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Mirė Nikita Chruščiovas, 
nusipelnęs tik 62 žodžių

Sovietų spauda tai pranešė tik po dviejų dienų. Pa

laidotas Novodevičy kapinėse Maskvoje. Vakarai jį pla

čiai prisiminė, o Kinija »— visiškai "užmiršo“.

1 Chruščiovo laikais Sovie- 
! tų S-gos žmonėms buvo su- 
■ teikta šiek tiek daugiau žo- 
| džio ir minties laisvės, leista 
i susirašinėti su užsieniu, kai 
J kuriems net išvykti iš Sovie- 
j tijos, kuo pasinaudojo ir ke- 
1 lėtas lietuviu. Pagaliau ir 
pats Chruščiovas drįso pa
keliauti po užsieni, aplankė 
Kiniją, Indiją, Šveicariją,
Austriją. Angliją, Prancūzi-J 
ją ir Jungtines Amerikos 
Valstijas, savo akimis steng-J 
damasis pamatyti už Sovie-į 
tijos sienų gyvuojanti kitą 
pasauli.
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Unijų atstovai kalbėjo, 
prez. Nixonas klausėsi
Unijų atstovai dėstė prezidentui savo priekaištus, 

liečiančius naujausius ūkinio gyvenimo suvaržymus ir ryš

kino savo reikalavimus bei pageidavimus. Būsią dar dau

giau tokių betarpiškų pasitarimų.

Naujoji prez. Nixono ūkio! Kadangi po 90 dienu su- 
i — var2ymų periodo, kuris pasi-

Rugsėjo 11 d. Vakarų ži
nių agentūros patyrė, kad tą 
dieną Maskvos ligoninėje 
mirė 77 metų amžiaus sulau-, ginčijosi, būdama

Susirgo Balfo pirm. Anglijoje mirė 
kun. V. Martinkus \J. Gutauskas

Naujas Kudirka,— 
rašo rusu laikraštis

politika, — algų, kainų n 
nuomų užšaldymas bei kitos 
ūkiui stabilizuoti priemonės 

jau iš pat pradžių sukėlė 
dai bininkų nepasitenkini
mą. nes toje politikoje buvo 

i Įžiūrėta parama fabrikan- 
I tams ir biznieriams ir daro- 
j ma skriauda darbininkams. 
Tokį nelygų ”pasiaukojimo“ 
naštos paskirstymą ypač ryš
kino didžiųjų unijų vadai, 
grasindami vesti prieš prez. 
Nixoną akciją rinkimų me- 

! tu. Norėdamas sušvelninti tą

baigs lapkričio 13 d., turės 
būti imtasi kitų priemonių 
šalies ūkiui reguliuoti, tai u- 
nijų atstovai nori turėti bal
są ir tas naujas priemones 
nustatant.

Ypač buvo pabrėžta, kad 
po 90 dienų užšaldymo dar
bininkai reikalausią būtinai 
pakelti algas tose Įmonėse, 
kuriose pakėlimas jau buvo 
sutartas su darbdaviais prieš 
visus užšaldymus.

j nesutarimą ir betarpiškai iš-
jgirsti darbininkijos atstovų! Kaip rezidentūros spau- 

leiclžiamas priekaištus ir pasiūlymus,, dos informatorius R. Ziegler 
praeitą savaitę prezidentas: pareiškė, prezidentas tuo 
pasikvietė i Baltuosius rū- nuomonių pareiškimu buvęs 

Jis dar

Šiose kelionėse jis dažnai
varė pliką komunistinę pro-j Balfo pirmininką kun. Rugsėjo 9 d. Southampto-i Nevv Yorke 
Pa&^ndą, i nediplomatiskai; Vaclovą Martinkų ištiko šir- ne, pietų Anglijoje, po ilgos. Novoje Russkoje Slovo rašo.

svečiuo-1 (jies smūgis. Jis guli Our ligos mirė vet. gyd. Juozas, kad Kanadoje Vancouvere
ž Ka-įmus didžiųjų unijų vadus labai patenkintas.

į pareiškė, kad būsiąs ir ant- 
I ras toks pasitarimas, kuria-

Kurdakovas. Jis plaukė net1 Pasikalbėjime dalyvavo me būsiančios apžvelgtos at- 
kelias valandas, kol pasiekė’ AFL-CIO prezidentas Mea- eities ūkio politikos gairės.

jį ouvo istiKęs prieš Ketu
rias dienas. Pirmoji žinia a- 
pie Chruščiovo mirtį buvo

nu-; pasitarimo, 
i ninkas.'

Jis žadėjo "palaidoti“ Va
karų demokratijas, bet ne- 

privąčiai gauta iš jo šeimos' palaidojo, žadėjo pralenkti 
narių, o sovietinė spauda tai Ameriką, bet ne tik nepra-! o i * • • nnrn
paskelbė tik po dviejų die- lenkė, o perskubiais ir neJ^OlZeniCinaS gaiO 

nų. Partijos organas Pravda, vykusiais eksperimentais tik 
dar l*.biau nuskurdino sovie-Chruščiovui paminėti tepa- 

skyrė tik 62 žodžių straips
nelį, kuriame pranešama, 
kad mirė "nusipelnęs pensi
ninkas Nikita S. Chruščio
vas“ ir trumpai įskaičiuoja
mos jo turėtos komunistų 
partijoje ir valdžios aparate j vienas pirmųjų 
pareigos.

galėsiąs grįžti namo. * Gimęs 1894 m. koyo 18 d..

Linkime jam greičiau pa- Juškonyse. Anykščių vai., 
Juozas Gutauskas mokėsi 
Liepojos ir Voronežo gimna
zijose ir kaitų su didoku lie- 

! tuvių būriu pirmojo pasauli- 
i nio karo metu studijavo 
i Tartu universitete. Baigęs

sveikti.

atsakymą
tų ūki. vežė atomines rakė- Buvo rašyta, kad sovietų studijas Kaune, dirbo vete 
tas į Kubą, bet buvo privers-! slaptoji policija, įsibrovusi i rinarijos gydytoju Anykš- 
tas grįžti, pakenkęs sovietų ■ rašytojo Solženicino vasar- čiuose, Tauragėje ir Linku- 
prestižui. | narni, darė slaptą kratą ir. voje. 1944 m. pasitraukė į

» sumušė tuo metu atsilankiu- Vakarus ir apsigyveno Ang- 
Sakoma, kad jis buvęs sį rašytojo draugą. Solženi- lijoje.

cinas padavė skundą pačiam 
policijos viršininkui, ir da- 

{ bar gavo atsakymą telefonu.

Kanados krauta 

prieglaudos.
ir paprašei ny. Automobilių Darbininkų 

į unijos vadas Woodcock. Kai po to posėdžio AFL-

i sis žurnalistams tarė. kad 
Pasitarime buvo aptarta prez. Nixonas ju tiktai klau- 

! ne tik dabartinio 90 dienų sęsįs> kai jie ka'lbėję...

dabartinės 
Rytų ir Vakaių koegzisten- 
cinės politikos kūrėjų, kad

Chruščiovo šeimai ilges
nes užuojautos telegramas 
pasiuntė Jugoslavijos dikta
torius Tito, Egipto preziden
tas Sadat, Indijos premjerė 
Indira Gandi ir eilė Vakarų 
valstybių atstovų, o jo mirtį 
visiškai negirdomis pralei
do komunistinė Kinija, kuri 
jam negali atleisti už Stali
no "nuvainikavimą“ ir So
vietų Sąjungos-Kinijos san
tykių suardymą bei jo "rezi- 
zionistinę“ politiką.

Nuc jaunų dienų būda
mas socialdemokratas. Ang-

galėjęs pakęsti kitų kraštui Girdi, milicija saugojusi lijoje įsijungė į visuomeninį 
komunistų partijų kaiku- į rašytojo vasarnam.... Atvy- darbą ir, kol sveikata leidot 
riuos nukrypimus nuo sovie- kusi rašytojo draugą ji pa-'bendradarbiavo spaudoje, 
tinės partijos linijos, bet jis laikiusi plėšiku... Taigi slap- Jo straipsniai politinėmis te
buvo ir kruvinas Vengrų re- toji policija čia esanti nieko momis ir atsiminimai buvo
voliucijos malšintojas. Šis 
jo "nuopelnas“ gal ilgiausiai 
ir išliks žmonijos atmintyje.

dėta...

Didelis potvynis 
S. Vietname

spausdinami Naujienose, 
Darbininkų Balse ir Europos 

' Lietuvyje.

Rugpiūčio 16 d. Buenos 
Aires mieste mirė buvęs Ar
gentinos generalinis konsu
las Lietuvoje Arnaldo Bar- 
santi, sulaukęs 82 m. am
žiaus. Velionis buvo vedęs 
lietuvaitę Stanislavą Galec- 
kaitę ir buvo didelis Lietu
vos bičiulis.

Kaip ten istorija jo dar
bus bevertintų. Chruščiovas 
vis dėlto buvo spalvinga so
vietų politinė figūra. Po Sta
lino mirties, likvidavęs Be
riją ir nustūmęs i šalį visus 
konkurentus, 1963 m. jis iš
kopė i partijos generalinio 
sekretoriaus vietą ir XX par
tijos suvažiavime pirmasis 
išdrįso viešai nuplėšti Stali
no kaukę, iškelti jo brutalu
mą, suktumą, milionus žmo
nių pražudžiusį terorą, ne- yra Meksikoje, 
sugebėjimą vadovauti II pa-į 
saulinio karo metu ir jo po
litikos visame krašte sukeltą 
dvasinį ir materialinį skur
dą. Jis tą Stalino nuvainika
vimo akciją tęsė per 11 savo 
valdymo metų. kol ir pats 
buvo iš valdžios sosto išvers
tas ir nustumtas į pensiją.

Dainininkas Stasys Citva-

Net Hanol radija 
ša, kad
dėlių nuostolių 
laužė dali užtvankų, kurios 
saugoja lygumas ir sostinę, 
todėl patvino gatvės, lygu-' 5 
mose nunešti tiltai, sugadin-: 
ti keliai, užlieti laukai.

Velionis buvo kuklaus bū
do ir labai nuoširdus žmo-

anui Idilijas prane-, gUS todėl turėjo daug drau- 
potvynis parta-e <H-j iR ]je;uvi k;_

istoliu. Vanduo pra-. f**-.tataucių tarpe.

Jam mirus, draugai nuo
širdžiai užjaučia jo gyveni
mo draugę, rūpestingą žmo
ną. kuri pasišventusiai ke-

j Pietų Vietnamas buvo pa- 
j siūlęs duoti nukentėjusiems 
$50,000 grynais, be to. mais-į 
to ir vaistu, bet Šiaurės Vist-!

ras su žmona, birželio 26 d.! namo valdžia tos pašalpos 
dviračiais iš New Yorko iš-i nepriėmė. Esą. tai negarbin- 
vykę į Pietų Ameriką, rug- &as ir žiaurus pokštas, 
piūčio pabaigoje jau buvo! Pietų \ ietnamo radijas! 
pasiekę Texasą, o dabar jau I praneša, kad dėl potvynio’ 

i žuvo apie 1 milionas žmo- 
i nių. bet tas skaičius gai bus,

, J tyčia padidintas.
Egipto prezidentas Sadat 

paleido parlamentą ir pasky- —■ —
rė rinkimus spalio 27 d.

* * *

lerius metus savo ligonį vy
rą globojo.

