, 
Worce*ter, Mas*. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš VVorcesterio siun-i

čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės garny imis medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami- J 
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia-

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 VVest Broadvvay, South Boston, Mas*. 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.

už nemažesnių* kaip $1,000 dvieju 
metų įspėjime indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.2",, pelno)

už visus kitus indėlius moka

g%

5L
W Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas

M Bankas veikia 109-tuo'«ius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.
I# šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

H virš $271,000.000
3#

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

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

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

i Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti j Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo. 
.se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
a r 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 siuntin ams (skarytes,. megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

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

Trans-Atlantic T rading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: Kasdien 9— 5

šeštadieniais 8—12

393 VVest BroacĮvvay 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

v v




