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Vietnamo taikos derybos 
laikinai nutrūko

Komunistai nesutinka išvesti iš Pietų Vietnamo savo 

karinių pajėgų, o prez. Nixonas ir prez. Thieu savo reka- 

lavimo irgi nemažina, nes siekia taikos ilgam laikui.

i
Vietnamo karo paliau- kad siekiąs Vietname taikos; 

bos. kurių buvo laukiama ne šiai dienai, o ilgam lai- j 
prieš JAV prezidento rinki- kui. kad reikią susitarimus 
mus ar tuojau po jų. atrodo.; suredaguoti taip. kad ateity 
vėl gerokai nutolo. Atnau-' nekiltų dėl jų aiškinimo gin- j 
jinus Paryžiuje slaptas de-‘ ču ir kad taika, nors ir kiek! 
rybas. buvo tikėtasi, kad vėliau, būsianti įgyvendinta 
likę smulkūs nesutarimai _
tarp JAV ir Šiaurės Vietna-j T
mo komunistų bus čia pat Helsinky ruošiasi 
išlyginti ir karo baigimo su.
tartis pasirašyta, bet tie pa- EurOpOS saugumui 

sitanmai praeitą savaitę nu-1 r a
trūko, ir dr. H. Kissingeris Suomijos sostinėje Hel- į ‘

!

Prieš dvejus metus lietuvis jūrininkas Simas Kudirka iš sovietu žveju laivo pabėgo i JA\ Atlan
to pakrančių apsaugos laivą Vigilant. bet buvo grąžintas sovietams. Del to\isame krašte kilo di

Žydai gaudo nacių 
vaiduoklius

Medžiojamas Hitlerio pavaduotojas Martinas Bor- 

mannas ir Auschwitzo koncentracijos stovyklos "mirties

angelas“ dr. Josefas Mengelė. Esą užtiktos jų pėdos.
i

Jau nebe pirmą kartą at-Į rio pavaduotojas Martin 
'gyja gandas, kad Berlyno Į Bormann esąs gyvas ir gy- 
užėmiyio metu dingęs Hitle-Įvenąs Pietų Amerikoje. Sa- 

! • j koma, kad jis gyvenąs net
į labai pasiturinčiai, tik turis 
į visą laiką slapstytis nuo žy- 
i dų ar jų pasitelktų "medžio
tojų“.

Sov. S-ga skolinga
J. Tautom $11 mil.

. - m * Pastaruoju metu Borman-Jungtines Tautos gyvena, •• . . •• - -i ... •? , . ., no medžiojimo istorija eme'finansine krizę, nes kaiku- J -Dondon Dailynesumoka1 °Paus(bnti
matome lapkričio 2S d. demonstracijų vaizdą. Jose protesto ženklan buvo sudegintas juodas ski, to narj0 mokesčio : E.\piess laikiastis, pateikda.
. . . ... , * - j . - , j i 1 1 mas buvusio žvalgybos a-karstas su užrašu: Admirolo Ellis nužudytos zni ogaus teises . (Adm. Ellis tada buvo pakrančių į • .. r- • , -rr 1 • ... . gento Ladislas rarago ir ki.Lokio mokesčio vien tik ? , . . a

delis pasipiktinimas, buvo didelių demonstracijų. Ne \ ieną diena demonstravo ir bostoniečiai. Cia i rj()S valstybė’

ir atsakingas dėl S. Kudirkos išdavimo)grižo i Washingtoną. o ko-į sinkyje prasidėjo posėdžiai; ap"dUgos 1 aP-'Sdrdos'adai> «,
munistų delegacijos galva Europos saugumo konferen-1 **************************^**************^w********~*******************************************  ̂ rniCdoferiu^Be To**
Le Duc Tho — į Hanojų. ; cijai paruošti. Juose daly-f n v , 1 •« rz - j L '

I vauja 34 Europos valstybės! Brežnevas lankysis Kaune mirė advok.
Kitas susitikimas gal dar ir JAV su Kanada, 

jvyks gruodžio 4 d., jei ne
atsiras naujų kliūčių.

[.Sovietų Sąjunga skolingai1 tu davinius.

}Washingtone i Liuda Purėnienė di lelių riaušių

, . ..................., Pagal tas žinias, Borman-
Indlioį bllVO kilusiu J1 nesutinka mokėti jai P11- nas gyvenąs Argentinoje. Jis 

(dramos dalies nepaprastų! e^s-migravęs Bauef ar Qo,
I niokc>cių, suėjusių su JT, mez pSiaudonimu. Ji esąs at- 
\eikla Artimuosiuose Ry-| nežinos agentas Jose Juanpažinęs 

Velasco sienos perėjimo 
punkte MenJozoj.’ bet nesu
spėjęs suimti. Neseniai jis 
dar gyvenęs Salta provinci-

Įdomu pažymėti, kad Ru.i 
munija aiškiai - - 1. , Nors oficialiai dar neskel-

srar j • - r . , , Paslsakę į biama, bet diplomatų kalba
mai- pnes bet Vokiu* blokus. Ji ma tl- k.;ianji;nbiausia dėl Pietų Vietnamo reikalauja. kad ir komisijo. ’ k atemantJ balandzi° 

prezidento kieto reikalavi-1 gg dalyvautu

Derybos nutrūko
Hyderabad valstijos kai-, tuose ir Konge.

w .v- 1 mėnesį Sovietų Sąjungos ko-
Vovi iio.uk,v ”.. , ‘ ; b1^? munistu vadas Leonidas

mo, kad paliaubų sutartimi; atstovai ir kad ])irmmmkau-; t
komunistai įsipareigotu sa- jantieji keistųsi iš eilės • k-C e H at-J ' a" 
vo kariuomenę visiškai ati-iJ J togtonąI ręvizituo 1 prez.
traukti iš Pietų Vietnamo i Rumunija yra priešinga.; t.n?™’’I 
teritorijos, ko Šiaurės Viet-Įkad Europos karinių blokų* 0 " ™
namas nenori pažadėti. ; pajėgų mažinimo klausimas16 • .. , D . , -e ie j 00, uoov^,,o , į Petrograde 191/ metais

Į Grįžusi i nepriklausomą Lie
tuvą, ji gavo advokato teises

Prez. Nixonas, šių metų, ir buvo bene pirmoji moteris! Assam valstijoje buvo. 
Į gegužės mėnesį lankydama- Į advokatė. • riaušių dėl asamiečių ir ben

ietė at- į ! galų kalbų vaitojimo. j
« .. i y.T.,-vco ovvietų S-j L. Purėnienė jau buvo ra.;

virčiu Heikalavima kad nm-enHa-ig0S ..prezidentą Podgomį,! gavusi caro kalėjimo už re- , . .
į partijos vada Brežnevą ir voliucine veikia socialdemo- veisitetas, kui 10 studentai 'muosiuose pasitarimuose ne • r- „ „ -

Jis taip pat nenori ir vadi-1 tik politiniai, bet ir kariniai Į emjeią osyginą.
narnos "neutralios“ partijos i klausimai. ' Inkvtnnėini flnl ui

formuojamoje pereinamoje* • * UKSiaUl a uOl.

vyriausybėje, nes tie "neut-Į----------------------=
ralieji“ būsią tik užsimas-ikavę komunistai ir padidm.,^0 ^aro \ i et Rūme playman žurnalas

šią komunistų balsų skaičiuj e išspausdino 10 spalvotų nuo-

Kadangi JAV šiuos Pie-j

j kad Brežnevas, dabar 65 m
, amžiaus. esąs ligonis ir var-l Mintaujoje, o teisės mokslus potvarki,pajėgų mažinimo klausimas1 . . . t , . , * j '! batų barstomas atskirai, oi ?a?Irys! tolaą kellon« IS-' ?e‘t°8'?de 

Prez. Thieu taip pat rei-j ne bendroje Europos sau-Į Stl 
kalauja, kad tarp Šiaurės ir j gurno konferencijoje kartu'
Pietų Vietnamu būtų palik-; Su kitais klausimais.
ta demilitarizuota zona ap-Į. . . vT - . , sis Maskvoje, pakviesisaugoti nuo pasienio susi-i Mažosios nepriklausomos ,• taw k o •- • • r 1 1 • - o •• vykti 1 JAV-bes Sovnrėmimu ir galimų kitu ki- i valstybes remia Rumumios A. -j x ,

\nuogą Onassienę

Lapkričio 17 d. Kaune kuriuose miestuos kilo riau- 
mirė. aidama 89-sius metus.! šės. Žuvo 12 ii; daug žmonių Prancūzija skolinga $17 
nepriklausomos Lietuvos į- sužeista. , mil. ryšium su Kongo ope-
žymi socialdemokratu vei-’ nacijomis, tenai Pasjpn^usf joje Kruppo šeimos kotedže
kėja advokatė Liuda Viena-' Riaušės kilo dėl to, kad tvarkai palaikyti J. Tautų Rancho Grande. Bet Bor 
žinskaitė - Purėnienė. Į aukščiausias teismas paliko kariuomenę.

| galioje dar prieš nepriklau-.
Velionė gimnaziją baigė somybės atgavimą veikusį »eia sumokėjusi

- '• kuris tarnybai, $33/,000. Vengrija $448.
,.ga

kratų eilėse 1905 metais. 
' Iš tu eilių ji nepasitraukė iki 
i mirties.

gos Jacųuelinos Onassienės, 
besikaitinančios saulėje jos 

Vietnamo* vyrui priklausančioje Scor-i Lietuvos seimą, 
saloje, nuotraukų. 1

uti pirmenybę suteikia Bulgarija $354,000.,

mannas, esą, nuolat keičiąs 
gyvenvietes, važinėjąs skir
tingais automobiliais, lydi
mas savo asmens sargybos.

telegenų giminei. i JAV padengdavo apie 
trečdalį visų JT išlaidų, bet 
dabar ir jos nutarė savo 
duoklę sumažinti.galų kalbų vartojimo.

Uždarytas New Delhi un J Norėjo UUŽudytl
bruzdėjo dėl grynai akade- Jordanijos karalių
miniu reikalu. į T „ , ,Į Jau aštuntą kartą kėsin

tas! nužudyti Jordanijos ka-

Šie Daily Express aprašy
mai ir nauji pranešimai yra 
sekami ir Vokietijos vyriau
sybės, kurios Bormannas 
paieškomas ir būtų teisia
mas už nusikaltimus žmo
niškumui. Žinoma, dar grei
čiau ir neabejotinai mirties 
bausme jį pagavę nuteistų 
žydai.

Antras stambus nacis, ku- 
a 

jos
,. , - , . , a., stovyklos daktaras Josefliaus rumus, bet karalių tik M ~ , .....Mengele, da»ęs su kaliniais 

1 įvairiausius eksperimentus, 
kurie baigdavosi mirtimi ar 
baisiu žmogaus sužalojimu.

o, , . , .. ; >7 •» • -• raliu Husseina. Paškutiniji • - . : ‘Studentaudama ji pnklau-,V. Ze/anrfl.K>/kart‘ 1)asikW„t()kai net iŠ ™ zyda'ta„. pat ieško, yr 
sė studentų Visuomeninmkų:; . . lėktuvo bombardavo kara- Ąusehuntzo Koncentracjo
kuopai. Grįžusi 1 Lietuvą. darbieCUU j jiaus rūmus, bet ~ . ..... .....

lengvai sužeidė.

v -ii- Jau dabar vra numatoma,tu vienamo reikalavimus ■ , , „ •. . • . . . ,. . kad, pasibaigus
Vietnamas ėmė rodyti di. ka™’P,etV ’
dėsni užsispyrimą ir pakėlė ,lks da!' a.',leT10’?®0. clvlll.y V
taik-hckaind amenkiecių. Tai busią ivai- ‘ _ .. . _ . ,, .taikos kainą. , speciaIistaj Onassienės žinios. Jas pada-! bylas.

Komunistai nenori ne tik kysią P. Vietnamo lakūnus; ... °,.5;'‘'a,i;’

visą laiką buvo socialdemo
kratų partijos vadovybėje.! Praeitą šeštadienį N. Ze-!
jų sąrašu buvo išrinkta ir įj landija rinko savo parla.Į DėJ to guimta a • 3(K> •_ 

mentą. Rinkimus laimėjo; y 1 f
darbiečiai. kurie dabar tu-! •airių laipsnių karių ir civi-

Būdama advokatė, ji pa- 55 atstovus, o naciona- 
Nuotraukos padarytos beisižymėjo gindama politines; lietai 32. (Iki šiol darbiečiai

lių, kurie įtariami dalyvavę 
sąmoksle prieš karalių.

tuiėjo 40 ii nacionalistai j Tardymas nustatė.
44).