J. Vilčinskas

Brandtas vyksta 
i Maskva v;

ar Kurdakovas nebus išduo
tas, kaip JAV-bės išdavė lie-i
tuvi radijistą S. Kudirka. |., ,, , -i • --Y .i- i • • uzsaldvmo periodo ūkine

Mat, Kanada neseniai pa- ,... *, . .
• -. ’ . o • I padėtis, bet paliesta ir ant-

sirase su Sovietu Sąjungai1 .
, .. . .. ; , iro ilsios politikos faze, kuri
draugvstes sutarti, netrukus -j- -• , -i . •
-tr , . , y- . i prasidės po šio laikotarpio.į Kanadą atvyks Kosyginas, i1 1 1

todėl Trudeau nori vengtii •• . . - , ---■. , , x-i i Unijų atstovai pabrėžei
visko, kas eah nepatikti so-i -1 * • i u u.- • 1
.. . 1 ! prezidentui dabartinių su-

' varžymų nelygybę darbda

viams ir darbininkams, sto
ką veiksmingos kainų kont
rolės, nepažabojimą pelnų, 
užsaldant atlyginimus dar
bininkams ir kitus plyšius, 
pro kuriuos gali išlįsti biz
nieriai. bet ne darbininkai.

Unijų atstovai siūlė suda- 'Seniausia 
ryti komisiją ūkio politikai teismo narys Hugo Black. 8-> m. 
planuoti, kurioje būtų atsto- amžiaus, gydosi laivyno ligoni- 
vaujami darbdaviai, darbi- nėję. Ji kankina artritis, be to, 
ninkai ir visuomenė.

i

JAV aukščiausiojo

rususLaikraštis 
budėti ir reikalauti, kad 
Kurdakovas nebūtų išduo
tas.

Gastroliuos sovietų 
“trys didieji“

Sovietų Sąjungos aukšto
ji "troika“ yra pasiruošusi 
ilgesnėm kelionėm. Premje
ras Kosyginas lankysis Al- 
žire (Afrikoj), Norvegijoj 
ir Danijoj, prezidentas Pod-; 
gornis vyks Į šiaurės Viet
namą ir Iraną, o partijos 
galva Brežnevas — Į Pran- 

1 cūziją ir Jugoslaviją.
Savaime aišku, kad tokie 

pareigūnai be reikalo nesi
važinėja: jie turi toli sie
kiančių politinės žvejybos 

j Įilanų.

ragina

Sukilę kaliniai 
laiko 30 įkaitų

Sukilo Utticos, N.Y., kalė
jimo keli šimtai kalinių. Jie j 
sudegino kaikuriuos pasta-( 
tus ir pagrobė 30 sargybinių 
Įkaitais.

Su jais tarėsi 19 asmenų
i Vnnipfni noinin kad • dele?aci-ia- kurioje buvo 
noueiai neigia, kaa į porto,kietis kongresmanas 

laikraščio leidėjas,Vakarti Vokietijos kanc- Rnrrnnn Jvtr/t n negras laikraščio leidėjas,
leris Willy Brandtas ŠĮ ke^<man OUVO SūipūS bęt neąalėjo susitarti. Kali- 
virtadienį išvyksta į Sovietų Sovietų spaudos agentūra niai reikalauja amnestijos, 

T”ryme prie Tass paneigia vokiečių ge-;
irsis su So- nerolo Gehlen paskleista ži-

o kalėjimo administracija 
neturi teisės tokio reikalavi-

Sąjungą. Jis Ki
Juodosios jūros tarsis su 80-: nerolo Gehlen pa
vietų Sąjungos komunistų nią, kad Hitlerio pavaduo-lmo Įvykdyti, 
vadu Brežnevu. Sakoma, tojas Bormanas Antrojo pa-1 700 policininkų yra 
kad svarbiausiai bus svars- saulinio karo metu buvęs so- ruošę jėga sukilėlius suimit,

Rugsėjo 7 d. Greenporte,
Dalis dabartinio parla- N.Y., mirė veterinarijos gy- 

mento narių yra įvelti i prieš dytojas Petras Gailiūnas, 54 tomi Europos saugumo kon- vietų snipas, kad jis pabėgęs bet dar susi aiko, nes bijo, 
ki- ferencijos ir kariuomenių Į Sovietų S-gą ir ten prieš 3 kad tuo atveju kaliniai kali 

klausimai. ’ metus miręs
Sadatą ruoštą sukilimą ir yra metų amžiaus. Jis buvo 
teiciami. ięs iš Griškabūdžio valse. mažinimo išžudvti visus įkaitus

jis ir blogai bemato.

I JAV ambasadoriaus Kambo- 
pasi- di.joje Emory Swank automobilį

buvo paleistas .motociklas su 
didelio pajėgumo bomba, bet ši 
nesprogo, ir ambasadorius išli. 

j ko gyvas.



»

Puslapis antras Nr. 35,1971 m. rugsėjo 14 d.

Ir taip užgęsta sovietine 
„šlove”.•••

v
Varžovų už tvoros išmesto Nikitos Chruščiovo mirtis' 

ir vėl mums primena sovietinės „šlovės“ nepastovumą, o 
kartu ir Sovietų S-gos bei Jos komunistų partijos istorijos 
nepatikimumą. Kai kultūringuos Vakarų kraštuos buvę 
įžymūs politikos vadai išeina iš valdžios ir iš šio pasaulio 
su atitinkama pagarba ir objektyviai Įvertinti, Sovietijoje 
niekas negali būti garantuotas, kad jis vienokiais ar kito
kiais darbais jau „įsiamžino“, kad jo veikla ir nuopelnai 
išliks ilgame sovietinės istorijos atminime, nors šiandien 
jis būtų net 99 aukščiausiais ordinais apdovanotas.

Štai, pavyzdžiui, kadaise revoliucijos metu ir tuoj po 
jos ligi spindėjimo „iššlovitasis“ Trockis neužilgo Stalino 
buvo nujuodintas, prakeiktas ir ilgos čekisto rankos net Į 
užsienyje užmuštas. Be to, — iškirptas iš sovietinės enci- j 
klopedijos, ištrintas iš istorijos įžymiųjų asmenybių tarpo. | 
o jo nuopelnai išdalinti kitiems. J

„Pašlovintieji“ revoliucijos vadai ir ideologai Kame-! 
nevas, Bucharinas, Zinov'jevas ir eilė kitų buvo taip pat i 
su visa „šlove“ Stalino įs? nu „kaip pasiutę šunes“ su- i 
šaudyti ir iškirpti bei ištrinti iš istorijos ar ten sumurzinti.!

Ilgiausiai išsilaikė tik „šlovingasis genijus ir tautos tė- į 
vas“ Stalinas, sugebėjęs visiems kitiems nukapoti jų "šio- « 
vingas“ galvas. Bet pagaliau atėjo ir Stalino "šlovei“ ga- į 
las. Komunistų partijos XX suvažiavime Nikita Chruščio- • 
vas apreiškė, kad ligšiolinis „Tautos tėvas“ ir "Saulė“ te- ; 
sąs tik kruviniausias žudikas, bailys ir kvailys. Ir „šlovin-' 
gasis“ buvo išmestas iš Lenino mauzoliejaus į Kremliaus _ 
patvorį, o istorija ir vėl perrašyta, Stalino nuopelnai iš-' 
trinti, jo „genialumas“ suniekintas. Ir dabar kone pasau
liniu mastu pasidarė „šlovingas“ pats N. Chruščiovas.

Na, kaip ir galima buvo laukti, po 11 metų viešpata-; 
v imo tokio pat likimo lazda krito ir ant paties Chruščiovo 
„šlovingos“ galvos. Brežnevo ir Kosygino ir jis buvo nu
stumtas nuo vado kėdės, sargų atskirtas nuo pašaliniu akių 
ir ausų ir oficialiai užmirštas ligi pat mirties dienos. Jam 
padaryta gal tik viena malonė, kad leista numirti savo 
minimi, ko negalėjo tikėtis Stalino laikais.

Bet mes Nikitai vis dėlto esame linkę tam tikrą „šlo
vės“ dalį palikti. Bent už tai, kad jis pirmasis išdrįso ap
nuoginti kruvinos šlovės Staliną, kad davė žmonėms šiek 
tiek laisvės, kad leido iš Sibiro vergų stovyklų grįžti bent 
mažai daliai dar likusių gyvų kalinių ir tremtinių. Paga
liau ir už tai, kad, keliaudamas po Vakarų pasaulį, savo 
paties asmenim vaizdžiai pademonstravo tikrą sovietinio 
auklėjimo žmogų — netašytą mužiką...

Žinoma, kol kas dar vis pastoviai „šlovinamas“ Leni
nas. Bet gal ateis kartą ir jo „nušlovinimo“ eilė. i

i

Skėstam raštų jūroje
Kongrese iškeltas valdi- nas, o dabar reikia 309 die-

tx.ei.Ei V iŠ. oO. oūoįVit

KAZY.S ŠKIRPA
u:

Pyragiaus „Heil Hitlerį”
(Tęsinys)

i z P. z / »l'/l » ; P Y IM
1. Lietuva stoja besąlyginiai Vokietijos pusėje ir sie

ja su šia pastarąja savo likimą.
2. Pagrindinis visų uždavinys esąs sunaikinti bolše

vizmą ir apsaugoti Europos civilizaciją nuo šio pavojaus.
3. Tuo tikslu užsibrėžta suorganizuoti Lietuvoje lie

tuvių nacionalinį korpusą, kuris dalyvautų kovoje su rusų 
raudonąja armija ir atliktų visus uždavinius, kuriuos vo
kiečių karo vadovybė jam pavestų.

4. Nacionalistų partijos uždavinys esąs perauklėti vi
są lietuvių tautą nacionalizmo dvasioje ir šia prasme ją 
idėjiškai paruošti gyventi naujoje, Vokietijos vadovauja
moje, Europoje.

5. Kol bolševizmas nesunaikintas, jokių kitų tikslų 
negalima statyti, nes tai tik kliudytų minėto vyriausiojo 
tikslo įvykdymą.

O » « Iii K U

6. Atskirų tautų likimas bei jų valdymosyfųi^ą į^ų-r 
šią Fuehrerio nustatyti karui pasibaigus. Lietuva gausian
ti ne blogesnę padėtį, kaip kitos tautos Europoje, nes Fueh
reris esąs nusiteikęs Lietuvos atžvilgiu palankiai. . .« ;

Po to pasikalbėjimas išsivystė į dialogą, kurį čia at- 
pasakoju pagal mano ano meto užrašą.

— Kokia yra garantija, kad Lietuvai bus suteikta 
tai, ko ji trokšta? Ar davė jums kas nors atitinkamų už
tikrinimų, pav., Fuehreris, ar nors Reicho užsienio reika
lų ministeris? — paklausiau Pyragiaus.

— Jokių užtikrinimų niekas nedavė, bet taip kalba 
ir žada visi vokiečių pareigūnai, su kuriais tenka susi
durti. — atsakė Pyragius.

— Tai reiškia, kad jūs išsižadate nepriklausomy
bės. — pastebėjau iš savo pusės.

