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Prez. Nixonas griežtai 
pasmerkė demonstrantus

.» I
Jis išvadino juos vandalais ir chuliganais ir užgyrė 

policijos veiksmus tvarkai sugrąžinti. Tie prezidento žo- j 

džiai sukėlė demonstrantų vadų daug isteriškų šūkavimų.

Praeitą savaitę per teievi-; 
ziją ir radiją transliuotoje1 
spaudos konferencijoje pre
zidentas daugiausia buvo a- Patriarchas kai ba
pibertas klausimais, lieėian-1 Kremlįaus kalba j 
ciais gegužes pirmoftns die-: 
nomis Washingtone vyku-:
sias demonstracijas ir tų de- ■ Neapsakomai iškilmingai ‘ 
monstrantų masinius suėmi- Maskvoje buvo vainikuotas 
mus. Kaip visada tokiais at-; naujasis rusų ortodoksų baž- 
vejais, pirmiausia bandoma! nyčios patriarchas Pimeno- 
kaltinti policija, prikaišioti Į vas.
jai elgesio brutalumas ir ki-■ ..................... .

"nusidėjimai“. šį Baigiantis iškilmėms, jis1ti panašu 
kartą prezidentas tiesiai bu
vo paklaustas, ar toks masi-
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paskaitė pareiškimą, kuris Maskvos uždėtą vergijos kryžių Lietuvos žmonės 
niekuo nesiskiria nuo Krem-

nis tūkstančių demonstrantų į Lauš vadų kalbų: . . į
suėmimas nesąs konstituci-Į . kreipiamės Į visus 'įdda boikotuoti 
jos garantuotos susirinkimų krikščionis, kad bendromis
ir minties laisvės varžymas, j jėgomis įstengtume naujo bl'ttskes
ar tai nesąs vaizdus konsti- pasaulinio karo. sustabdytu-. K Iifomii(>ą žemės ūkio! Gegužės 29-30 dienomis 
turi ios lanžvmas ! meme Amerikos intervenci- , Kainomijo. ztnie. ūkio vreguzt. z. oienomi.

Plezdentas įsakydamas! ją 1 naminius pietryčių Azi- darbininkai sunkiai kovoja Philadelphijoje buvo Ame-
i tuos paklausimus J tritlaL ji žmonių reikalui kad p, i- de) ??vo padėties pagertu.- r. kos Lietuviu Tautines s-gos 
Į tuos paKiaubunub, ^virtai, j m , c„Xh mo. Vynuogių darbininkam, i seimas.
pabrėžė, kad tie, kurie prie-;veistumeme iziaeli su^tao-, . , . ~ ■ r, i • -r. • ,__ Avfi ot-cnancina Tw,iitiUo iv kuriems vadovauja Cesar J . ! nas Domkus ir Raimondas

Chavez, pavyko pagaliau I sąjungos vadovybę iš-i pažėra, o Vytautas Vilimas 
priversti darbdavius pripa- T. Blinstrubas, K. Po-j sunkjaį sužeistas.

____ „ ____ ___ pasisektu sutvirtinti žinti jų uniją ir su ja tartis, «us. K Kasakaitis, Alg. Mo-
rantus jis laikąs vandalais,! taiką Europoje ir padėtume- bet.nevyksta priversti tą pat testas ir bt. Virpša, 
valkatom, chuliganais ir i- rne sušaukti Europos saugu- padalyti n biaskių auginto-;

vartos veiksmais nori su- dvti ekspansinę politiką ir 
trukdyti vyriausybės įstaigų kad taika ir tiesa viešpatau- 
darbą. turį būti griežtai su- tų Viduriniuose Rytuose, PJ 
tramdyti. Tokius demonst-'kad

statymų laužytojais. Jis pa- mo konferenciją“, 
kartotinai užgyrė policijos 
veiksmus ir masinius areš
tus. nes tokių priemonių rei- 
kėję imtis, norint sutramdy-' olUO ,UvU

Hoffa gaus pensijos

JUi

ALT S-ga posėdžiavo Du žuvo, o trečias 
Philadelphijoje

Milionine Egipto armija 
pasiruošusi puiti Izraelį

Egipto krašto apsaugos ministras sako. laukiąs tik

politikos vadų isakymo pradėti lemiamam žygiui.
*

Egiptas, kuris jau rodėsi Šio generolo kalba, ma-
! kiek belinkstąs į taikos de- tyt, nėra visai tuščias pasi-
• rybas su Izraeliu, net į kai- gyrimas. Ir iš kitų šaltinių į
i kurias nuolaidas mainais už; Vakarus atplaukia žinios,
i dalinį okupuotos teritorijos kad šiuo metu Egidas turi
•grąžinimą ir Suezo kanalo apie milioną karu enės,
atidarymą, dabar, pasirašęs ! per ketverius mejink-
su Sovietų Sąjunga 15 metų' luotos sovietų gamybos

: draugiškumo ir pagalbos su-Į ginklais, sovietų specialistų
tartį, jau prašneko visai ki- į apmokytos, turinčios jau ir

' tu balsu. i modernią aviaciją ir nema-
n •. , .... ; ža priešlėktuviniu ir kitokiuriaeita sekmadieni pirma, . . . . , • . . raketų kieta. Be to. dali sukarta viešai prabilo nauji.sis, .... - • , * .r ‘ , 1 ... J į detingesmu kam aparatuEgipto karo mmistens gen. r .v , joji 'Egipte vahio pat s sovietuMohammed Ahmed Sadek, i, t . ; L * . . -, i j o • . kanai. Del to ir t nptieciųpareikšdamas, kad Egiptas' , ,. , ,k , ; narsumas kasdien kvla, odabar esąs visiškai pasinio- i -j ", . • - t b r • i nuolaidumas mažėja,sęs karui prieš Izraeli. Egip-; J

i to karinės pajėgos, apgink- Izraelįs, matydamas šuo- 
' luotos moderniais ginklais, į jjaį? didėjantį Egipto gink- 
i tlH 1 galimybę visiškai sumuš- Įavimąsi, neabejotinai yra 
ti žydus ir pademonstruoti didžiai susirk nęs. Norėda- 
arabo kario ir jo karinės mas pasiekti šiokios tokios 
tec.hniko.s piajiasumą. Jung-ij^g-y pusiausvyros, jis la- 
tinė Arabų Respublika, Sa- baj noIėtų atitinkamos ilga-
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Į tarybą išrinkti: buvę

sužeistas
Gegužės 28 d. Los Ange

les, Cal., eismo nelaimėje 
žuvo du lietuviai Lojolos

| gimnazijos mokiniai — Jo- deko žodžiais, esanti tam už- metės draugiškumo ir pagai
li- Raimondas davimui visiškai gerai pasi-Į bos sutarties su JAV-bėmis, 

i uošusi, ir jos kariuomenė bet ^aj nėra lengvai ivvkdo- 
laukianti tiktai politikos va-

I du įsakymo, kada pradėti 
Visi trys jaunuoliai uoliai žvgi. 

reiškėsi lietuviu tarpe.

ti minios siautėjimą
Tokie griežti prezidento

žodžiai ir policijos veiksmų 
užgyrimas sukėlė didelį va
dinamosios "Liaudies taikos 
koalicijos“4 pasipiktinimą. 
Jos vadai, organizavę tas 
demonstracijas, prezidentą 
Nixoną ėmė vadinti ''Ame
rikos Hitleriu, neonaciu. 
įstatymų laužytoju ir kito
kiais keikiamais vardais, už 
kuriuos sovietinėje santvar
koje tokie prakalbininkai

i pirmininkai V. Abraitis. E. 
Liepos mėnesį prasidės! Bartkus, dr. S. Biežis, J. Jur- 

! braškių skynimas, tai darbi- kunas, Ą- Lapinskas ir šie 
j ninkai ruošiasi jų nerinkti,! nar^al •’ - (Liepė, _E. čekie-
5 jeigu nebus pripažinta Cha- ne- B. Paplėnienė, dr. J.

Bartkus, A. Budreckis, V. 
Gedgaudas, dr. J. Jurkūnas,

Didžiausios transporto u-Jvez vadovaujama unija, 
nijos (teamsters) preziden-Į

Už smuiką sumokėjotas Hoffa sėdi kalėjime, bet 
i jis ir ten sėdėdamas neatsi
sako iš pareigų. Jis yra nu
teistas kalėti 13 metų už 
teismo įžeidimą ir unijos lė-! 
šų piktnaudojimą.

Tik paskutiniu metu pa
sklido žinia, kad jis sutiko

3200,000

K. Karpius. J. Kiaunė, A. 
Laikūnas, V. Mažeika, dr. 
B. Nemickas, S. Santvaras, 
dr. P. Švarcas ir A. Trečio
kas.

Indijoje plinta 
cholera

Indijoje tarp pabėgėlių iš 
Rytų Pakistano plečiasi su
sirgimai Azijos cholera. Jau 
mirė keli tūkstančiai žmo-

ma. nes po Vietnamo patyri
mo JAV kongresas ir vy
riausybė nėra linkę -irisiimti 
naujų rizikingų įsipareigo
jimų. Ypač, kad Arimųjų 
Rytų fronte yra pavojus tie
siai kakta kakton susidurti 
su sovietais.

Už garsiojo italų smuikų 
i meistro Stradivarijaus smui
ką, padirbtą 1771 metais. Garbės nariais išrinkti dr 
Londone varžytynėse sumo- Juozas Bartkus ir adv. Na- 
kėta 8200,000. Prieš varžy- das Rastenis, 
tvnes ta smuiką išmėginonebekandidatuoti j unijos , ------- ---------- ,

prezidentus, jeigu jam busi garsusis smuikininkas Me- Iš Bostono seime dalyva- 
... ,. ., mokama pensija (sakoma,i nuchinas ir pasakė, kad tai vo L. Cibas. J. Dačys, A. ir

jau seniai butų susodinti ka-j $100 000 metams ) jgįgu j0 i stebuklingas instrumentas.
sūnūs bus paskirtas genera-j 
liniu patarėju su $50,000 al-

E. Griauzdės.

Sovietai stato erdvėj 
"laboratoriją4*

Jau žymiai anksčiau so
vietai buvo iškėlę į žemės 
orbitą vadinamąją erdvės

nių. Jei cholera pasieks Kai- laboratoriją Salut, kuri ten 
kutosdidmiestį su 8 mil. gy-; skraidė be astronautų. Pra- 
ventoju, kur viešoji sanita- eitą savaitgalį pakilo į erd- 
rija yra labai žema, tai gali j trys jų kosmonautai, ku- 
ištikti tikra katastrofa. i erdvėlaivis turi susitikti 

, su ta laboratojija, o jie ten 
gal ir perlips ir atliks kaiku
riuos kitus bandymus, tą la
boratoriją praplėsdami.

Amerikiečiai tuos bandy
mus seka su dideliu dėmesiu.

Jei sovietams šie bandy
mai pavyks, tai čia manoma.lėjime. Bet demokratinė 

laisvė daug gali pakęsti ir 
veiksmu ir žodžiu, net ir i 
veidą spiaudymo.

David C. M<w»n iš Merceville. N. 
J., ir jo tėvas laimėjo loterijoje 
vieną milioną dolerių, kuris jiem 
hus išmokėtas per 20 metų po 
$50.000 kasmet.

ga, o Hoffos žmona pasiliks 
unijos moterų politinio sky
riaus direktore su $40,000 
metine alga.

A, Novotni ir vėl 
priimtas į partiją

A. Novotni, kuris Čeko
slovakiją valdė stalinistiniu 

Visą laiką buvęs Hoffos metodu ir dėl to demokrati- 
dešinioji ranka Fitzsimmons jos pusėn pasukusių komu- 
davęs garantiją, kad Hoffos; nistų, vadovaujamų Dubče-' 
reikalavimai bus patenkinti.} ko. buvo nuverstas ir paša-! 
Žinoma. Hoffa savo įpėdiniu’ lintas iš partijos, dabar į ko-Į 
pasiūlė Fitzsimmonsą. munistu partiją ir vėl priim

tas. Sakoma, kad tai pada- 
ka virsta unija, rvta dėl "šventos ramybės“,) .Tai štai į

kai joje įsigali diktatūra. 1 Novotnio šalininkams suti-
ikus nereikalauti griežtų 

IŠVAŽIAVO Į LIETUVĄ , bausmjų DuWekui =

t T • «. •- -• t • i ninkams.į Lietuvą išvažiavo Lais
vės redakcijos nariai Ieva 
Mizarienė ir Jonas Gasiūnas 
su žmona. Jie ten žada būti' 
apie mėnesį laiko.

Spėjama, kad Vietname 
yra 78,000 JAV karių, varto- 

Lietuvon atostogų praleis- jančių narkotikus. Dabar no- 
ti išvyko ir Sovietų Sąjun- rimą juos ko greičiau iš ten 
gos ambasados antrasis sek- atšaukti ir bandyti nuo nar- 
retoiius Edmundas Juškys kotikų medicinos priemo- 
su šeima. nėm atpratinti.

Yuba City, Cal. jau rasti 
25 nužudytų lavonai. Įtaria
mas žudikas Corona suim
tas. Manoma, kad gali būtų 
pakastų lavonų dar ir dau
giau.

Bedarbių skaičius gegu-

Sovietijoj net miestai 
slepiami

Sovietijoje daug kas yra 
slepiama. Pasirodo, kad ten 
yra net miestų, kurių nera
sime jokiuose žemėlapiuose.! kad jie ateity erdvėj vairuo- (J
Tai miestai, kuriuose sutelk
ti atomo ir erdvės tyrimo 
centrai.

JAV gynybos reikalams 
išleidžia 8.6% visu tautos 
pajamų, gaunamų už gami
nius ir patarnavimus, o Bri
tanija ir Vokietija teišlei-

jamais satelitais gali pradė
ti "medžioti“ amerikiečių 
ten skraidančius satelitus, 
ypač tuos, kurie šnipinėja 
sovietų teritoriją. *

A

JAV vyriausybė paskyrė 
3C3 mik dolerių darbams 
vasaros metu jaunimui nuo

žės mėnesį pasiekė 6.2% vi-; 5.1%, Prancūzija ir 16 iki 19 metų. Tokių darbų
sų dirbančiųjų. Per paskuti- tik 4%. Todėl nėra kas vasarą ieško studentai

9 metus tai aukš-1 ko stebėtis, jeigu JAV-se ky- ir moksleiviai.
la balsų, reikalaujančių, kad * * *
Europos valstybės skirtų žy- Portugalijos sostinėj, kur 
miai daugiau lėšų savo gy- > posėdžiavo Nato valstybių 
nybai. | atstovai, sprogo didelė bom

ba. Dėl to 5 valandas nevei-

niuosius 
čiausias procentas. Pakilo ir 
prekių kainos.

» #

Kalifornijoje susidūrė ore, 
Hudges Air West bendro
vės lėktuvas su laivyno nai- kė telefonai ir telegrafas.

Armijos vadovybė paskel-
Etnos ugniakaltnis po 58 

nas kaltinamas dėl 6 civili- dienų veikimo lyg ir pradė- 
nių žmonių nužudymo. jo aprimti.

Pasikalbėjime su spaudos 
Iš 570 Šiaurės Vietnamo atstovais minėtas generolas Kongresmanė Louise Day 

belaisvių tik 13 sutiko grįžti jam primetamus kaltinimus Hicks kandidatuos į Bosto- 
namo, bet š. Vietnamo vai- griežtai atmetė. no majorus.
džia atsisakė ir tuos priimti. *

kinluvu. Žuvo 48 asmenys. bį kl(, brig genJ Dona|dso. 
Gyvas išliko tik naikintuvo 
lakūnas.

* ♦ *
Pakrančių sai bos laivas vel
ka 1 Kubos žvejų laivelius, su
imtus žvejojant JA\ vandenyse 
netoli Ke. \Vest. I’la.

I
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Nelaimingojo birželio 

sutemose
Tautą ir valstybę nekartą ištinka tokios pat nelaimės 

kaip ir paskirą šeimą: skurdas, vidaus nesantaiką, netikė
tos mirtys ai- ir plėšikų Įsibrovimai. Tik tokios valstybinės 
nelaimės yra daug didesnio masto, ir jų padariniai gali 
išlikti tautai sunkiai pake' .ii ilgus dešimtmečius ir net 
šimtmečius. Gaila, bet tcnaų liūdnų Įvykių ypač gausu 
mūsų tautos istorijoje. Jų net daugiau, negu šviesesnių 
prošvaisčių, negu garbės ir laimėjimų. 0 jų tarpe naujai
siais laikais pats tragiškiausias — nelaimingojo birželio 
dienom Lietuvos nepriklausomybės praradimas ir po to 
sekusi dar šimtų tūkstančių mūsų tautiečių vergija, mirtis 
ir išsiblaškymas po platųjį pasauli. Tad visai supranta
ma, kad tiktai su aštriu širdies skausmu tas juodąsias die
nas ligi šiol tegalime prisiminti.