Sakoma, kad jo pacientas, 
įėjęs pro duris, beveik visa
da išeidavo pro krematoriu- 

kafj mo kaminą. Manoma, kad

Velionė daug rašė social
demokratų spaudoje. ! Aišku, dabar vykdomoji 

'valdžia bus darbiečių. Jie
Plačiau parašysime kitą yra valdę kraštą 1935-1949į . r t • v-f

Vietname būtų paleista apie sisiekima. aerodromuos ci-| Sakoma, kad jie taikstėsi! kartą. metais ir 1957-1960 metais.Įf aniJOS 'alslv )ę- Joje )utl^
400.000 politinių kalinių, viliniu lėktuvų judėjimą ir! apie metus ’aiko. kol rado. 
nors Thieu sako. kad tokių kitokius “specialius“ reika-; gerą progą.
esą ne daugiau kaip 40,000.' ius. ‘ žurnalas už tas nuotrau- Newarke N.J., buvo už-’ metl^ amžiaas Norman Kirk.
Jie nori dar ir kitų anksčiau ! kas esąs sumokėjęs $80.000.: tiktas netikru dolerių ”fab- b'urs užims daba, tinio prem-
sutartų punktų revizijos. į Kadangi karo metu yra: : r;L-a.“ ri^ur;.. i Je,o Marshallo vietą

plaukė prie salos po vande
niu ir moderniais aparataisištraukti savo kariuomenės, valiuoti naujausius . lėktu- 

bet ir demilitarizuotos zo- vus, moderniškus karo P^-; ;a puf()tnzrr..faVO 
nos. Jie reikalauja, kad P. buklus, tvarkysią radijo su«' ‘

[perversmininkus pinigais rė-j s*s nusikaltėlis g> venas Pa- 
1 mėLibijos vvriausvbė. Sakoj ragvajuje. Jį medžioja spe- 

buvo ciab ž.vdM organizacija ka
ro nusikaltėliams gaudyti ir 

vadas Tuvia

perversmininkai jau
paskelbę Palestinos . Jor-I

Prieš 1 inkimus

Kadangi karo metu yra 
'privežta gausybė įvairių1“ 

Šiaurės, prekių ir civiliniams gyven-

rikas“. Tokių dolerių gana 
daug kursuoja apyvartoje,

Teisėjas Kauf manas sako, ...... - M ..
ir- „ u-;I--—-1 - - , , z.oz'- 1 •• • 1 • .. nes eiliniai žmones retai ka-\ įetnamas ouvę> nuolaide>- toiams reikmenų, tai mano- kad 63$į kalimų, paleistu is , « 1 • ... . .
ms, nes tikėjęs, kan prez. j ma kad ten įsikurs visa ei- kalėjimo uz pasižadėjimą . ., . T kr
Nixonas, norėdamas laimėti prekybos firmų, kurios ir garbės žodžiu nenusikalsti,' ?a' ,a^ ■pe._ l
didesnį rinkikų palankumą, toliau varysiančios savo biz_ ; ir 75% iškalėjusiu tiek jai. iIr v“kas išaiškėja, tik nune- 

stipriai paspjausiąs prezi- nj Tarn jap dabar ruošia- ko, kiek buvo nuteisti, ne sus JUOS * an a* 
dentą Thieu net ii nepiiim- ma5j jr komplektuojami ci- vėliau kaiD po 6 metu vėl
tina sutarti pasirašyti, bet. . • x„,^,.,4Pjoj, g , y, x i • Vilimai tarnautojai,dabar paaiškėjo, kad tokio . .
spaudimo arba nebuvo, arba rieJa* Jei8n .en . , . .
Thieu jam nenusilenkė. 1 užgrobs komunistai, tai vi- 

si tie pirkliai nespės ne savo 
Prez. Nixonas deiybų kepurių išsivežti, kaip pana- 

pertraukimu proga pareiškė, šiais atvejais būdavo kitur.

valdžia
sugrįžta į kalėjimą.

• • M
Bostone vis dažniau nar-

Darbiečių vadas vra 49
, galėję laisvai veikti partiza- 
i nai kovai su Izraeliu. Dabar 
Jordanijoje
vaikvti.

partizanai iš-

Buvęs prezidentinis kan- 
1 didatas Waiiace po pasikė-

išgarsėjęs jo?
Friedman. savo laiku paga
vęs Pietų Amerikoje įžymų 
nacių budeli Eichmanną.

i Žinoma, gali būti. kad tu 
gaudomų nacių jau seniai 
nėra gyvų, kad yra gaudomi 
tik jų vaiduokliai įvairių a- 
gentų pasipelnymo tikslais, 
nes Izraelis tam reikalui pi-Darbininkų streikas Boli-jsinimo į jo gyvybę vis dar 

vijjoje pasibaigė. vyriausy J »upalalyžuo»a» įr vargu kad. nigų nesigaili.
galės vaikščioti. Bet jis šio. 

bei sutikus paleisti suimtuo- ... . . _ j
1 mis dienomis pareiškė, kad 

sius darbininkus ir pradėti 197g metais yistiek Uandi.
’ • • • • iderybas atlyginimų reikalu, datuosiąs į prezidentus. Ži-

Apie Bormanno išlikimą 
gyvųjų tarpe skeptiškai atsi-

komanai užpuola ligonines
Gruodžio 6 d. Apollo 17 ir ten iš vaistų sandėlių iš- Dėl tų neramumų vyriausy-........................................ .

skris i mėnuli. Sakoma, kad grobia daugybę narkotikų. fc- buyo keH,usi net ka_ I tal PazIureS
tai būsianti iau pa,lo.tinė Ligoniniu vadovybės jau ne- a.»zvelg,a ,r , busimo pre-
kelionė pagal planą. i teišmano, kaip apsisaugoti. į ro stovi. z.dento sve,kato. stov,.

noma, kitas klausimas

liepė ir V. Vokietijos prem- 
ls‘ jėras Brandtas. nes dar nesą 
’ ,‘P i tikresniu irodvmu, pav.. įopa'

pirštų nuspaudų. o tik išori
nis panašumas gali labai su- 

! klaidinti.
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Dar apie Kaune susideginusi 
Romą Kalantą 11

Kalantų šeima gyvena 
Kaune, Vilijampolėje. Ka- 
lantienę, o taipgi jos pirma, 
sis vyras Kalėda, kilę iš A- 
lvtaus miesto. Ji likusi našlė 
su dviem vaikais. Abu sū
nūs iš pirmosios santuokos 
užima atsakingas pareigas: 
vienas dėsto Politechnikos i 
institute ir ruošia dizertaci-į 
ją mokslinio kandidato! 
laipsniui, kitas dilba Vete.į 
inarijos akademijoje. Abu| 

yra vedę: pirmasis turi du 
vaikus, antrasis neseniai su
situokęs. vaiku dar neturi.

Kalanta kilęs iš Daugu, Alytaus rajono. Dalyvavęs 
praeitame kare, buvęs sužeistas. Karinio laipsnio neturi. 
Valstybinės pašalpos negauna. Žmogus paprastas. Kalan-! 
ta priklauso komunistų partijai. Iš Rakintų santuokos yra 
du vaikai. Visa šeima sugyveno ir sugyvena gerai.

Romui Kalantai 1972 m. kovo mėn. suėjo 19 metų. 
Jis lankė vidurinę vakarinę mokyklą, vienuoliktąją klasę. 
Vidurinę turėjo baigti 1971 m. pavasari, suklupo egzami
nuos ir pasitraukė. Nepaisant skatinimų tęsti egzaminus. 
Romas nesutiko ir, perėjęs vakarinėn mokyklon, antrus 
metus lankė vienuoliktąją klasę.

Romas dažnai ginčydavosi su mokytojais Lietuvos 
istorijos klausimais, nekentė rusų kalbos ir betkokių ateis, 
tinių ir marksistinių teorijų. Dėl to ir nutarė pasitraukti 
iš dieninės vienuoliktosios klasės.

Viename užduodame rašto darbe, tema “Kuo aš no
riu būti“, Romas, išdėstęs savo pažiūras i gyvenimą ir da
bartines aplinkybes, pabrėžęs, jog norėtų būti kunigu. Į 
namus atėjęs mokytojas priekaištavo, kodėl taip auklėja
mas vaikas. Paklaustas, kodėl taip rašęs, atsakė, jog no
rėjęs panervinti mokytojus ir taip daręs juokais.

Yra žinių, kad jis kreipęsis Į Kuriją dėl stojimo i ku
nigu seminariją ir buvęs nukreiptas i Vilijampolės parapi
jos raštinę. Tačiau nėra žinoma, ar jis ten buvęs. Romas 
buvo plačiai apsiskaitęs, turėjęs nuovoką Įvairiais klausi
mais. Jis buvo komjaunuolis, kaip ir visi kiti Kalantos 
vaikai.

Romas priklausė hypių sąjūdžiui, nešiojo ilgus plau
kus, kurie buvo juodi ir iki pečiu ilgumo, buvo aukšto 
ūgio, vaikščiodavo apskuręs ir neretai basas. Paklaustas, 
kuo skiriasi hypiai nuo bitlių. pasakęs, jog pastarieji dau
giau propaguoja gitaras ir transistorius bei estradą, ne
šioja trumpesnius plaukus. Hypiai nešioja ilgesnius plau
kus, praktikuoja neturtą, niekam pikto nedaro ir laikosi 
Pranciškaus Asyžiečio dvasios. Romas sakęs, jog žinąs, 
kad iš jo juokiasi gatvėse, teatruose, kinuose ir parduotu
vėse, bet nusikirpti plaukų negalįs.

Romas mėgo vargonų muziką, lankydavosi katedroje, 
laisvom valandėlėm paišydavo. Labiausiai mėgdavo pai
šyti kryžius ir koplytstulpius.

Susideginimui Įvykus, tuojau pat Kalantų namuose 
padaryta krata, paimti Romo sąsiuviniai ir knygos. Jų 
tarpe rastas nupaišytas didelis kryžius, po juo sukrautas 
didelis laužas, ant laužo ilgais plaukais jaunuolis, sken
dintis liepsnose, iškeltomis i dangų akimis ir rankomis. 
Taigi savo žygiui Romas 1 /anta ruošėsi sąmoningai.

Romas buvo paklusnus bei mandagus tiek su namiš
kiais, tiek su svetimaisiais.

Mažesnysis Romo brolis šiuo metu lanko aštuntą kla
sę.

Kalantų šeima labai uždara, neturi artimų ryšių su 
kaimynais. Bendra kaimynų nuomonė apie Kalantus gera. 
Jie juos laiko ramiais žmonėmis. Romo padarytais Įvy
kiais jie patys labai stebisi, nes nieko blogo nenujautė ir 
nenumatė.

Hypių sąjūdžio nariai, kurių vienas buvo ir Romas 
Kalanta, žinojo, kad visa tai turi Įvykti Kaune, nes jų at
vyko gana daug iš toli: latvių, estų. gudų, ukrainiečių.

Romas Kalanta susidegino Kauno miesto sode 1972 
m. gegužės mėn. 14 d., sekmadieni, dienos metu. apie 13 
vai., kai sodo prieglobstyje esančiuose teatro rūmuose 
vyko vaidinimas. Romas, iki pusės nusirengęs, galvą ir 
kūną susivilgė benzinu ir, antro degtuko pabrėžimu, pa
skendo liepsnose. Kai atbėgusi milicija bandė liepsnas 
užgesinti švarkais, jis jiems dar taręs: "Negelbėkite, aš 
mirštu už Lietuvos laisvę!“

Apdegęs jo kūnas buvo nugabentas Į ligoninę, kur, 
atgavęs sąmonę, n esi leisdamas Į tardymą, vis kartojo* ”Aš 
žūstu už Lietuvos laisvę“. Keliolikai valandų prabėgus, 
jis mirė.

Jo lavonas, pašaivotas tėvų bute. greit paskendo gė
lių ir vainikų masėje. Daugybė vainikų, nebetilpę ant

karsto ir bute. buvo sukrauti šaligatvyje. Laidotuvės buvo 
numatytos gegužės mėn. 18 d., 16 vai. Tačiau atvykę ati
tinkamų valdiškų Įstaigų pareigūnai Įsakę laidotuves da
ryti 14 vai. Taip ir buvo Įvykdyta Romainių kapinėse.
“Tegul jie dabar mitinguos 16 vai.“, šaipėsi sauvališkai 
pakeitę laidotuvių valandą minėtieji “pareigūnai“.

16 vai. Į laidotuves susirinko šimtai jaunuomenės, 
dauguma studentų. Radę laidotuves sauvališkai Įvykdy
tas, savo pasipiktinimą išreiškė organizuota eisena Į mies
tą. Tūkstantinė organizuoto jaunimo minia rikiuotose 
eilėse žygiavo pirmyn, skanduodama: “Į miesto scdą, Į 
miesto sodą’“, “Romas žuvo už Lietuvos laisvę’.“

Jaunimas, peržygiavęs Viliampolės tiltą, pasidalino 
i dvi sroves: viena pasuko Į Požėlos (buv. Lukšio) gatvę, 
kiti nužygiavo Valančiaus ir Vilniaus gatvėmis, vis skan
duodami suminėtus šūkius. Laisvės alėjoje abidvi jauni
mo srovės susiliejo Į bendrą jaunatvišką upę ir ėjo Milici
jos rūmų kryptimi. Pasirodžius milicijos karininkui, duo
tas klausimas, kodėl sauvališkai pakeista laidotuvių va
landa. nevykdant susitarimo? Kitos dvi jaunimo delega
cijos nuvyko Į Kauno vykdomąjį komitetą ir Į Kauno kom
partijos centrinį komitetą. Po to jaunimo gretos pasuko 
atgal Miesto sodo kryptimi, šaukdamos: “Melagiai, mela
giai !“, “Romas žuvo už Lietuvos laisvę!“

Nuo buv. Įgulos bažnyčios iki Miesto sodo ir toliau į ŠVIETIMO . KULTŪROS 
Laisvės alėja buvo užpildyta jaunimo ir jam prijaučian- '• REIKALAMS $50,000 
čių. Tūkstantinės minios niekas negalėjo sustabdyti. Uni
formuotos milicijos, saugumiečių ir draugcvįninkų voros ■ Lietuvių Fondas šiemet 
buvo bejėgės savo grandinėmis minią atlaikyti. į iki lapkričio pradžios turėjo

x „ tz i x j • • . r . į pelno $57,000, todėl fondoMiesto sode, Romo Kalantos susideginimo vietoje, 
vyko studentijos mitingas, kur sakytos kalbos apie R.' valdyba nutarė jau dabar 
Kalantos žuvimą už Lietuvos laisvę. Milicija, nors ir ne- • leisti, paskirstyti kultui °s ii 
buvo gailestinga ‘jaunimui bei pašaliniams praeiviams sa- 1;'xietirno lel a $o , .
vo "bananais“, buvo persilpna suvaldyti įlūžusią jaunat- ‘ Komisija> kul, sudal0 
viską srovę. Ji valgo ištisą naktj iš gegužes 18 į 19 diena.' dr A Razma> j Račkaus_ 
Romo susideginimo vieta Miesto sode pasipuošė gėlėmis j.as q Brukąs, C. Grin
ių vainikais. • cevičius, V. Kamantas ir S.