Paveiksle matomi maži kvadratėliai — tai automobiliai, kuriu tiek susiteikė Japonijoje Yokoha- i —Ne, JOS mes neišsižadame. Mūsų programoje kai
mo) dėl eksporto i JAV sutrukdymo. Tai Įvyko dėl to, kad streikuoja JAV Ramiojo vandenyno bama apie Lietuvą. Ji juk nepriklausomybės nebuvo i&- 
uostu krovėjai ir dėl prez. Nixono pakelto Įveža uoms prekėms io specialaus muito. įsižadėjusi. Taigi nėra ir reikalo akcentuoti reikalavimą

Ja atstatyti, — teisinosi Pyragius.
! — Tad žodis Lietuva reiškia jūsų programoje tik ge-
' ografinę sąvoką. Partija, kuri neužsibrėžia sau idealo, o 
! tik miglotai nusako savo tikslą, ateities neturės. Išsižadė- 
' darni nepriklausomybės, jūs nusikalstate prieš tas gausias 

gaunu pasi- eksploatacija“, savo vienas kraujo aukas, kurias mūsų tauta sudėjo už savo išsilais- 
misionierius. . vinimą sukilimo metu. Besąlyginai dėdamies su Vokietija

ir nestatydami Nepriklausomybės reikalavimo, jūs tik 
. ienla? .(a!įa> 7*° S.en patarnausite vokiečiams. Tai nėra lietuviškas kelias, ku-

nas straipsnis: kuriame Čilės į vo prieš 18 metų, 'būdamas J,‘S Pykote Antra, kurdam, naują partiją, jus skal- 
vyskupas Oscar Gondalez! Įsitikinęs, kad JAV stiliaus ^ote tautos vienybę, o savo organizuotuoju puču jus .su- 
samprotauja apie socializ-! kapitalizmas Čilės vargstan- davėte Laikinajai vyriausybei smūgį durklu į nugarą. Tai 

į tiems žmonėms gali duoti įr jau yra isdavikiskas aktas, kurio vokiečiai t ik ir tenoiėjo,
! duos geresnį gyvenimą. Da- kad Laikinąją vyriausybę kaip nors nušalintų, — dėsčiau 
bar tas vienuolis esąs kitos Pyragiui pamoką.

i

. „ nuomonės. Šiandien jis į ka-į —Ne, mes nėjome prieš Vyriausybę ir jos nevertėme. 
i K f.į,1,0 i l)italizm? žiūris savo vargin- Mes tik siekėme atstatyti krikščionis demokratus į savo

go čiliečio, parapijos nario vietą. — užginčijo Pyragius.
akimis. O tas parapijietis —Pučas, padarytas tokiu momentu, koks tada buvo, 

au, kad Baž- ^a^°Ja’ ^ad jo dabartinis tega.li palaikytas tik išdavikišku aktu. Justai padarė- 
' ' ’ ' 1 ” 'netuitas -xia Seiesms gyve- savavališkai: be mano, kaip jūsų pačių pripažinto ir

riausybę dėl jos skiriamų lė- < 
šų menui palaikyti ir moks- 1 
liniams tyrimams. Tiems rei- i 
kalams skirta 28 mil. dol. į 
Grcss suminėjo tūkstanti
nius honorarus. sumokėtus 
mokslininkams net už šito
kius mokslinius darbus:

KRISTUS NEBUVO NEI SOCIALISTAS, 

NEI KAPITALISTAS

Retkarčiais 
skaityti Bostono arkivysku
pijos leidžiamą „The Pilot“. 
Jo rugpiūčio 7 d. numeryje

"Peru politinė raida 1529 
1650 metais“,

„Klasikinė 
į jos epocha“,

„Afrikiečių padėtis Ro-! Krikščionys

Mezopotami- ma.

Čilėje rr*> 11’ I

nų. Seniau suprojektuoti ir 
pastatyti nedidelį nusausi-

visos ištaigos skęsta popie-į nimo projektą buvo galima į v;Qtos o-vventoiais“ 
riu jūroje. Toks biurokratiz- i per 9 metus, o dabar reikia | su e roja s ,

y J J 15 metu. i „Maroko žinduoliai“

nių įstaigų darbo našumo 
klausimas. Išvados liūdnos:

mas (Pagal LE. „biurokra
tizmas — biurokratijos Įsi
galėjimas ir valdininkiškas 
visuomenės reikalų bei šiaip 
gyvenimo reikalų suprati
mas, visuomenės darbo 
skandinimas nereikalingu

mos imperijoje teisėtai pasirinkti socializ-

„Jugoslavų žvejų kivirčiai ( -socializmas 
: pas.

„ . panašios temos.Texaso kongres- 11Tariant 
mano Wright žodžiais

ir,
• „Aš nemanau,
! nyčia p-a pasirinkusi kelią 

į socializmą, nes ne tas yra 
! jos tikslas. Kristus nebuvo 
! socialistas, bet nebuvo Jis ir 

Viena įstaiga kas mėnuo kapitalistas“.
išleidžia 32 puslapių žuma-i
lėlį. Vienam tarnautojui pa-j Vyskupas vario kasyklų 
vesta tikrinti, kad teisingai nusavinimą laiko gal svar- 
būtu

l'a~ i f) štai dar gražesnis biu-V• _ I Cnrama, federalinės valdžios . rokratizmo pavyzdy
teikiama valstijoms ir mies- j 
tams. panaši į sietą, pro ku
ri išteka visa tos paramos

susirašinėjimu ), kokį sun- nauda. Pasirodo, kad iš duo- 
ku Įsivaizduoti. Ir blogiau
sia, kad jis vis didėja. Tai 
pavaizduosime keliais pa
vyzdžiais.

Privatinė bendrovė ir val
dinė Įstaiga stato 10 mil. do
lerių vertės pastatus. Pirmo-

tos paramos gatvėms maža
me mieste išgrįsti 50'. išei-! 
na raštinės reikalams.

Kad suprastume, kokia 
sudėtinga yra ta biurokrati
nė mašina, verta pasakyti, 
kad, pavyzdžiui, autostrados

surašvtvi

gyve
nimas. negu jo seniau žino
mas skurdas-.

Tas vienuolis sako, kad

pakviesto jums vadovauti vado, žinios ir prieš tai man 
apie tokį sumanymą nepranešę ir su manim nepasitarę. 
Tai yra sulaužymas LAF nario drausmės,: kurią jūs buvote

ji tai įvykdo per 2 metus, o į projektui patvirtinti reikia 
antroji per 5. O kadangi v gauti 62 ištaigų motvvuotus 
kas nuolat brangsta, tai dėl sutikimus. Dėl to darbai la-
uždelsimo valdinei įstaigai 
statyba atsieina 35 G bran
giau.

Tiesiant greitkelių tinklą 
tarp keliu valstijų reikėjo 12 1 
bilionų dolerių papildomų 
kreditų dėl nepabaigiamų 
biurokratinių kliūčių. Prira
šoma krūvos raštų. Pvz., 
klausimui, kokią įtaką darys 
naujas kelias aplinkai išaiš
kinti reikalinga užpildyti 
staltiesės didumo kartogra
mą

bai užtrunka. Sakysim, ke
lio iš Suiphur Spring darbai 
buvo sustabdyti 2 metams 
tik dėl 10 colių žemės juos
tos iš valstybinio parko pri
jungimo. Buvo pareikalauta 
tiksliai aprašyti medžius, 
augančius toje juostoje, ir 
ilgai nepajėgta susitarti juos 
nukirsti.

Yra ir daugiau nei keistų 
pavyzdžių. Perkant vienai

skiriamieji biausiu aktu nuo pat olijjni tikslą? bet
„z,,. nomrtUancnrnvKos: (ravimo. ą-- A,galėjęs pasirašyti tik dėl 

kad buvęs išvykęs kitur.

ir jis kartu su kitais 80 kuni-: laisvai prisiėmę ir pasižadėję jos reikalavimų laikytis, 
gų būtų pasirašęs pareiški-j kaltinau Pyragių, pučistų galvą. ’ .pivu-di
mą, pritariantį ginantiems! Pyragius dar kartą bandė aiškirttiš, jog ėšįdft'ėfcfcvę7’ 
socializmą, kaip geriausią

ženklai anglų tekste per- nepriklausomybės taĮėjes pasirašyti tik dėl to
spausdinamame is kitų leidi-'Jis ne pi'ies reformas, bet 
nių. Tas valdininkas gauna prieš totalitarinį socializmą, 
gana didelę algą. į kuri«; nepalieka vietos priva-Į

į čiai iniciatyvai.
Taigi dėl biurokratizmo!

kenčia ne tik diktatūriniai Ten pat radau ir misionie 
kraštai. Jis lygiai gerai bu- i'ių išdėstytą pažiūrą tuo rei- 
joja ir demokratinėje dirvo- kalu.
je. !

Pasirodo, daug iš JAV į 
Čilę nuvykusių misionierių 

i tiki, kad krikščionybė ir 
marksizmas, nors ir skirtin-

„Markso filosofijoje yra 
gerų vertybių, kuriomis mes 

I turime pasinaudoti, o ne pa
likti jų neištyrus“, sako mi
nėtas vienuolis Golden.

J. M-ka

VLIKAS IR ČIA

Rugsėjo 2-10 dienomis
Paryžiuje buvo Tarnoarla-: g°s teologijos, bet suderi-į 
mentarinės s-gos konferen- narnos, ypač jų pastangos

KNYGA APIE LIETUVIŲ 

NAIKINIMĄ

Dr. Juozas Pajaujis jau
ei ja. Vliko vaidyba buvo i- vykdant socialinei ir ekono- Pa»'U°sė genocido Lietuvoje
galiojusi Birutę Venckuvie-, nuneš reformas, 
nę, prancūzų kalba leidžia-' 
mo Paryžiuje Eltos biulete

knygos pirmąją dalį. api
mančia 1910-1941 m. sovie-

’ Totalitarinio marksizmo tų Lietuvoje vykdytą geno-
------ ---------  -----, nio redaktorę, dalyvauti mi-’Pav°jai yra žinomi, bet taip Lidą. viiko valdybos paskir-
su 8,800 kvadratų, ku- moK.‘V.* aJ. b'aj ZI,a"'nėtoje konferencijoje ir in- pat skaidulingas yra ir kapi-į toji komisija ir dr. J. Puzi-

riuose reikia įrašyti atitinka
mus duomenis.

Atskiriems viešiesiems 
darbams patvirtinti 1966 m. 
pakakdavo 79 dienų, o nuo 
peniai tas užtrukdavo 348

moji įstaiga pareikalavo su-« 
teikti žinių, kokios įtakos 
tie baldai turės žemės, van
dens ir oro aplink mokyklą 
užteršimui.

Kokiems reikalam.- įslei-

formuoti įvairių kraštų par-1 talizmas, tiek daug vargo j no. dr. B. Nemicko ii J. Au- 
lamentarus apie Lietuvos atnešęs liaudžiai. Popiežius: f^no dr. J. Pajaujo rankraš-!v? 
padėtį. Ji buvo aprūpinta ir' turėtų verčiau kelti ne klau- *1 peržiūrėjo ir rado jį gerai j" Sumišęs i

kitos išeities.
— Tokį Tamstos ir Tamstos bendrininkų pasielgimą 

griežtai pasmerkiu ir aikau, kad mano ir jūsų keliai išsi
skiria : jūs nuėjote keliu, priešingu Lietuvai ir mūsų tau
tos idealui, aš lieku nusistatyfno, kurio laikosi visa mūsų 
tauta — laisvos ir nepriklausomos Lietuvos, — užakcen- 

Į ta vau nuo savęs.
Pabrėždamas, kad Pyragius buvo vienas pirmųjų vol- 

demarininkų, kuris kvietė mane imtis vadovavimo visam 
Lietuvos išlaisvinimo darbui ir kad Pyragiaus nedraus
mingumas yra nedovanotinas, o jo ir jo bendrininkų suor
ganizuotas pučas buvo Lietuvai pragaištingas, pareiškiau, 
jog su tokiais, kaip Pyragius, nieko bendra nenoriu turėti.