Bet kažin, ar mums tik tų liūdnų prisiminimų kasme
tinio atnaujinimo pakanka? Norom nenorom vis dėlto 
turime sutikti, kad ne iš visos mūsų tautos praeities ir stip
rybės galime semtis.

Vargiai mus, o ypač mūsų jaunąją kartą, gali stip
rinti tokie istoriniai įvykiai, kaip senovinės Lietuvos ku
nigaikštijos žlugimas, bajorijos nutautėjimas, nepavykę 
sukilimai, badas ir maras, didžiausiąją tautos dalį ilgus 
amžius plakusi baudžiava, spaudos draudimas, Vilniaus 
praradimas ar net ir nepriklausomybės laikais pasitaikiu
sios tarpusavio rietenos.

Tuo labiau nežadina stiprybės ir tragiškojo birželio 
bolševikinė okupacija, užklupusi tautą visai netikėtai ir 
jos vadus šios nelaimės nepramačiusius, tokiai galimybei 
visiškai nepasiniošusius, sprendžiamame momente pasi
metusius.

Ir dėl to šiandien, visa tai prisiminus, mus apima tik
tai gilus liūdesys.

Betgi tauta turi ir toliau gyventi, kaip ir paskira šei
ma. vienam ar kitam jos brangiam nariui mirus ar gyven
vietei sudegus. Nors iš pralaimėjimų ir negalime pasisem- • 
ti jėgos ar optimizmo, bet turėtume iš jų bent pasimokyti j 
ateičiai. Pasimokyti iš istorinio politikų trumparegiškumo 
iš

Kc.Lc.iViS, SO. BOS i ©H Nr. 23. 1971 m. birželio 8 d.

„Prašau jūsų laikraščio man 
nebesiuntineti”

j tai padeda. Bet čia reikia vi- 
j sų talkos. Visi, kurie tik ne
tvarkingai gauna laikraštį, 
turėtų apie tai pranešti laik
raščio administracijai ir kar
tu skųstis savo pašto virši
ninkui.

Perskaičiau Keleivio nr. tį labai nesvarų. Užėjau į re-
21, 1971.V.25, tokiu vardu dakciją. pasiskundžiau, pa
vedamąjį, ir man kilo min- rodžiau, ir po to nepasikar
tas, jog gal tai man ten duo- toja iki šiai dienai, 
dama "pipirų“, nes, atrodo.'
kažkas panašaus būta ir su mūsų dienraščio re-
manim. Deja, panūdau aiš- dakcijai kuo daugiau tai mi- 
kintis tuo re ikalu kita pras- ^-čjau, tuo blogiau buvo. ir 
me: kaip dažnai mes su sa- todėl atrodė, kad kitaip jau 
vo išvadomis klystame ir su- negalima, kaip tik taip pa- 
prantame vienas kitą kitaip, rašyti. .
o gal net i r tyčia pasklei- ,

išvadas’ t0’ ir kitur nusikėlus 
gyventi, girdžiu ir daugelio 
kitų lietuvių nusiskundimų 
.jog, kai dienraščio gauna-'

ko parašyti vieno laikraščio ma 3-^ numeriai iš karto, tai 
redakcijai ir kaip tik po ne- Jau j°ks dienraštis, 
malonaus susirašinėjimo su! Iksas
ta redakcija dėl vieno;
straipsnio. Gal todėl redak-i Redakcijos pastaba:
Gijai galėjo atrodyti, kadi
kaip tik dėl to straipsnio nu- Nors mūsų straipsnis ne
stojau prenumeruoti. j buvo skirtas tik“vienam ku-

; riams skaitytojui, bet Iksas, i 
Deja, turėtų prisiminti, į jį atsiliepdamas, iškelia ir jo atsigriebti per 10 metų. 

jog butą ir kitokių susirasi-j tikrai spaudai kenkiančių
nėjimų. Taigi šia proga, kaip faktu, kuriais skundžiasi re-1---- -----------------------------
pavyzdi, ir norėčiau patvir- dakcijos, ištaigos ir atskiri' 
tinti, jog mano atveju ne asmenys.
koks straipsnis nulėmė, bet;
štai kas: 1 Visi jie skundžiasi dėl.

į blogo pašto patarnavimo. O 
Dienraštis buvo gaunamas ypač turi pagrindo tuo skųs- i

labai netvarkingai — vieno tis ne anglų kalba leidžia-1 
kito Nr.. visiškai negauda- mų laikraščių administraci-:
vau. kitą kartą kelis Nr. iš jOs ir skaitytojai.

i !
I

džiame klaidingas 
kažkuriais sumetimais.

Mat. panašiai ir man te-'

karto.
Tiek dienraščiai, tiek re- 

Adreso kortelė buvo kli- čiau išeinantieji laikraščiai ;
istorinės tarpusavio nesantaikos, iš istorinio paskirų i vien Pravieniškėse paliko komunistai, bėgdami iš Lietuvos jucjama labai Įvairiose vie- paštui atiduodami tinkamai'

tautiečių savanaudiškumo, iš istorinės tolerancijos stokosi191.1 metais. Po keleriu metu jiems sugrįžus, tokiu aukų buvo t?se’ Kac! net laiškanešys paruosti ir visada nustatytu'
ir iš ne veiksmais liudijamo, o tik žodžiais deklamuojamo! šimteriopai daugiau ir visoje Lietuvos teritorijoje. nepastebėti”^ ’ greitai laiku: dienraščiai kasdien,
netikro patriotizmo. x #*#*#*##*#*#*##*##**#♦#**##**♦**#***#*###*<*♦##*##*♦♦##***#*#######♦##« i ločiau išeinantieji vis tą pa-

Pagaliau pasimokyti ir iš mūsų bei kitų tautų politi-! _ get kas svarbiausia,^ savaitės ar mėnesio die
nių emigrantų veiklos" praskydimo, jų nutautėjimo irpiŲS kas nors, sakysim,. M US V MAŽA PASTABA: dažnai laikraštį gaudavau

sti aipsni. Tuoj redaktoi iai, taip sukarpytą, jog gėda bu-
Atrodo, kad mūsų straips- vo imti Į rankas ir skaityti 

... , .. suiupys, nįs ”pragau jūSų laikraščio ir gėda net prieš laiškanešį.
Bet,deja. iš tų pavyzdžių mokytis mes dar ir šiandien ;Į^itoMą ,K°'

nesame linkę. . , kepurę ir paleis i "svietą“.

kas
dvasinės mirties savo tautai. . - -•

Tik tada gal ir liūdnųjų istoriniu ivykių prisiminimai cenzonskas pirštines uzsi-
. ... . . , _ ; ‘ movę. išbraukys ji, sulopys,dar išeitu mums ir musu tevvnei i naudą * J 1J

Skaitytojai ir spauda
; Autorius neatpažįsta savo 
i pagimdyto kūdikio. Parašas 
jo, bet jau turinys ne jo.:

man nebesiuntinėti“ (Kel.
; nr. 21) kaikuriuos skaityto- Prisimenu, kurį laiką gau- 
jus bus kiek padirginęs ir su- davau ir anglišką savaitraš-

ną. Deje. nežinome, ar yra 
JAV-se bent viena tokia vie
tovė. kur lietuviški dienraš
čiai visada ateitų kasdien. 
Kaip jų negauna kasdien 
Keleivio redakcija, taip iri 
kiti skaitytojai Bostone.

kėlęs atitinkamą reakciją. Štai. Keleivis atiduoda-į 
• mas paštui kiekvieną antra-

"Keleivyje“ vedamojo au
torius piktinasi, kad kai ku
rie skaitytojai nepakenčia 
kitokios nuomonės. Strai: - 
nio mintys pagrįstos ir tei
singos.■O

Tačiau skaitytojas nėra 
tuščias butelis, i kurį laik-

PABĖGO LENKAS t
JŪRININKAS

AP žinių agentūra prane
ša. kad Camdeno, N.J., uos
te iš lenkų laivo "M. S. Zam- 
brow“ pabėgo jūrininkas 
Zbigniev Pawlowski. 11 
metų laivyne dirbęs virėju, 
ir pasiprašė JAV politinės 
globos. Kol jo prašymą iš
spręs JAV vyriausia imigra
cijos Įstaiga Washingtone, 
Pawlowski globoja Ameri
kos lenkų sąjunga.

192S m. spalio 24 d. New 
Yorko biržoj Įvyko finansi
nis krachas, sukrėtęs iki pa
matų visą kapitalistinę siste
mą. Užsidarė bankai, susto
jo fabrikai ir prasidėjo di
delis nedarbas. Šalis negalė-

‘ Jeigu autorius prašo strai^’ Tuo straipsniu mes anaip- manome, kad geriau palai- dieni, tik ph-madienį šventei Tai Egipt. karaliaus, valdini
„f gražinti Jakeliai nesu-'t0'- . Pavarta kyti demokratijos pusę, ne- pasitaikius ar kuriai kitai "»• 690-k. 664 metu pnes Ktis-

gaus troškiniais. Jos princi-'tfnkant spausdinti? i tai f!?1''1,1 A“"1.' t0T”, ' len°- .al .?u Lietuvą pavergusi rasis- kliūčiai atsiradus, pasivėii- <«-T^haąuastaluIa.Ji }raapie
pai nudažyti idėjomis, kurių ^atkreipiamas dėmesys:: kll°Ia,k!^io. bet tenoiejo- ką komunistini imperializ- narna, bet tai būna labai re- *5*® ”***
gimdytojai vra skatikas ir'straipsnis guli archyve neži- me at’ilclPtl demesj i faktą, mą. I tai. O nėra to numerio, kadi Jjėga.' • i„oS" itSim ^J.I^l?^onfekartafcPikan?-! ............................... ! iš vienur ar kitur skaityto-,

Jeigu šiandien yra didelis i Dėl šios taktikos ne vienas S1 kdoįvia nuomone, negu jųi Mes visiškai .nepeikiame; jai nesiskųstų laikrašti gavę; pane a_rIumu,’ls url Ją 
baubas sudriskusiuose sku- i laikraštis nustojo pajėgaus įsisavintoji, nenore-, jaunimo aplamai ir jo pozi- vėliau, negu turėjo gauti. kaz ds Pa'°"e-
duruos, tai mes, norėdami jį bendradarbio. Bet tai ne bė- ^arni jos nė girdėti. Tokias; tyvių žygių, gal būt, galime,
sunaikinti, nugalėti arba1 da: tuščia vieta užpildoma mintis ir čia spausdinamo; tik patarti kaikuriems jo na- p Laikraščių administraci- 

straipsnio autorius K. Balt-Į riams geriau nusiprausti ir i jos, gavusios skaitytojų nuraščio leidėjas galėtų pre- moraliai nuginkluoti, turi-j kokju jovalu 
tenduoti nuolat pilstyti svai- me patys gražiai apsirengti, i 
ginantį alų. Jis yra galvo- Drabužiais ir tinkamomis'!

rukonis laiko pagristomis ir 
Ryškiausia reakcija prieš teisingomis.

gyvenimo dumbluota kunku-jantis ir reaguojantis indivi- manieromis jį sužavėsime, ir _ w
das. Jį įtakoja paskiri žmo- jis paseks mus. žinoma, jei- liavimą, smurtą ir melą ma- PeJa- m^ms /susidaro į- 
nės, sambūriai, spauda, gy’-' gu mūsų manieros ir drabu-Jtyti jaunimo akcijoj. Pasi- spūdis, kad ir jis pats ir čia 

s. Jeigu jis mato. kad žiai atitiks žmogiškąja pri-ireiškus jam aktyviau, spau- Pat vis dėlto norėtų, kad 
je nesilaikoma prin- gimti ir natūralios egzisten- Į doj alarmas: revoliucija- Už mūsų spauda pilstytų i skai- 

baubas esąs! tytojus tiktai jo vieno alų,

vemmas.
spaudoje nesilaikoma pnn 
cipų. pagal kuriuos jis ri- cijos išmintį, paremtą aukš-Į jo nugaros

jamkinys byloja, kad toks ”de 
zertyras“ nesidomi priešin 
gomis idėjomis. Jos gali bū
ti jam prieinamos kitokiais Kas iš jų santvkiavimo išeis 
keliais. Vedamojo botagas;— tik istorija parodys. Ir 
tokį pabėgėli nesugrąžins! man rodos, kad mažos tau- 
atgal ir nepadarys jam tei- tos (skaičiumi) išeiviu re-
giamos intelektualinės Įta
kos. Botagu valdomas tik 
pavergtas gvvulvs.

Skaitytojas gali padaryti 
kai kuriu priekaištų ir spau
dai. štai jie.

Giliau ir plačiau matan
tieji žino, kur vyksta užmas
kuotas militarizmas ir kur

elgesiu negalime la-bai pasi- stebėtis. O mes. seniai, tikrai dą, kam ji skelbianti 
girti. Viens pabaisa skudu- nešvarūs. Sąžine, jausmais, nepriimtinas pažiūras, 
i-uos, kits pabaisa šilkuos, akcija. Gyvenimo stilium ir

turiniu. Ir plaukai šiaušiasi,
jei vaikai neina mūsų ke
liais! Lietuvos laisvės pro
švaistės ėmė švisti, studen- ... ,. . , .
tams universitetuose esant!

0 ir iš jų išėjus. Jeigu to jau
nimo dalis savo elgesiu ver-

Štai, gerb. K. Baltrukonis 
dabartinį amerikiečių karą 
tėra linkęs vadinti tik "už
maskuotu militarizmu“ ir

prezentantams nederėtu vie
nam iš jų ovacijas kelti 
kitam "špygas“ rodyti. Juo 
labiau, kad tas tariamasis 
kovotojas su apdriskusia pa
baisa per užpakalines duris 
ji maitina vitaminais ir kon
centruotais baltymais. Kur 
vyksta kova tarp galybių

čia dažnai šlykštėtis, irgi ne
reikia stebėtis: jis mūsų pro
duktas, gimęs ir išaugęs mū-

dytojas tėra tiktai "skatikas 
ir jėga“, kai didžioji mūsų 
spaudos dalis, be tų blogy
bių, vis dėlto jame Įžiūri ir 
pietų vietnamiečių ir net 
daug platesnių regionų gy-

slepiasi idėjomis prisidengęs dėl įsigalėjimo, mažam, ne
gobšus biznis. Tuo tarpu rint išlikti nesulamdrtam.^ 
mūsų i-eivių spaudoje skai- geriausia būti nuošalioje: 
tome dažniausiai tik pritari- vietoje, šis principas 
mus bet kurios valdžios ve-1 žinomas mūsų
damai politikai. Nežinoma įamžintas tauto 
arba užmirštama, kad toji Didelę klaid 
politika nėra pagrista neiais- toriai santy 
vę ir alkį kenčiančio žmo- kamais bendradarbiais.

išsišukuoti galvą, nes tai hi- į siskundimus, dėl tos netvar- 
gienos dalykas, bet nedrįs-i kos kreipiasi į paštą. Dažnai 
tame šlykštėtis ir visu seni-1
mu, kaip to norėtų gerb. K. ■
Baltrukonis. Mes labai abe-! 
jojame, ar visi vyresniosios! 
kartos visuomenės veikėjai, į 
lietuviškų organizacijų kū- j 
rėjai ir kultūros fondų stei-! 
gėjai ar menininkai galėtų1 
nejuokaudami drauge su K.’
Baltrtikoniu tarti: "Mes, se
niai, tikrai nešvarūs."

Tiesa, vienos skirtingos 
nuomonės ir laikraščiu re
daktoriai nenori girdėti. Jie 
visiškai nesutinka dėti i sa
vo laikraščius net ir neapmo
kamu bendradarbiu nemok
šiškai ir su gramatikos klai
dom bei minčių mutiniu pa
rašytų straipsnių, jų neištai
sę. Jeigu tokie straipsniai
būna pakeičiami "bet kokiu 

sų suterštuose gyvenimo ra-, nįmą nuo komunistinės ver- iovalu“. tai, matyt, tas jova- 
tuose. Jų elgesys — mūsų.1 gijos. K įas vra kiek geresnis už aną
atvaizdas gyvenimo veidro-j 1 bendradarbio atsiųstąjį.
dyje- 1 Straipsnio autorius manoj

kad mums šiose grumtynėse Be to, tokie atmestiniai

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.
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KAS SKAITO BANk 

KAS fiUONOB Amerikos Lietuviu Gyvenimas
St Baltramiejūną prisiminus

Į
Kiek pavėluotai mane pa- ’ Bet... likimo keliai pilni ne

siekė liūdna žinia, kad š. m. tikėtumu.1 Į * 3
balandžio 29 d. Australijoje
staiga, sėdėdamas prie stalo, ! Čia reikia prisiminti

HARDFORD, CONN. 