Sekančios, t. y. gegužės 19 d. vidurdienyje vėl gatves Rudys, jau gavo 54 prašy- 
užpildė jaunimo tūkstantinė minia. Jaunuomenės susirin- n}us $146,009 sumai ir iki 
ko apie 3.000 ar daugiau. Lietuviškosios jaunuomenės g*°l suspėjo paskirt $45,000. 
gretose žygiavo Latvijos ir Estijos jauni ,no studentijos j per & fondas .. 
atstovai. Milicijos pareigūnai ir draugovininkai savo je- davę3 lietu.
gomis jau nebepasitikėjo. viu švietimo ir kultūros rei-

Apie 14 vai. Laisvės alėjoje, prie Miesto sodo. pasi- kalams $217.000. 
rodė taip pat “bananais“ ginkluotos kareivių gretos. Su: . .
jaunimu jie kovojo ne tik “bananais“, bet ir savo kariškų i .
J J J i (jo yra arti $776,000) sude-

(Nukelta Į 3-čią puslapi) jo 3.113 narių.

Bostono miesto ribose 
ištikusios nelaimes atveju 
policijai ar ugniagesiam 
dabar skambinti numeriu

Už Bostono miesto ribą gresiančią 
nelaimią atvejais ieškokite 

policijos ar ugniagesią greitosios 
pagalbos telefoną numeną 

savo vietovės telefoną knygoje

Jeigu ne pavojaus 
atvejąs, malonėkite 
kreiptis į norimos 
įstaigos atitinkamą 
skyrių tuo numeriu, 
kuris yra randamas 
jūsų telefonų knygoj

Išimtys yra tokomos 
ribotoms vietovėms, 
kurios nurodytos 
instrukcijose

Jūsą telefoną stoties opera torius ir ateityje nelaimią 
ar pavoją atveju teiks jums greitą pa galbą, jeigu tiktai

paskambinsite “0“. Kai šauksite Operator, nepamirškite 
pasakyti jam savo miesto a r miestelio vardo ir savo 

gatvės pavadinimo bei namą numerio.

@ New England Tėlepbone
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ALTOS SUVAŽIAVIMAS. BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ šokių sambūriui 35 metai

Lapkričio 11-12 d. Chica
goje buvo Amerikos Lietu
viu Tarybos 32-sis suvažia
vimas. Jame dalyvavo 42 at
stovai ir daug daugiau sve
čių.

Suvažiavimą atidarė ir 
vėliau išsamų pranešimą a- 
pie Altos veiklą padarė pir
mininkas dr. Kazys Bobelis.

v Suvažiavimą nuoširdžiai 
sveikino Lietuvos atstovo J.
Rajecko ir savo vardu Lie
tuvos garbės konsule Juzė 
Daužvardienė. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės vardu 
dr. A. Butkus, vyskupas V. j 
Brizgys.

Suvažiavimo prezidiumą 
sudarė T. Blinstrubas. P. j 
Dargis, K. Klleiva, dr. K. j 
Šidlauskas ir dr. J. Valaitis,’ 
sekretoriavo E. Vilimaitė,
A. Pakalniškis, K. Kasakai- 
tis ir. V. Šimkus.

Iš pirmininko dr. K. Bo-! 
belio ir kitų valdybos narių; 
pranešimų buvo matyti, kad 
valdyba gyvai veikė. Per 
metus turėta pajamų $38,
006. Išlaidų didžiausios bu
vo: Vlikui — $9.000, rašti
nės tarnautojų algoms —'
$5,400. kelionėms — $2.400, 
genocido parodai — $3.500' 
ir kt.

Suvažiavimas išrinko nau
ją Altos valdybą. Dabar jo-' 
je yra: Romos katalikų fe-l 
deracijos atstovai — dr. K.;
Bobelis, K. Kleiva ir V. Ju. 
eius, socialdemokratų s-gos 
— J. Skorubskas, dr. J. Va- 
laitis ir St. Bredes, tautinin
kų s-gos — T. Blinstrubas,
R. Staniūnas ir V. Abraitis,
Sandaros — dr. K. Šidlaus
kas, T. Kuzienė ir A. Bud
reckis, SLA — P. Dargis.
LKS atstovas — dr. V. Ši
maitis, Santaros-Šviesos —
V. Vepštas, Amerikos liet. 
katalikių moterų s-gos —
E. Vilimiūtė ir Vyčių —f P.
AlŠėnas. Į- Lapkričio 25 d. sukako 35 metai, kai šis sambūris pirmą kartą vie šai pasirodė Lietuvos Dukterų d-jos renginyje So. Bostone Lietu

viu parapijos salėje. Nuo to laiko jis yra šokęs šimtus kartu savie siems ir kitataučiams (jiems daugiausia) ne tik Bostone ir jo 
piačiojoje apylinkėje, bet net Washingtone. Chicagoje. St. Louis. Missouri ir kitur. Viršuje sambūris prieš 35 metus, jame tada 
šoko šių metu Tautiniu šokiu šventėje Chicagoje. Dabar jame yra šoko 25 vaikai 5-7 metu amžiaus. Viduryje sambūrio dalis, kuri
sambūris Įžygiuoja Į Taut. šokiu šventės salę dalyvauti progra- apie 70 šokėju nuo keleriu metu iki studento amžiaus. Apačioje__

AltOS valdybai ir toliau' niausiąs tos rūšies sambūris JAV-se. Linkime iam dar ilgai ir moję. Sambūri Įsteigė ir j:pn tebevadovauja Ona Ivaškienė. Tai se
vadovaus dr. Kazys Bobelis, sėkmingai puoselėti mūsų liaudies šokiu meną išeivijoje.

Suvažiavimo nutarimai
bus paskelbti vėliau.

SLA ŠELPIA POTVYNIO 

AUKAS

1972 m. birželio mėn. ant-

JAV LB TARYBOS 

RINKIMAI

1 JAV LB Centro Valdyba,
roję pusėje nepaprasti vie- vadovaudamasi JAV LB VI»
sulai nusiaubė pietinę New tarybos priimtomis taisyk-*

' Yorko valstiją ir rytinę lėmis. šio krašto LB VII TaL>
i,, , .-o, • tybos rinkimu drenomisr•ennsylyamH. Skaudžiai /kcll)ja m ž&
I buv,, paliesti n- lietuviai, gy- jr (|i šeštadieni ir'
vena 'Vyommgo klonyje kma(,ienj

U augelis lietuviu E(lwalds-- 
į villėje. Kingstone, Plymou- 
• the ir Wilkes-Barre neteko ■
Į savo namų bei asmens turto.

Kadangi buvo paliesti Su- i 
si vienijimo Lietuvių Ameri
koje nariai, SLA centras ė- 
mė rinkti iš vietos veikėjų 

; konkrečius duomenis apie 
! nukentėjusius narius.
! SI.A Pildomoji Taryba 
i savo 1972 m. lapkričio 13-14 
’ dienu suvažiavime Chicago.

PASAULIO BALTU 

SANTALKA

Lapkričio 18 d. Nevv Yor
ke Įsteigta Pasaulio baltų 
santalka, kurios tikslas yra 
derinti Ls i jos. Latvijos ir 
Lietuvos politinę veiklą.

ŽMONIŲ ŪGIS DIDĖJA

. je. ištyrus reikalą ir apsvars- ■ Naujokų ėmimo komisijos 
čius šelpimo galimybes, pastebėjo, kad mitvba turiįpimo
nenbalsiai nutarė visiems labai didelės Įtakos i žmo- 

' dėl potvynio nukentėjusiem nių sveikatą ir ūgi. Va. nuo 
j nariam sumokėti SLA drau.' 1880 iki 1960 metų ispano 
i dimo duokles už vienerius ūgis pakilo 2.4 centimetro, 
j metus (t. y. už 12 mėnesių), prancūzo 4.6, norvego 8.6, 
j skiria lėšas tam reikalui iš olando net 10.8 centimetrų, 
į SLA Našlių-Našlaicių Fon.

k

i do. Iš viso pašalpos skiria
mos 56 nariams, nukentėju- ‘ silpniausias,

, siems dėl vėtros ir potvynio.
SLA Žinyba

~'***>b)£ooocxxa, ««ooeoeoocoQ 
į Paragink savo pažįstamus 
; išsirašyti Keleivį. Jo kaina

Lietuvos jaunimas buvo 
gimęs ir pir

muosius jaunystės metus 
praleidęs Pirmojo pasauli
nio karo metu.

metams $7.00.

Koks jo sveikatingumas 
dabar, tarybinė statistika 
neskelbia.

Taigi Altos vadovybę su
daro lietuvių organizuotos 
visuomenės atstovai.

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

IŠĖJO LABAI ĮVAIRUS IR ĮDOMUS NR. 2

štai jo kaikurių straipsnių antraštės:

Lietuva pasaulinės politikos pinklėse (J. Valaitis), 
Ar išsilaikys Sovietų Sąjunga ligi 1984 metų? (A. Amal» 
rik), Socialistų internacionalas ir Rytų Europa (J. Vil
činskas), Demokratinio socializmo tikslai. Santykiai su 
lenkais (J. V.), Siekiant pagalbos Vakaruose (Č. Liuti
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. Britanijos 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
niką, K. Abr. Atsitiktinio kareivio užrašus ir V. Požėlos 
atsiminimus, paminėtos S. Michelsono. J. Glemžos sukak
tys ik kt.

Jau vien antraštės rodo, kiek Įvairiausių ir kiekvie-
Suvažiavimn darbotvar i Paskaita buvo gerai pa- jams sprendimai padiktuo- čius rėkautojus kelyje i lais- nesurinko, todėl jie prarado : nam Įdomių klausinių paliečiama šiame numery, 

kėjebuvo numatytas ir ne- ru°šta. teigimai ' paremti jami iš virša rs. Tokioj sartj vą Lietuvą. .......... $16,000 Įmokėtų užstatų. i To numerio kaina $2.00. JĮ galite gauti Keleiviio ad-
Įdomu, kad net ilgametis, ministracijoje.

partijos vadas Kashtan savoj MINTIES redakcijos adresas: I ladbroke Gardens.
apylinkėje iš 22.793 turėju-! London W II 2PU, England,

i siu teisę balsuoti tegavo vos i . , . - . , ,T , , T1
* u. i , i Administracijos adresas: Mr, Mykolas Pranevičius,

“ , , a SUS‘ ... | 37 W W. 68th Place. Chicago, III. 60629.
S ate komunistai savo at-;

stovus ir -JAV-se net Į prezi- ' 
dentus. Bet Ir čia už juos Į 
balsavo tik mikroskopinė 
rinkikų dalis.

Libijoje (Afrikoj) senes-'

J. Vlks

• KANADA

Ką komunistai laimėjo 

rinkimuose

.J Z. Butkus tiki, kad Lietu-' Nieko. Jų buvo 83 kandi- 
\ vos žmonės ir tokioje pade-' datai, iš kurių maskvinių 31 

, tyje išsilaikys, kol Lietuva' ii- maoistų 52. Bendra tvar- 
vėl bus Laisva. ka ir jie turėjo prieš rinki-

seniai iš Lietuvos pabėgusio faktais- nebuvo joje jokios tvarkoj gyvena ir Lietuvos 
teisininko Z. Butkaus prane- lėkštos propagandos. žmones.
Šimas. Suvažiavimo dalyviai z. Butkus Įrodė, kad So- Apgaulė yra ir visokie1 
jo nekantriai laukė. Jo pasi- vietų S-ga vra policinė vais- rinkimai: kandidatai paren. j 
klausyti prigūžėjo pilna di- tybė, kur konstitucijos ir i- kami ne žmonių, bet parti-' 
dėlė salė. tatymų nepaisoma ir teisė- jos vadovybės.

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

Apie R. Kalantą
diržų sagtimis. Abi dienas ėjo ’Tankinės" kovos, tik vie- Jam ir po paskaitos.

7 Butkui buvo sutiktas mite, Įnešti užstatą, kuris ne- 
ovacijomis, ilgai ilgai plota ^grąžinamas, jei kandida- niam kaip 18 metų vagiui' 

• tas nesurenka reikalingo nukertama dešine ranka, o 
• •« . , ‘ balsu skaičiaus. Komunistų už ginkluotą apiplėšima —i

toje durtuvų buvo bananai ‘ ir kumščiai. Ro vingesni jau-; čia tenka pastebėti, kad; kandidatai tokio skaičiaus kairė koja.
nuoliai buvo sulaikomi, kemšami Į duonos ir mėsos vėžio- Z. Butkus Lietuvoje buvo
jimui skirtas mašinas — sunkvežimius. Vieni buvo veža- komunistų partijos narys, i

JAU SPAUSDINAMAS

KELEIVIO“ 1 9 7 3 METŲ

Kalendorius
mi į Milicijos rūmų požemius, kiti net i Pravieniškių dar- Tas faktas vertas išskirtino 
bo stovyklą. Kauno mieste apie vidurdieni buvo sulaiky.. dėmesio ir gilaus apmąsty
tas autobusų ii* troleibusų judėjimas, kuris tik vakarop vėl mo- Neskubėkime smerkti ir 
prasidėjo. nurašyti nuo savo tautos ir

Kiek per tas dvi kovų dienas buvo jjaunimo sužeista kurie šiandien išoriniai z
ar suareštuota, sunku spėti. Buvo pasklidusios kalbos, kad f/.° nu .*Vf sun t 1US< 9 

___  .... . f. • -nn , • ar Lietuvoje uzeme vieno- 'areštuotų skaičius siektus apie 500 ar daugiau asmenų. k!a a]. kitokia atsakineesne 
Pažymėtina dar Ui. kad areštuotųjų tarpan buvo patekę vjetą Kartais' jie mūsų tau. 
ir kai kurių valdžios pareigūnų sūnūs bei dukros, bet apie taj gajj nemažiau nau 
tai viešumoje "mirties tyla“.