— Manau, kad bus geriau, 'jei Tamsta, Ponas Pyra-p 
giau, į šį butą savo kojos daugiau nebekeltum. — tariau 
tvirtą žodį. > m:, -cv

— Galiu eiti? — paklausė Pyragius, paraudę'š iki au
sų nuo gauto moralinio smūgio.

— Gali Tamsta eiti, — susilaukė iš manęs atsakymo.
— Kada Pyragius jau buvo atsistojęs atsisveikinti, 

dar pridėjau:
— Eik, eik greičiau ir niekad daugiau į mane nebe-

u; Rama 
džiaga.

iru oi niacine me- simą, ar krikščionis gali bu- paruoštą. Leidinį finansuos gius išėjo, 
ti ir marksistas, bet ar krikš-i yjikas, gi Lietuvos Tyrimo Ar

ir nebežinodamas, kaip į tai reaguoti, Pyra-

dienas. Nedidelį kreditą iš j džiamos mūsų sudėtos lėšos, 
valdžios prieš kurį laiką bu-i pavaizdavo kongresmanas užmušė JAV-se 55.200 žino
vo galima gauti per 125 die-' Gross, kuris kritikavo vy- nių.

__  _ gi Lietuvos Tyrimo
1970 metais automobiliai čionis gali dalyvauti kapita-! Institutas rūpinasi jo įšleidi- 

Į listinėj sistemoj, kurios ga-.^u ir redakcine dalimi.
lutinis vaisius yra žmogaus (E)

Ar jis suprato, jog buvo išvarytas, kaip Lietuvai ne
bereikalingas? !..

(Pabaiga)
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KABBKAmBMHk
zas bijomos wiam. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

KANADOS NAUJIENOS į Kaip jau žinoma, rugsėjis 

■ yra Lietuvių Bendruomenės
SEPTYNIOLIKTOJI KANADOS LIETUVIŲ DIENA ! mėnuo. Kiekvienas yra pra- 

į somas atlikti savo pareigąir

PROTESTO DEMONSTRACIJA 

TRYS ŠIMTAI JAUNIMO ATLIKS PROGRAMĄ

! Bendruomenei — sumokėtit
! solidarumo įnašą.
j

Tiek daug jaunimo pirmą kartą dalyvaus Kanados f 
Lietuvių dienoje St. Catharines mieste, nes ji sutapo su! 
Antruoju lietuvių jaunimo kongresu. Kanadoje ir JAV-se 
turime tūkstančius jaunimo. Nėra abejonės, kad daug jo 
dalyvaus šventėje ir kongrese. Vien šventės meninėje pro
gramoje dalyvių bus per 300 gražaus jaunimo.

Jaunimo kongresas prasidės spalio 8 d. ir baigsis 
spalio 9 dieną.

Šventės susipažinimo vakaras bus spalio 9 d. naujai 
pastatytoje salėje (370 Ontario gatvė), kurioje telpa per 
2,000 asmenų.

Vakare gros vienas geriausių Kanadoje — padidintas 
Hamiltono orkestras, kuriam vadovauja muzikas V. Ba- 
leekas.

WORCESTER, MASS. 

Gražus koncertas

Lietuvių B-nės Worceste- 
rio skyrius rugsėjo 18d.. šeš
tadienį, 7 vai. vak Jėzaus 
Vardo (HolyName) gimna
zijos auditorijoje, 144 Gra
nite St„ ruošia solistės Ginos 
Butkutės - Čapkauskienės 
dainų ir arijų vakarą. Solis- i
tei akomponuoja kompozi- Neseniai JAV, 
torius Julius Gaidelis.

Britanija. Prancūzija ir Sovietu S-ga susitarė Berlyno valdymo reikalu, bet sovie 
tu pastatyta aukšta ir spygliuotomis vielomis su . tiprinta Gėdos siena pasilieka kaip ir buvusi. Jos 
mažą juostą prie Brandenburgo vartų čia ir mato me. Dešinėje yra Berlyno britų sektorius.

Solistė G. Čapkauskienė, 
.gyvenanti Montrealy, Kana-! 
J doje, yra gerai žinoma ne i 
* tik lietuvių kolonijose, bet ir Į 
į amerikiečių bei kanadiečių I 

Spalio 10 d. 2 vai. popiet — pamaldos katedroje ' PuW^i. keletą kaitų- 
(Church gatvė). Jas laikys prel dr. J. Tadarauskas iš Ha-; 4%*^?J7į‘oS
miltono. Pamokslą pasakys prel. J Vmv Vav_ •

Sale bus atidalyta nuo 6 vai. vakaro iki 1 vai. ryto. Ruošiasi jaunimo kongresui

ko.

v Kitų metų liepos mėnesį ta joms d ar neparinkta. Bu-
Balkunas iš New lor- : pastatyk j<ur buvo publi- ’ Chicagoje bus du nepapras- vo siūlyta Notre Dame uni- 

............... ‘ • gokiu šventė ir versitetas. bet Kanados at-

Pamaldų metu giedos Hamiltono parapijos choras, 
kuriam vadovauja muz. A. Paulionis.

( kos šiltai priimta ir gražiai ti įvykiai: 
į įvertinta. j jaunimo kongresas. Tiems stovai pageidavo ruošti ar-

i įvykiams jau stropiai ruošia-1 čiau Kanados sienos, pav., 
Detroite ar kitur.Bostono lietuviams yra masi. 

gera proga ne tik išgirsti
Iškilmingas susirinkimas ir koncertas bus spalio 10 d. gražų koncertą, bet kartu Rugpiūčio 2122 dienom

4 vai. popiet Collegiate auditorijoje (34 Catharines gt.). < pabendrauti ir su Worceste- Dainavos stovykloje įvyko 
Dalyvaus žymūs Kanados ir JAV lietuvių veikėjai, Kana-, rio lietuviais, kurie visuomet D-jo jaunimo kongreso ko-
dos valdžios atstovai ir per 300 jaunimo, programos da- gausiai atsilanko į bostonie- mitet° p?sė^žl^’ .\u7rjUo^1 f. „a •

' čių sumoštus koncertus ir dalyvavo ir PLB, JA\ LB įrj taip pat Kanadoje, 
i kitus svarbesnius parengi- Kanados kraštų, kongresoį

Ruoškitės iš anksto dalyvauti Septynioliktoje Kana- . mus. , komisij^atetovai. iš viso a-į

Jaunimo stovykla prasi
dės liepos 19 d. Kanadoje ir 
tęsis 7 dienas. Liepos 16 d. 
bus kongreso užbaigimas

(361 Highland BĮ v., Brook
lyne) Įvyks seminaras tema 
„JAV LB kultūriniai atei
ties uždaviniai“; vakare — 
pabendravimas, kurio prog
ramą atliks jaunosios bend
ruomenės pajėgos;

sekmadieni, spalio 10 d. 
11 vai. ryto bus pamaldos ir 
3 vai. popiet iškilmingas po
sėdis su konccertine dalimi.

VLIKO PIRMININKAS 

AFRIKON

lyvių.

dos Lietuvių dienoje spalio 9-10 dienomis St. Catharines 
mieste.

Šventės informacija

CONNECTICUT KLONIUOSE

I Iki pasimatymo Worces- 
tery!

’ Ai.

WORCESTER, MASS.

pie 40 asmenų.

l

Dr. J. K. Valiūnas išvykoj 
i Europą ir Afriką. Abiejuo- j 
se kontinentuose jis aplan-Į

lios parodos. Jos prasidės į kys po kelias valstybes. Dr.
Sutarta, kad kongreso šū- į birželio 24 d. ir tęsis ištisą

kis bus:

„Jaunimo darbas ir širdis 
lietuvių tautos ateitis“.

menesi.

Kongreso komiteto pirmi-

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

KONTRŽVALGYBA LIE
TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai. 224 psl.. kaina 
$2.50.

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

Viktoras Biržiška, DĖL 
MOŠŲ 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 $5.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1950 metų atsimini
mai. parašė Juozas Kapa- 
ęinskas, 273 pusi. kaina $3.

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....82.00

PENKTIEJI METAI, Kip-
j ro Bielinio, 592 puslapiai, 

kaina ....................... $2.00

HARTFORD, CONN.

Po malonių atostogų 
taukiam rudens kultūrinės 

veiklos

Vietos lietuviškoji bend-

i to. Ir tai bus paskutinė malo- ; 
ni vasaros pramoga.

Gegužinėje bus galima!

D. Mažeika nenori skirtis 

su Keleiviu
: Sprendžiamu balsu atsto
vų skaičius numatytas toks: 
JAV — 125. Kanados —35, 

Domininkas Mažeika yra Argentinos — 23, Brazilijos 
vėluokime, laiku atvykime į senas Keleivio skaitytojas. — 17, Urugvajaus — 7, Ve- 
šį klubiečių renginį irišban- Šiuo metu jis ligonis, bet su necuelos — 6, Kolumbijos— 
dykime savo laimę. Įžangos Keleiviu nenori skirtis ir ža- 5 Austrijos, Belgijos, Dani-

laimėti net $500!.. Tad nesi-

ninkas 
kis.

J. K. Valiūnas kelionėje bus 
apie šešias savaites. Ligi jam 
sugrįžtant, Vliko pirminin
ko pareigas eina vicepirmi-

Romas Sakadols- ninkas J. Audėnas.
(E)

įskoji oend-. bilietas _ tjktai vienas do- da jį skaityti, kol pajėgs. Jis jog, Italijos. Švedijos. Švei- ti 
ruomene yra palyginamai jeris Į įdavė man $12 ir prašė pa- carijos, N. Zelandijos, Azi- r
negausi (poros tūkstančių), 
ne visi ir lietuviškai kalba ar 
dalyvauja lietuvių bendruo
meniniame bei kulūriniame

* * * siųsti Keleivio administraci- jos ir Afrikos — po 1, Didž 
Jau baigiasi maloni ir, jai: $7 už prenumeratą ir Britanijos — 8. Prancūzijos 

šilta vasara, ir artėja rude- [ $5 Maikio tėvo batams. »— 5. V. Vokietijos 19, Aust-
nelis, ragindamas į veiklą.;

gyyvenime. Bet dar yra ne- • Harfordo LB apylyinkės 
mažas būrelis senosios ir. valdyba turėjo posėdį, ku-

J. Krasinskas į rahjos 26.

jaunesniosios kartos išeivi
jos lietuvių, kurie palaiko 
savo parapiją ir klubą, vie
ną kitą draugijėlę arba or
ganizacijos skyrių, o rudens 
ar žiemos metu surengia ir 
vieną kitą banketėlį, kon
certėlį ar kitokią meninę ir 
kultūrinę pramogėlę.

riame numatė ir rudens me
tu kultūrinės veiklos puose
lėjimo planą. Lauksime mū
sų bendruomenininkų paju
dėjimo.

BROCKTON, MASS.

Kur choro kasa?

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

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na ............................... $2.00

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
inės, 360 psl., kaina . .$3.50.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 
kaina ...............................$2

NASA ATŽYMĖJO 
VYT. VOLERTĄ

Vytautas Volertas, JAV 
LB Centro valdybos pirmi
ninkas. už „reikšmingą dar
bą Apollo 15 komunikacijų

NEW YORK, N.Y.

Minės L. Bendruomenes 

dvidešimtmetį

Šiais metais sueina 20 me
tų nuo JAV Lietuvių Bend- 

uomenės įkūrimo. Ne\v 
Yorko LB apygarda, Centro 
valdybos pavesta, rengia ati
tinkamą dvidešimtmečio at- 
žymėjimą — minėjimą.