Mirė O. Ruseckienė

GEN. KONSULATO 

IEŠKOMI ■
Gegužės 23 d. mirė Ona Baleckaitė. Irena, \ eroni 

Marcinkevičienė - Ruseckie-Į ka-
nė, pasirgusi tik vieną parą/ 14 , , _ _
Velionė iš vakaro ruošėsi ki-i Baleekiene - Balandyte 
tą dieną važiuoti i svečius, ’ Stefanija, gimusi 1913 m.

mirė Stasys Baltramiejūnas, kiek smulkesnių biografinių . pet staįg-a susirgo ir, nuvez-i Am*»&oje, 1922 m. viešė 
— vienas žymiausių Lietu- žinių. į ta į ligoninę, išgyveno vos! Lietuvoje, 1933 m. gri
voje pienininkystės teorėti- ; Baltramiejūnas v-' vieną nakti.
kų, visą gyvenimą toje srity- .s-v Haitiamiejuna. \ , 
je gilinęs žinias ir jas taikęs ra £imVs m. Rozalimo: 
praktikoje.

Ilgus metus mus rišo 
bendras (laibas — pieno ū- 
kis. Aš i jj atėjau 1924 metų 
pačioje pabaigoje jau su ga
na ilgu administracijos dar
be stažu (Lietuvoje veik 6. 
metus buvau kariuomenės
intendanto pavaduotoju), o ėjo eilę pienininkystės spe-Į 
jis 1926 metais jaunu bernu-; cia.lst0 11 yel° admnųstia- 
želiu, baigusiu Dotnuvos že-!toĮ’iaVs pareigų. pakildamas 
mes ūkio technikumo agro-'lkl direktoriaus.
nomijos skyrių. Bet mus abu; Tr . . A ,
pririšo pieno ūkis ne tik Lie-1 Kauno um\ersitete r-klau-

valsč.. Panevėžio apskr. Že-j Velionė priklausė SLA 
mės ūkio technikumą baigęs? 124 kuQPa1’ buvo malonaus 
dar išklausė Žemės ūkio a-i būdo- me£° šeimininkauti į- 
kademijoje pienininkystės! vairiuose rengimuose. Ji pa
kui są, 1929 m. studijavo! Įlko liūdinčius sūnų su šeima 
bakteriologiją Rygos bakte-j daug gerų draugų. Uide-
riologijos' institute. būrys palydėjo velio-

• nę i amžino poilsio vietą
Velionis Pienocentre per-' Bristolio kapinėse.

metais.

Mirė G. Jonis

Gegužės 20 d. mirė

Velionės draugės ir kai
mynės laidotuvių dalyvius 
pavaišino.

Kaimynė

LOVVELL, MASS.

Gab-
diplomą. į rielius Jonis, 85 m. amžiaus,

Jauname, modernišku ke- 1Qo7 rioįvvavn liūdinčią žmoną, 2
liu nradėtame tvarkyti nip m‘ dalyvavo Pašau-, du.kteris ir sūnų. Palaidotasliu piacletame tvaikyti pie- liniame pienininkystės kon- ?2 d šv Patricko
no ūkyje veltoms savo pasi- Be! lvne nariu ir svies-
lyzimais buvo nepamaino-«tefeėju 1940 m tokiame Kapinėse, 
mas. Jis turėjo aiškius palin-, R turėjo skaįt ti
kimus ir didelj ^ispyniną, ir vadovauti vie.
ieškoti zinnj, mokslintas. Jis nai komisijai D4i karo kon-

gresas tik dalinai Įvyko, ir 
iš Lietuvos niekas jame ne
dalyvavo.

daug prisidėjo prie Lietuvos 
sviesto pasaulinėje rinkoje 
iškėlimo ir gamybos tvarky
mo kaip Pienocentro pieni-j 
ninkystės skyriaus vedėjas į T bos jr studi ju reika. 
ir vėliau direk orius. Tenka lajs ji/ap!ankž da{į kraš.
pnminti, .kad Lietui os ūki- b| Pienininkystės kiausi- 
ninko nuoseklios pastangos 

žemės

Velionio šeimai ir gimi-

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA.

ruSisiptS u

žūsi atgal i JAV.

Liaukevičius. Juozas, sū
nus Adomo, gyvenęs New 
Britain, Conn.

Makūnas, Kostas, turimo
mis žiniomis gyvenęs Aust- 
įalijoje. *

Miškinis. Jonas, s. Pran
ciškaus. apie 47 m. amžiaus, 
gimęs Juknėnų km., Daugė
lų vai., Utenos apskr.

Ramanauskas, Feliksas, g.
Beižonių km.. Semeliškės v.,
Trakų apskr.

Ramanauskas, Jonas, g.
Beižonių km.. Semeliškės v..
Trakų apskr.

Ramanauskas, Juozas, g.
Beižonių km.. Semeliškės v.,1
Trakų apskr., turimomis Ži-, Viršuje kairėj šerifo padėjėjas stovi prie duobės, kurioje atkasti du lavonai. Dešinėje darbininkai 
niomis gyvenęs Australijoj, kasa kitą duobę. Apačioje kairėj 37 m. sezoninių darbininku parūpintojas Juan Corona, kuris kal

tinamas tuos darbininkus žudęs. Iki šiol jau su rasti 24 lavonai. Vidury tos vietos šerifas Rov 
Witaker. dešinėje — tos sodininkystės, kurios ribose rasti lavonai, darbininku vyresnysis. Jis 
papasakojo policijai radęs pirmąjį lavoną. Coro na, pasak jį, buvęs ramus ir geras 1 dukterų tėvas

Ramanauskas. Stasys, g.
nėms reiškiu gilią užuojau-1 Beižonių km.. Semeliškės v., 
tą. j Trakų apskr.

* * *
Gegužės 22 d. Kastancija j Sangaila, Mykolas, sūnus 

Gurskienė minėjo savo gim- Petro, gyvenantis Chicago- 
tadienį.

Ilgiausių metų!

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAILaiškai redakcijaije, ir jo broliai Jokūbas, Jo

nas, Juozapas, Petras. Sta-, 
nislovas ir Zigmantas, gimę 

Gegužės 23 d. buvo Vy-■ Dzinkų km., Šiaulių apskr., 
i JAV išvykę apie 1939-40 
metus.

* *

ieškoti nauiu žemės ūkvie ma^.rasė sPaudoJė-.^eda^a" tauto klubo banketas, kurio 
ir veTtisTpknSSs vo^enocent,-o metines apy- mphl vaIdvha ivosdint, ino.

vietas labai ryškios pieno ū- /
kj paėmus. Į pienines perdir- Atvykęs 1949 m j Augtra_ 
bimui 1 eksportinę prekę pa- apsigyveno Svdnėjuje 
tekdavo maždaug trečdalis -r lietuvių visuome-
krašte gaminamo pieno. niniame ir bendruomeninia- 
1924 m. buvo eksportuota me gyvenime.
sviesto tik 32 tonos, o jau
1939 m. per 17 tūkstančių Jo žmonai, sūnui, gimi- 
tonų, kurio I rūšis sudarė be- nėms ir bičiuliams reiškiu, 

gilią užuojautą. į
1 J. Glemža

metu valdyba Įvesdinta Į pa
reigas.

Klubas turi dvi gražias sa
les ir barą su svaigiaisiais 
gėrimais.

L. Paulauskas

LENKIJA

Mielas Redaktoriau,

Leiskit atsiliepti i Jūsų 
1 laikraštyje Nr. 20 paskelbtą 
straipsneli apie prof. V. če-Ieškomieji arba apie juos v. vc-, nn,.c .LikL-o; PlnskR pavadintą Jam neką nors žinantieji maloniai . ...reikėjo ne Dievo tarpinin- 

1 : kų . Straipsnelio pabaigoje
Consulate General of Lithu-', aŠ0ma: ”Sia PrO«a l,rimin- 

i tina, kad kun. Stasys Yla 
savo 1964 m. išleistoje kny
goje 'Dievas Sutemose* sky-

ania
41 West 82nd

Ar prof Čepinskis „važia
vo Į Zarasus specialiai išpa
žinties atlikti“, kaip rašoma 
Jūsų laikraštyje, šito nėra 
mano knygoje ir to nėra tei
gęs man minėtasis liudinin
kas. Tokį dalyką gal galima 
prileisti arba spėti, bet tie
siogiai teigti nebuvo pagrin
do.

veik 90%. Tarp keliolikos 
pasaulyje sviestą eksportuo-, 
jančių kraštų Lietuva atsi-' 
stojo i 6-7 vietą pagal ekš-j 
poilo dydĮ ir priartėjo įfi'ie 
pirmųjų vietų pagal rūsį,! 
pralenkdama daug didesnius 
kraštus kaip, pvz., Lenkiją.! 
Gaunamos už sviestą paja-j 
mos sudarė 21-22*7 bendros

BALTIMORE, MD.

Smarkiai mažėja mūsų 

skaičius

Prieš Pirmąjį pasaulini!

Street 

New York, N.Y. 10024
Lietuvis — technikos 

mokslų daktaras CHICAGO, ILL.

relj apie prof. V. Čepinskį
! pavadino ’Vinco Čepinskio 
! kelias nuo bedievybės iki

Priimkite mano 
džią pagarbą

Kun. Stasys Yla

Veiklus Vroclavo lietuvis 
inž. Vytautas Markavičius 

! Politechnikos institute ap- 
, gynė disertaciją ir gavo 
; technikos mokslų daktaro 
laipsnį.

eksporto karą— 1913-1914 metais—* Inž. dr. V. Markavičius y-

! Kristaus*. Ten jis paskelbė 
J ir pasaką apie tai, kad prof. 
I V. Čepinskis 1929 m. gegu-

, i žės mėnesį važiavo i Žara-Gegužes 29 d. šarkos res- sug iajiai išpažiniiss at. 
ciane buvo surengtas poky- ,ikti Kas f v c inskį 

lis Naujienų redaktorių., . ži‘noj tam ' buvJ 
Kostu. Augustu, ir Jonu. ai-k Rad & 'Y,a čia bus 
Šmoteliu, pagerbti jų pas.- skeib nežįnia - kur

Pagerbė K. Augustą 

ir J. Šmotelį

$ *

Lietuvos metinio
vertės. Pvz., 1938 m. už čia gyveno apie 13,000 lietu-j ra Lenkijos lietuvių
sviestą gauta 55.1 mil. litų. vių. o dabar tas skaičius yra! meninės ^kultūros draugijos! Dalyvavo apie 200 asmenų 
Tame darbe velionieš vieta labai sumažėjęs, nes kasmet; Vroclavo skyriaus ilgametis; Katalikų spaudos žmonių 
buvo išskirtina. į vis daugiau iškeliauja amži-į pirmininkas, vienas Vrocla- jų tarpe nebuvo.

Į no poilsio. —-- -’-----
Čia išeivijoje, mano pa-, _ z

kviestas dalyvauti buv. Pie- Štai 1970 metais 
nocentro bendradarbių su- mirusieji:

visuo-j traukimo iš pareigų proga.

vo lietuvių seklyčios steigė-,
jų, metraščio 

musll 1 dakcijos narys.
’Aušra“ Te

manytoje išleisti informaci
nėje knygoje ”Žemės ūkio Anelė Miliauskienė. Mar- 
gamybinė kooperacija Ne- eijana Mrbutienė, Stanislo- 
priklausomoj Lietuvoj 1920- vas Janusas. Margareta Bur- 
1940“ ir Įeiti Į knygos re- aaussienė, \ mce Savickie- 
dakciją, velionis pranešė. n®’ Lina Stankienė, Ona Lei-

Pernai technikos mokslų 
daktaro laipsnį gavo Bro-
mus Mickevičius, 
pirmieji Lenkijos 
technikos mokslų

Jie yra 
lietuviai 

daktarai.

kienė, Juozas Kučiauskas. 
kun. Kazimieras Lašinskas, 
Jonas Riekus. Ieva šeškū- 
nienė, Kazimieras Jančys, 
Veronika Pabedinskienė, 
Jurgis Žygas, Izabelė Šim- 
kevičienė. Alfredas Lobar- 
tas, Ksaveras Navickas. Ona

kad dėl laiko stokos ir svei 
katos stovio negalįs, bet at
siuntė man medžiagos kny
gai ir savo straipsni pieni
ninkystės klausimu leidiny
je „Plunksna ir Žodis“, iš
leisto 1966 m. Sydnejuje. su 
Įrašu: „Dedikuoju p. J.
Glemžai — ilgam ir pasek- Indnušienė, Vincas Kamans- 

mūsu bendradar- ka5- Kailiukas. Eveli-mingam 
biui — Lietuvos labui —at
minti“.

Niekuomet nemaniau, kad 
man teks apie velionį Balt- 
ramiejūną rašyti nekrologą.

Už nosies 
vedžioja.

ne jaučius

na Kvedarienė. Pranas Žei- 
kus, Izabelė Šalčiūnienė, 
Pranas Česonis. Elzbieta 
Bakutienė. Petras Bubokas.

Tiek per vienerius metus 
mūsų draugų išėjo i šaltus 
kapelius.

Juozas. Lubickas

Birželio mėnesį pradeda 
augti grybai. Maiklo tėvas 
gal norės eiti pagiybauti, ir 
pypkei bus reikalinga tabo
kos, todėl Įdedu jam žaliu
kų, kad galėtų didesnį mai
šei} jos nusipirkti ir užsirū- Minimai, 
kęs užniūniuoti:

Užsirūkęs pypkę,
Išėjau grybauti,
Radęs baravyką,
Negaliu išrauti.
Senam susilenkus,
Sunku atsitiesti,
Tai reikės Maikutį 
Talkon pasikviesti.

Jūsų
Kazys Žemaitis

Atsiminimus visuomet i- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

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

' GRĮŽIMAS J LAISVĘ,
nuošir- Stefanijos Rūkienės atsimi

nimų II-sis tomas, kaina 
kietais viršeliais $6.00.

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

PASKUTINIS POSĖDIS, 
Juozo Audėno atsiminimai,
227 psl.. kaina..........  $4.00
KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE. Jono Budrio at- 
224 psl.. kaina

$2.50.
Viktoras Biržiška, DĖL 

MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais—$3.75.

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais ................... $3.75,

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl.. kaina ...... $2.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus, 
II tomas. 336 psl. kaina S5.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1S50 .netu atsimini
mai. parašė Juozas Kapa- 
činskas. 273 pusi. kaina $3.

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai. 416
psl.. kaina................... $2.00

TAU. LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480............kai
na ..............................$2 00

DIENOJANT, Kipro Bie- 
: iinio. 461 psl.. kaina $2.00 

giriame vieni PENKTIEJI METAI. Kip-

tą ir jam patogų 'senų žmo
nių padavimą' “.

Jei šio straipsnelio auto
rius teiktųsi rūpestingai dar 
kartą paskaityti mano kny
gos tą vietą, kur kalbama 
apie prof. Čepinskio išpažin
tį. rastų šiuos žodžius: „Šio 
Įvykio liudininkas, nūn esąs 
Amerikoje, ilgai nešiojęs 
šią paslaptį, leido ja (man) 
atskleisti viešumai*4. Turiu 
to liudininko man pateiktą 
ir parašu patvirtintą aprašy- 

Nuo 1958 iki 1968 metų į m4, kuris yra mano asmeniš
kuose archyvuose. ŠĮ Įvyki 
jis buvo papasakojęs žodžiu 
žymiai anksčiau, negu bu
vau ketinęs minėtą knygą 
rašyti. Kai ją rašiau, papra
šiau man pakartoti ir visa

K. Augusto ir J. Šmotelio 
! darbus apibūdino redakto
riai P. Gudelis ir A. Pužaus
kas ir mok. J. Valaitis.

K. Augustas Naujieno
se išbuvo 50 metų, o J. Šmo
telis 60 melu.

A.Č.

Ta pačia proga pažymė
tina. kad Emilija Glušaus- 
kaitė - Chsanovska; baigusi 
slavistikos skyrių Vroclavo 
universitete, apgynė magist
ro disertacfją, kurioje buvo 
nagrinėti lietuvių - lenkų 
santykiai 1831 metų sukili
me.

Jaunoji mokslininkė yra 
Vroclavo lietuvių draugijos 
veikėjo Antano Glušausko 
duktė, gimusi Alytuje.

1922 m. spalio 27 d. Mus- 
solinio organizuoti fašistai 
užėmė Romą.