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOsf j

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa
žjstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
su užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — .11K LABO
RATORY, 1 137 So. 49th Avė. Cicero, III. 60650. JIB
Atstovybė. 2108 Daugai! Rd.. Windsor, 12. Ont., Canada.$
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50. Duisburgerstr. 7-10, W.
Germany. Vaistinėse: .J & J. 2557 W. 69th St. Chicago:
5000 \V. 16th St.. Cicero: 1751 S. Wood St.. Chicago;
2923 N. Milwaukee Avė.. 1117 N. Ashland Avė.. Chicago

r ■ ’ P 'L- > >r kitur. $dingi uz kai kuriuos cionyks- #»♦»**♦#*#»#***####»**♦♦*#**♦♦*#****#**♦#♦*#**♦♦###*♦**##*#*##»####»♦>

JIB

. * 
A

Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

^Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių, idomių 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
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Iš okupuotos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Mirė agr. A. Žukauskas

Lapkričio 15 d. mirė ag

ronomas Alfonsas Žukaus
kas. 78 m. amžiaus. Jis buvo 
baigęs Dotnuvos žemės ūkio i 
mokyklą, nepriklausomoje! 
Lietuvoje dirbo agronomu, j 
Jis buvo vienas iš Laisvama
nių etinės kultūros dr-jos 
steigėjų 1924 m., veiklus jos 
darbuotojas, kurį laiką re
dagavo jos laikraštį "Lais
voji mintis“, parašė knygą 
"Laisvamanybės pagrindai“. 
1926 m. jis buvo išrinktas 
į Lietuvos seimą socialde
mokratų sąrašu.

tautos "amžinas dėkingu
mas“ rusams. Žodis "tėvy
nė“ tenaudojamas Rusijos 
atžvilgiu. "Mūsų neaprėpia
mos Tėvynės sostinėj Mask
voj skamba Tarybų Lietuvos
žodžio meistrų eilės“, rašo
ma Lietuvos KP CK pareiš
kime sovietinės Rašytojų są
jungos valdybai. Kitame ap
rašyme cituojami Petro 
Cvirkos žodžiai apie "Moti
ną Rusiją“.

"Lit. ir Menas“ užbaigia 
savo straipsnį apie vakarą 
šiais žodžiais:

"Ačiū Maskvai, ačiū Tė
vynei, ačiū Partijai!“

Tetrūksta tik,, kad bau
džiavos įpročiu, būtų bu
čiuojamos "didžiųjų geradė- 
ju“ rankos.

(E)

Skaudi nelaimė

JA VAtlanto pakrančių apsaugos laivas Vigiliant, į 
kurj 1970 m. lapkričio 23 d. buvo pabėgęs iš sovietu 
žveju laivo Simas Kudirka, bet buvo prievarta grą
žintas į rusu laivą. Parvežtas i Vilnių, jis buvo nu 
teistas 10 metų kalėti ir šiandien tebevargsta sun
kiųjų darbų stovykloje.

Kaimo Jurgio užrašai
VIENUMA IR VIENIŠUMAS

"...Nevilioki manęs, o, melsvoji toluma!
Tau godelės atskris, man — negrįš niekada. 
Pasiguosiu čia pat aš išdidžia vienuma — 
Nevilioki m anęs, o. melsvoji toluma...“

kai jį teisiantiems drėbė į rą žinios štai ką skelbia:
, akis tiesą : j "...SimasKudirka yrapri-

"Aš neišdaviau savo tėvy.! verstas labai sunkiai dirbti.- 
j nės Lietuvos! O Sovietų Ru- j Ir dirba jis nepaprastai 
'sija nėra mano tėvynė. Aš daug valandų kasdien. , Joj 
■ prašau suteikti mano tėvy.I maistas visai menkas. Jis- 
! nei Lietuvai laisvę...“ j gauna 10 gramų cukraus.

Užtat pirmųjų ano išdavi. |!70 akinio aliejaus.
mo metiniu (1971 m. lapkri. paskirtos nepaprastai 
-. 00 , , -j aukštos darbo normos. Jis
Kur buvo prisimintas, o į iš

lavinto vietą specialiu laivu i mento kibirais, o taip pat
plaukė jo tautiečiai ir nulei
do jo atminimui į vandenį! 
gyvų gėlių vainikus.

vežimėliu jis vežioja staty
bai smėlį. Dabartinėje padė
tyje jo sveikata nuolatos 
nyksta. Jį kankina ne tik 
sunkus darbas, bet ir visai 
nepakankamas maistas...“

Taigi iki šiol Simas Ku
dirka jau yra dar labiau nu.

ROMANAI
Vvtautas Alantas. AMŽI

NAS LIETUVIS 1 dalis, 412 
psl., kaina minkštais virše
liais $4.50, kietais — $5.00.

To paties romano II dalis, 
414 psl., kaina minkštais 
viršeliais $6.00. kietais — 
$6.50.

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, istorinis roma
nas, I dalis. 405 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00.

Lietuvą okupavus, velio
nis dirbo žemės ūkio orga
nizacijose, parašė veikalų 
žemės ūkio klausimais. Jis 
buvo apdovanotas medaliu 
"Už šaunų darbą“ ir jam su
teiktas nusipelniusio agro
nomo vardas.

Lietuviškos poezijos 

vakaras Maskvoje

Spalio 23 d. Maskvos ko
lonų salėje įvyko lietuviško
sios poezijos vakaras, ku
riame dalyvavo eilė žvmiu 
rusų rašytojų ir lietuvių li_
teratūros vertėjų. Lietuvių! redaktorius Jurgis Oleka. ! kaIP Jle tą. supi anta, o ai-, bandykime pagelbėti...“ ta- 
delegacijai vadovavo Al J 1 m9 Jur§lul tas skirtumas j rė'ji jaukioje lankoje su ja
fonsas Bieliauskas. Justinas! Išaiškinta, kad jie lapkri- Į šviečiasi šitaip. į "piknikavusiam“.
Marcinkevičius. Justas Pa-; čio 6 d. išplaukė į ežerą, po • vienatvė yra asmens ■ išsikaunos nesirū
leckis ir kiti. j kelių valandų prie kranto gyvenimo stovis kuri daž-j ’GaJ pablūdįlisT

Įbuyo rasta apvirtusi valtis, mausia pasirenka jis ! į,a]kiojasi viena^epažista_
momis vietomis. Eime...“ at-

jis> Paimd.amas » f
—-Vmo jausmo ir valios pagel- '1ankos' ne neateisuk-

•r,. , . / • x -\iis kurios sklido beviltiškas! Pirmu atveju (vienatve) ■ . .. „ . ,
• vienišo pagalbos sauksmasgali būti palaima ir dvasine1. , • „ ,1 . • z • „ i ir kur ju gelbstincios rankosramybe, o antruoju (vienu-j. .. j . ...J J v ! ir sirdvs buvo labiausiai rei-

Lapkiičio 6 d. Kel tuoju į Mūsų gražiausioje iš gra-' bet apgaulinga sietuvos pa
ežere (Molėtų rajone) nu-jžįausių gimtojoje kalboje krante, paslydo žmogus ir 
skendo Vilniaus silikatinių' yra du žodžiai, labai pana- ikrito verpetingon gelmėn.
dirbinių gamyklos vyr. inži. 3^ bet skirtingos prasmės:! ' »Gelbėkite, gelbėkite!..“ 
menus Edmundas Kairys,, vienatvė ir vienuma. ! saukėsį
jo giminaitis Rvgos Meno a- _ , , , i"
kademijos studentas Alvy-!, Teguneklystantieji kai-j "Girdi, šaukiasi pagalbos!

Bet štai, koks trumpas 
lafko tarpas teprabėbo nuo 
to įvykio ligi antrosios 
metinės sukakties — 1972 
m. lapkričio mėnesio 23-jąį; kankintas.
Ir jau koks didis skirtumas!! pana-įoi 
Tų dieną Simo Kudirkos • kl?ti ^vuf. 
vardas jau nebeskambejo jo 
tautiečių lūpose, o ir jis pat
sai kažin ar bebuvo jų širdy
se. nes— nė garso, nė aido...
Tie tautiečiai dabar ramiau. vio. jaunuolio Romo KaIan_
štai valgė tradicini Pade- tos susideginim0 dėl Lietu- 
kos Dienos Kalakutą ir de- - - - - - -

kankinami 
ir Kiti lietuviai. — mokslei
viai ir moksleivės, okupan
to ir jo tarnų sugrūsti į kalė
jimus ir prievartinių darbų 
stovyklas dėt to, kad lietu-

vos laisvės išdavoje išdrįso 
pasirodyti Kauno gatvėse ir 
reikalauti Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės.

Visi šie kovotojai dėl Lie
tuvos laisvės šiandien oku-

kojo likimui už pilnutinį 
skilvio pasotinimą, užkra- 

.pindami riebius kąsnius ati
tinkamais skysčiais.

Gerovės ir laisvės kraštas'
jau numarino jų kilniuosius I pan”to apkirti nuo savo tau_ 
jausmus. i įos pasmerkti vienišume

O Simas Kudirka dar | kentėti nesib aigiančias kan- 
gyvas. Toli, toli, kažin kur: čias.
vadinamosios "laisviausios: . . .
darbininkų tėvynės“ vergi- į . Negi persisotinę mes juo^

Į jos darbų stovykloje. j visus jau tikrai užmiršome, i
O teū gautos dar šią vasa- Kaimo Jurgis 1

das Tumas ir Valstybinio te-Į bamo^li5i tŲ žodžių. Gal skęsta? Nieko daugiau 
levizijos ir radijo komiteto' ^e.s sįn'Gngumą išaiškina,. aplinkuinėra, tik mudu. Pa-

Vakaro aprašymuose iky- o lapkričio 10 d. ir minėtų o vienuma yra žmo
nai pabrėžiamas lietuvių asmenų kūnai. į gaus būklė, kurion jį įstumia

Ką kiti rašo?
LIETUVOS MENININKŲ KONCERTŲ REIKALU

ma) yra prapultis ar nesi
baigianti kančia.

Palikę vienatvę nuošaly,
kalingos

Montrealyje išeinančioje lantos susideginimą. Būt-' pažvelkime į vienumą ir nuo 
"Nepriklausomoje Lietuvo- kaus ir Morkūno pabėgimas jos neatskiriama vienišumą• ii T • 1 1 1 ••jj i vje , kurią dabar redaguoja ir t.t.
buvęs "Tėvynės“ redakto
rius rašytojas Juozas Petrė- 
nas, lapkričio 15 dienos nu
mery buvo išspausdintas ši
toks laiškas: i

Pranas Naujokaitis, PA
SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ,
232 psl., kaina $ 1.00.

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

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

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

Alpis, romanas, autorius 
Kazys Karpius, 227 psl., kai-; 
na $5.00.

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spab's, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

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

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, U tomas, 
428 psi, kaina $4.00.

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

Birutė Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5,00.

Kazys Plačenio. PULKIM 
ANT KELIŲ .... romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo,
I tomas 200 ps.. kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Paaiškinimas visuomenei apie

PODAROGIFTS, INC.
Mes esame VIENINTELĖ firmų Amerikoje, ku:i yra 

išskirtinai Įgaliota VNEŠPOSYLTORGo priimti ir siųsti 
DOVANŲ užsakymus giminėms Lietuvoje ir S.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje, kuri siunčia DOVANŲ užsakymus Į VNEŠPOSYLTAR- 
Gą be jokių tarpininkų, bankų etc.

PODAROGIFTŠ, INC. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje, kuri priima užsakymus PREFERENT1AJL ROLBLE 
CERTIEICATES — SPECIALIOS 'PIRMENYBĖS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai 
per VNEšPOSYLTORGą, aukštos kokybės prekės gaunamos 
specialiose VNEŠPOSYLTORGo krautuvėse ir prekių sandė
liuose daugelyje didelių miestų Lietuvoje ir S.S.S.R.

• PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje VNEŠPOSYLTORGo autorizuota priimti užsakymus 
BUTAMS.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje. kuri gauna VNEŠPOSYLTORGo paskyrimą AUTOMO
BILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

Šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamų 
tučtuojau. Tai yra šie modeliai:

ZHIGULI - VAZ 2101 — $3214.00, MOSKVICH 412 IZII — 
$3155.00. MOSKVICH 40$ IE —$3033.00, ZAPOROZHETS 
-ZAZ 908 — $2020.00, —jeigu jau nebus buvę anksčiau par
duoti.

Kas pirmas ateini)—tam pirmam patarnaujama!

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai 
prie mūsų prisijungusiai firmai:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut Street. Philadelphia. Pa. 19106

PACAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N.Y. 19019

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., Floor 2lst,

arba tiesioginiai Į mūsų vyriausią Įstaigą:

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

NEW YORK, N. Y. 10001 
Tel. (212) — 685-4537

Būkite tikri, kad paduodute savo užsakymus tikrai autorizuo
tai firmai.
PASKUBĖKITE MUMS DUOTI SAVO DOVANŲ 

UŽSAKYMUS KALĖDOMS — DABAR !

1970 metų lapkričio 23- 
sios popietę Amerikos pa
krantėje prie Martha’s Vi
neyard ant šios šalies pa
krančių apsaugos laivo Vi
gilant iš rusu laivo nušoko 

broli, kurį tepajėgiu mai-1 mažos, milžiniško kaimyno 
dauti. Susimylėk!..“ — taip okupuotos tautos sūnus — 
kalbėjo bado iškankinta*’
pilną krepšį duonos nešan 
čiam praeiviui

i pavyzdžiais.
Gal ne vienas toksai atva-: "Broli, 

žiavėlis norėtų pabėgti, bet • Mirštu iš 
gi turi namuose pasilikusią maldavau 
šeimą, kurios negali palikti.

Į Tie, kurie turėjo progos 
atvažiuoti su ekskursija į A- 

i merika, argi jie nėra verti 
j paragauti keleto dienų lais- 
i vės šiame kontinente ir susi- 

Jau keletą mėnesių gvve- tikti su laisvais lietuviais? 
nu Montrealyje, atvažiavusi Tai jiems didžiausia dova- 
iš Lietuvos pas savo gimines na. Tik gaila, kad atsipalai- 
ir. mano vizai pasibaigus, davus trumpam nuo komu- 
vėl turėsiu grįžti atgal. Ma- nistinio režimo, dar čia 
lonėkite patalpinti šį mano mums peršami vietiniai ko-
. ... T. . . i munistai, kurie mums paša-aiską Jusų redaguojamame R -a 
laikraštyje, kuri nutariau maf Lj 
Jums parašyti, skaitydama
"T.Ž.“ atsiliepimus apie at- Dabar, kas del to koncei- 
vykusių iš Lietuvos meni-' to atlikėjų E. Kuodžio ir J. 
ninku koncertus Montrealy- Girijoto, turiu pasakyti, kad 
je. " j į jų koncertus Lietuvoje su

sirenka daugiau publikos
Man labai pikta, kad taip negu į \. Noreikos ar \. pora šimtų žmonių, tuo tar 

pu kai Lietuvoje mūsų me
nininkai pripratę matyti 
tūkstančius žiūrovu.