Minėjimas įvyks New 
Yorke spalio 8-10 dienomis. 
Programa numatyta tokia:

Spalio 8 d. vakare Knights 
of Columbus salėje (Wood- 
havene) bus atidaryta dail. 
J. Bagdono vėliausių darbų
paroda;

šeštadienį, spalio 9 d. 2 
vai. popiet Kultūros Židiny
OOSOSOSOeOSASOOOOOSOSOOOOe

ATSIMINIMAI APIE
srityje“ buvo apdovanotas {JUOZĄ LIŪDŽIU, Peironė- 
NASA padėkos atžymėjimu lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,
ir pakviestas į specialų po- kaina ...............................$1.
būvį, rengtą prie šios misi-i
jos prisidėjusiems 
riams pagerbti.

mzinie- NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
! TUVĄ ATSTATANT, Ra- 
’polo Skipičio, 440 puslapių, 
i kaina ................................$5.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, R. Skipičio atsimi
nimų II tomas. 476 psl., kai
na $7.00.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
atsiminimu (1918-1940) V

Atstovų amžius 18-30 me
tu. bet reikalui esant, gali 

! būti rinkti ir nuo 16 metu.

JAV ir Kanados atstovai 
vyks savo lėšomis. Kaikurie 
ir užjūrio kraštai bus pajė
gūs savo atstovų kelionės iš
laidas apmokėti, o kitų — 
apmokės kongreso komite
tas. Viso labo tam reikalui 
numatoma išleisti apie $40, 
000. Kongreso finansinei 
komisijai vadovauja dr. Juo
zas Kazickas.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI1949 ir 1950 metais čia 

veikė naujųjų ateivių miš
rus choras. Vėliau tasai 
ti to choro buvusi vadovybė.

, . choras iširo, bet paliko jodens sezoną pagyvinti nau- , , . ., i i-’ . ta • kasa, kurioje buvo keli sim-jomis pramogomis. Deja,i. • j » • ta u • . -1 ... & , v tai dolerių. Dabar pagristaikaip praeitis rodo, klubo di- , 7, • i
rektoriai daug nutarimų pa-! ^.1,aJnas k>«™ k“r yra 
daro. tik nėra kam ių i vy k j 0-11 kasa-.kas PadaI?ta
dyti. todėl ir tos veiklos mū- bavUTa 
su klube per dešimtmečius rodo, kad šiuo re.kalupaa.s-

• •
Klubo vedėjas teigia, kad 

klubo direktoriai nutarė ru-

Vasaros metu mūsų bend
ruomenėje dabar labai tylu.
O praeityje būdavo rengia
mos šaunios gegužinės su j
dainomis ir šokiais, šuva-,, _ ~
ziuodavo daug lietuvių įs ar
timesnių vietovių, susijung
davo su Hartforto lietu
viais, skambėdavo lietuviš-

kinimus galėtų ir turėtų duo
ti buvusi choro vadovybė.

Žymesnieji mūsų bend-| Tiek metų praėjus nuo 
ruomenės veikėjai paseno,; choro iširimo ir nesant jokių resas: 
kiti* iškeliavo i „dausas“.. O | vilčių, kad jis būtų atgai

Nuo rugsėjo 1 d. atidary
ta kongreso raštinė. Jos ad-

kos dainos ir muzika, jauni- jaunesnieji, visose organi- • vintas, būtinai reikėtų su-
mas linksmindavosi, o seni
mas jų menu gėrėdavosi.

, apleidžia kultūrinės veiklos 
Deja, tokios gražios ir ma- dirvonus, žodžiu, kultū- 

lonios gegužinės dabar rete-1 rį1118 gyvenimas kasmet vis

zicijose bedirbdami, dažnai j tvarkyti jo likusį turtą, kol 
pavargsta ir, numoję ranka, dar tebėra tie, kurių žinioje

jis paliktas.
Brocktonietis

Lithuanian World Youth 
Congress, 5620 So. Clare- 
mont, Chicago, III. 60636.

Samdomu arnautoju pa
tvirtintas R. Sakadolskis.

MES VALDYSIM PA-1 
ŠAULĮ, parašė L. Dovydė-
nas, I tomas 268 psl., II to-1 tomas, ^95 psl., kietais vir
inas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

GRĮŽIMAS
Stefanijos Rūkienės atsimi
nimu II-sis tomas, kaina

sėliais kaina $3.75.
To naties autoriaus tomas 

Į LAISVE, VI kietais
Išnuomoju kambarį su bal

dais. Patogus kambarys. Duodu 
privilegiją pasigaminti valgį.
Gyvenu vienas. Dėl daugiau in
formacijų prašau skambinti te- kietais viršeliais $6.00. 
lefonu: 384-3555.

Petras Lileikis, i 18 So 3rd St. RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
apt. 30, Brooklyn, N.Y. 11211. , ATSIMTNTMAI, parašė Juo- 

(38) i zas Liūdžius, 246 pusią 

piai, kaina.............$3.00

nybė. Tad didelio dėmesio 
verta žinia, kad rugsėjo 19 
d. tokią senoviškos geros 
nuotaikos gegužinę dar ruo
šia Hartfordo Lietuvių klu
bas savo gražiame parke 
prie Connecticut upės kran-

silpnėja. Kongresas prasidės Chi
cagoje 1972 m. birželio 30 

: d. ir tęsis iki liepos 4 dienos. 
,... ... ... Smulki programa bus pa-

Lokiai turi silpna, akis,' fhauZtl. P?™’ neV. skelbta vėliau. Liepos 4 d.
bet labai gerą klausą ir uos- ,uc,on,e “•» ° 1 P 1 “• prasidės Studi jų dienos, kū
lę. ! Leninas rios tęsis iki liepos 8 d. Vie-

—VMK
Jei tu nemoki prisitaikyti, 

jei tu nesi pasiryžęs pilvu

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

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.

Plokštelę neseniai išleido „Lietuvių Dienos“.

viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

ANTANAS SMETONA 
IK JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
Į(apie Salomėją Neri), Pet- 
■ 'Onelės Orintaitės, 234 psl.

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše 
liais $2.50, kietais $3.75.
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Iš pavergtos Lietuvos ii JURGIS JAŠINSKAS

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

IŠLEIS 8 TOMŲ 
ENCIKLOPEDIJĄ

Tiesa rugpiūčio 31 d. ra
šo. kad netrukus prenumera
toriai gaus paskutinį (tre
čiąjį) Mažosios lietuviško
sios tarybinės enciklopedi
jos tomą. Taigi, dešimt metų 
reikėjo tai enciklopedijai 
išleisti, o tuo tarpu Juozas 
Kapočius beveik per tokį 
pat laiką sugebėjo išleisti 
36 tomų enciklopediją.

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas,

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai-

j na $4.50.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psi., kieti vir

šeliai, kaina.............$3.50

ŽVILGSNIS Į PRAEITJ,}
K- Žuko, 476 ps!., kai
na ...............................  $5

POPULAR LITHUAhi-
AN RECIPES, parašė Juzė 
Daužvardienė, kaina $2.50.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

Transporto tarybos tyrinėtojas Kobert Rudich (dešinėj) 
ir lėktuvu bendrovės viceprezidentą liob Dodd tyrinėja 
sudužusiam lėktuve rastus daiktus. Aliaskos lėktuvu 
b-vės lėktuvui sudužus, žuvo 111 asmenų.

Ar dar esame gyvi?
(Tęsinys)

Kaip nuskintos geltonos purienos

Taip. mes jautėmės galį net du pasauliu nugalėti!
Nes mes turėjome viską: ir teisę savo pusėje, ir pla

čiosios Amerikos gyventojų nuotaikas, ir Washingtono 
aukštuosius pareigūnus, ir visus lietuvius: jaunimą, vidu- 
tinimą ir senimą. Užtat "Concerned Citizens“ veikliojo 
komiteto buvo mestas šūkis: "Totalinė visų lietuviškų jė
gų mobilizacija!:: (autentiška).

Jam įgyvendinti trūko vienų vienintelio dalyko — 
ištvermės. Vieton totalinės mobilizacijos liko... 
totalinė kapituliacija ir totalinė a p a t i j a...

Buvome labai drąsūs, veiklūs ir kupini kovos dva
sios bei ryžto, kol teko kovoti ir viešai pulti Amerikos Pa
krančių Apsaugos snobizmo ir buko aklumo apsėstus aukš
tus pareigūnus, bet kada reikėjo atsigrįžti prieš mūsų 
krašto okupantą, mes tarsi išsigandome ir apstulbcme. 
Apstulbome, kaip ta biblinio Loto žmona atsigrįžusi ir 
pažvelgusi į aną "Sodomą-Gomorą“...

Šiaip taip atšventėme šių metų Vasario 16 dienos 
minėjimą, kuriame turėjome vieną netikėtumą: Mass. 
valstijos kongresmanė Louise Day Hicks, garbės svečio 
teisėmis dalyvavusi aname minėjime, perskaitė jos pa- 

raguočių laikoma grynai | ruoštą rezoliuciją Amerikos kongresui. Ta rezoliucija siū
loma pakeisti laivo Vigilant vardą, kuriame Įvyko S. Ku-

Išnyko avys ir arkliai

Maskvoje leidžiamas sta
tistikos biuletenis ”Vestnik 
Statistiki“ nr. 6 pateikia S. 
Sąjungos gyvulių skaičių, 
buvusį š. m. sausio 1 d. Skai
čiai pateikiami ir vadinamų
jų respublikų, tarp jų ir Lie
tuvos.

Minėtą dieną Lietuvoje 
buvo 1,814,000 raguočių 
(1939 m. buvo 1,311,640). 
Iš jų 1,186,000 kolchozuose 
ir sovchozuose, o 623,000— 
kaip asmeninė žmonių nuo
savybė.

Minėta Tiesa skelbia, kad 
esanti įsteigta Vyriausioji 
enciklopedijų redakcija. Pa
sak jos sekretorių Bronių!
Kurkulį, ji visų pirma ruoš* }'er^a dėmesio tai, kad 
universalią lietuviškąja en-i^ai 1939 m. iš 1,311,640 ra 
ciklopediją. Ji bus 8 tomų J guočių buvo 814,590 melžia
Jos pii masis tomas išeis ne mų karvių, tai dabar iš 1,814,
anksčiau kaip po 3-4 metų. į 990 raguočių irgi yra tik 861
o kiti tomai išeisią greičiau, 
ir iki 1980 m. manoma en
ciklopediją baigti.

Po to eis technikos, geo
grafijos. literatūros enciklo
pedijos.

Nužudyto galima ir knygą 

išleisti

Išleista Kazio Jakubėno 
knygos "Šimtas vyturėlių“ 
30,000 egzempliorių. Auto
rius vadinamas "Vienu žy
miausių lietuvių vaiku poe
tų“.

000 melžiamų karvių. Ten
ka manyti, kad kolchozuose 
ir sovchozuose dabar daug

mėsos gamybai. 

Kiaulių buvo 9 99Y Q00 i dirkos išdavimas budeliams, Simas Kudirka var-
(1939 m" — 1.377,380), iš; du. Be jos, dar ir kaikurie kiti kongresmanai buvo paruo- 
kurių 1.516.000 priklausė Į šę panašias rezoliucijas. Jos kongrese buvo palankiai iš- 
kolchozams ir sovchozams,' spręstos, tačiau to nutarimo įgyvendinimui reikalinga 
o 781,000 asmenims. j speciali komisija. Tokią komisiją kongresas gali sudaryti.