JAV buvo įvežta 3.5 milio- 
nų pistoletų, kurie čia išpar
davinėti žmonėms. Dar žy
miai daugiau išpirkta vieti
nės gamybos ginklų. Mano
ma, kad Amerikoje beveik
kiekvienas gyventojas yra atsakomybe liudyti raštu. Jo

t

daugiau ar mažiau ginkluo
tas. Kolkas jokie įstatymai 
dar nepajėgia ginklų pliti
mo tinkamai suvaržyti, nes 
jeigu niekas nepirktų ir nau
jų revolverių ar šautuvų, vi
siems pakaktų iš seniau turi
mų.

paties neatsiklausęs, šiuo 
kartu negaliu jo pavardės 
skelbti. Jis tebegyvena Chi
cagoje, yra aktyvus visuo
meninėj veikloj. Tiek galiu 
pasakyti, kad šis liudininkas 
yra kunigas, pas kurį Če
pinskis išpažinti atliko.

1923 m. lapkričio 8-9 d.d. 
Miunchene buvo nuslopintas 
Hitlerio organizuotas sukili
mas, geriau žinomas kaip 
„alaus pučas“. Hitleris buvo 
suimtas ir nuteistas kalėti 5 
metus, bet kalėjo tik apie 
vienerius metus ir per tą lai
ką kalėjime parašė savo 
knygą „Mein Kampf“.

♦ » *

Paprastai 
kitus todėl, kad 
pagirtų

ir jie mus ro Bielinio. 592 puslapiai, 
■taina ...................... $2.00

/



Puslapis ketvirtas Nr. 23.1971 m. birželio 8 d.

Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

!• ■

iX

Ir Lietuvoje daugėja hippių kreipdamas dėmesį į širdies 
ir kraujagyslių chirurgiją 
audinių ir organų persodini
mo srityje.

Muzikinis auklėjimas oku
puoto] Lietuvoj kelia rūpes
čio. Apie tą auklėjimą rašy
damas, Vai. Bagdonas (Lit. 
ir Menas, nr. 16) primena 
vieną vaizdą Kaune. Pasa
kojama apie vienos Kauno! tams. 
mokyklos gitaristų ansamb-j 
lio koncertą.

I

Buvo aptartos ir galimy
bės bendradarbiauti Padu
vos ir Vilniaus universite-

Dail. V. Igno paroda

„Tiesa“ gegužės 21 d. pa
tų, ir, pagal autorių, „pra- ‘ rašė apie gegužės 20 d. Vil- 
dėjo plaukti publika —barz-1 niaus parodų rūmuose atida- 
dotu. kailiniuotų, gauruotų, Į rytą dail. Vytauto Igno kū- 
veltinius virvėmis susiraišiu- rinių parodą. Esą, apie šim- 
sių. vadinamų hipių būriai, j tas eksponuojamų darbų — 
Atlikėjai — irgi tokie pat tapybos drobių, grafikos 
’proseneliaf. tik su gitarom lakštų, akvarelių 
ir velniškai stipriais balsais, i džia dailininko

Buvę išplatinta 500 bilie-

Kongresmanas Seymour Halpern buvo nuvykęs j Viet
namą patyrinėti narkotiku reikalo, čia ji matome Saigo, 
no gatvėje perkantį iš 13 metu paauglio heroiną.

rialistų terorizuojama Lietuva, ar komunistinių carų pa-f fizikai, kurie tuojau gavo 
vergta Lietuva ir t.t. x ! mokytojų vietas Lietuvoje,

| nes reikėję 1,060 inatema- 
Rašydami apie Lietuvoe vykdomą terorą, rusifikaci- i ^ų ir 541 fiziko. Per kitą

1 jos užmačias griežtai smerkite. Turėkite galvoje, kad, juo Per*kmetĮ planuojama įs- 
jus griežčiau rašysite tuo mums Lietuvoje gyvenantiems! fizik nusiskun. 
ir prie valdžios stovintiems bus lengviau susikalbėti. džiama kad jaunimas nela.

bai n ori griebtis 
mokslo šakų.

;ių painių— Mums, partiečiams (žinoma, ne visiems), yra ži
nomi atvejai, — kalbėjo jis toliau, — kai kompartijos CK 
nariai, siaurame ratelyje susirinkę, aptaria, ką daryti su! 
iš Maskvos atėjusiu potvarkiu, kuris aiškiai atsiduoda' Apklausinėjus 1,075 mo- 
rusifikacijos užmačiomis. Daugeliu atvejų sutaria vykdv- i kinius, baigusius 10 metų 
ti. nes jaučia, kad nuolaidų Maskva nedarys. Tačiau būna Latvijos pradinę - vidurinę 
ir tokių atvejų, kad nutariama nevykdyti parėdymų, kurie mokyklą, pasirodė, kad iš 
visai nesiriša su partijos ideologija. Kaikada tai ramiai sįmto 57 norėjo mokslą tęs-
praeina, bet pasitaiko, kad Maskva šaukia pasiaiškinti. ti toliau, bet tegalėjo tą troš

kimą įvykdyti tm 30. ls šim
to tiktai 11 planavo būti 
darbininkais, bet sąlygos 
privertė paprastų darbų ieš
koti net 56 is šimto.

v * ♦

Publika reagavo dar triukš
mingiau“.

Dar pridurta, kad svečiu

braižą, jo kūriniu 
ka“.

„atsklei-
kūrybini

temati-

Toliau pasakojama, kad
buvo ir iš kolchozu ir net kai-|įš New 7°^°,! VilnilJ at'?"

kusi Vytautą Igną pasveiki
no Kultūrinių įyšių su užsie
nio lietuviais komiteto pir
mininko pavaduotojas V. 
Kazakevičius. Apie V. Igno 
kūrybą kalbėjo prof. A. Gu
daitis.

mvniniu respublikų.
(ELTA)

Atviras komunisto žodis
(Tęsinys)

Lietuvio paskaitos Italijos > 

universitete

Italijos Paduvos universi
teto pakviestas, Vilniaus u- 
niversiteto medicinos fakul
teto bendrosios hirurgijos 
katedroš vedėjas prof. A. 
Marcinkevičius gegužės pir-

Svečio patarimai

moję puseje lankėsi šiame 
Italijos mieste ir universite-1 rinių parodos 

skaitė paskaitas, ypačte

Ligi šiol Vilniuje buvo su
rengtos, be dabartinės V. į 
Igno. dar Vakaruose gyve-Į 
nančių ar išeivijoj mirusių 
dailininkų A. Galdiko. V. 
Vizgirdos ir A. Krivicko kū

(E)

S. KUDIRKĄ NUTEISUS , žės 27 d. apie Kudirkos nu- 
) teisimą skubiai painformavo

. A isa eilė JAA , Europos ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
kitų kontinentų dienraščių jy JAV Liet. Bendruomenės 
gegužes 28 d. paskelbė apie vadovybes ir prašė atitinka- 
Simo Kudirkos nuteisimą 10; mai reaguoti i Vilniaus teis-' 
metų bausme. Nevienas i mo nuosprendį, rengiant de
dienraštis paskelbė ir veda
muosius, dėjo specialius pie
šinius. „Daily News“' New|
A orko dienraštis, turįs per Akcijos komitetas gegu- 
2 mil._ egzempliorių tiražo.! žės 27 d. vakare New Yorke, 
gegužės 28 d. vedamajame netoli sovietų misijos Jung
ia metų Kudirkai“ pažy-įtinėse Tautose, surengė lie- 

mi, kad dviem Pakrančių tuvių demonstraciją. Buvo 
sargybos pareigūnams, bu- į kreiptasi į spaudos agentū- 
vusiems atsakingiems dėl S. ras. atkreipiant dėmesį į pa-
Kudii kos išdavimo, buvo dėtį Lietuvoje ir prašant, 
leista pasitraukti į pensiją, kad JAA7 bei kitos vyriausy- 
tuo tarpu Kudirka, siekęs bes reaguotų, siektų išlais- 
globos JAA’ laive, dabar nu- vinti Simą Kudirką, 
teistas 10 metų kalėti vergų
stovykloje. Abi bausmės Tą pačią dieną Nevv Yor- 
tiek skirtingos, kad, pasak ke, pasklidus žiniai apie ke- 
laikrašeio, dėl to nesunku turiu žydų nuteisimą Rygoj, 
parašyti ir laikraščio veda- demonstravo daugiau nei 
mąjį. Tas pats dienraštis ve- 3,000 žydų moksleivių, dalis 
dairiųjų puslapy įdėjo ir dalyvavo ir 1 ietuvių ’de- 

.taiklų piešinį, pavadintą monstracijoje.
,7So vietų teisingumas“ —kur) (E)
pavaizduotas lietuvio pabė-

monstracijas
dais.

ir kitais bu-

* * *

— Pirmiausia, — pradėjo jis. — jūs mus, atvykstan- į 
čius iš Lietuvos, turėtumėte traktuoti kaip savo brolius — į 
lietuvius, o tuo tarpu jūs dažnai mūsų nekenčiate, norite 
tik bartis ir tautos išgamomis traktuoti.

Žinokite ir sau giliai galvon įsikalkite, kad kiekvie
nam iš Lietuvos atvykstančiam yra pasakoma žodžiu (o 
kartais reikia kaikam ir pasirašyti), kad tinkamai repre
zentuosi „tarybinę“ Lietuvą. Lietuviams, išgyvenusiems 
buvusį terorą, kalėjimus, Sibirą ir t.t., yra labai aišku, kas 
jų laukia, jeigu jie prasilenks su tais tinkamo reprezen- 
tavimo nuostatais. Todėl niekas nenori ko nors panašaus 
susilaukti. Be to, išvykstant tėvams, likusieji vaikai su aša
romis prašo nepakenkti jų karjerai tarnyboje, jų studi-. 
joms ir t.t. Todėl jūs matote ir dažnai tiesiog nesupran- • 
tate, kai atvykusieji, net labai artimi žmonės, rojaus gėry- ■ 
bes jums piešia ir viską gina, aiba nuo klausimų visaip Į 
išsisukinėja, arba ką nors visai nekalto ir* prasitaria. ' i

I
Saugokitės savu šnipų

— Be to, jūs nežinote, arba netikite, kiek jūsų tarpe 
yra visokių šnipų, arba tiesiog neišmanėlių, žioplių ir di- j 
dėlių plepių. Mes nespėjame sugrįžti, kai jau tam tikra i 
įstaiga yra gavusi visas žinias, su kuo kalbėjaisi ir apie 1 
ką kalbėjai. Gana dažnai sugrįžusieji yra šaukiami pasi-! 
aiškinti. Tai tikrinimas, ar tavo duodami pasiaiškinimai į 
suderinami su gautais pranešimais iš Amerikos, su prane-! 
Šimais, gautais iš informatorių. Todėl mano širdingas pa- f 
tarimas jums. kai yra daugiau žmonių, atvykusių iš Lie 
tuvos neegzaminuokite, neklausinėkite ir geriausiai dėki

Stalinas rengėsi iškelti visus lietuvius

Tur būt, jums nėra žinomas faktas, kad bėgyje 1945- 
1955 metų, kai Lietuvoje siautė partizanai ir Lietuvos, 
saugumo organai neįstengė jų sunaikinti ir žiauriausiomis i 
priemonėmis, Stalinas buvo tiek įsiutęs, kad buvo apsi-, 
sprendęs visus lietuvius iš Lietuvos ištremti — perkelti. 
Tada J. Paleckis du kartus važiavo pas Staliną kalbėtis 
ir atkalbėti nuo tokio žiauraus sprendimo. Antrą kartą 
Stalinas buvo įtikintas, kai jam buvo pažadėta imtis visų 
priemonių partizanams likviduoti. Jų likvidavimui buvo 
griebtasi žiauriausių ir apgaulingiausių priemonių. Parti
zanų likvidavimas išgelbėjo visos tautos ištrėmimą, kuris, 
žinoma, būtų pagreitinęs lietuvių tautos sunaikinimą. 

Reikalaukite visiškos nepriklausomybės
I ,

Jūs spaudoje ir susirinkimuose akcentuokite ir reika
laukite Lietuvai tik pilnos nepriklausomybės ir nedary
kite jokių kompromisų. Laikui bėgant, gal mums pasiseks 
palenkti Maskvą, kad Lietuvai suteiktų satelitinės valsty
bės teises. Tada jau mums būtų kiek geriau ir galėtume 
kiek savarankiškiau tvarkytis ir rusifikacijai spirtis.“

Kol Maskva teleidžia lankytis tik Vilniuje, Kaune, 
Trakuose ir Druskininkuose ir plėšia už nakvynę 30 dol. 
dienai, šis svečias pataria nevažiuoti į Lietuvą, bet steng
tis kuo daugiau pasikviesti atvažiuoti iš Lietuvos. Kadan
gi Maskvai labai reikalingi doleriai, tai, jų negaudama, ji 
būsianti priversta daryti nuolaidų ir leisti lankytis gim
tosiose vietovėse. Jis pataria čia kviestis ir kuo daugiau 
lietuviško jaunimo, nes jis yra mūsų ateitis. Jis siūlo ir 
į Lietuvą transliuojamose radijo programose taip pat skir
ti daugiau dėmesio jaunimui.

Pasak svečią, Lietuvoje galvojama, kad karas su 
Kinija yra neišvengiamas. Daugelis ten maną, kad, kal
bant į jaunimą, reikia skiepyti mintį, kad tokio karo atve
ju jis už Maskvos imperializmo išlaikymą nekariautų, jo 
negintų.

(Bus daugiau)

Ką kiti rašo?
SPAUDĄ BEVARTANT

Dėl Anglijos pašto darbi
ninku streiko Glasgovvo uni

i rastis Radanska Ukraina 
paskelbė straipsnį, išgirian- 

! tį lietuvių kilmės kariškį I. 
t”P. Uborevičių ryšium su jo j

tės, kad viskas jums yra puikiai žinoma ir nebeįdomu.; tu ketvjrtis sovietinės spau
dos apžvalga (ABSEES),

Su atvykusiais apie Lietuvos gyvenimą kalbėkite tik 
prie keturių akių ir tik tuo atveju, jeigu at vykusis yra tau 
artimai pažįstamas dar iš Lietuvos laikų ir jeigu jis bus 
tikras, kad visa tai nebus išplepėta jo vardu.

(Ka tuo reikalu padarė 
lant“ laivo atsiduriant dar- Alios pirmininkas, buvo ra- 
bo stovykloje. • syta Keleivio paskutiniame Į čierkos

‘ i numeryje. Kel. Red.). •, Į
Atitinkamai reagavo ir ki-1

tų JAV miestų spauda.

„N.A’. Times“ dienraštis) 
šalia Rygoje nuteistų ketu
rių žydų įsidėjo ir Simo Ku
dirkos nuotrauką. Jis apie 
S. Kudirkos išdavimą ir ki
tas žinias apie jo tardymą 
via skelbęs žymiai plačiau
už kitus JAA’ laikraščius.

* * *
Pačiu lietuviu veiksmai

gelio likimas, jam iš „Vigi-

Ryšium
nuteisimu

su
10

S. Kudirkos 
metu kalėti

JUK NETURITE?

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

To paties autoriaus tomas 
AT kietais viršeliais $3.75. 
minkštais $2.50.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių
sunkiųjų darbų stovykloje. ,kaina ......... [..............$5
dar tą pačią dieną JAV lie
tuviai nedelsiant griebėsiNEPRIKLAUSOMA LIE- 
protesto priemonių. Ameri- TUVA. R. Skipičio atsimi- 
kos Lietuvių Akcijos Komi- i nimų n tomas. 476 psl.. kai- 
tetas. Vilkui pavedus, gegu- n?- $7.00. __ ___

Kai savo tarpe pasakojate apie Lietuvoje nugirstas 
žinias, susimildami neminėkite pavardžių: kas sakė ir 
iš ko girdėjote. Šitos taisyklės laikykitės blaivūs ir prie 

.Vzie būdami.

Kai Lietuvos žmonės bu?

Žiūrovas

V. DEPARTAMENTAS

UŽTARIA ŽYDUS

JAV spauda gegužės 28 d. 
paskelbė JAV valst. depar
tamento pareiškimą keturių 
žydų nuteisimo reikalu. Kal
bėdamas JAV vyriausybės 
vardu, valst. departamento 
nuomonės reiškėjas Charles 
Bray, pagal spaudoje pa
skelbtą žinią, pažymėjo:

„JAV-bės smerkia sovie
tų žydų bylas, nes jomis yra 
pažeidžiamos pagrindinis 
žmogaus teisės, dėl kurių 
neturėtų būti jokių abejonių 
antrojoje 20-jo amžius pusė
je.“

Charles Bray nurodė, kad 
gegužės 27 d. „sovietų Lat
vijoje“ pasibaigusi žydų by
la ir anksčiau vykusios Le
ningrade bylos buvo „pasi
baisėtinos, nes jomis buvo 
pažeista teisė turėti atvirą 
teismą, gyventojai persekio
jami dėl jų įsitikinimų ir 
varžomi sovietų piliečiai, no
rį keliauti ar emigruoti į už
sienį.