"Didž. Gerb. 
p. Redaktoriau,

nors trupinėlį!., 
alkio. Daugelio 

Esi paskutinis.!

įSimas Kudirka.

"Duona veltui pakam
piais nesimėto....“ atsakė pa
spartindamas žingsnius pra
eivis. * * *

Bevaikščiodamas žavia,

Toliau rašoma: "Tenka 
apgailestauti, kad okup. 
Lietuvos kultūrininkai neat
siunčia pajėgių ir pirmaei
lių menininkų...“

Na, ir kaip gali juos siųs
ti. jei čia į salę susirenka tik

Jis siekė laisvės. Tos pa-! 
čios dienos naktį tame laive 
Simas Kudirka, grumdama
sis su keliais okupanto bu
deliais, beviltiškai maldavo ( 
jį vienišą budelių valiai pa
likusius:

"Padėkite man.!.. Pagel- 
bėkite!.. O, Dieve, gelbėk!“

Deja, nepakilo nė viena j 
pagalbos ranka. Jį- vienu
moje skęstantį, budeliai su
sigrąžino atgal į savo vergų 
lai va.

šiame krašte esantieji jo 
tautiečiai, patyrę apie retai1 
žmonijos istorijoje pasitai
kantį išdavimą ir jo šlykštu- 
i ia. nepaliko jo vienumoje,

kovos Išdavimas buvo įvykdyta'

atsiliepiama apie lietuvius iš Daunoro, gal už tai. kad 
Lietuvos, lyg tai mes būtu- daugiau mūsų žmonėm pa- 
me kokie raupsuotieji, su tinka populiari muzika, o. 
kuriais reikia vengti susitik- be to. jiegal yra vieninteliai 
ti. Ar mes neužtektinai už- solistai, kurių repertuaras! priemonė su okupantu 
sitamavome pagarbos pasi- susidedaiš grynai lietuviškų, Va lietuviška daina.
rodydami, kokie mes išliko-! P^riotinių dainų apie įvai-1 mus lydi darbe, kalėjime ii ’i^ti abejingi. Ji< 
me patriotai, ir kai tik pasi-'Lietuvos vietas, gamtą j visur, kur tik mes važiuoja-Į testavo, reikalavo, 
taiko proga, net rizikuoja- ir t.t., kaip antai — Tėvy-,'me, deja, matau, kad čia! ravo visame šitan 
me savo gyvybe dėl Lietu, nė Lietuva. Tėviškės duona.' daug kas mūsų nesupranta... I ^ra^p- Ir tada Simas Kudir. 
vos laisvės. i Plaukia Nemunėlis ir t.t. O .. , , , ka. budelių sudaužytas ir iš-

! minėto laikraščio korespon-' Lietuvos du ra kankintas, gabenamas į oku-
Argi dar neužtenka iro. dentas rašo, kad jų reperiu- P.S. Atleiskite, kad negaliu1 puotą kraštą .savo širdimi

dymų, būtent — 17,000 lie- aras buvo gana įyškaus po- duoti savo vardo, nes grei-; turėjo įausti, kad nėra rie
tuvių katalikų laiško, atsiųs- litinio atspalvio. Jdomu. ką tai turiu grįžti atgal. Manau, nišas: jo broliai ir seserys
to į Vakarus, dar ateimin- jis rado politiško? Tiesiog Jūs suprantate mūsų gvve- su juo kartu ir už jį.
kim Kudirkos tragedija. Ka. reikia stebėtis nimo sąlygas,“ , Jis dar nebuvo vienišas.

Mūsu vienintelė
aičiausioje kiekvieno tautie.' 

kui i čio palangėje, ir jie negalė-1 
Jie ėjo, pro-! 

demonst-'
kad čia ! ra' 1 visame šitame laisvės1

-gy

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės. 263 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50

Agonija, romanas, antra 
laida, parašė J. Gliaudą, 406

|! psl., kaina $5.00.

Juozas Švaistas: ŽIOB- 
IjRlAI PLAUKIA, romanas 
h iš knygnešį? Kun. M. Sida- 
I j raviciaus gyvenimo, 233 psi.,

<aina $2.o0.
Aloyzas Baronas; VlENI- 

, 5l MEDŽIAI, H7 psi. Kai- 
! i<3 $ 1,50.

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran- 
:ų gyvenimo. 242 psi., kai
ta $2.50

D, Nendrė, AIDAS TARP 

DANGORAIŽIŲ, romanas,
365 psl., kaina $5.

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza
nų veiklos, 254 psl., kaina 
•54.50.

Aloyzas Baronas, PAVA

SARIO LIETUS, 261 psl..
' kaina minkštais viršeliais
’ $2.50, kietais $3.75.

Vėjas lekia lyguma, romą. 

nas. parašė Aloyzas Baro
nas, kaina $4.00.

Dailininko žmona, roma
nas. parašė Tuozas Tininis.
1 liną 85.00.
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kie tanklaiviai esą jau užsa- 
į kyti laivų statyklom. Apie 
20 tokių laivų reikėsią skys-

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA<
STASYS MICHELSONAS

— Rusai tą Dauguvą va
dina Sievernaja Dvina, tė
ve.

—Pirmąkart girdžiu, Mai
ki.

— Na, tiek to. tėve; da

bar jau geografijos neiš
| moks 
Į vieta 
ame

1 vykdyti milžiniškus projek
tus. Kaip Murmansko uoste, 
taip ir Nachodkoj bus pa
statyti gigantiški šaldytuvai, 
kuriuose dujos bus šaldomos 
iki 259 laipsnių žemiau Fa
renheito nulio, tuo būdu pa
verčiant jas i skysti. Suskys
tintos dujos plauks iš šaldy
tuvų tiesiai i milžiniškus šal
domuosius tanklaivius. To- poezjioje

; 414 psl., daug paveikslų, ke- 
1 li žemėlapiai, tvirtai įrišta, 
i Kaina ........................... . $6.

Lietuvių pasakos, paraše
■ Herman Sudermann. išver- 
; tė V. Volertas, 132 psl.,.kai

na $3.00.

GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENĄ 

P R OG A
i
I

Liudo Dovydėno knyga MES VALDYSIM PASAULI,
I ir II tomai ,po $4.00.

Joje vaizdžiai aprašyti abu bolševikmečiai Lietuvoje, 
kurių metu rusai okupantai naikino viską, kas lietuviška

IMKITE 
IR

SKAITYKITE
Antano Škėmos raštų II t.

(dramos veikalai — Julija. Išdžiūvusi lanka, 18 nove-

ar lietuviškai nebekalbantiems tautiečiams.
WE WILL CONQUER THE WORLD $5.00

ANKSČ1AU PASIRODĘ LEIDINIAI (sukrauti sandėly):

Jonas Aistis POEZIJA, pilnutinė rinktinė $6.00"
Juozas Audėnas PASKUTON1S POSĖDIS 19-39-1940 m. 
atsiminimai $4.00
Stasys Laucius RESPUBLIKA, Lietuvos tragiški įvykiai 

‘ $1.50

Antanas Baranauskas. ANYKŠČIŲ ŠILELIS, iliustruotas 
liuksusinis leidinys $5.00
Maironis BALADJS, iliustruotas liuksusinis leid. $6.00

toms dujoms gabenti iš Mur-. Maironio portretas (dail. Pr. Lapes) $2.50
mansko uosto į Philadelphi- Sibiran ištremtų lietuvaičių THE LIV1NG TESTAMENT 
ją. Jie plauks Atlanto van-Į OF faITH AND COURAGE, liuksusine m a 1 d ak n y gė 

į anglų kalba ’ $3.50
Paskubėkite įsigyti. Greitas persiuntimas veltui. Do

vanai pridedamas atitinkamas sveikinimas. Knygos gau
namos pas vietinius platintojus arba leidykloje, jai pa- • 
siunčiant užsakvma su čekiu (U.S. dol.):

ROMUVA j
84-20 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 11421, U.S.A.

denynu. Gi tanklaiviai įsi 
Nachodkos uosto gabens 
dujas per Pacificą į San 
Francisco ir Los Angeles 

L uostus. Kiek vienas tanklai
vis kainuosiąs apie $116 mi
lionų. o visus juos pastatyti • 
kainuosią daugiau kaip: 
$4.000,000.000.

— Na, kaip šiandien jau- kad aš galėčiau suprasti. Pa
tiesi, tėve? Kaip veikia šir- rodyk man nors vieną faktą, 
dis?' Praeitą savaitę buvai
jau nusigandęs, kad reikės — Faktas yra toks, tėve, 
mirti. . kad Rusijos žemėj, ypač Si-

: biro plotuose, yra labai
— Ne. Maiki, nebuvau daug natūralinių dujų, ku-

nusigandęs. Žinai, senas ge- rių nori Amerikos pramonė, 
nerolas smerties nebijo. Nu. Todėl dabar daromi planai 
ale teisybę pasakius, norėtų- toms dujoms gabenti Ame- 
si dar pagyventi ir pažiūrė- rikon. Trys Amerikos žibalo 
ti, ką dabar darys rinkimus įmonės jau nusiuntė Mask- 
laimėjęs prezidentas Nixo- von savo atstovus, kurie ta
nas. Girdėjau, kad jis keti- riasi tuo reikalu su sovietų 
na vėl skristi Maskvon. Ar vyriausybe. Kaip žinios sa- 
tas teisybė? ko. čia reikia laukti didžiau-

I šio pasaulio istorijoje ko-
— Girdėjau ir aš tokių inercijos ir technikos užsi- 

gandų, bet kol kas tai tik mojimo. Palaidų, sausų du- 
žmonių kalbos. Pats prezi- jų juk negalima iš Sibiro at- 
dentas dar nieko apie tai gabenti Amerikon. Pirmiau- 
nepasakė.

— Jes. gali būt, Maiki, 
kad tai tik pletkos. Iš tikrų
jų, ko jam dabar skristi 
Maskvon; juk kviečiai jau 
parduoti,

— Ne vienais tik kviečiais 
užsienio politika rūpinas, tė
ve. Reikalų gali būt visokių 
—dar svarbesnių negu kvie
čiai.

— Aš, Maiki, nesuprantu, 
nei ką tokia ličba reiškia.

i
— Ji reiškia .4 bilionus ( 

dolerių, tėve. Bet tai dar ne ’ 
viskas. Bus reikalingi dar

KVIEČIAME TALKON 

LIETUVYBEI

Lokiai turi silpnas akis, 
bet labai gerą klausą ir uos
lę.

Bendromis 
bendra talka.

pastangomis, 
kiek kas gali

ledlaužiai, nes Murmansko padidinkime Lietuvių Fon
uostas dažnai žiemos laiku 
užšąla. Apskaičiuota, tėve, 
kad visa tai kainuos 16 bi
lionų ir 300 milionų dolerių.

psl., kaina $6.00. rašai, Jono Januškio atsimi-
Ošiančios pušys, Halinos karo laikų Europoje, 127

Didžiulytės • Mošir.skienės nimai iš Antrojo pasaulinio 
17 trumpų vaizdelių - apy- psl.. kaina $2.00. 
braižų, 176 psl., kaina $2.50. Dialogas su kraštu, Aki 

LIETUVOS ISTORIJA mirksnių kronikos, antr? 
VI-ji laida, parašė dr. Van- knyga, parašė Bronys Raila, 
da Daugirdaitė-Sruogienė, 560 psl.. įrišta, kaina $7.00.

(šia dujas reikės paversti 
•< skystu žibalu. Ar gali su
prasti, ką tai reiškia?i

— Skystą žibalą, ar ne?

į — Bet ar tu žinai, kaip 
sausas dujas suskystinti?

— Nu. tai išvirozyk. kaip 
tą padarėli.

— Visų pirma, tėve, du
jos bus varomos iki uosti 
milžiniškais vamzdžiais, ku
rių skersmuo turės 56 colius 
Taigi tokios ’Triūbos“ vidu
ry aš galėčiau vaikščioti sta
čias. Tokių vamzdžių bū
siančios dvi linijos: viena 
eisianti 1,500 mylių nuo du
jų šaltinių iki Murmanske

a ~ -i • u 4. *. • uosto prie Baltosios jūros, fAmerikoj, bet užtat nėra ir -i i . i-..v__  *” kita linija sieks dar toliau—
2,500 mylių nuo Jakutskc 

; šaltinių iki Nachodkos uos
to, netoli Vladivostoko.

— Bet nupirkti Rusijoje 
nėra kas, Maiki. Tenai am
žina ubagystė.

— Ar žinai. tėve. kad Ru
sijos gamta yra labai turtin
ga. Tiesa, tenai nėra tokių 
nutukusių milionierių. kaip 
Ameri]
ubagų.

— Nesisprečyk, Maiki, ba1

dą dar šiais fondo dešimt
mečio metais. Gražu ir pras
minga įamžinti save bei sa
vo artimuosius LF narių ei-i 
lėse. Metams baigiantis.! 
vra kiekvienas užinteresuo-' 

i tas nurašyti kokią sumą nuo
— Nebūk vaikas, tėve. I pajamų. Lietuvių Fondui au-

vieną bilioną eina tūkstan- nutašomos nuo pajamų 
tis milionų! " mokesčio. Gyvybinį lietu-

' viską reikalą paremsime ir
— Vajeee!... Nu. tai kas kartu savo šventą lietuvio

galės tiek pinigų tam dujų pareigą atliksime, skirdami 
bizniui sudėti? . t dar šiais metais Lietuvių

i Fondui didesnę ar mažesnę
— Prezidento Nixono ad- įmoką. i

ministracija žada šį suma-,
nymą paremti. Jei ne gryJ š. m. lapkričio 1 d. pa-:J 
nais pinigais.-tai garantijo-Į grindinio kapitalo LF buvo', 
mis. kad paskolos bus atly-‘ $776.000. Tą dieną narių — 
gintos. į 3,113. Iki 1972 m. sausio 1:

..! d. LF jau yra paskyręs litua-
— O kaip Maskva? Ar ji, nistiniam švietimui ir lietu-

neprisideda su savo rub-? vjų kultūrai remti $172.000. i
liais? L. . . x .. , .