Avių ir ožkų buvo 161,000 bet jis turi būti paragintas Amerikos gyventoju.
(1939m. — 1,253,600), iš ‘Ir mes, kuriems labiausiai privalėtų rūpėti tas reika

las, iki šios valandos — nė krust!
kurių 7,000 buvo kolchozuo 
se ir sovchozuose, o 154,000 
asmeninėje žmonių nuosa
vybėje.

Dabar laikoma žymiai

Kaip ankstyvą pavasarį pražydusios ir nuskintos gel
tonos purienos, vystame neatnešę jokios naudos. Ir kuo 
sparčiau mėlynomis padangėmis į mūsų aplinką žengė

Primintina, kad K. Jaku-' , "”j™‘ ki““įį“'""bet“*' įį"‘ 1971 metų pavasaris, paskui save įkandin vesdamasis sau- 
kuod ’komuęnistainelaltvSka"| liufl^a skaičiai,* visai baigia l,1®^ vasarą, tuo labiau mes skendome mieguistam tike-
1950 m. pačių enkavedistų į išnykti J‘man'

Iš pavergto krašto mūsų ausis pasiekė okupanto ty
čia sugalvotas ir paskleistas melas: "Simas Kudirka, par
gabentas į Lietuvą, laisvas gyvena Klaipėdoje. Jis yrya 
gavęs net naują, patogų butą... Užtat "Sovietskaja Litva“ 
kapitonas Popovas nuteistas keliems metams kalėjimo“...

Nejaugi šis melas padėjo mums save užliūliuoti? Už- 
siliūliuoti tada, kai Simas Kudirka buvo pūdomas ir kan
kinamas bolševikinio kalėjimo karceryje?

Šių metų gegužės mėnesio pabaigoje didžiojoje Ame
rikos ir kitų pasaulio kraštų spaudoje, radijuje ir televi
zijose pasklido žinia: "Simas Kudirka nuteistas 10-čiai 

i metų sunkiausio režimo koncentracijos stovyklon“.
Daug kur buvo imtasi vienokios ar kitokios akcijos 

prieš tą neteisėtą ir brutalų sprendimą. Tiktai Bostone — 
mirtina tyla.

Ir šiemet, kaip kasmet, Amerikoje buvo švenčiama 
Pavergtųjų Tautų Diena. Tą Dieną buvo ryškinamas pa
vergėjo - bolševizmo veidas, buvo reikalaujama laisvės 
to rusiškojo bolševizmo pavergtoms tautoms. Ėjo, veikė 
visų pavergtų tautų laisvajame pasauly esantieji nariai, 
organizuotai, visi bendrai.

Tiktai Bostone lietuviams toji Diena visai neparūpo. 
Tyla...

1941 metų birželio mėnesio baisieji masiniai lietuvių 
trėmimai Sibiran ir po kelių dienų įvykęs Lietuvos suki
limas prieš biaurųjį okupantą. Šiemet. 1971 metais, nuo tų 
reikšmingų lietuvių tautai įvykių yra prabėgę 30 metų. 
Tai jubiliejiniai metai.

Tuos įvykius kasmet Bostone atitinkamai atžymėda
vome. o šiemet, kada privalėjome tai padaryti dešimte- 
1 iopai plačiau, ryškiau ir viešiau, — pramigome ! 
Tiesiog gėda! Padėkojant tenka nulenkti galvą tik šv. 
Petro Bostono lietuvių parapijos klebonui A. Baltrušūnui, 
kad jis tai prisiminė bažnyčioje ir tų įvykių kukliam pa
minėjimui užleido kuklutę pobažnytinę salę.

Veltui ne kartą "Keleivis“ ir Petras Viščinis per jo 
vedamą "Lietuvių radijo valandą Laisvės Varpą“, kaip

buvo nužudytas. Dabar jis 
jau nebepavojingas, todėl 
galima ir jo gražią kūrybą 
leisti.

Siūlo statyti klasikines 

dramas

Teatrologas Markas Pe- 
tuchauskas, "Lit. ir Meno“ 
savaitrašty (nr. 33) vertin
damas okup. Lietuvos dra
mos teatrų pastatymus 1970- 
1971 m. sezone, iškėlė vieną 
stambia negerovę — klasi
kinių dramų stoką. Esą. jau 
daug metų praėjo, kai pasi
rodė H. Vancevičiaus pasta
tymas — Šekspyro "Antoni- 
us ir Kleopatra“ (dar seniau 
— J. Miltinio rež. "Makbe
tas“), jau daug metų nesta-

Arkliai
čiuojami.

visai nebeskai-

Ilgi plaukai kelia nerimą

Ilgų plaukų problema su
sirūpinę ir Lietuvos gyven
tojai. Komj. Tiesa liepos 14 
d. paskelbė savo bendradar
bės A. Matekūnaitės ilgą 
straipsnį apie istorinę vyrų 
šukuosenų evoliuciją, pra
dedant senove ir baigiant 20 
amžiumi. Padaryta išvada: 
jei to klausimo nesugebėjo 
išspręsti tūkstantmečiai, tai 
gal paliksime jį galutinai ne
išspręstą. Autorės žodžiais, 
"galų gale ne vien šukuose
na apsprendžia asmenybę“.

Šukuosenos klausimus pa-
tomą antikinių tragikų bei' svarstyti privertė du laikraš- 
kitų, kaip Moljero, Ibseno, čio redakcijos gauti laiškai.
Čechovo ir kt. veikalų. Dra 
mos teatras, teigiama, nega
lįs tobulėti, vengdamas sta
tyti klasikinius veikalus.

įdomu, kad po daugelio 
metų Petuchausko pasiūly
ta : kuri nors Lietuvos aukš-

Viename jų V. Staršinovas. 
Kapsuko (Marijampolės) 
gyventojas, pasisakė už il
gus plaukus. Kitas gi, V. Ra
ginis iš Pasvalio, skundėsi: 
"Kai praeini miesto, o ypač 
priemiesčio gatvėmis, nega
li atsistebėti jaunimu. Jauni

toji mokykla privalėtų prak- pusvyriai — barzdoti, jų
tiškai imtis Balio Sruogos te 
atrinio seminaro tradicijų 
atgaivinimo.

(E)

Nelanko rusų teatro

Lietuvoje gastroliavęs na
šų Volodgos teatras buvo 
nuvykęs ir i Jonavą, bet ten 
spektaklis neįvyko, nes sa- 
lėn teatėjo tik 8 žmonės.

Dovanokite savo drau 
gams ir bičiuliams metinę 
Keleivio prenumeratą. Jums 
atsieis tik $7, o tas, kuriam

plaukai užgulę pečius. Ne 
jaugi mūsų jaunimas ima 
pavyzdžius iš laukinių? Ar
gi galima iš šmėklų sukurti 
didvyrius? Jaunimas žengia 
į prarajos bedugnę. Mūsų 
jaunimas turi mesti šunke
lius...“

A. Matekūnaitė savo "is
toriniam išvedžiojimui“ pa
teikė ir antraštę: O jeigu 
(paseksime) senelių taku?

(E)

Domisi lietuvių teatru

SS

PATARIAMA ĮSIGYTI

šias K. Barėno knygas:

teatre). Pažymėtina, kad 
daug lietuvių aktorių kino ir 
teatro gastrolinių kelionių 
dėka yra susilaukę ne tiktaiMaskvoj leidžiamas rusų

ji bus dovanota, per metus! žurnalas "Teatr“ 7 nr-je pla-j sąjunginio, bet ir pasaulinio 
kas savaitė gaudamas Kelsi- čia i rašė apie teatrus Lietu-; pripažinimo.
vi, iu» tikrai voje. Esą. Lietuvos teatrini? (E)

gyvenimas vis labiau trau-i 
kia dėmėsi, ir iš kaimyniniu.7 - «■ |
respublikų atvvKstama spe
cialiai pamatyti atskirų 
spektaklių (čia. matyti, tu
rima galvoje J. Miltinio kai
kurie pastatymai Panevėžio

vieniši vyturėliai apleistame dirvone, savo balsais stengėsi 
pažadinti Bostono ir apylinkės lietuvius iš letarginio mie
go. Veltui... Kaip ką bepažadinsi, jeigu vasarą taip šilta, 
gera, saulė šviečia, gundo atsivėsinti lediniu skystimėliu, 
paplepėti, pasimylėti ir — tingėti, tingėti, tingėti?!..

Amžinybe šviečiantis herojaus pavyzdys

s.
Ir kai mes tebeskęstame tingiame įmigyje vasarvy- 

džio ir "indėnų“ vasaros metu, Simas Kudirka 
į vėl atėjo į mūsų atminimą. Atėjo Amerikos artumoje iki 
' sąmonės netekimo komunistinių budelių sudaužytas, prie- 
Į varta parsigabentas į okupuotą Lietuvą, čia įgrūstas ka- 
į Įėjimo karcerin ir šešis mėnesius tardytas, šantažuotas, 
į grasintas, vilotas pažadais ir vėl iš naujo kankintas... At- 
ėjo tų kankinimų pasėkoje sužalotais keliais ir išsekusio
mis fizinėmis jėgomis.

Šimtai tūkstančių užsigrūdinusių komunistų partijos 
narių Stalino žmogžudysčių laikmetyje neatlaikė komunis
tinių budelių kankinimų ir, kaip malonės, prašėsi nubau
džiami už visai nepadarytus nusikaltimus.

• Tačiau tie komunistiniai budeliai neįstengė palaužti 
laisvės siekusio lietuvio valios, jo ištikimybės gimtajam 
kraštui ir meilės savo lietuviškai šeimai.

i Jis, tomis dorybėmis spinduliuodamas, kaip Homero 
ir kitų pasaulio genijų apdainuotų legendarinių herojų 

' skaisčiausias ir realiausias pavyzdys, 1971 m. rugpiūčio 
7-8 dienomis iš teismo salės slaptais keliais prabilo laisvo
jo pasaulio didžiųjų laikraščių puslapiuose, radijo ir tele- 

i vizijos stotyse ir kalbėjo mums:I
"Aš nelaikau savęs kaltu, kadangi aš neišdaviau sa

vo tėvynės Lietuvos. O Rusijos, šiandien vadinamos So- 
! vietų Sąjunga, aš nelaikau savo tėvyne

"Aš nelaikau didele amerikiečių tragedija, kad jie
■ mane grąžino. Pagal Teherano. Jaltos ir Potsramo kon-
Į vencijų nutarimus ištisos valstybės atsidūrė vergijoje...
!
į "Atlanto charta, kuri žadėjo pavergtoms tautoms 
; laisvę, buvo tuščias pažadas, kainavęs mano tautai 50.000 
žuvusių ir 400.000 deportuotų, kurių 150,000 rado kapus 
Sibiro žemėje... -

"Narsiausi ir ryžtingiausi Lietuvos patriotai buvo fi
ziškai sunaikinti, bet nauja generacija pasiryžus eiti savo 
tėvų keliais...“

Mes girdime, kaip jis, pamiršęs save, prašo neperse
kioti jo motinos, žmonos ir jo vaikų.

Ir baigiamajame žodyje jis taria:
"Aš prašau suteikti mano tėvynei Lietuvai nepr.klau- 

somyybe!..“

Jis kalbėjo, būdamas pačiame "vilkų lizde“, kuria
me visiškai priklausė nuo tų vilkų dantų malonės; kalbė
jo. žinodamas, kad gali būti nužudytas; kalbėjo savo. sa
vo žuvusių už Lietuvos laisvę draugų partizanų ir visų lais
vės siekusių ir tebesiečiančių vardu. Tai pavergtos ir žu
domos Lietuvos širdies šauksmas.

b
O mes, laisvojo pasaulio lietuviai, skęstame tingiame į 

leipulyje...
(Bus daugiau) *

KOMUNISTAS I JAV 
PREZIDENTUS Imkit ir skaitykit!