Spauda teigia, kad Valst. 
departamentas. JAV vyriau
sybei ligšiol vengus kritikuo
ti kitų kraštų vidaus tvarką, 
šį kartą dar pažymėjo, kad 
Latvijos žydų kaltinimai, į- 
skaitant ir leidinių, kuriais 
tariamai šmeižiama sovietų 
vyriausybė, platinimo, — 
„daugelyje kitų kraštų nelai
komi jokiu nusikaltimu“.

. . .... , ’ 75 metų gimimo sukaktimi, j A alst. departamento pa
vėsėto leidžiama kas me- bet nuty]ėj0 kad Stalinas reigūnas dar pabrėžė:

jos balandžio numeris, yra 
skurdesnė, negu paprastai, 
nes negauta Rytų Europos 
spaudos.

Voprosi Istorii žurnale is
torikas Koroiit’.k apžvelgia 
gyvenimą ir darbus surusė
jusio gudo istoriko prof. V. 
I. Pičetos (1878-1950). ku
ris specializavosi Didžiosiostikri, kad jie dėl savo ple-

i- Lietuvos kunigaikštijospumo nenukentės, jie nevengs atviriau pasidalinti su ju-r Lietuvos Kunigaikštijos ir 
mis savo išgyventais „šlovingosios partijos“ džiaugsmais. j Gudijos istorijoje. Pičeta bu-

1 vo didinsiu (ypač istoriko 
‘ Poki ovskio) smarkiai pultas 
1920-1930 metų laikotarpy, 
kaip „ne marksistas“, bet 
nuo 1935 metų jo didrusiš- 
kas patriotizmas buvo įver
tintas, ir 1946 metais leista 
jam vesti naujai įkurtas sla
viškų studijų institutas. Jis

Pasakojant apie gyvenimą kuriame nors kolchoze, 
kaime ar miestelyje, taipgi neminėkite tos vietos pavadi
nimo, nes saugumas išaiškina, kas iš tos vietos lankėsi A- 
merikoje ir bando jiems prisegti liaudies priešo titulą.
Todėl, jeigu tas įvykis buvo Alytuje, sakyk, kad Rokišky
je. arba suminėk kurią nors Žemaitijos vietą, bet neminėk 
tikrosios vietovės pavadinimo.

yra parašęs stambų veikalą
Jūsų spaudos žmonės taip pat turėtų būti labiau at-!apie 1830 metų lenkų - lietu- 

sargūs ir apdairūs, minėdami pavardes ar vietovių pava- j vių sukilimą, bet ta knyga 
dinimus. ‘ dar neišspausdinta. Stambus

į Pičetos veikalas Belorussija
Rusai labai mėgsta kitiems primesti „imperializmą“. * Eitva XV-XVI vv. (814

tačiau labai nepakenčia, kai jiems imperializmas vra pri- buvo išspausdintas
. kišamas. Todėl visur ir visuomet naudokite ta žcįii. pri- 1>° J0 ">>«>>«
i t . . t - . j j- • «« i - metais,i segdami nne Lietuvos pavyzdžiui• VIaskvos impe-J Kijeve leidžiamas dieir-

j ka-1937 metais ji "išvalė 
pus. Straipsnio autelius pa
brėžia, kad Uborevičius bu
vo Gudijos karinės apygar
dos vadas.

’Mes tikime, jog sovietų
vyriausybė supranta, kad į- 
vairių politinių bei religinių 
įsitikinimų amerikiečiai ap
gailestauja persekiojimą as
menų tik dėl svetimos kal- 

Latviams rusų leidžiama bos — šį kartą, hebrajų — 
mokymosi ir dėl leidinių

* * *

Selskaja Žizn skelbia, kad 
ties Amerikos krantais so
vietiniame žvejų laive buvo 
sužeistas latvis žvejys, kurį 
teko nugabenti į amerikie
čių ligoninę Atlantic City, 
N.J. čia jam padaryta ope
racija ir sugrąžinta sveikata. 
Ligoninė pasiuntusi žvejo į- 
staigai 5.835 rub. 88 kap. 
sąskaitą. Rusų laikraštis sa
ko, kad tai „buržuazinės me
dicinos komerciškumo“ pa
vyzdys.

dauginimo specialia mašinė
le“

’ūręs, kad šisBray dar prin 
pareiškimas negalįs būti lai
komas kišimusi į kito krašto 
vidaus reikalus, nes sovietų 
elgesys „atrodo viriškai aiš
kus Visuotinės žmogaus tei
siu deklaracijos pažeidi- 
mas“.

Šią deklaraciją. Jungtinių 
Tautų 1948 m. patvirtintą, 
yra pasirašę abu kraštai — 
JAV ir Sovietų Sąjunga.

(E)

P.S. Įdomu, ką Valst, de
partamentas teiksis (ir ar iš 
viso teiksis) pasakyti Simo

ABSEES cituoja Vilniaus 
Tiesą, paskelbusią, kad Lie
tuvoje gerai stovi matema
tikų ir fizikų mokslinimo rei
kalas. Juos ruošia tiys mo
kyklos: Vilniaus universite
tas ir Vilniaus bei Šiaulių Kudirkos nuteisimo atveju, 
mokytojų seminarijos. Per prie kurio pražūties ir patys 
penkerius metus čia išauk-; JAV’ pareigūnai yra savo 

J lėta 508 matematikai ir 373- nagu< prikišę9
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Aišku, kad toji sutartis tai
koma ir prieš Ameriką, lr 
todėl aišku, kad Amerikai 
reikia džiugiau draugu Arą- 

i bijos pusiausaly. lr štai, 
Saudi Arabijos karalius jau 

' siūlo jai savo karalystės “ge- ’
Į ra vaiią“. Tik nesigailėk sa

vo milionų dolerių, o Saudi j 
Arabija padės kovoti prieš 
naują sovietų ir Egipto “są-1 
mokslą“. j

— Atrodo. Maiki, kad tas 
gali būt teisybė. Ale pasa
kyk. kodėl pirma apie Saudi 
Arabiją nebuvo jokių žinių. 
Staiga tik pasirodė jos kara
lius Amerikoje. Aš nebūčiau 
tikėjęs, kad yra tokių juo
kingų karalių.

— Buvo apie ją žinių ir 
seniau, tėve. Arabai gyvena 
tenai nuo neatmenamų lai
kų, bet dauigausia kaip kla
jokliai. Tačiau dabartinė 
valstybė, palyginti, nėra dar 
sena. Jos nauja era prasidė
jo tik 1930 metais, kai buvo 
aptikta, kad jos žemėje yra 
daug aliejaus arba žibalo. 
Dabartinis karalius padarė! 
su viena amerikiečių firma į 
sutarti to žibalo šaltinius iš
naudoti. Vėliau prie tos kon
cesijos prisijungė kitos ame
rikiečiu firmos, ir buvo su-’ * I
daryta bendrovė, vardu ”A- ■ 
ramco“. kurioj dabai- daly-' 
vauja beveik visos stambio
sios Amerikos aliejaus kom
panijos: Californijos Stan-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Lėktuvo nela nu-je žuvęs Antrojo pasaulinio karo labiau
siai pasižymėjęs karys Audie Murphy. Jis čia nufotogra
fuojąs 1961 m., vaidinant televizijoje serijinį veikalą 
"Šnabždantis Smithas"

S. KUDIRKOS ĮVYKIS VIEŠUMON VELKA KITĄ 

BAISŲ IŠDAVIMĄ

JAV’ atstovų rūmų na
rys iš Ohio vals: John M.
Ashbrook balandžio 22 d. 
atstovų rūmuose pasiūlė re
zoliuciją 399, kuria siūloma 
rūmuose sudaryti komisiją 
ištirti JAV ištaigu ivykdvtai

PAULIUS AUGIUS, 284
dideli puslapiai, šio įžymaus 
dailininko paveikslai iv A. 

! Kurausko bei T. Valiaus 
‘straipsniai, puošniausia kny- LIETUVOS ISTORIJA . ga> įaira ^7.50.

Vl-ji laida, parašė dr. Van-
da Daugirdaitė-Sruogienė, i DANGUS DEBESYSE,—
414 psl., daug paveikslų, ke-( 191^1919 išgyvenimai, 
Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta, parašė Juozą* Švaistas, 325 
Knyga ne tik geras vadovė-' kaina minkštais vii'še 
lis mokiniams, bet ją su ido-'
mumu skaitys ir suaugusieji

Imkit ir skaitykit!

liais $2.50. kietais $3.75.

Kaina $6

NEPRIKLA USOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K 

Kark, 225 psl., kaina $5. 
t ASTAI — STRAIPSNIAI

ATSIMINIMAI, parašė Juo 
zas Liūdžius, 246 pusią 
piai, kaina..........$3.00

ANTANO ŠKĖMOS RAŠ
TŲ I tomas (Nuodėguliai ir 
kibirkštys, Šventoji Inga, 
Čelesta, Balta drobulė). įriš
ta, 500 psl. Kaina $6.00.

LIETUVIŲ LITERATŪ
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją. K. Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur-

PATARIAMA ĮSIGYTI

į šias K. Barėno knygas:
Tūboto gaidžio metai,

' premijuotas romanas, 438 
j psl., kaina minkštais virše
liais $3.15, kietais $3.75.

Atsitiktiniai susitikimai,

216 psl.. kaina minkštais vir
šeliais $2.50.

Testamentai
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį “Kaip su
daromi testamentai“. Tai la-

________ bai naudinga informacijų
gija,**V. Kulbokas apie kriti-! ^nygelė norintiems sudary- 

JAV senatui, šiuo gi metu, Girnius meta žvilgs-. « testamentą. Ten yra ir tęs-
Ashbiook mano, amerikie- ni į visą tą literatūrą apla-į tamentų pavyzdžių. Jos kai
čių visuomenė turi teisę su-; m.ai ir šio kūrybos laikotar- na ~
sipažinti su’’Operation Kee- Pi° problemas, Č. Gricevi-1 «
haul" lygiai tiek pat, kiek čius duoda išleistų knygų ( 
jai rūpėjo ir visos Simo Ku- sutašą. Kaina $10. 
dirkos įvykio aplinkybės.

, . ... dard Oil, New Jersev Stan-
— Maik, ar tu matei, Koks ai-Azir. dard OiJ Texaco Mobil Oil

čiudnas svečias atvažiavo; — Ar prezidentas jį kvie- if kitos Pugė gryno pelno „......_ . ---- ANTANAS SMFTONA
pas prezidentą N iksoną. • te. . eina šitam sindikatui, o kita karo belaisviu bei civilinių . Tr. VFTKTA PnraSa T

— O kodėl jis čiudnas . Į Rodos, kad ne. pusė—Saudi Arabijos ka- asmenų prievartinei repatri- . J'ėl to jo siūlytoje rezoliu-j * . , n , k /
— Kad čiudnai atrodo,į( —- lai įokuojasi ne" raliui. Per metus jis gauna acijai Į Sovietų Sąjungą cijoje pradžioje nurodyta,, ‘ ’ P •»

Maiki. Apsisupęs jupomis, pi adytas svečias. po biliona doleriu pelno. Iš Antrojo pasaulinio karo me- kad dėl 1944-1947 m. vyk-i
nuo galvos iki žemės, nei ko-j — AmeriKon, tėve daug to yra užlaikomos mokyklos, tu ir jam pasibaigus. Rezo- (1.vtos prievartinės repatria-
jų nematyt. Galva irgi afp- i tokių atvažiuoja, 
supta, atrodo kaip pelėda 
tik žydiška nosis atsikišus

— Ar tėvas jį matei? Į ne pas prezidentą į svečius, menki, todėl jie reikalauja
— Mačiau jo pikčerį ga- Į o į Pennsylvanijos mainas permainų. Armija 

zietose. Šalia jo eina be ke-j darbo ieškoti. Per dieną kir- mauįa. Valdžia r 
purės mūsų prezidentas su
vienu pulkininku, ir stovi ei
lė išsitempusių Vašingtono 
gvarciėicų. Atrodo, kad vis
kas suriktuota tam svečiui į neišdirbčiau. O kai parsineš-; Egiptu. Karalius "labai bijosi 
pagerbti—lyg kokiam slau- davau pėdę, tai užfundyda-i komunizmo. :
nam karaliui. vau ir jai. ir kitiems. Ale pa-Į — \u< tai ne dyvai. kadi

— Ir tėvas nežinai, kas ji: 
tok,?

— Nausa.
— - Bet spėji, kad jis gale 

tų būti koks karalius, ar ne?-

BALADĖS, šitoj labai;p-!tOKiųacva,iUojm !km.iose kslas nemoka_ liucijos projektas perduotas cijos milionai antikomunis- gražiai išleistoj, gausiai i-h
nemokamas ir gydy- taisyklių (rules) komitetui.; tų žuvo sovietų sušaudyti/Muštruotoj knygoj yra sep-/ ; 

i/............. • i . mas. Bet žmonių uždarbiai paKarti ar išgabenti į so vie- tvnios Maironio baladės. Tai

Įsigykite 

ką tik išėjusią 

urgio Glaudo* 

knygą

Simas
uždarbiai < kui. Pakarti ar išgabenti į sovie-: tynios Maironio baladės. Tai

reikalauja mačiai • Hp-s Qimn darbo vergų stovyklas,1 knyga, labai tinkama dova-’Joje beletristine forma pa- i irgi neri- į°Je. P-aciai bimo.^ , iksniai_„K , į
eakcinė ir Kuoh-kos išdavimo rusams j- cija.. ,|egali būti i nOIrS't3“a...... ........^.vaizduota Simo Kudirkos
i o i loio^roi it PaZ\ IUCiO e^ailt tei- KAI Aim-r-e l L_____1-- Trrtau anglį po žeme, vakare priešinga bet kokiai laisvei. ir Paz.v;neJ . ^ ...... .

pareidavau murzinas kaip jos santykiai su pažanges- g'iamu dalyku tai, kad šis gė- pateisinti .Jaltoje 
nigeris, tai gaspadinė nu-Ilėmis arabų respublikomis dingas įvykis buvęs tiriamas vasario 

nejaukūs. Ypač jie blogi su
tai gaspadinė nu

plaudavo nugarą, kad lovos bei
to tyrimo ir 
puslapių.

įrašyta šimtai

KĄ
Tai1945 m.

11 d. pasirašyta su-, _ . . . .......
tartimi karo belaisvių ir ci? Orn.ta.te. parašyti atsimini

LAUMĖS LEME j tragedija Vigilant laive. Tos 
rašytojos Petronėlės

apklausinėjimo vilinių asmenų pasikeitimo 
reikalu. Taip pat pažymėta, 

1 kad buvusioji repatriacija
sakyk, kokių paralių Ameri-į jjs atskrido i Vašingtoną ra/ Ashbiook šį įvykį palygi- grubiai pažeidė Amerikos i 
kon važiuoja nekviesti tokie tunko ieškoti. ‘ 'j no su prievartos būdu įvyk- tradicijas teikti globą politi-j
ponai, kurie nelenda po že-[ , į dytu kelių milionų žmonių niams pabėgėliams, be to, į
me anglių kasti? Juk tokiem J *ooooow^»Maooooooaoooooac repatriavimu Antrojo pašau- kadangi tie įvykiai atsiliepė' 

i linio karo metu ir jam pasi- jv geriems dvasiniams ry-« 
i baigus. Tai buvo vadinamas šiams su antikomunistinėm; 
! “Keehaul karo veiksmas“. , .. .i Tai buvęs tiesiog neįtikėti- tautom anapus geležines uz-' 

pietvakarių Azijos, būtent iš į giau, negu tėvas uždirbda-Į įuuo krivūlės iki raketos,nas įvykis, ir. jei tuo metu,

dykaduoniam Amerika ne
gali nieko duoti.

— Iš tikrųjų, tėve, jis ir j — Bet Amerika 
vra karalius. Jis atskrido iši duoda. tėve. Ir duoda dau-

Jessa. galėtu būti.
Jiems' Ar skaitytos?

mai apie žymiąją poetę Sa 
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy- 

; ne, 234 pusk, kaina $3.

knygos kaina 3.00. Ją gali-
/

te gauti ir Keleivio administ
racijoje.