į Šiais metais tain tikslui nu-'
— Maskva apsiima tik sa-’ matoma turėti $54,000 ar:

vo darbininkus duoti, už daugiau. Tau su šių metų
darbą atlyginti. O darbo busi Pe suma is viso LP bus;
daug. tiek tūkstančių myliu * P28*}? lietuvybei $226,
per Sibiro plotus vamzdžius: VVVe
sudėti. Bet jeigu patvs ame-:...... i-. " Norint tenkinti’-ikieciai negalėtu ar neno-

— Tai ką. ar bilionas di
desnis ir už milioną?

visus siais i 
lietuvvbės.-, v , ., , metais įskilusiusetų reikalinga kapitala su- - ., .. i3- i .. -4.- i - poreikius, tam reikėtų $lo0..dėti, tai vra mintis pakviesti11 i

:r Japonijos kapitalistus prie 
to projekto prisidėti. Ir ma
noma, kad jie mielai prisi
dėtų, nes ir Japonijai norisi j bę 
Rusijos dujų.

000. Išvada — greičiau su
telksime milioną, daugiau ir 
stipriau paremsime lietuvy-

LF valdyba gavo iš JAV 
LB tarybos prezidiumo ir 

Rusija gali susibičiuliauti neį JAV LB centro valdybos
Tai tu rokuoji, kad

aš tuoj supyksiu.

reiškia,’— Pyktis, tėve, 
kad žmogus nežino teisybės, i 
Man norisi, kad tėvas dau
giau žinotum, kad nereikėtų 
pyktis. Noriu, kad žinotum, 
jog Amerika ruošiasi milži
niškai prekybai su Rusija. ,

— Veidiminut. Maik. Tu 
sakai, kad viena tokių pai- 
pų eis iki Murmansko, neto
li nuo Baltosios jūros. Ai 
nepadarei čia misteiko? Gal 
norėjai pasakyti: iki Balti
jos jūros. Juk Baltosios jū
ros nėra.

tik su Amerika, bet ir su Ja
ponija?

— Paskutiniais laikais, 
.ėve, pasaulinė politika la 

sparčiai)ai 
ikėtis visko.

kinta. Galima

— Ar tai rokuojasi. kad
darys milžiniška bizni?

I
Yra,

■ šiaurės

— Vot. Maiki, dėl to aš ir 
sakau: smerties aš nebijau., 
ale vistiek noriu dar pagy-j 
venti ir pažiūrėti, kaip bus

pranešimus, kad visos LB a- 
pygardų bei apylinkių vai-i
dybos yra paragintos akty
viai įsijung i ; Lietuvių Fon
do va.,aus da’bą. Už tai LF 
valdyba yra didžiai dėkinga' 
JAV LB ta. vbos prezidiu
mui ir LB centro valdvbai.

— Taip. tėve. Dabar oi 
ganizuojami tam reikalui 
milžiniški kapitalai. Reikė 
bilionų dolerių. Ir tie bilio
nai bus vartojami Rusijoj. (,au<- 
Tuo reikalu dabar Maskvo

tėve. yra. Yra ir]
Dauguva, kuri pro; toliau.

Archangelską įteka į Baltą-!
ją jūrą. --------

sol — Maiki. man nesinori
tikėti. A> jau .pa>enau ii iapdaros reikalams, taip kurios kaina $500. Iš Izrae-

g svieto mačiau, ale ne- ir ... L r -rtrirdėian kari būto km Bal Pat ir Izraeliu’ paremti nu- lio specialiai atvykęs gen _ gu nejau, kari outų kui nai- .___ c

Lietuviu Fondo Valdyba

Izraely išleista 16 tomų 
pirmoji žydų enciklopedija 

JAV žydai savo kultūros — Encycžc-paedia Judaica.

je eina derybos.
— Kalbėk aiškiau, Maiki,

! toji
i va.i

jūra ir dar kita Daugu- mato šiais metais sutelkti $ Chaim Herzog ją įteikė po- 
630 mil. . ____

UŽSAKYKITE TUOJ! 
GERIAUSIA DOVANA

I LIETUVĄ! 

SPECIALŪS RUBLIŲ
CERTIFIKATAI

INTERTRADE
ENPRESS CORP. 

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

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

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

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

iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE
ENPRESSS ( ORP. 

125 East 23rd Street
Fifth H<»or 

Nevv York, N.Y. 1(1010
I ei. 982-1530

LARAI SVARBU!
A U T O M O R I L IA I

Tik trumpą laiką 
Greitai pristatoma. 

ZHIGULI VAZ 2101
Kaina -------------- $3,214
Jei jūs ZHIGULI VAZ 
užsisakote iki š. m. lap
kričio 30 d., tai nuo šitos
kainos atimkite $50. 
MOSKVICH 412 IZH
Kaina -------------- $3.155
MOSKVITCH 408 IE
Kaina -----------  $3.033
ZAPOROZHETSZAS968
Kaina ---------------  $2.026
Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

RŪTAI
DĖVĖTI DRABl ŽIAI

Prašykite specialaus 
biuletenio!

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

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

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

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

Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa» 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su save 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 tautos praeities pažinimą.

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

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

I

piežiui ir prez Nixomu-

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
I
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MOTERŲ SKYRIUS Teises patarimai

PETRONĖLE ORINTAITE

C’e s t la vie!
(sXuis3x)

Algirdui tuo metu dingt: ką besakytum, visiem tas 
pat. O maniau, tik aš toks paikšis... Panemunės kalva ties 
Vilkija — gražiausia vietelė pasauly...

— Voila, mes ten — buvome lyg dvipusiai, nors per 
ilgas kartas šeimose susimaišę. Bet vis žiojosi plyšiai, į 
vieną grūdą nesusilipdė. Kaip žirniai su pupom: nors kaip 
mišriai vėtytum, vistiek spalvos piaunasi... Vaikam po du 
vardu duodavo, kad — nė vienai pusei skriaudos. O jei 
vienas — tai abejaip šaukiamas: Šarlis. ir Karolis. Geog 
ir žoržas. Jei sueis, būdavo, mamos giminė, tai aš— Pje
ras, Pjerutis. Bet tėvui — tik Pėter!

Advukatė dr. M. Šveikauskienė sutiko atsa- 
kjli j Keleiviu skaitytojų klausimus ieise» 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendre 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir it 
«kymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keieivū 
skaitytojas.
Klausimus pragume siusti tiesiog *!•<« 
tdrenų:

Dr. VI. Šveikauskas. Attoraev ai Law,
1860 Centre Street 
W. Roxbury, Mass. 02132

Klausimas ! Prieš porą savaičių atlėkė
| pas mus marčios brolis, pra-

„ v. .. mao Sėjo aiškinti, kad jam pri-
iMes atvažiavom čia 1949 klauso pUSg paliktų pinigų, 

metais. Lietuvoj pasiliko neg sesuo neturėjusi savo 
mūsų dukreie, o su mumis Sako. buvęs pas ad-
išbėgo iš tėviškės mūsų v įen-, voj<a^ ir tas jam pasakęs, 
turtis sūnus. Dirbome sun- Rad taip yra Sako, jei nesu_
kiai ir ilgas valandas bet sjtarsime geruoju, aš pariuo- 
buvome patenkinti, kad esa-< giu - teismą fa. savo daų gau_ 

i siu.

Ką tik gavome
Įvykiai ir žmonės, genero

lo Stasio Raštikio atsimini
mų III tomas. 616 psl., kai
na $15.00.

Amžinas lietuvis, II dalis, 
žymiausioji kino žvaigždė parašė Vytautas Alantas, 

. Shih Chung-chin tegauna 414 psl.. kaina minkštais 
mi, kad kolkas jam advoka- tik apie 20 dol. daugiau už viršeliais $6.00, kietais $6.50

eilini dai bininką. Bet ją ge- Šventaragis, istorinis ro- 
įai pažįsta kone visi 800 mi- manas, 1 tomas, parašė Vy

tautas Alantas. 405 psl., kai
na minkštais v ūseliais $5.00,

, kietais — $6.00.
Dabarties kankiniai (Lie-

SKIRTINGO ŽIBĖJIMO 

KINO ŽVAIGŽDĖSt
Mano nuomone, jis tiktai Mes čia visai jau ir nesi- 

grasina teismu, tikėdamasis, stebime, kad filmų aktoriai 
kad Tamstų sūnus sutiks ge- uždirba milionus ir gyvena 
ruoju jam duoti dalį jo žmo- didelėje prabangoje. ‘ Tuo 
nos paliktų pinigų. tarpu komunistinės Kinijos

Sutinku su Tamstų sūnų

aiškinęs tokios bylos keblu
mus.

me čia.

1966 metais mūsų sūnus.] Musų sūnui buvo labaikuris jau buvo gerokai pa-|skaud nes jis net keti 
gyvenęs, sumanė vesti. Ve-1._...................... . testamentą sudaryti ir viskąde čia gimusią augusią j paHkti minlsi()s žmonog brQ_ 
lietuvaitę, kui i tui ėjo įabai,^ Sako, vistiek dauguma 
gerą valdžiom daibą n buvo pjnjgy žmonai priklausė, sa- 
gerokai prasilavinusi. Zmo- r
nės mums kalbėjo, kad ji 
turi didelius pinigus susi
krovusi bankuose. Mes to 
nepaistėme. Sakom, kad tik 
gerai sugyventų.

tas nėra reikalingas. Jei pa
sirodytų, kad svainis yra nu
sistatęs kreiptis teisman, ne
paisant to. kad jo advokatas 
ii bus įspėjęs, kad tokią by
lą yra beveik neįmanoma 
laimėti, — tada bus laikas 
samdyti advokatą.

Mat, kiekvienas žmogus 
gali kreiptis teisman. Tačiau 
ar byla gali būti laimima, 
vra visai kitas klausimas.

ŽEMAIČIAI VIRTO 

SAMOJEDAIS...

Sibiro šiaurėje gyvena 
negausaus skaičiaus žemos 
kultūros samo’jjedų tautelė. 
Bet štai atsirado žmonių, ku
rie net šiais laikais žemai
čius pavadino samojedais.
O tas anekdotas yra toks: u

JI

lionų kiniečiu.

Imkit ir įkaityk ir

Kipro Bielinio 

knygą

i'EKORO IR VERGIJOy 

IMPERIJA 8OVlt.lv

KUbiJA
Joje smulkiai aprašyta 

joIscvjKiniu leiuio sistema 
vos vergų stovyklos, Kuriose 
Kentėjo ir žuvo musų 
uruliai, seserys, gimines u 
draugai. Knygos Kaina — 
1b centai.

vo vaikų neturime, į Lietuvą 
pinigų siųsti neapsimoka, 
tai kam čia paliksi. Dabar- Ijetuvą į Maskvą važiavo į 
jis yra tvirtai nusistatęs jam diplomatas, rašytojas Sigiz-!

1517 ir 1526 metais Poezijos knygos

nieko neduoti ir jam nieko 
nepalikti.

mundas Herberšteinas. Jis POEZIJOS

tuvos vyskupų, kunigų ir ti
kinčiųjų kryžiaus kelias pir
mojoje ir antrojoje sovietų 
okupacijoje), parašė Matas 

: Raišupis, 434 psl.. kaina — 
: $10.00.

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, 

i P. Rudinskas, L. Dargis, K. 
i šeštokas. J. Vilkaitis. L. Gi- 
j riūnas, A. Reventas), 257 
; psl., kaina minkštais virše-

PILNATIS, i liais $9.50. kietais $10.00.

Tačiau kartą metuose, voila — visos tautos susilygin
davo... Ta vyno šventė! Sakytum velykinė išpažintis. Vi
sus kvailus kivirčus saldžia salyklą išplauna. Visi kerštai 
užmiršti, nuodėmės ir skriaudos atleistos. Pervien visi 
linksmi ir laimingi, nekaltais angelais pavirtę... Berlynas 
ir Paryžius taikos bučiniu susibroliauja — paliaubos! Iš
tisą savaitę dūzgia muzika ir sukasi šokiai, visoki žaidi
mai ir juokingos išdaigos. Na, ir dainos! Tada vėl — jau
nimas iš abiejų pusių susiporuoja... Vilhelmai su Žanetom,
Žakai su Bertom... Gaila, tuomet aš buvau per jaunas...

Pagyveno labai darniai a
Įsišnekėjus Pjerui gomurys išsausta. Cinzano butelis I P^e § su viršum metų. Ji tęsė

jau išbaigtas. Jisai dar pastebeilija etiketę, aukso raidėm I savo darbą. nors mums sa-
nublizginta, pavarto šen ten butelaitį: .kydavo kad labai blogai

i jaučiasi. Prieš keletą mene-
. , ... , z-, , - tz i • j l siu nei iš šio, nei iš to ji mi-— Tikrai skanus sitas buvo... Gera marke. Kokiu dar i -\T ♦ i u • i--- x o , -m o n * i • ‘ I re. Net daktarai negalėjo pa-mėgstate? Gal nuo musų Maino? O ten sodai - uogom , sakvti> kokia buVQ jos H 

visa padangė kvimpa... Gal žinote mūsiškę — La Reine |
rūšį? Nepasitaikė ragauti? Toks srauniai švelnus, gerklę i žinoma, mums visiems! vardu, taipgi namai, tai nie-i 
nuglosto — tuoj dainą sugundo... Kad taip dabar... Į buvo didelis smūgis, o ypač

’sūnui. Nors jie abudu jau,v
Neapsikentęs Algirdas pakyla. Juk miegamojo dra-f nebejauno amžiaus, bet la- 

bužinės kamputį dar kiūto atsargėlė, beveik užmiršta po bai gerai tarpusavy sugyve- 
vardiniu...

tą savo kelionę aprašė kny-i Bernardo Brazdžionio poe- ]
goję “Rerum Moscovitarum [ zijos rinktinė, kurioje šutai- į Amerikos Lietuvių Taryba 
Commentarii“. kuri buvo! pinti geriausieji visų jo iš-i (30 metų Lietuvos laisvėsSakome sūnui, vistiek da- į ---------------- • ----- ----- > * . - - - - - _

bar reikia pasiimti advoka-į išspausdinta Vienoje 1549; leistų knygų kūriniai. Puoš- kovoje), parašė Leonardas 
tą kai tas brolis jau nusista-j metais. Knyga turėjo dide-j nūs leidinys, 592 psl., kai-į Šimutis, 498 psl., kaina $10. 
tęs visokių kliūčių mums da-i lj pasisekimą: jos išėjo ke-l na $10.00. Mykolo Krupavičiaus atsi
ryti. Sūnus sako. jei imsi ad- Įlios laidos, buvo išversta į T _ * minimai, 364 psl., kaina —
vokatą. tas dar visokių prob- vokiečių kalbą, o aštuonio-j Tau> »«ute, Piano Lem-| $10 00

1 liktame amžiuje ir į rusu berto gyvenimas, kūryba,!
prisiminimai, 269 psl., iliust- į 
ruota, kaina kietais virše- į

lemų, butų ir nebūtu. išsi-;i.0iu0i cl’ • • i i • • Igaivos. Pinigai buvo abiejų;
1966 m. Miunchene mi-

ko jis negaus, nors ir su ad-j neta knvga išleista ne XVIį 
vokatu; o man advokato ne. vokiečių kalba, bet dabarti-'

• • t £ 7 1reikia.