Tūboto gaidžio metai,

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

Atsitiktiniai susitikimai,

216 psl.. kaina minkštais vir
šeliais $2.50.

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, 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.

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, 11 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7-00.
ooQeeoeeooosax»sc^coi»3isoe

Testamentai
Įsigykite teisininko P. Šulo

parengtą leidinį "Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

Imkit ir skaitykit 

knygą

TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
;os vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio G 1 a u d o s 
knygą

Simas
; Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos

JAV komunistų partija į
JAV prezidentus siūlys savo' LIETUVOS ISTORIJA , L.nv<rn. o nn Ta
partijos generalinį sekreto-: Vl-ji laida, parašė dr. Van- k k - Ją gau
rių Gusą Hailį. u i \icepre- da Daugirdaitė-Sruogienė,rie gauti ir Keleivio administ- 
zidentus Jarvį Tynerį, Jau- 414 psl,. daug paveikslų, ke-

darbininkų išlaisvini- ]j žemėlapiai, tvirtai irišta. 
mo lygos pirmininką Kaina ..................... ....... 86

j tragedija Vigilant laive. Tos 
Į knvgos kaina

racijoje.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

kę. Su mėnuliu jiems geriau 
sekasi. Čia nusiųstas jų apa
ratas veikia gerai. Jis ropo- 

, ja mėnulio paviršium, kaip 
J koks krabas, renka žinias, 
fotografuoja paviršių ir tas 
informacijas siunčia Rusijos 
mokslininkams. Todėl jie 
nori nusiųsti toki „detekty
vą“ ir i Marso planetą.

' — Ale kaip suprantu,
Maiki, tai tas „dedektyvas“ 
bus ne žmogus, o tokia maši
na su žmogaus razumu, ar 
ne?

— Taip. tėve, mašina.
— Nu. tai kodėl jie nenu-

slunčia tenai kokio komunis
to?

i — Jie nenori rizikuoti 
žmogaus gyvybe, tėve. Tik 
vienas jų erdvėlaivis su ast- 
įjonautais apsuko aplink mė
nuli, tačiau ant paties mėnu
lio nebandė nusileisti. Siųs
ti žmogų į Marsą būtų daug 
pavojingiau, nes Marsas 
daug toliau ir dar ilgesnė 
kelionė.

Aukščiausias teisinas 
išsisukinėja

Amerikos aukščiausiojo teismo pareiga — daboti, 
kad nebūtų laužoma šalies konstitucija. Jis dažnai panai
kina žemesniojo teisino sprendimą, jeigu atranda, kad 
tas sprendimas prieštarauja krašto konstitucijai. Jis gali 
panaikinti net ir prezidento patvarkymą. Taip anais me
tais buvo panaikinta prezidento Roosevelto įvesta NRA. 
kitaip vadinama "nevv deal‘“, nes Tribunolas surado, kad 
tai prieštarauja konstitucijai.

šiandien visi žino, ar bent turėtų žinoti, kad konsti
tucijai prieštarauja ir Vietnamo karas. Jie nelegalus. 
Konstitucijos straipsnis 1, sekcija 8, sako: The Congress 
shall have pouer to declare \var... To raiše and support 
armies, būt no appropriation of inoney to that ūse shall be 
for a longer teini than tuo years“.

Taigi labai aišku: karą gali paskelbti tiktai kongre
sas. ir jis gali skirti armijai pinigų, tačiau ne ilgiau, kaip 
dviems metams.

Puslapis penktai

čia galime matyti skylę i tuneli, kuriuo iš Urugvajaus 
sostinės kibiausiai saugomo kalėjimo partizanai tupama- 
ros išlaisvino 111 kaliniu, ju tarpe 106 tupamaras. Ta 
skylė yra iš Billy Kiai namu. kurie yra arti kalėjimo. 
Kiai atvaizdas paveikslo kairėje.

— Žinai, Maiki, kad dėl bu pasiekė Marsą, tačiau 
tavęs aš beveik gavau mušti.; nutūpę tenai liovėsi veikę ir

— Iš tikrųjų? I nutilo. Gal nusileisdami su-
— Jes, Maiki, iš tikrųjų.Įsitrenkėirsudužoogalnu- 

Užsukau pas Zacirką bume- f.kenuo - bnųjį Maišo sme- 
lę išmesti.ir radau du vyrus! * ^as suzino&-
prie baro. Jiedu pažiūrėjo į! — Tai iš kur tu ėmei tas 
mane, kažką pašnibždėjo į žinias apie Marsą, ką man 
tarp savęs, ir vienas jų sako į pasakojai?
j mane: ”Alou, davatkų ge
nerolas! O kur tavo Mai
kis?“

— Ar tėvas sakei jiems?
— Ilgų kalbų su jais ne

norėdamas. atkirtau trum-

— Žinių apie tą planetą 
astronomai turėjo ir seniau, 
tėve. Jie studijuodavo Mar
są per didžiuosius observa
torijų žiūronus nuo žemės. 
O 1965 metais paleistas a-

Tuo tarpu Vietnamo karas eina jau 10 metų, ir jis
0 kaip ilgai tokia ke- buvo pradėtas vieno prezidento, be kongreso žinios, slap-

lionė galėtų trukti? į ta, sąmokslo keliu, ir per dešimt metų kitų prezidentų ve-
n .. ... „, damas, teisybę nuo visuomenės slepiant. Kad visuomenė turiu didžiųjų valstybių su-

r ‘ buvo klaidinama ir apgaudinėjama, tai parodė ir neseniai sitarimas dėl Berlyno, gali-tektyvai skrido po 4 mene-: . 1 , ; . ma tnlncna ivvl-in ran 1 iršius tėve Tiek nat laiko' paskelbti slapti Pentagono dokumentai. !na toline jvykių laida n
sius, ie\e. liek pa: laiko.i » jų poveikis sovietų paverg-
uikėtų ii atgal. Ai žmogus. g kaip buvęs prezidentas Lincolnas pasakė, kai-i tosioms tautoms bei reikalas 
galėtu išbūti 8 menesius gv- . . 1 V. 1 .. . . . . ’ . i ir eiitarti netikvas b; oro ir maisto? Ne tik kunuos zmones -allina apgaudinėti bet visų neapgausi. 1 į^ ’truktvv a

būt ;»• ono-oioo n i" Negalėjo visų apgauti ir Vietnamo karo inžinieriai. Pu- atkllth bęt ii konstrukty įą 
žmogus, bet n augalas neis- • •• J j-- , , , - •, , ♦. i * • i pavergtųjų tautu programahūtn o-vvac Tuk iimet mcai nuėji pradėjo i)iotestus kelti universitetų studentai, ku-i1 .. ‘ 1butų gy \ as. juk šįmet i Ūsai . J 1 J 1 . , ; - • , ryšium su numatoma europi-
bandė, kaip ilgai žmogus ne™ Vietnamo kaias reiske mirti arba luošą gyvenimą. mo konferencija.
gali išbūti erdvėlaivy gyvas. Prasidėjo riaušės ir tūkstantinės demonstracijos prieš ka-
Jie aprūpino tris astronau- rą. Pradėjo prie to jungtis ir kiti šviesaus proto žmonės: 
tus geriausiu maistu ir de- profesoriai, daktarai, rašytojai, aktoriai ir pagaliau ku- 

atsarga. Uždarė i nigai.
iššovė i erdvę.

Bet jeigu tas karas nelegalus, jeigu jis vedamas prieš 
žmonių valią ir jeigu ji vykdant aiškiai laužoma konstitu
cija, tai kodėl Vyriausias Tribunolas neuždraudžia jo? O 
gal niekas prezidento neapskundžia dėl konstitucijos lau
žymo? Massachusetts valstijos legislatūra nutarė tokį 
žingsnį žengti. Praeitą rudenį ji oficialiai kreipėsi į Vy
liausiąjį Tribunolą, prašydama paaiškinti, ar Vietnamo j 
karas neprieštarauja Jungtinių Valstijų konstitucijai. Ką 
gi Tribunolas atsakė? Jis atmetė tą prašymą, visai jo ne
svarstydamas.

pai: „Ne jūsų biznis!“ Alei merikiečių 4-tasai Marine- 
jie nenuštilo. Patraukė a-i ris pralėkė pro Marsą už 
lauš ir sako: „Nebūk pana-! 6,118 mylių ir atsiuntė že-
bernas generolas, ba čia ne 
Smetonos Lietuva!“

— O ka tėvas?

mėn 22 Marso nuotraukas. 
1969-taisiais metais ameri
kiečiai išsiuntė jau šeštąjį 
Marinei}. Nors nepataikė į 

J Marsą ir tas. pralėkė pro jį 
už 2.131-nos mylios, vis dėl-

guonio 
erdvėlaivį ir 
Skraidykite, kol galėsite! 
Skraidė apie 20 dienų. Bet 
kai erdvėlaivis nusileido, vi
si trys astronautai buvo ne
begyvi.

— Ar pritrūko živnasties? 
— Ne, tėve, ne dėl „živ

nasties“, ne dėl maisto, o dėl 
deguonio, kuris reikalingas 
žmogaus plaučiams. Deguo- 

: nio atsarga išsibaigė, ir visi 
trys astronautai mirė. Be 
maisto, tėve. žmogus gali iš
būti gyvas 3 savaites ir il
giau. o be deguonio. be oro

i

— Nu, aš išmečiau dar 
vieną burnelę ant drąsos in 
sakau: „Šarap! Tegul čia ir j
ne Smetonos Lietuva, ale čia t° atsiuntė žemėn jau 74
ir ne Stalino kabakas, o lais
va lietuviška užeiga laisvoj 
Amerikoj!“ O jie sako: 
„Jes, čia galima laisvai me
luoti. Meluoja politikieriai, 
meluoja gazietos ir meluoja 
tavo Maikis.“

— Ar žinai, kas jie tokie 
buvo?

— Aš rokuoju, kad galėjo 
būt komunistai.

— Iš ko taip sprendi?

Marso nuotraukas. Po keliu 
dienų išsiųstas septintasis 

i Marineris irgi nepataikė i 
Marsą, tačiau atsiuntė že
mėn net 126 Marso nuotrau- 

! kas. Studijuodami tas nuo- 
Į.traukas, mokslininkai priė- 
• jo išvadą, kad Marso pavir- 
’ šius panašus į mėnulio pa
viršių. tik ne tiek daug kal
nų, o daugiau lygumų ii 

i daubų, lyg išdžiūvusių ežerų 
; pėdsakai. Kadangi Marsas

— Iš to, Maiki, kad jie \ turi apie save truputi oro 
pyksta ant tavęs, kad tu ne-i todėl sprendžiama, kad te

nai turi būti kiek ir vandens, 
tik nedaug. Ta planeta jai 
pusėtinai išdžiūvus.

jogpasakei man teisybės, 
sovietų mokslininkai pralen
kė Amerikos mokslininkus. 
Pasakei, ką amerikiečiai su
žinojo apie Marsą, o apie!į — Sakai, išdžiūvus. O ga

i tenai niekad vandens ir ne

Sutarta pasitarimą tęsti šį 
rudenį, kai prezidentas Li- 
\vyckyj ir vėl atvyks į Ka
nada ir JAV.