BUVO $4» DABAR TIK $2 Z t*

Saudi Arabijos, kur jis ka 
raliauja.
, —» Ale kad į karalių jis 

nepadabnas, Maiki.
:?

anglį kasdamas.
— Ar "tu rokuoji, kad duosi nimai, redagavo Antanas 

ir Saudi Arabijos karabuiv į Gintneris, 538 psl., kaina —
— Jeigu tik jis mokės pre- Į $5.00.

vai i Lietuvos paštininkų atsimi- j atsiuvo žodžiais, ia> reikalas 
uos! nimai rpdasravo Antanas i būtų bu\ęs iškeltas \iesu-

— Sakai, nepanašus. j
Visai nepanašus. Mai- jo sostui gresia komunizme

i zidenta Ni.vona įtikinti, kad

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Lanai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir kt.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

Kitos tokios knygos neturime.

dangos ir kadangi dokumen-
; tai. su ta repatriacija turėję 
ryšio, buvo amerikiečių kil
mės ir kadangi JAV prezi
dentas tų dokumentų jau 
nebelaiko visiškai slaptais. 
— todėl atstovas ir pasiūlė' 
septynių asmenų komisjią.

i mon taip, kaip buvo iškeltas
Kudirkos ei izodas, tai irgi 
būtų buvę ? silaukta atitirp

tą, Vytauto Alanto 5 nove- kan}^ Įstaigų žygiu bei re
lės, 263 psl.. kaina minkštais! akcijos. Ta .au dar ir sian- 
viršeliais $3.00, kietais $3.50! ^Įen pdeka> Į/\> rJų r:ė.- a 

Mūsu mažoji sesuo, Anta- vl>aPu»i^kai iškėlęs į viešu- _

Nemunas teka per Atlan*

aš tikiu, kad duoski. Ir be kelnių. Jo andaro- 
kas šluoja žemę.

— Jo karalystėj tokia
mada, tėve. i dentas turėtų jį ginti nuo ko-

— Ar jis turi vaiską? j munistų? Juk komunistai
— Turi. tėve. ■ užėmė ir mūsų Lietuvą, bet
— Nu, tai kokia jo gene- į-'mums nepadėjo.

rolų uniforma? Ar taip pati — Mūsu Lietuva vra išim- 
ilgi moteriški andarokai? j.tis iš bendros taisyklės, tė-

— To aš tikrai nežinau, j ve^-Bet, kaip taisyklė, kitiem
— O kui-jo karalystė? J padeda. Indokinijos karui
— Pietvakarinėj Azijoj/ nesigaili bilionų dolerių Iz-

tėve. Tai yra tame pasaulio! raelio žydus remia ne tik pi- 
užkampy. kui- arabai mušasi: nigais, bet ir ginklais. Etio- 
su žydais. ; pijoje žmonės pradeda bruz-

— Jeigu imti myliomis/ dėti prieš skurdą, ir jų kara-
būtų 830 tūkstančių ketvir- liūs Hąile Sellasie tuoj at- 
tainių mylių, tėve. Bet jeigu' skrido Washingtonan: gel
si plotą palygintum su Lietu-■ bėkit, mano karalystėj ko-' 
va, tai būtų daugiau negu 31 munistai kelia revoliuciją. 
Lietuva. i Ir jis tuoj gavo 18 milionų

— Ar pasiutai! į dolerių. Nėra abejonės, kad
— Tačiau gyventojų to/ gaus milionų ir Saudi Ara- 

kiam plotui nelabai daug. j bijos karalius, kuris dabar

pavojus, 
ir jam. 

— O kodd musų prezi-
mą.

Ashbrook dar priminė, 
kad 1944 metais pradedant 
n- dar 1947 melais civiliniai 
asmenys ir karo belaisviai 
buvo grąžinti sovietams

no Vaičiulaičio apysaka, 104 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.00.

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antr? 
knyga, parašė Bronys RaiU 
560 psl., irišta, kaina $7.0o 

Išdžiūvusi lanka, 18 nove-į žmonių valią ir rs-
’ių. parašė Alovzas Baronas j?abenti į nuiurtų \ aižo

mas žemes. ; ų žmonių tar
pe buvo rusai, ukrainiečiai,

224 psl.. kaina $4.50.
Elegiški Stepono Kolupai 

los niekintojai, parašė Ksa-Menkai, 
veras Kaunas, 52 psi.,
na $1.00.

Juodojo pasaulio

vengrai ir Baltijos 
įai. j kraštų gyventojai. Jie visi 

Į nepaprastai oijojo sugrąži- 
sukili- j nimo rusam.', nes tai grėsė

nas, parašė Stasys Michel-1 JO gyvybei. N vienas jų nu-
;onas, 127 psl., kaina $2.00.' sižudė, ne< nenorėjo susi- 

Rugsėjo šeštadienis, pre-'durti su sovietų teisingu-
mijuotas romanas, parašė' niu“.
Birutė Pūkelevičiūtė. 237 Į
psl., kaina $5.00. ' JAV va’st. depaitamen-

tėve: vos 7 milionai ir 700i atskrido VVashingtonan ”ge-į Gyvuliu ūkis. George Or-/as. teigė at-’^vas Ashbrook. 
tūkstančių. Tai yra tik 8 ros valios vizito“. Ir jis pa- wel bolševikinės santvarkos ' KaiP Kud , xos atveju, bu- 
žmonės kiekvienai ketur-į taikė kaip tik tuo laiku, ka- satyra, 71 psl.. kaina $1.00. vo suvaidinęs neaisKų vaid- 
kampei myliai. Į da Sovietų Sąjungos prezi-i Chicagos istorija, parašė

— O kaip tas karalius va- dentas Podgarny pasirašė su Aleksas Ambrozė. 664 psl.,
dinasi? ; Egiptu 15-kos metų sutarti gausiai iliustruota, kai-

— Arabiškas jo vardas ir kovai su Izraelio imperializ- na kietais viršeliais $10. 
pavardė yra. Faisal ibn Abd mu, k’-rį remia Amerika minkštais—$3.

menį.

Julius Epštein dar 1956 
m. siekė mirt us taktus kel
ti viešumon ;uo.- pristatyti

Tos komisijos uždavinys 
pagrindinai ištirti ”Ope- 

ration Keehaul“ buvusias 
aplinkybes ir. joms išaiškė
jus, atskleisti, kas buvo dėl 
tų veiksmų, vykdytų ameri
kiečių karinių bei civilinių į 
įstaigų Vokietijoje ir kitur' 
prieš 25. metus. — atsakin-
gas.

(ELTA)

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kaibų žo-

d\ nas, V’. Baravyko, 590 psl 
apie 30.000 žodžių kaina $6

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00. f

Į
Lietuviškai angliškas žo- I 

dvnaF, Viliaus Peteraičio, 1J 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7 00.

Ar turite

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę? 
Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvaro įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5. 
Paštu nesiuntinėjamos. Reikia atsiimti raštinėje

Plokštelę neseniai išleido “Lietuvių Dienos“.

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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JUOZAS TIN1N1S

Vanda
(Tęsinys)

— Vargšai klierikai! Aš reiškiu jums užuojautą.
Tuo tarpu oikestras. paprašytas, užgriežė tango, bet | 

Vandai niekaip nepavyko išvesti manęs šokti. Padėti iš- j 
gelbėjo mano pusbrolis, pasisiūlęs pašokti su ja vietoje 
manęs.

Aš stebėjau ratu šokančias poras, o ypač Vandą, kuri 
vis metė pašaipų žvilgsni i mane.

Tik vėlai naktį jaunimas ėmė skirstytis, krykštauda
mas iš džiaugsmo. Vanda priėjo atsisveikinti:

— Manau, kad paskutini kartą čia su jumis susiti
kau: po savaitės išvažiuoju i Kauną.

— Taip greit? Juk atostogos dar nepasibaigė?
— Aš turiu užsidirbti studijoms pinigų. Iki mokslo 

metų pradžios dirbsiu padavėja valgykloje. O jūs ar dar 
ilgai čia svečiuositės?

— Aš paliksiu savo vaišingąjį dėdę tik rudeni. Iki 
to laiko, manau, pasiilgsiu ir seminarijos. j

— Noriu pasiūlyti susitikti Kaune. Jei prižadėtumėte į 
mane aplankyti, duočiau adresa. Aš nuomoju kambarį ! 
pas vieną dievobaimingą moterį Trakų gatvėje.

— Neprižadu, bet adresą galiu paimti. Seminarijos 
vadovybė leidžia lankytis tik pas gimines, o aš tokių Kau
ne neturiu.

— Ar negalėčiau aš jums atstoti giminę?
Aš palikau Vandos klausimą neatsakytą. Ji užrašė 

adresą ir man padavė. Paskui ji dar ilgai stovėjo šalia ' 
manęs ir pasakojo apie universitetą bei savo studijas Eko- • 
nomijos fakultete. Atrodė, lyg ji ko laukė.

Iš gegužinės jau baigėsi skirstytis visas jaunimas 
Tvarkdariai net nukabino lempą nuo stulpo vidury aikš
tės. Pasidarė beveik tamsu. Tik mėnulis šykščiai liejo iš : 
padangių šviesą. Staiga Vanda pasviro, ir aš netikėtai pa-! 
jutau bučinį. Mano lūpos degė nuo jo. Tai buvo mano gy- ! 
venime pirmas bučinys, gautas iš moters, kuri nuo pat 
vardinių dienos jau audrino mano jausmus. Vanda pra
dingo tamsoje, apdovanojusi mane laime. Dairiausi, ar 
kas nematė.

KELEIVIS, SO. BOSTON

itaip atrodys prezidento dukters Tricijos vestuvinis tor
tas, kuris svers 35b svaru. Jo aukštis 6 pėdos ir 10 coliu.

EI ;‘'izii:ii!iiu'.ziii.iian!i'i»

Bernardas Brazdžionis

KAPAS KAZACHIJOJ

Ledas. Sniegas. Vėjas. Negyvenami plotai. 
Kaza. bijos TSR. Kustanajaus sritis.
Ir toliausių tolybių tolybėj miglotoj 
Nuogu durklu žiemos perverta pilnatis.

Kažkas tarė: Pakaks... Nusileido žvaigždė jo. 
Suklupau pusės kelio uolotam take.
Ir palaidojo. Daug kas dalios pavydėjo 
Po plėšinių žemių velėna sunkia.

• i į 1
Kryžių beržo rauplėto užunešė pustays,
Ir jo niekas neras (o ieškos... o ieškos),
Kai ant manojo kapo giedodamos usnys 
Pasitiks dieną grįžtančios žemėn taikos.

TRICIJOS VESTUVIŲ 

į TORTAS

! šį šeštadienį, birželio 12 
d., aAV prezidento Nixono 

i aukte Tneija susituoks su 
harvarao universiteto stu- 

, uentu Euvvardu Cox’u. Bal- 
1 tųjų rūmų kepėjas , iškeps 
Jou svarų vestuvinį tortą. 
Si.ai to torto 25 asmeninius 
įeeepias:

1. Sumaišyti svarą cuk
raus, s»arą sviesto, pusę sva
ro (du puodelius ir valgomą
jį šaukštą) torto miltų, dvie
jų citrinų žievę ir žiupsnį 
uruskos.

2. Suleisti 11 kiaušinių 
baltymus, neišplaktus.

3. Sumaišyti vieną svarą 
miltų (4 puodeliai ir 2 valg. 
šaukštai) ir aštuntąją dalį 
uncijos kepamųjų miltelių ii 
palengva supilti į neišplaktą 
Kiaušinių mišinį.

4. Ištrinti 7 kiaušinių bal
tymus, į juos pamažu be
riant puodelį (7 uncijas) 
cukraus, kol baltymai nėra 
visiškai standūs.

5. Supilti kiaušinių balty
mus į torto miltų masę.

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

Klausimus prašome siusti tiesiog 
adresu:

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law.
Co-operative Bank Hiaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. 0213^

Klausimas

1966 m. vasario 28 d., ei-

negalima ieškinio iškelti. 
Tačiau iškėlus ieškinį, nebė
ra liroitacijos laikui, per ku-

dama šaligatviu, užkliuvau rį byla gali tęstis. Pas mus.
jo viduryje už gerokai iškel 
tos cementinės plytos. Mano 
abiejų kojų kulnys užsikabi- 

‘ no, ir aš kritau stačia, persi
sukusi į kairę pusę 
priekiu, nesusilenkdama. 
Labai susitrenkiau kaktą, 
krūtinę, vidurius ir kojas. 
Taipogi labai smarkiai su 
krėčiau galvą ir aplamai vi
są kūną. Akiniai perkirto 
nosį, ir veidas buvo kruvi
nai sužalotas

Massachusetts, tenka laukti 
3 arba 4 metus, kol prieina 
bylos eilė, jei laukiama pri
siekusiųjų teismo (jury tri- 

. visu j ai), kartais net ilgiau. Žinau, 
kad ir kitose valstijose daž
nai ilgai tenka laukti, kol 
prieina bylos eilė.

Kol byla yra teisme, ieš
kovas (plaintiff) ir atsako
vas (defendant) seka bylos 
eigą ir daro tai, kas toje by
loje yra darytina. Kartais 
būna taip, kad ieškovas arba 
atsakovas, arba abudu, ’’ap-

6. Viską sudėti į 12x2 co
lių apskritą popierių išklotą 
keptuvę ir kepti 45 minutes
o25 laipsnių karštyje. j na sunkios. Tris kartus teko

į būti ligoninėje ir daugelį sy- leidžia“ bylą, ir tada, tam
IŠLAIDOS KARALIENEI j kių eiti pas daktarą. Kol ga- tikram laikui praėjus, byla 

• Įėjau, dirbau. Dabar po ke- ’ gali būti padedama į archy- 
lių paralyžavimų nuo 1970 s vą. Prieš tai teismas praneša 
m. birželio 4 dienos visai i advokatams, kad taip bus 

. negaliu dirbti dėl labai pa- i daroma.
inimį ir blogejusios sveikatos. , Ir tokiu atveju ga]ima by_

JO iki to Karaliaus mirties vokata Balandži(; 15 d. 1? atnaujinti ir vėl ją tęsti.
vau iš savo daktaro sąskai- tš Tamstos paduodamų
tą. Daktaras prašo, kad ap-' davi“« mal> aPodo’ kad 
mokėčiau už gydymą. Tame! , advokatas seka
rašte buvo parašyta, kadĮ Tamstos bylos eigą. nors jisx v z , v* H Tilzonm mvmGrvti
mano byla pagal Įstatymą

Dabar karalienė sako, kad, ;au turėjo būti išspręsta ir 
nebegalinti iš tos sumos iš-Į kad jį turbūti vra užsimetu- bylos eile. rat
gyventi, ir prašo tą atlygini- si> žuvusi ar šiaip nutraukta, nesiklausyti

ir todėl daktaras reikalauja.
nuo atsiusto rašto datos 'jam j

KELIA GINČŲ

Britanijoje iš seno buvo 
ida kiekvienam naujam 

| karaliui skirti atlyginimą ir 
I jo iki to karaliaus mirties 
į nekeisti. Taip buvo padary- 
I ta ir Elzbietai užėmus sostą 
j 1952 m.: jai parlamentas 
paskyrė kasmet po $1,406, 
000.

(šf. eilėraštis paimtas iš Bernardo Brazdžionio rink-Aš parėjau namo su pusbroliu. Nuo to vakaro mano j
širdy atsirado dar didesnis nerimas, kurio jokiu būdu ne- tinės ’ l’oe, ijos pilnatis“, labai puošniai išleistos knygos, 
pajėgiau numalšinti. ' kurioje te pa visų poeto rinkinių geriausieji kūriniai. Kny- gįg^-^y^g

Pasibaigus atostogoms, turėjau apsispręsti: mesti j ga gaunama ir Keleivy. Jos kaina $10.)
seminariją ar ištverti. Ilgai svarstęs, vis dėlto nuspren-

mą padidinti.
Prieš tai labai griežtai pa-

To viso pasekmės yra ga-

darbo ministras • užmokėti.
darbiečių kabinete, dabar

džiau pasilikti klieriko luome.
Nuvažiavau į seminariją ne vienas. Savo sieloje at 

sigabenau ir Vandos atvaizdą, kuris nepaliko manęs nuo > 
atostogų pradžios pas dėdę. Ar aš ėjau į seminariją, ar 
bažnyčią, visur mane lydėjo studentės Vandos vaizdas. 
Klausiau žilo profesoriaus moralinės teologijos paskaitų, 
o girdėjau Vandos balsą, šnabždantį man į ausį nekuni- 
giškas mintis. Jaučiausi tarsi apsėstas.

Mano konfratrai pastebėjo, kad mano mintys skra
joja kažkur toli už seminarijos sienų. Klausiamas nedrį
sau atverti jiems savo širdies. Nutariau ieškoti suramini 
mo išpažinty. Kunigas pro klausyklos langelį davė man 
rimtų patarimų. Jis kalbėjo:

— Vaikeli, stenkis negalvoti apie moterį.
— Dvasios tėve. juo labiau veju šalin mintis apie 

moterį, juo labiau jos man lenda į sąmonę.
— Melskis, vaikeli. Į moterį žiūrėk kaip į plytą. įmū

rytą katedros sienoje. Atsimink, kad neilgai mes pasauly 
būsime: ateis mirtis, ir visi gundymai pasibaigs.