Mums neramu. Sakome,

liais $4.00.
Gana to jungo, Kipro Bie

linio atsiminimų III-sis to
mas, 492 psl.. kair.a $5.00.

Po Dievo antspaudais.,
i ne. literatūrine. Va, čia že-1 Vytauto Didžiojo godos. Le- I Jau,?yst« ^tsi™ini™ai- 
! maičiai ir tapo samojedais...! onardo Andriekaus eilėraš- ;ase \ ladas ; ©zela, 3oa psl., 

i čiai, daiL Telesforo Valiaus j įrišta, kaina $4.00. 
i iKuciviiMi; mu psl., Kainai

Apgniaužęs saujoj atneša ir — bakst vidury stalo.

no. Ji turėjo gerą galvą, vis-
ką sumaniai tvarkė, savo už-1 vė!ĮaJ] *r galėtų susida-i Herberšteinas mini Šamo- iliustruoti, 106 
darbi vis sugebėdavo tvar-!ryfj kliūčių. Prašome mums! oythien ir rašo, kad ”Šalis $3.00.

atsiremia į . . . „
j Pavieniai žodžiai,

dėlių įdomumu.
Jos tėvai jau seniai mirę;; Tėvai

Vakarinėj Mass. valstijoje.

Nepilnas. Bet dar geras trečdalis gelsvai skliunduriuoja. “ g-vten0 'le 15 J° “•ih^Tamstos'rSussu'dP Sam<>8ytlUen 
Pripilsto.

Kas gi čia bus? Neatpažinsiu. tur būt... — ir Pje- k o ji turėjo tik vieną brolį, 
ras uodžia, plėsdamas šnerves, seilę sulpsto, kaip senas J už ją žymiai jaunesnį. Mūsų
žinovas. Sriubt sriubt šlakelį liežuviu, paskui prisimerkia, 
šnirples pavirpina... Kvapą traukia, plaučius skęsdamas...

— Ooo! Nektaras! Turtingas dvelksmas... Ir gomurį 
aštriai nudreskia, stiprus dievaži. Bet ir švelnus saldumas 
— benediktino kokia rūšis? Niekaip negaliu atsekti...

— Čia — meškos midus. Pas mus, šiaurėje, didelei 
girios kadaise kerojo. Daug meškų gyventa. Senmedžii 
drevėse gausiai bitės veisėsi, o meškos medų kopinėjo. 
Storulės rudaskrandės mėgsta saldumynus. O gėralas si 
medum — iš senovės žmonėm vaistai buvo. Drauge i; 
bičiulystės ryšys.

— Pas jus meškos... Kas per kraštas! Azija? — maž
ne pabūgsta Pjeras.

— Ne. mes dar Europoj. Tik lytuose link šiaurės. — 
Algirdas tingi tiksliau aiškinti. Iš patyrimo žino: svetimas 
vis tiek nesupaisys, nors liežuvį dvilinkai verstom. Arba 
tuojau užmirš ir apsisukęs vėl kamantinės: ar Kinija? 
Grenlandija? Gal Sibiras?

Pjerui midus patinka. Uoliai čiulpsto. skonį seile 
smagina, juodos akysžvitryn mirkčioja. Ima smalsiai spė
lioti: kokių prieskonių mišinys, koks tirštas? Gal kiek 
muskato dėta? Ar ne kardemono atskonis? O gal tik kmy. 
nai? Dar lyg vanilės lepus glosnumas... Ne, čia kažin ko 
kia karti žolė dar įmaišyta...

— O. tai rūta. Mūsų gėlė. Tamsžaliai lapai, smulkia- 
karpyti, kvepia smarkiai! Mergos -vainikus pinasi. Nuota
kos į jungtuves eina su rūtom — vedybų ištikimybės] 
ženklas!

— Vedybų ištikimybė! Tai šventas tavo gėralas. Bi-į 
tutės po lašą surankioja, meškos letenom išspaudžia...: 
Midus! — ir vyrukas patvinsta šilto juoko džiaugsmu. Jo; 
liesas veidas jau nukaitęs, žvilgsniai žarijom padegti. —i 
Voila ! Geras vynas galvoje nerimsta, tylo* baidosi... Mu.j 
zika, dainos...

sūnus su tuo broliu labai ge
rai sugyveno. Sūnaus žmo-! 
nai mirus, galvojom, kad i
mūsų sūnui reikėtų pasiimti ] Jei Tamstos sūnaus svai- 
advokatą. kad reikalus su-,1 nis kreipsis į teismą, — joj 

Į tvarkytų: bet mūsų sūnus : advokatas turės labai sun-j Naujieji knygos leidėjai, 
sako, nereikia, nes visos kią bylą. Tamstų sūnus yra į matyti, žodynuose ieškojo 
santaupos banke yra abiejų žymiai geresnėj teisinėj pa-i žodžio Samogythien. Jie ra- 
vardu. o namai, vienos šei- dėty, negu jo svainis. Many- ’ do žmudzinus, rado samai- 
mos, irgi abiejų vardu. Tai, čiau, jad jei svainis turi a*d-- ten, bet samogitų nerado, 
'ako. jokių problemų čia ne- vokatą, kaip sakosi turis J Negavę pagalbos žodynuos 
bus. tas advokatas jam bus pa. se. knygos ruošėjai nuspren

dė, kad žodžiai Samogy- 
hien ir Samojeden yra la

bai panašūs, —tai Samai- 
ten esąs kraštas, vėliau va
dinamas Kauno gubernija, 
o Somogvthien — kraštas 
^amojedų. gyvenančių Ledi- 
niuotojo ir Baltijos‘jūros pa
kraščiuose... prie Chatangos 
įlankos.

Atsakymas

Šeimininkas sujuda kėdėje — siekia įjungti radiją 
gal kas pasitaikys vakarop.

— Ne ne, — abiem rankom krato, mostais nudrau- 
Ižia elzasietis: — tik ne šitą dvėseną. Prie gero gėrimo— 
vien gyvas balsas... Tų jankių plerpynių — įkyrėjo ligi 
kaulo.

Ir jis ima pusbalsiu tirlinti saviškai, pasmilkusiom 
akim siūbuodamas, tarsi vienišas, apstipęs žvirblėnas pa
tvory :

O mes amis, la belle Julie!
Chantons, dansons. c’ ėst la folie!
O ma cherie, l’amour fini,
C’est la jeunesse, la belle folie...

(Bus daugiau)

Jonas
» Lietuvą ir į Baltijos jūrą. Ji ( Mekas. 95 psl.. kaina $4.00.
pier keturias vokiškas myhast VAKARĖ BANGA, lyri- 
skiria Prūsiją nuo Livoni
jos. Joje nėra miestų ir pi
lių — Lietuvos didysis kuni-

( ka, Gražina Tulauskaitė. 
127 psl., kaina $2.00.

I

gaikštis valdo ją per savo 
vietininką, vadinamą staros- 
ta, arba seniūnu“.

Taigi knygos ruošėjai 
nežinojo, kad samaiten ir 
samogiten y’/a tas pats že
maičių pavadinimas, tik pir
masis vokiškas, o antrasis 
lotyniškas. Lenkai žemai
čius vadina žmuidzinais, tą 
vardą perėmė ir rusai, gi lo- 
tvniškas vardas liko užmirš
tas.

Tuo būdu naujojoje Her
į bersteino knygos laidoje at- 

(ši Petronėlės Orintaitės apsakymėlio ištrauka pa- sirado samojedai prie Balti- 
imta iš neseniai išėjusio literatūros metraščio ”Aštunto- j jos jūros ir Nemuno... 
sios pradalgės“, kurioje yra net 23 autorių poezijos, pro-i
zos 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.).

Civilinio karo metu JAV

VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
SAI Julijos Švabaitės ei 
lėraščių rinkinys. 96 psl. 
kaina $2.00.

Poilsis ant laiptų, Vytauto
Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapiu, kaina 
$4.00.

12 knygųuž$2
Juodojo pasaulio sukili

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

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

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

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS. į cent”“*'
Steponas Strazdas, 
psl., kaina $2.50.

159

ŠERKŠNO SIDABRAS, M
VaitKUS, 86 psl., kaina
$1.50.

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

SIELOS BALSAI, J. Smals- 
torius, 221 psl. kaina 75 c

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep 
tymos Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina............... $6.00

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

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

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

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

SIDABRINĖS KAMANOS 
Kazio BraJūno eilėraščii 
premijuotas rinkinys, 9^ 
psl.. kaina $2.

PLAUK. MANO LAIVELI f o , ...
Petro Seeato eilėraščiai j Soc.ldemokr.t.ja >r l»-
111 psl.. kaina. . .. ,$2.0< I <£■ Kauskio), 47

į psl., kaina 2o centai
Nemarioji žemė, Lietuva j

tebuvo tik apie 150,000 žy- pasaulinės poezijos posmuo- ' Atskirai sudėjus, jų kaina 
du. o dabar jų yra apie 5 se, sudarė Alfonsas TirtioiiS, į $5.60, bet visos kartu par- 
milionai. 176 psl., kaina $5.00. Į duodamos uZ $2,

* I 1 U IV
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Vietines žinios

•***********#**#***#*####e»**<«i#*.; j

antros dienos išlaikė terori
zuodami šeimą ir svečius, iš 
viso 7 žmones, grasindami 
papjauti, kol policija nusi
kaltėlius sugriebė ir prikan- 

! kintus žmones išgelbėjo. ,

Patartina neįsileisti i na
mus jokio nepažįstamo žmo-1 
gaus, nors jis atrodytų ir la- ’ 
bai gražiai apsirėdęs.

KALENDORIUS 

PARENGIMŲ

Gruodžio 10 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
čiliečių d-jos II aukšto salė- 
e istoriko dr. Zenono Ivins
kio ir kalbininko dr. Antano
Salio minėjimas.

♦ * *

Vasario 18 d. So. Bostone 
Lietuvių Piliečių d-jos III-jo 
lukšto salėje Altos rengia- 
nas Lietuvos nepriklauso-j 
mybės atstatymo paskelbi 
no sukakties minėjimas.

Prieš 5 metus lapkričio 29 d. Los Angeles mieste mirė poe. 
tas Pranas Lembertas, gimęs 1897 m. spalio 18 d. Jis ke. 
lioliką metų gyveno Bostone ir jį apleido 1964 metų rude. 
nį. Čia velionis aktyviai dalyvavo visuomeninėje ir kul
tūrinėje veikloje. Kompozitoriai Julius Gaidelis ir Jeroni. 
mas Kačinskas yra parašę jo eilėraščiams muziką, ir tie ,
kūriniai buvo atlikti koncertuose. Po Prano Lemberto j Žalgirio tuntų Kaziuko mu- 
mirties jo našlė Monika Lembertienė išleido jo eilėraščiu 1 
paminklinį rinkinį ”Tau, sesute“. Šios liūnos sukakties 
proga reiškiame Prano Lemberto artimiesiems gilią užuo
jautą

* *
Kovo 4 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių d-jos II ir 
III aukštų salėse Baltijos- ir

SPECIAL TOURS
T O

HELSINKI and COPENHAGEN
*7 nights, 8 days 

for only

$326.00
Includes air fare. hotel witb balh, 

breakfasts, sightseeing — rr.ore!

Ali Friday evening departures.

Independent and group tours to Lithuania and olher
Baltic States
For Information contact:
F1NNA1R. 20 Providence Street. Boston. Mass. 0211 S. 
Tel. (617) 482-4952.

:oaososoocooooooor *************#/*#***##*#**###**#***#*#******##<#/#^>^##.»##*#***#**** 
d 2

pride of scandmavia

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

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

GRjžTA 1973 m. sausio 1 dieną .

Lietuvoje ši grupė praleis 11 dienu.J
: Iš BOSTONO IR NEW YOKKO

j Kaina tik 619.00 dol,
» Vykstantiems iš Chicagos — $719.00

i $ ir iš Clevelando — $685.00

i J GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —
| NESIVĖLUOKITE!

I * ....
* Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantie TraveI Service
393 West Broadwav 
South Boston. Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

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

«oooooooeeeoeooooeoeeoeeooooe90oeQCios>so5os<z>socco2*seĄ Savininkė; Aldona Adomonienė
1

i
ji

Kovo 11 d. So. Bostono‘f 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. i

I

KT ' , . w ., - v* r i ?alėJe MinkU radijo rengia-;
Nuotraukoje Velionies žmona Monika, sūnūs Vitalis su my taieRtų popietė ir ”Miss

! Lithuania of N.E.“ balius.
1 • »

Balandžio 29 d. 2 vai. po į 
j pietų North Junior High ‘ 
i School salėje Brocktone šv. 
į Kazimiero parapijos choro 

75 metų jubiliejinis koncer-

šeima. Sienoje kabo velionies portretas.

ALDR1CH OIL COMPANY

130 Safford Street 

Wollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

GIEDRĖS KAUKAITĖS IR GYČIO TRINKŪNO 

KONCERTAS

Dažau ir Taisau
.samus iš lauko lr viduje. 
Ejpuau popierius ir taisau 
urną, ką pataisyti reikia.

Is aunu j u tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Masa.
TeL CO 5-5864

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broad vvay 

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

Gruodžio 17 d. į Bostoną atvyksta Vilniaus operos i įas _ banketąo.
* * *primadona Giedrė Kaukaitė ir Vilniaus Filhar- į 

monijos pianistas GytisTrinkūnas. ‘ Gegužės 5 d. So. Bostono
.. , . .. j; 1 Lietuviu Piliečiu d-jos III a.Abu šie talentingi men.nn»ka. jau koncertavo ,u d,. pabal;iečj dJraugijos

dėlių pasisekimu New Yorke, Chicogoje ir kitur. • vakaras.
Jų koncertas bus 1972 m. gruodžio 17 d., sekmadienį,!

3:00 vai. popiet naujosios Braintree High School salėje.
Koresp.

Naujųjų Metų sutikimas ,
1

So. Bostono Lietuvių Pil. 
d-ja ir šiemet rengia Naujų
jų Metų sutikirtią savo di
džiojoj salėj. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Kiekvienas kalinys turi . 

ginklą

Praeitų savaitę kilo dide- • 
lės riaušės Concordo kalėji- • 
me. Jomis pasinaudodami, ' 
pabėgo 13 kalinių: i

Kompiuteris ir čia padeda • Kokia tvarka tame kalėji-

Išnuomojamas didelis ir gra
žus kambarys viengungiui.

Kreiptis adresu 395 West 
į Broadway, So. Bostone darbo 
i valandomis nuo 9 ryto iki 4 vai. 

po pietų.
(48)

»**♦**•*****«******♦#>*##•*•#»<♦♦#»

IR TEISĖJO DARBE 

NE PYRAGAI

Lapkričio 25 d. Kultūros 
klubo susirinkime Washing- 
tono katalikų universiteto 
psichologijos profesorius dr. 
Antanas Sužiedėlis skaitė

oal

Apšildymų įrengimai ir aptarnavimas 

\ irintuvai - Aliejaus degikliai - Vandens -iMyrtr.ai

Automatinis aliejaus pristatymas 

Ištisinis apšildymas pagal grindis—mūsų speciahbė

25 metus aptarnauja.

Dorchesterį. South Bostoną, rietu pajūrį

mų, net trimis atvejais už
puolęs policininkų, per 4 
mėnesius net 3 kartus stovė
jęs prieš teisėjų ir kiekvieną ; Anglų - lietuvių kalbų žo- ( 
kartų nubaustas, — septintų i dynas. v. Baravyko, 590 psl.1 
dieną ir vėl būdavo laisvas Į apie 30.000 žodžių kaina $6? 
gatvėje.

lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi 

ir šlapoberskis. apu
”Jau turime net 

' atvejų, kai pagautas
ir tokių 

nusi- naitė

įeri zecynai

liudija sargų papasako-' Bostono nepilnamečių nu- kaltelis teisėjui drožia tie-j 27.000 žodžių 5 
aikraščių koresponden-i sikaltėlių teisėjas Francis G. iai : akis; ’Bausk. nesivar- na —

. I vr» •J a • 1 -1 * • 1 J * . _

me,
ti laiki 
tams faktai.

>11 psl., kai

čAVAITRAšT IS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus aptr pasaulinius ir lietus iškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
' NFwRIKLAUS0MA LIETUVA“ yra dinamiška mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno puomonei. kuris kovoja ir dirna už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $$.00 
Adresas:

7722 George Street. LaSalle-Montiea!. 690. ()uebec, CANADA

! Poitrast nusiskundžia, kad žyk!‘ Mat jau rvto'j vistiek 
Į jaunuolių pataisos namų va- jis bus laisvas“,'—sako tei- 

Tenai ne kaliniai bijo! dovybės dažnai piktnaudo- sėjas.
sargų, bet sargai kalinių.-.ja savo teises (making a mo-; 

paskaitą apie Psichologi- Kalėjimą valdo ne sargai, ■ ckary of the juvenile justic; ”Nesu reakcionierius, —
jos skaičiavimo pagrindus“. ^et kaliniai. Sargai ginklų ’ program). j sako teisėjas. — ”bet šito-
Jis pavyzdžiais Įrodė, kad ir neturi, o 80/c kalinių'turi' „ i kia padėtis darosi jau nebe-
tokioje srityje, kaip psicho- tokius peilius, kuriais leng-j Spaudos atstovams jis pa- Į pakenčiama. Bet, antra ver-
logija, šiandien neapsieina- va papiauti žmogų. Kali-j pasakojo visą eilę. pavyz- tus. — ir ne nuostabu: Mas- 

džių, kai net pavojingi nu- į sa chusetts valstijoje yra

Lietuviškai srghškas žo 
•vnab. Vidaus Peteraičio,,11 
aula, daugiau Kaip 3O,o()i 
ndžių. 5S6 psl.. kairia SJ 00 SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

ma be modernių skaičiav 
mo mašinų — kompiuterių.

Be to, jis pasidalino ir 
Jaunimo kongreso metu 
vykdytos anketos duomeni
mis apie kongreso atstovus, kaliniai praeitą savaitę įsi-

Kitas klubo susirinkimas veržė So. Bostono butų Lo
bus sausio mėnesi. lonijoj i vieną butą ir pus-

niams leista atsivesti Į savo 
kambarius žmonas ir „drau
ges“. Jie turi net spalvotą 
televiziją.

sikaltėliai - recidivištai (pa- 
sikartojantieji nusikaltėliai)

a-
pie 200 jaunuolių pataisos 
namų. ir kiekvieni jų vedaIv V f JU » VVil

jau sekančią dieną po nutei- ’sav0 politiką4. Užtatai Bos
} simo laisvi vaikšto gatvėse 

Du iš to kalėjimo pabėgę ir toliau varo savo „biznį“.
Per paskutinius 4 mėnesius 
net 25 nusikaltėliai paleisti, 
kai, jo nuomone, jie turėjo 
būti saugiai uždaryti.

MIELOS SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI, Mes nenorime paneigti
pataisos namų vadovybei 

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

Balfo Bostono skyrius ir jo organizuotas aukoms

ko teisėjas, bet be atodairos 
leisti ir tokius, kurie už toki 1 
patį nusikalamą jau bausti 
po kelis ir net kelioliką kar
tų. — jau yra pataisos namų 
idėjos pažeidimas.

tone tik apie 4'< ir Mass. 
valstijoje tik apie 10% nu
sikaltėlių laikomi po raktu. 
Visi kiti ir toliau laisvai ver
čiasi ’savo amatu4 gatvėse44.

Dzūkas

TESTĄ MENTAI
Įsigykite teisininko P. Šulo- 

parengtą leidinį ’ Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga in ormacijų 
knygelė no/intiems sudary-! 
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00?

. , .. , .. . , . . . . T _ . , .. . ,. . ... Va. su ilgu. sąrašu rimtųrinkti komitetas kreipiasi) Jus. seses ir broliai lietuviai, nusikaI[im s (iki RjilUj
ir prašo piniginės aukos. Neatsisakykite Balfo gyvybinius lanjn,„imo) ,,ž kuriuos su i s. s.ntv.r.

Ar skaitytos?
LIETUVIŲ LITERATŪ

RA SVETUR, 697 psl. Joje
rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją, K. Keblys apie romą- 

oris apie novelę,

RADIJO PROGRAMAz
Seniausia Lietuvių Kadijt 

Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
Iociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausiu 
pasaulinių žinių santrauk* 
r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreipus 2

prašo pinigines
darbus paremti vienu ar kitu doleriu.

Aukas prašome siųsti Balfo Bostono skyriaus iždinin
kui Jonui Valiukoniui. 99 P St.. So. Boston, Mass. 02127. jaunuolis jau po dviejų

Va’jų glo-boja šv. Petro lietuvių parapijos klebonas nų vėl laisvas vaikščiojo. ' nį į visą tą literatūrą apla- nų krautuvę. 502 L. Broad
kun. A. Baltrušūnas. f mai ir šio kūrybos laikotar- c“ -

Vajus pradėtas spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 1 d. Tai vėl: 16 metų jaunuo- pio problemas, Č. Gricevi- 
Balfo skyriaus valdyba lis su ilga litanija nusikalti- sąrašą. Kaina $10.

apiplėšimo), už kuriuos su-į S. Santvaras apie dramatur-
augęs būtų gavęs mažiausia' y y Kulboką, apie kriti- 
10 metų sunkaus kalėjimo. LJ , r’i—Siniirc.'die- G,rn,u* meta zvilgs- j ga]tic Florists gėlių ir dova

ę. 502 E
way, So. Bostone. Telefo-i 
nas A N 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivi*.

1

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS ueieško 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 $10.000.0C.

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

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

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

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

Gausite spausdintas Informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AIHanee of America
807 Weet 30th Street, Ncvr York, N.Y. 10001

«
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Padėka Latvių spaudos paroda

Vietines žinios
»•♦*******♦###*♦**♦***•»#*********♦**#*•♦*♦♦#***♦♦#*#****••*»**•*'

Aldonos Dvarionaitės koncertas
i

Šį sekmadienį, gruodžio 3 d. 2:30 va\ popiet Tarp- ! 
tautiniame Institute (287 Commonvvealth Avė., Bostone) ; 
bus įžymios pianistės ALDONOS DVARIONAITĖS, šiuo j 
metu atvykusios iš Lenkijos, koncertas. Programoje dau
giausia lietuvių kompozitorių, ypač jos neseniai mirusio 
tėvo Balio Dvariono, kūriniai.

Rengėjai kviečia visus gausiai atsilankyti.

Nuoširdžiai dėkojame vi-! Latvių spaudos 150 metų 
... , , sukakties proga Bostono

siems, kurie savo darbu, au. latvių namuose (64 Sigour- 
komis ar atsilankymu prisi-Į ney St., Jamaica Plain) 
dėjo pne mūsų rengto Bos- gruodžio 3 d. rengiama lat

vių spaudos paroda. Atida
rymas 12 vai.tono Lituanistinei mokyklai

paremti banketo gražaus, Paro(iojjc bus nemaža j.

pasisekimo. • domių dokumentų iš latvių
Tėvų komitetas J spaudos istoi ijos.

Dr. P. Šveikausko paskaita 

slavistu susirinkime

Aukos Balfui

Č. Mickūnus — $30. 
l)r. G. Stapulionienė $20. 
Po $15 — J. Bakšys, V. 

Kubilius, A. Lizdenis ir J. 
Vembrė.

Po $10 — K. Radauskas, 
T. Bogušienė. S. Jurgelevi- 

šiame susirinki- čius. L. Lendraitis, A. Ma. 
pagrindinę paskaitą Žiulis, I*. ir E. Račkauskai.

. .A_ . . T, * J. Skabeikis ir A. Gideika.skaitė prof. dr. Pranas A. Po $5 _ p Ambl.aziej 
Šveikauskas apie Andrejų BaltuJis E Ju<.iūts> v 

Minkienė ir P. Žičkus.

Lapkričio 18 d. Massachu
setts Institute of Technolo
gy (MIT) Įvyko metinis 
Massachusetts slavistu susi
rinkimas.
me

Platonovą. 

Platonovas o . . Visiems aukotojams nuo-Solzenicmas - • , J. T, , , ,. . . sudus aciu.ir Bulganovas yra labiausiai I abai laukiame ir kitų at- 
populiarūs rašytojai jauni- siliepiant i mūsų prašymą, 
mo tarpe Sovietų Sąjungoje. Balfo valdyba

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

169 Milbury St,

WORCESTER, MASS. 

Tel. SVV 8 2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga W ore estery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš VV oi tes

terio į Lietu vą ir kitas Rusi 
jos 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, 
iabai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklienė

tas.
Senas parvirsta ir negir

blood Sųuare
Bardicare Co.

Savininkas >. J. ALEKNA
62b EAST BROADVVAY
SOLIU BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414b 

Banj&min Mocre Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokia reik menys natnaau 

Reikmenys plumberiama 
daiktai

Te'efonas: AN 8-2805
br. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

f P fi D I N I S 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak į 

Trečiadieniais nepriimama i
447 BROADMAY 

South Boston, Mass

v

SOUTH BOSTONO LIETI VIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS 
—LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais , ir sekma die n ia is 
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETŪS

(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.)

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

r*

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o 
vedžioja. žmogaus — be ydos.

' *************»**♦*******#*#*♦##♦*#*

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataikymo, ramon 
to ir projektą*-imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, parai Jdsų reika- 
’avimą. Saukite visados iki B va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiad.eniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

re******************************** «oe*eeeeeeeeeeeeeeeeee<eeeeeeeeeeeee#eeeeeeeeeeeeeee#eeeeeeeeeeeeeeee < i

i: A.J.NAMAKSY
< I Real Estate & Insurance ; •
j! 321 Country Club Rd. 

Newton teatre, Mass. 02159 
Tel. 332-2645

Gana it

nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

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

10 metu garantija.

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija

„ t.t

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

JiL
CITGO

Paskutinė modernaus alyva šildymo nau jiena riTrn r. |U£T./*

FORTŪNA FUEL Co. “0ILS
Alvva šildvmo specialistai

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

Skambinti Boston: 436-1204, So. Shore: 773-4940

■v : V.

E. KARDELIENĖS DAINŲ 

PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

2

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1.430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 VVest Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. 
P® 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 9 vai. rvto iki 12 vai. dienos.

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

•82 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6G20

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v_ išskyrus šventadienius tr sekau 

’jeoesooeoooeoceseooooeosocosceos^sosocososce^socc

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

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

už nemažesnius kaip $1.000 dvieju 
metų įspėjimo indėlius moka 

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27 '< pelno)

už visus kitus indėlius moka

Skambinkite

268-4662;i

g%

51 Įo

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius melus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.
šio banko direktorių taryboje vra adv. J. Grigalus.

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

virš $271,000.000

-J

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietui 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. T urime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

13 BOSTONO Į 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 vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į 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 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE, čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

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

Globė Parcel'Service,'Ine. i
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 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis ’ !

t