— Taip. dvasios tėve. Aš dažnai mąstau apie mirtį 
Kai pagalvoji apie mirtį, visos moteiys atrodo niekai bei 
kai pagalvoji apie moteris, tai ir mirtis atrodo niekai

— Sūnau, niekad negalvok apie moteris. Melskis, ii 
tada atstos nuo tavęs velnias ir visos nuodmingos mintys. 
Nuo pagundų reikia gintis malda ir marinimūsi. O dabai 
muškis į krūtinę ir gailėkis už nuodėmes: duodu išrišimą

Nors ir buvau išpažintyje pasižadėjęs nebegalvof 
apie moteris, bet vis tiek nepajėgiau atsilaikyti neglamo 
nedarnas mintyse Vandos.

Taip man ištisas dienas ir naktis apie ją bemąstant 
atėjo Vėlinių diena. Seminarijos vadovybė išleido klieri 
kus į miestą aplankyti kapinių, kuriose tą dieną tūkstan
čiai žmonių pagerbė mirusiuosius., uždegdami ant jų kapu 
žvakutes ar padėdami gėlių. Seminaristai ėjo po du, kaip 
reikalavo nuostatai. Aš žingsniavau su konfratru Vincu 
Kišenėje laikiau ranką su Vandos adresu. Svarsčiau, kaip 
atsikratyti konfratro, kuris ėjo šalia, tylus ir susimąstęs, 
kaip ir tinka Vėlinių dieną.

— Ar tu. Vincai, neturi giminių, kuriuos šį vakarą 
norėtum aplankyti? '

— Ne. O tu. Andriau?
Aš turiu pusseserę. Vanda Vainėikytė. — atsakiau 

nurausdamas.

t? šit?

GABI LIETUVAITė
Tai Jūra Končiūtė, skau- nai mokinei). Jai paskirta 

tų veikėjo Liudo ir jo žmo- stipendija studijuoti aukšto- 
nos Irenos Končių duktė, joj mokykloj. Ji jau priimta 
profesoriaus Igno Končiaus į Georgetown universiteto 
ir brockton'OČ!o -'ingio Lau- Washingtone„užsienio tar- 
rinaieio dukraitė. nybos mokyklą, kur patekti,

ypač moterims, labai sunku. 
Ten priima 250 vyrų ir 35 

j- - moteris. Va ržv bos buvo di
, ..... .. dėlės — iskiekvienų75kan-

ityse. Ji vra ir ”Št. Paul P™"“ P0.4' JJ da’
vord-‘ i-ikraščio redakci- aak>a. atsakymo is Smitb 

jos narė, be to, metraščio Ii- v()‘e^d0'-
eratūros redakcijos ir Na- Jūra mano studijuoti po- 
ional Honor Society narė. litinius mokslus, istoriją, ru- 

Revoliueijos dukterų d-ja sų ir prancūzų kalbas. Ji 
šiemet ją apdovanojo Gero- svajoja dirbti užsieny JAV 
io piliečio pažymėjimu (jis atstovybėse ar privačiose bei 
kasmet duodamas kiekvie- tarptautinėse organizacijo- 
nos aukstesn. mokyklos vie- se. pav., Jungtinėse Tautose.

Ji yra Bristolio, Conn., Šv. 
?auliaus aukštesn. mokyk- 
ios mok
jero elgesio, veikli įvairiose 
sr 
Su

_ -____ :rJL.

— Sena ai
— Kaip tu gali taip klausti, būdamas klierikas? Ąi 

užmįršai, kad mums nevalia galvoti nei apie moterį, ne: 
apie jos amžių, o ypač apie jos grožį. Tai nuodėmė.

— Nesutinku: apie gražų daikta galvoti nėra nuodė
mė. Taigi, ar ji graži, toji pusseserė?

— Labai. Dėl to nenoriu jos tau net rodyti. Tu pasi
vaikščiok kokia valandą po kapines, o aš tuo tarpu užsuk
siu pas ją..A- sutiksiu tave kapinėse ties karių paminklu, 
aplankęs pusseserę. Ji gyvena čia pat, visai prie kapinių. 
Trakų gatvėje.

— Nebūk toks pavydus. Aš jos neprarvsiu. Koks tu 
draugas, jei nenori parodyti pusseserės?

Gerai. Nusileidžiu. Tik apie mūsų vizitą niekam 
nė šnipšt. Svarbiausia, kad ją rastume namie.

(Bus daugiau)

jauna?

ir negali tiksliai numatyti 
ir Tamstai pasakyti, kada 
prieis bylos eilė. Patarčiau 

viso
kių žmonių plepalo. Jeigu 
Tamsta turi klausimą, nueik 
pas savo advokatą ir jo pa
klausk rūpimu reikalu. Nea
bejoju, kad jis Tamstai at
sakys tiksliai ir teisingai.

Aš nunešiau tą sąskaitą ir 
raštą pas savo advokatą. Jis

man. Jis rašo, kad karaiienė ! F, wnm<k‘
^moTSybdmokėsču Ld daktaras klausė/kada | ŪK gaVOMC*
nemoka valstybei mokesčių byU baiggig Tai advokatas' *

atsakė: "Nežinau, gal 1972 
metais“.

žurnalo The New Statesman 
redaktorius Richard Cross-

i nuo savo turtų. Jis ragina 
parlamento komisiją išaiš
kinti visas karalienės priva
čias pajamas.

Septintoji pradalgė., lite
ratūros metraštis, rašo 24 

„ . . . „ m x autoriai. 464 psl., kaina kie-
. .... .. Ma!oniai P1 at,au Tamstą, j.aįs vįršeiįaįs $5.00, minkš-

Demokratmiame krašte pi- išaiškinti: ar mano byla ga- į taįg _
iiečiai gali ir tokius dalykus! lios tik 6 metus ir ar ji po ši- NuskandintaS žiedas, 15
kelti viešumon, bet tegul pa- to termino nebus nutraukta
mėgintų kas nors pareika
lauti išaiškinti Brežnevo ar 
jam panašių privačias paja
mas!

PRAGERIA 18 BILIŪNŲ

Žemės ūkio departamen-

be sprendimo ir ar man tada 
niekas neatlygins už turėtas 
išlaidas ir nustotą sveikatą. 

Viena "statė“ tarnautoja,

novelių, parašė Juozas Tini- 
nis, 200 psl.. kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais —

3.50.
Amerikos lietuvių istorija,

amerikietė, kuri dirba prie i redaęv.° dr’Južas> 639 
’ r psl., kaina $10.00.

Mes valdysim pasaulį,tokių bylų, man pasakė: ši
tokios bylos turi būti baigtos

to ekonomistai skelbia, kad iki 6 metų, o po 6 metų, jei- 
•JAV-se per metus alkoholi- gu jos nėra išspręstos, jos y-
įiams gėrimams išleidžiama 
17 bil. 400 mil. dolerių.

kauJūra sako, 
uri daugiau domėtis politi

ka ir dalyvauti krašto admi
nistracijoje, ir tai būtų la
bai naudinga visam kraštui.

žodžiu. Jūra nori būti 
verta 3« v o tėvų ir senelių, ir, 
atrodo, kad tai jai pasiseks.

Jūra Končiūtė buvo pla
čiai aprašyta Bristolio spau
doje. I

Malonu pažymėti faktus J 
kurie rodo, kad mūsų jauni
mo tarpe yi a tokių, kurie di

ra panaikinamos be spren
dimo.

Prašau atsakyti, ar tai tie-
moterys sa ir koks yra tikras mano 

' "" * bylos laikotarpis ir ar nepri
sieis man apmokėti dakta-

L. Dovydėno atsiminimai, 
du tomai. I tomas 268 psl., 
II t. — 248 psl. Kiekvieno 
tomo kaina $4.00.

Geroji vasara, romanas, 
parašė Česlovas Grincevi- 
čius, 261 psl., kaina $5.00.

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė

rams ir advokatui? Aš. kai i Vytautas Volertas, 273 psl., 
dirbau, daug sąskaitų apmo- kaina $5.00.
kėjau pati ir kitas sąskaitas 
įteikiau savo advokatui. Yra

Už laisvą lietuvį, parašė 
kun. M. Valadka. 409 pis.,

daug neapmokėtų sąskaitų, kaina $5.00.
Radvila Perkūnas, istori- 

Nukentėjusi n£ pjesė. parašė Balys Smo
gą. 130 psl., kaina $4.00.

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak- 

Visos valstijos turi vadi-j tualiais klausimais, parašė 
,.v. t . namuosius "statutes of limi-! Bronvs Raila, 351 psl., kai-
diziuleje Amerikos jaunimo tations- Tie statutai numa- jna $5.00.

to laikotarpius, kuriais gali-* Laumė Daumė, eiliuota 
ma pradėti ieškinį. Labai y- į pasaka vaikams, gausiai i-

maseje įssiverzia j pirmąsias 
eiles. Tai džiugina ne tiktai 
jų artimuosius, bet visus lie
tuvius.

Connecticut.

Atsakymas

ra svarbu nepraleisti tų įsta-1 liustruota. parašė Stasė Pe- 
• tymų numatytų terminų, nes iersonienė, 63 psl., kai-

Sėkmės Jūrai Končiūtei! < tiems laikotarpiams praėjus, na $4.00. t

v
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„Auklėjamieji” filmai
rt

Pastaraisiais laikais lite-į siilgę seniai matyto jauno ir 
ratūros. teatro ir filmų me-į nuogo gražuolės kūno... 
nas nepaprastu tempu „nuo
gąja“. 1 dalykus, dėl kurių 
seniau būtu keliamos bylosc *
ir jų vaizduotojai sodinami 
kalėjiman, šiandien jau be
veik su pasigėrėjimu žiūri 
šeimų tėvai, vaikai, policija 
ir žili teisėjai. Jie klauso 
„nuogų“ žodžių, gėrisi rodo
mais nuogais kūnais ir...nuo 
gųjų veiksniais. „Nuogoje 
meno“ piodukcijos atstovą' 
stengiasi Įkalbėti, kad ta’ 
plečia žmogaus pažinimą ii 
kad tai esanti labai gera mo 
derniško auklėjimo priemo 
nė, kuri net mažinanti jau 
nuolio gašlumą.

Deja, faktai rodo, kad tas 
pertemptas „seksualinių gė
rybių“ demonstravimas duo
da visai priešingų rezultatų
nes šitaip apsišvietę vaikė- os istorijos.

Dėi -ių reiškinių kaikurieĮ 
konservatvvūs religiniai sek-Į 
tantai ėmė iš naujo prana-1 
šauti pasaulio galą. nes. gir-i 
di. jau atėjo Sodomos ir Ho-j 
moros laikai ir belieka tik’ 
’aukti ugnies ir sieros lie- 
aus ant nuogų paleistuvių.1 
įuo kurio nukentės ir apsi-i 
engusieji. i

BAIGĖ BOSTONO 

LITUANISTINĘ M-KLĄ į
I

Praeitą šeštadieni Bosto
no lituanistinė mokykla bai
gė jau 21-sius mokslo metus. . 
fai gražus šios lietuviško 
švietimo ir auklėjimo Įstai
gos „subrendimo amžius 
įuriam peržvelgti reikėtų ii 
esnio straipsnio

KELEIVIS, SO. BOSTON

Michigano universiteto botanikas dr. Larry Baker rodo 
studentei jo po 10 mėty bandymu užaugintą besėkli 
agurka.

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

1971
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

mokvi

Savybės:
Produktingumas 

t i rožis 
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

zai ar mergiotės jau net mo 
kyklų užkampiuose ar pu
siau viešai patys bando pa
kartoti filme matytas nuo
galių scenas, tad mokyklose 
bujoja paleistuvystė ir didė
ja kriminaliniai nusikalti
mai.

Kaip ir visada, mokslo 
netai baigiami VIII skyriaus 
veliamaisiais ir paskutinės 
gimnazijos klasės baigia
maisiais egzaminais, o po jų 
— paskutinę mokslo dieną 
Užtinkamomis iškilmėmis.

Mokyklos vedėjas Anta- abiturientų vardu Kristina 
nas Gustaitis, Įteikęs dipio- Baitaitė — viena šauniųjų 
mus ir Dovanas, pasidžiaugė mokyklą baigusio dešimtu- 
jaunosies Kartos ii jų tėvų ko lietuvaičių.
ūar neužgesusia lietuviškąja To paties šeštadienio va- 
sieia, jų ištverme ir pastan- kare Tautinės S-gos namuo- 
gomis išsaugoti lietuviškąjį se mokinių tėvai abiturien- 
žodi, bet drauge ir nusiskun- tams, jų mokytojams ir šve
dė kaikuriais mažiau džiu- čiams surengė puikias vai
sinančiais reiškiniais
ris dažniau pasitaiko 
nemaža jaunimo

Mat, sės. kurių metu jaunimas at
kari liko savo iniciatyva suerga- 

lieka už nizuotą meninę programą,
Po pamaldų Šv. Petro lie- lituanistinės mokyklos ribų pasakyta keletas kalbų ir 

uvių parapijos bažnyčioje ir ar i mokyklą ateina abiejų dar apdovanotas
Jungtinis katalikų ir pro-Į r klebono kun. A. Baltrušū- lietuvių tėvų vaikai, jau vi- vedėjas, 

testantu komitetas po ilgų! io moksleiviams skirto žo- sai menkai lietuviškai kal- 
pastaneų buvo iškovojęs.! džio kita mokslo metų pa- bėti temokantieji. Tai jau 
kad rodomi filmai būtu ati- baigtuvių programa nuo 10 tėvų akivaizdi kaltė, nes ir 

vai. ryto vyko parapijos sa- šioje mokykloje esama visai 
Įėję. priešingų pavyzdžių, kur

Šiemet Bostono lituanisti- mišrių šeimų vaikai nuo pat 
nę mokyklą baigė net 10 mažens kalba gryniausia lie-

INTERTRADE 
EXPRESS ( ORP.

pirmoji jums pasakė, o 
dabar ir jūsų giminės 
patvirtina, kad specialūs

rubliu
certifikatai

1

Pilnas įrengimas. Įskaitant aly
vas burnerį, pūtėją, oro filtrą, 
termosiatą. kontrolę ir darbą su
jungti rūs> su vamzdžiais..

10 metu garantija.

&FUEL CMFF
Oil Heating EųuipmentPaskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street. Quincy. Mass. 02169 
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisis 21 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 435-1204

mokyklos. IšNU«M().IAMAs ATSKIRAS 
i VIENOS ŠEIMOS NAMAS —

PARPI ODAMAS NAMAS

1 1

tinkamai pažvmėti, kam jie 
skiriami: tik suaugusiems. 

, jaunuoliams nuo 16 metu ai 
galimi žiūrėti visiems. Bu
vo sudalyta ir neva tai cen
zūros komisija, kuri turėjo 
tų filmų paskirti nuspręsti.

Bet filmų gamintojai ir jų 
platintojai, besirūpindami 
tik pelnu, matyt, ir tą cen
zūros komisiją bus savo nuo
gybėmis sužavėję ar užmig- 
dę. Mat, kino teatruose ėmė 
rodytis jaunimui skirtų vadi
namųjų „auklėjamųjų fil
mų“, kurių žiūrėdami ir su
augusieji turi prisimerkti. 
Nevv Yorke Į toki „auklėja
mąjį filmą“ nuvestus vaikus 
po pusvalandžio mokytojai 
turėjo vaikyti iš salės, nors 
me buvo vaizduoti visai re- 
dar daugiau nematytų daly
kų aiškiai pamatyti, nes fil
me buvo vaizduoja visai re
alistiniai Įvairūs „patobu
linti“ lytiniai aktai ir "moks
liškai“ pasakojama, kokios 
dar galima šioje srityje pa
siekti pažangos...

jaunuolių, kurie čia per 11 tuvių kalba tik motinų tvir- 
metų išėjo pradžios mokvk- tos tautinės sąmonės ir ru
oš ir gimnazijos lituanisti- pestingumo dėka. 
lių dalykų kursą. Tie laimiu- Be to, ir Bostono lituanis- 
gieji abiturientai yra: And- tinę mokykla lydi bendri vi
rius Ambraziejus, Kristina
Saltaitė, Donatas Baškys. 
luta Bicbnevičiūtė, Linas 
Dabrila, Milda Dačytė, Gy- 
is Gavelis, Daiva Izbickai- 
ė, Dalius Vasys ir Gytis 

Žiaugra. kitų mokymo priemonių. O
Visais aukščiausiais pažy-) svarbiausia, — jau seniai! 

miais — labai gerai — mo-j reikėjo mokvkloms parengti» 
tykią baigė Andrius Ambra-j plačiai ir meniškai vaizduo-; 
rie.ius, Kristina Baitaitė ir; jantį Lietuvą apžvalgini fil-j 
Dalius Vasys, nors ir kiti iš-j mą, kad ta mūsų senoji tė-j 
aikė egzaminus gerai arba, vyne būtų jaunimui ne tiki

sų tokiu mokyklų vargai: 
tai stoka jaunimui patrauk
lių skaitinių, aukštesnio- , 
šiom? klasėms gerų vadovė
lių, literatūriniu požiūriu: 
vertingesnių vaidinimėliu ir

sausų žinių pasaka, bet aki
mis regimas gyvybe pulsavęs 
ar pulsuojantis kraštas, 

ninėti Andrių Ambraziejuj Mokslo metų pabaigtuvė- 
kursai baigiamuosius egza-'se dar sveikinimo žodi tarė1

Lietuvai 
d o

yra 
v a

geriausia 
n a.

oarodė pakankamą pažan
gą. Iš geriausiai mokyklą 
baigusiųjų tektų atskirai pa-

Minėtas komitetas ir nau
jai besiorganizuojančios tė
vų grupės dabar stengiasi iš-t 
vystyti gyvesnę veiklą, kad 
kongresas pagaliau išleistų 
griežtesnį pornografijai su
tramdyti Įstatymą. Be to, iš 
buvusių šios rūšies bylų aiš
kėja, kad seni teisėjai ypač 
nuolaidūs pornografam, nes. 
att odo, it patys yra labai is- mokinius.

ninus labai gerai išlaikė'Tėvų komiteto pirmininką 
oer metus pats pasiruošęs ir ! Brutenis Veitas, LB Bosto-' 
’enkdamas vieną klasę. į no apylinkės pirmininkas 

Visi abiturientai prie dip-' Antanas Matjoška irparapr- 
’omo gavo priedo dar ir Lie-j jos klebonas kun. Antanas 
uvių Bendruomenės Bosto-; Baitrušūnas.
io apylinkės valdybos dova- Meninėje programos da-, 
nų — po puošniai išleistą lyje Įvairių skyrių mokiniai 
Bernardo Brazdžionio poe- padeklamavo, paskaitė savo 
rijos rinktinę „Poezijos pil- sukurtų eilėraščių ar rašinė- 
oatis“ su paties autoriaus lių, pašoko tautinių šokių ir 
'rašytais linkėjimais. mok. Aldonos Dabrilaitėsį

Tėvų komitetas knygomis vadovaujamas choras padai-Į 
rpdovanojo ir visų kitų sky- navo kelias daineles. Visų 
ių bei klasių pažangiausius iškilmių užbaigoj atsisveiki-

Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori. mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai tas 
pats, ką. turint $100, 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200. $300 ar net daugiau 
vertės.
Pristatoma per 3-4 sa
vaites.
Pilna garantija. 
Kaina: $2.13 už vieną 
specialu rubli.
Jokiu kitu išlaidų!
Prašykite mūsų naujo 

iliustruoto katalogo
UŽSAKYTI DABAR!

U ž s a k y k i te tik 
per

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

Nevv York. N.Y. 10010 
Tel. 9Š2-15J0 j 
SVARBU* *

AUTOMOBILIAI
BITAI

Mes priimame automobi
lių ir butų užsakymus. 
Paprašykite mūsų speci
aliu biuleteniu!

Lietuviai ir žemaičiai, ar

Dorchestervje. geram stovyje, galvijai esame? Argi tėviš-
yra 3 mašinoms garažas, ’ kos kalbos niekad nebmokė-
!is diržas. Iniormaciju prasyti i
iš savininko iki 12 vai. 
Lss-9042.

10 KAMBARIŲ
Dorchester — Codman Souare 

rajone išnuomojamas didelei šei
mai (arba dviem) vienos šeimos
namas iš 7 kambariu ir virtuvės! 
ir atskiro butelio trečiame aukš
te iš 2 kambariu, virtuvėlės ir 
vonios. Yra garažas.

Dėl salvgu skambinti telefonu 
2S8-3999.

(23)

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
i j Programa Naujoj Anglijo. 
\s stoties WLYN, 1360 ki 

lociklų ir iš stoties FM. 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die- 

ijną. Perduodama: Vėliausių 
-pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai. muzika, dai
tos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis » 
Baltic Florists gėlių ir dovs 
nų krautuve. 562 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo
nas A N 8-0489. Ten gaun» 
-nac ir Koleivic.

NENUSIMINKI! E!
Galima pagelbėti sergantiems 

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

Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Box 9112 

Newark. N J. 07105

i

ryti tek

(24)
l sime.

D. Poška

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
Įvykius, deda daug ir Įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kuli Grinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
^NEPRIKLAUSOM A LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas: .

7722 George Street, LaSalle-Montreal. G90. Quebec, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA-

nimo ir padėkos žodi tarė

Strėlės rodo leather upės pakrantės netoli Yuba 
nužudytų žmonių lavonai. !)<•! tu žmogžudysčių

City. Cal.. per 
kaltinamas ir -

-ikų <odo vietas, kuriose rasti 21 
uimtas 37 m. amžiaus Juan (orona

Sios vasaros paskutine 

ekskursija j Lietuva 

Kaina 776.00
IŠVYKSTA IŠ BOSTONO RUGPIŪČIO 26 DIENĄ.

Norintieji su šia grupe keliauti prašomi skubiai 

registruotis.

Kreipkitės į

Trans--Atlantic Travel Service
390 West Broadway,

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

-jau 80 mėty tarnau-ja 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. SUSIVIENIJIM AS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinšs pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraud? tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių reika'-ingiausias 
apdraud?s nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — En_ 
dovvment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

ŠIA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus

SL A—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir ’ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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



i

Puslapis aštuntas

•**eeeeee»e##e##ew*###*«»e»eeeee***##*»****##*#####***#***»********* į V. Anesta ligoninėje

Vietines žinios
Minėsim tragiškąsias dienas. Susirenka LDD kuopa

Bostono LB apylinkė ren
gia 1941 metu birželio mė
nesio trėmimų į Sibirą ir lie
tuvių tautos sukilimo prieš
bolševikų okupaciją 30 me
tų sukakties minėjimą birže
lio 12 d. 7 vai. vak. šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje bus
pamaldos už pavergtą Lietu
vą, kurias laikys prel. dr. V. 
Balčiūnas. Po pamaldų pa
rapijos salėj, bus iškilmin
gas susirinkimas, kuriame 
kalbės prel. dr. Vytautas 
Balčiūnas. Meninėj progra
moj dalyvauja komp. Jero
nimo Kačinsko vadovauja
mas choras.

Organizacijos prašomos 
pamaldose ir susirinkime da
lyvauti su savo vėliavomis.

Bostono lietuviai kviečia
mi gausiai dalyvauti šiame 
tragiškųjų dienų ir lietuvių 
tautos sukilimo minėjime.
Bostono LB apyl. valdyba

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury St

YVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 23,1971 m. birželio 8 d.

Vincas Anesta serga ‘jau 
gana ilgai. Praeitą savaitę,' 
sveikatai pablogėjus, jis pa-į 
ultytas Carney ligoninėje, į 

Linkime jam greičiau grįžti į
namo, i

Į
Algis Matjoška baigė 

universitetą

Įi y

Lietuvių darbininkų d-jos 
kuopos susirinkimas bus šį 
sekmadieni, birželio 13 d. 2 
vai. popiet So. Bostono lie
tuvių piliečių d-jos patalpo
se. Visi nariai kviečiami da 
lyvauti.

N. Jonuška,

sekretorius

Gegužės 4 d. Algis Mat-

Nauja tautininkų valdyba

Amerikos lietuviu tauti-

joška, Juzės ir Antano Alat- 
joškų sūnus. Rudgers uni- 
versitete Nevvarke, N.J.. ga- 

! vo politinių mokslų bakalau
ro laipsnį. Jis visą laiką bu- 

i vo pažangiausių studentų są- 
I rašė, vadinamajeme Dean’s 
' list.

Į diplomų įteikimo iškil 
nes s-gos Bostono skyriaus mes buvo nuvykusi visa Mat- 
naująją valdybą sudaro seimą n Algio geias
asmenys: pirm. Juozas Da-i
čys. vicepirm. Juozas Ren-į
telis, sekr. Teofilius Janukė-. - - - .
nas, iždininkas Aleksandras 
Griauzdė. Antanas Vilėniš- 
kis ir Kazys Adomavičius.

Lawrence Bend .. 25 m. amž., 
kuris varžytynėse San Francis- 
co, ('ai., už ( hale iii Lafite 1846 
m. vyno honką sumokėjo $5,000. 
Bender su savo tėvu Bostone tu 
ri svaigiųjų gėrimu parduotuvę.

draudimą.
Dar kitam duota $600 na

mui remontuoti.
Portorikietis gavo $550

Mass. valstija įvairiai šal- lėktuvu kelionei į Puerto Ri- 
pai per metus išleidžia apie co.
bilioną dolerių. Tos išlaidos Trijų asmenų šeimai su-i 
kyla kaip mielės šiltoje pa- mokėta $1.082 už motelį, 
talpoje. : kuriame ji buvo apgyven-

.... .... . . I dinta. Ir t.t. ir t.t.
Aišku, įeikahngų šaipo* gražiausias pavyzdys

n mitingoje Ameiikoje yia.( j-,us šitoks: pagal daktaro re- 
Juos teikia šelpti, bet nelai-, ceptu§ sumokėta $1,274 už 
me ta, kad labai daug lėsų( kvortas degtinės, kuria 
tenka tiems, kurie pašalpos j įuvo „gydomas“ vienas as- 
neieikalingi, o dažnai jos:muo
įeikalingas nepajėgia nuga-j šitaip šeimininkauja
lėti biuiokiatų masinos ir: mūsų valstijos šalpos valdi- 
palieka nieko negavęs. j nįnkai

Baisi netvarka šalpos 

skyriuje

Šios valstijos kontrolierius! 
Buczko pastaruoju metu pa
skelbė stačiai pritrenkian
čių pavyzdžių, kurie rodo,

MAŽIAUSIA ALGA

1956 metais buvo nustaty-

Knygos 
j aunimui
ŠAUNUS PENKETUKAS, 

premijuota, gražiai išleista 
apysaka, tinka mokykliniam 
jaunimui, parašė J. Švaistas, 
kaina $3.
NARD210 PULKAS, apsa

kymėliai, parašė Bale 
Vaivorytė, 157 psl. kai
na $2.00.

BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaškienė, 
133 psl., kaina $3.60.

jJNTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka, 24 psl. 
ha...u .. ........ ■•........ ^51 •

A. Vileniškis sveiksta

draugas Jurgis Lendraitis.

A. Matjoška minėtame u- 
versitete i 

ro laipsniui.

Inž. V. Izbickas Paragvajuj

Bostono

. tas mažiausias valandinis at-i;B1N1ARO TAKAIS, J. Na 
koKia baisi netvarka yra sal- jvginjmas -$L60 (prieš tai rūnė.s eilėraščiai, daug ilius- 

buvo $1.25). Unijų centras į 51.80.
AFL-CIO, kuris turi apie 15

, mil. narių, ragina kongresą

pos skyriuje.

Štai tik keli faktai. ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems. Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ..........................  $1.80.

Kongresui nutarus duoti KREGŽDUTĖ, I dalis (va

Bostono mokytojas, už-; pakelti mažiausią atlygini- 
dirbantis per savaitę 106 I iki$2.00. kad_ infliacija! 
grynais, gavo per metus ištaip sunkiai neslėgtų 
valstijos $8,344 pašalpos. I žiausiai uždirbančiu

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Rugpiūčio 8 d. Romuvos 
parke Montelloj" - Brocktone 
Minkų radijo gegužinė.

rna-

*+#*#»+>*«**»« ^*+<*»*>++X**#*Vienas šelpiamasis, kuris 
, * | iš Toledo, Ohio, atsikėlė į

į Maldeną, gavo kelionės iš- 
Birželio 13 d. 2 vai. po laidoms $300.

— y ; pietų Tautinės S-gos namuo-
Kieno balius, to ir taba-'se komp. J. Gaidelio moki- Kitas gavo $815 sumokėti j

kas. niu koncertas. nuomai už automobilį, namų

Inž. Vytautas Izbickas 
, tarnybos reikalais išvyko į i

Antanas Vileniškis po iš-į Paragvajų, kur išbus kelias 
tikusio širdies smūgio dar į savaites, 
tebeguli Carney ligoninėje,' 
bet sparčiai sveiksta ir ne-i 
trukus grįš namo. . 1

yra vienintele oliciah įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia * 
siuntinius ucsiog iš VVorces- 
terio i Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci» galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis. 

Vedėja B. Svikliene

TEL. AN 8-2124

\Dr. Anielia E. Rodd: •
(RUDOK1UTĖ)

O P T O M E T R I S T C
Valandos:

nito 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečia deniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Peter Maksvytis
Csrpenter & Builder
40 Church Street

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

Telefonas: 698-8675

Į A.J.NAMAKSY
3 Real Estą te & Insurance 
<! 321 Country Club Rd.
;>Newton Ct.it r e. Mass. 02159; >
3 Tel. 332-2645
♦

Ketvirtis & Co. <! <>
—JEW£LERS

Laikročž i ai- De i m an tai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
* Ray-’.stinsrai taisoma laikrodžio. « i 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Te’efonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

IP£ DIN I S 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston, Mass

teisę balsuoti federaliniuose 
rinkimuose sulaukusiems 18 
metų amžiaus (buvo 21 m.), 
balsuotojų skaičius padidės 
11.4 mil.

dovėlis), parašė A. Rin- 
kūnas, 119 psl., kaina 
$2.75.
Rimai ir Nerimai, Vaiž- 

i ganio, 55 psl. kaina $2.00.

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje j 
galima gauti Lietuvos ope- • 
ros solistės Elzbietos Karde1 
lienės įdainuotų dainų ir ari 
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun- j 
čiam įvairius siuntinius į Lietu.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

******************* ■r**********************************'

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

vą ir kitus Rusijos valdomus! 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš: IS BOSTONO Į LIETUVĄ 
vietinės gamybos medžiagų, ap-1
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

tinęs gamybos ir importuotu Prūtotyma, greito, ir 
prekių iš kitu kraštu Tisai že- garantuota,
mumis kainomis. Be to, siunčia-1 Prek“ parduodamo, nulė
mė maisto, pinigus ir galite už- mintomis kainomis. Narna- 
sakyti j, gamybos prekes, čia kad akareluj kainos
sumokėsite pinigus, o giminės PaKlls-
ten vietoje galės pasirinkti už- Atidaryta darbo dienomis 
sakytas prekes. nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

Taipogi tarpininkaujame per : o šeštadieniais
tam tikras įstaigas atsikviesti i nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 
gimines čia pas save į svečius Kitomis valandomis pagal

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
^ooeoeoooososGoososeooaooeesoGosoooeoceosenooooooooo^

I

B The Apothecary p
LIETUVIŠKA TIKU A VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoju re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistui.

Jei reik vaistą — eikit j lietu,-išką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pnarm.

582 a W. Broadwsy, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN S-6G20

Nuo 9 va!, ryto iki 8 vaL v- išskyrus šventadienius ir seksi. 

^sooeooooseooosooeooBoo^ce^cocooccocoococooooeoBO^

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

■- — jr
Krosnies aptarnavimas
> —■ *- ««*-^****■"* ■"•T"'', wk•< -

□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambi ii kitę

268-4662

I

y#«e***##<#<###**##*#****##*#*ee*e*##*****e ******* *
ar nuolauniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

susitarimą telefonu. 
389 W. Broadway 

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

South Boston Savings Bank |
ALFREI) W. AR'IIIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadway, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienu įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėiiu^ moka 5;14%
Nuo Įdėjimo dienos— Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 va!, ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus.

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

Dažau ir Taisau 1

visKą, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

č4
Flood Square DRAUDIMO AGENTŪRA

-S Hardicare Co. Atlieka įvairių rūšių
<4 Savininkas N. J. ALEKNA draudimus•««

628 EAST BROAI)WAT 
SOLTH BOSTON. MASS, Kreiptis senu adresu:

«««
TELEFONAS AN 8-4148 

Saniartitn „Yloore t)až»l BRONIS KONTRIM
• Popiero? SieroTpa 598 Broadwav

Stiklas Langams
Visokia reikmenys namanu So. Boston, Mass. 02127

Reikmenys rtnmberiama 
VWie «r«1ežie> daiktai

Tel. AN 8-1761

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

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

siųskite savo giminėms tik per

_Podarogifts Ine. skyriu 
Bostone

Darbo vau..tuos: Kasdien
šeštadieniais

---- V#**#***#4

9—b 
8—12 Vi

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis ’/

‘**»A

f