(E)

Panašus prašymas buvo paduotas praeitą rudenį fe- 
deraliniam teismui Nevv Yorke. Prašymas atmestas. Viet
namo karas esąs kongreso pripažintas, pasakė teismas. 

— nei 5 minučių. Štai, tėve, nes kongresas skiriąs tam karui pinigus. Teismas nenorėjo i 
kodėl apie gvvo žmogaus pagalvoti, kad ir kongreso politikieriai gali laužyti kons-! 
kelionę į Marsą negali būti tituciją. jeigu skiria pinigus kongreso nepaskelbtam karui. į 
jokios kalbos.

_  yu jeigu taip Maiki i Ėjo i Vyriausiąjį Tribunolą ir kiti tuo pačiu reikalu,
tai paduokim viens kitam bet vis veltui, 
ranką ir pasakykim gudbai.j

į Galų gale susitarė 12 kongresmanų ir padavė teismui 
j prašymą, kad pasisakytų dėl Vietnamo karo legalumo, i Prašymas atmestas be svarstymo. Adv. Lavvrence Velvel, 
j Kansas universiteto teisės profesorius, kuris pristatė tą 

1971 m. rugpiūčio 17 ir 18 peticiją teismui, norėjo žodžiu paaiškinti, kodėl kongres- 
dienomis Rinkiminė komisi- manai prašo teismą tuo klausimu pasisakyti. Teismas atsi
ja, patikrinusi LŽS-gos na-! sakė ir jo klausytis. Advokatas ketino tą bylą apeliuoti.

NAUJA ŽURNALISTŲ 

VALDYBA

ruskius nutylėjai. Užtat jie 
vadina tave melagiumi, Aš. j buvo, ką.
Maiki. nežinojau, kaip jiem Į — Kaip sakiau, vandem 
atsikirsti, todėl pasakiau, yra ir dabar, tik labai ma 
kad jie patys melagiai. Tas žai; bet seniau galėjo būt 
jiems nepatiko, ir vienas į daugiau. Marso ašigaliai esž 
griebė man už krūtinės Jei- ’ dar padengti ledo ir sniege 
gu Zacirka nebūtų persky-! kepurėmis. Tiesa, yra ginčų 
ręs, būtume susimušę. { ir dėl tų apdangų. Kaikurie

— Kas jie bebūtų, tėve, į mokslininkai abejoja, kad
bet su nepažįstamais žmonė-t taį gajėtu būti ledas ar snie- 
mis saliūne ginčytis ir muš- • gas. Tik vienas dalykas ais
tis būtų gėda. Į kus. tai tas. kad Marsas dar

— Nu, o kam jie ginasi nėra aiškus. Todėl žmogaus 
sovietu mokslininkais? i smalsumas ir traukia jį tyri-

— Girtis mėgsta visi, tė-Inėt_Ę Amerikos mokslininkai
ve. Giriasi ir amerikiečiai.; sPeJa\ rudenį rusai
Rusai iš tikrųjų pirmieji pa- yėl leis šūvį į Marsą. Patai- 
siekė Marsą. Vieną aparatą gV1 i tą planetą jie pataiko, ,.jnkrį. 
jie išsiuntė 1962-rais metais, tik bėda. kad pasiekę Mar- 
o kitą 1984-tais metais, ir a- iū aparatai nustoja vei-

rių balsavimo duomenis.’ 
skelbia, kad iš 220 pasiųstų į 
balsavimo lapelių 10 laiškui 
nepasiekė adresatus ir pri
pažinta teisėtais 118 balsų. 
Balsavo 51G sąjungos na
rių. Į LŽS Centro valdybą 
išrinkti:

Vytautas Kasniūnas —71 
>alsu. Madas Būtėnas-Ra- 
mojus — 65. kun. Juozas 
v’aišnys, SJ — 59, Jurgis 
Janušaitis — 56, Algirdas 
Pužauskas — 50,

Kandidatais liko Antanas 
Gintneris — 49. ir Balys 
Brazdžionis — 46 balsai.

Bet nėra vilties laimėti.

Teisėjai išsisukinėja, nes nenori pasakyti, jog Viet
namo karas legalus, nes konstitucija parodo, kad jis toks 
nėra; ir jie nenori pasakyti, jog jis nelegalus, nes tai būtų 
triuškinantis smūgis prezidentui ir visiems jo vairuoto
jams. Todėl išsisukinėja.

S. Michelsonas

VLIKAS IR UKRAINOS 

PREZIDENTAS
fonsas Nakas — 83, ir Jonas 
Gaižutis — 66. Į

Kandidatais liko Vytau
tas Kutkus 63. Petras Ja-? jg Muencheno, kur jis tu- 
nuska — 30 balsų. i ,.j būstinę, atvykęs Uk-

_ ~ rainos Respublikos prezi-
Į Garbes teismą išrinkti: dentag Mykola Liwyckyj š.

Kiti kandidatai gavo bal- i Vytautas Alantas - 87. ’ ™ iugsėjo 1Ą I)as
sų: | Vladas Mingėla - 86. ir Paminką dr. J. K.

., . i n L ! prel. Leonardas Gižinskas— »auūną. Ilgesniame pasikal-
Algirdas Bud rėčkas—4°’ 69 balsai bėjime, kuriame dalyvavo

Zuzana Juškevičienė — 33, * ir Lietuvos Laisvės Komite-
Vytautas Zalatorius — 26, Kandidatais liko Marija pirmininkas Vaclovas Si- 
kazys Tautkus —23 Anta- Simg _ 62 įr Pfanas Turū_; dzikauskas. buvo paliesti
nas Stakenas — 18, Marija _  39 | paskutinieji tarptautiniai į-
Peteraitienė — 14 ir Bro- įvykiai europinėje plotmėje
nius Macevičius 10. I LŽS-gos Įstatai buvo pri- — Vakarų Vokietijos 1970

. .. .. imti 76 balsais. Prieš pasisa- m. rugpiūčio 12 d. susitari-
I kontiolė> komi>iją iš- kė 19 narių. Nuo balsavimo mas su Sovietų Sąjunga. Va- 

susilaikė 25 nariai. karų Vokietijos susitarimas
’ Vladas Solinis - 9?,, Al- LŽS Rinkiminė Komisija su komunistine Lenkija, ke-!

VENEZUELA

Naujas Vliko atstovas

Rugpiūčio 5 d. Salzburge. 
• Austrijoje, mirus Vliko at
stovybės Venezueloje pirmi
ninkui Jurgiui Bieliūnui, 
nauju pirmininku pakviestas 
atstovybės vicepirmininkas 
Vladas Venckus. Jis vra ir

V. Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirminin
kas.

(E)

1

JAU IŠSPAUSDINTAS

KELEIVIO“ 1972 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

„Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių. įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1972 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS

636 E. Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

BUVO $4, DABAR TIK $2

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? Labai 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.

prenumerata-gera
dovana
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AUGUSTINAS GRICIUS

Teisino sprendimas
Nežinau, vyručiai, kaip kitur, bet mūsų kaime kilo 

didelis sumišimas. Bulvės neužderČjo — niekas nežino, 
iš ko reikės degtinę varyti. Išgerti mėgstantiems bado 
šmėkla stačiai i akis žiūri. Pasakoja — kažkas sugalvojęs 
degtinę daryti iš eglės žievių. Paimi sau žievių į kubilą, 
užplikai karštu šarmu. Tris savaites reikia palaikyti kie
tai uždengtą, o paskui galima gerti.

O išgėręs gulk i lovą ir išsitiesk: jokie vaistai ir jo
kie daktarai nebepadės.

Gal degtinės varymas iš žievių ir labai geras, naudin
gas žmonių kultūrai ir visuomenės būklei, bet dar neišmė
gintas. O tuo tarpu — ką gi: kviečių, rugių iki valiai. Pri
sivirė! alaus — gerk, papūsk begerdamas.

Ir mūsų kaime neseniai vienas kitas prasikūlė kvie
čių. Pasidarė alaus kvietinio. — mieži šiemet reikia sau
goti.

Pasidarė žmoneliai alučio. Vaikščioja vienas pas ki
tą, aluti ragauja. Besilinksmindami duris su langais su
maišo.

Bet dabar mažiau ėm ėgerti. Mat, atsirado kita nepa
prasta pramoga. Visą kaimą sujudino negirdėtas Jackaus t 
bylos su Petrute išsprendimas. — buvo sunkiai nubausti ir 
liudininkai — Šlėga ir Varkala. Taigi, Jackus, Šlėga ir 
Varkala jau nebesilinksmina: jie linksmina kitus.

Petrutė smarkiai juos paspirgino.
Paspirgino, broleliai, taip, kad ir po mirties dar koki 

penkiasdešimt metų atsimins.
Istorija, jei norite žinoti, buvo maždaug tokia.
Turime čia toki Jackų. Užraityti ūsai, armonika gro

ja, kai Įgėręs, gaii iki daržinės pastogės nuspiauti. Baisiai 
aukštai moka spiauti. Savo gabumais jis visoje apylinkėje ’ 
žinomas.

Šitas Jackus Įsižiūrėjo i Petrutę Matikaitę. Įsižiūrėjo 
amžinai, kaip veršis Į naujus vaitus. Sekioja įsisegęs pas
kui.

Petrutė — mergaitė jauna, galima sakyti, sirpstanti 
uogelė, i Jackų taip smarkiai nežiūri.

Dvejus metus Jackus šliaužiojo patvoriais apie svir- ’ 
ną. Gal koki porą tūkstančių kartų vesti žadėjo.

Kas ten buvo, kas nebuvo, tik nuo praeito pavasario 
Jackus vaikščioja galvą panėręs. Visiškai patižo.

Petrutė, vargšė, nė i kaimą nebeišeina. Sėdi kamarai
tėje. Retkarčiais sijoną praplatina ir vėl sėdi.

Jackus raukė kaktą, raukė. Paskui susigavo šlėgą ir ’ 
sako:

— Žinotum, broliuk, mane čia truputį spaudžia bėda. 
Velnias man pripainiojo tą Petrutę. Pasmaguriavau kiek, 
o dabar kabinasi. Sako, — eik, ieškok kūmų. O prie alto
riaus, girdi, eisianti be vainiko. Gėdą, vadinas, sau pasi- 
imsianti iš meilės.

Taip viską Jackus ir išaiškino šlėgai. Girdi, Petrutę 
vesti nesą jokio reikalo. Merga gadinta, taip pat ir turto— 
kaip katino čiaudulys.

Be to. Žiogo Magdutė jam labai patinkanti, jo širdis 
užsidegė prie Magdutės. Taip ir vaikščiojąs su degančia 
širdim. t

Atvėrė Jackus savo sielą šlėgai, viską išpasakojo.
— Turiu dideli i tave, brolyti, prašymą. Petrutė, — 

sako, — duosianti i teismą. Tai šit, aš tave ir kviečiu liu
dininku. Nueisi i teismą ir stačiai Į akis pasakysi: taip ir 
taip, ne vienas Jackus per naktis ant šalinės pas Petrutę 
laipiojo. Laipiojom ir mes.

(Bus daugiau)
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Frieda ( aibes. 79 mėty, ir Edward Ward, 75 metu am
žiaus. šiomis dienomis susituokė St. Louis, kur jie buvo 
susižiedavę prieš 50 metu. Bet VVard tada turrėjo grįžti 
į Angliją. Dvidešimt metu jie dar susirašinėjo, bet vė
liau VVard \edė, ir santykiai su Frieda nutrūko, 1964 m. 
mirė VVard žmona. Tada jis vėl prisiminė Frieda ir paga

liau ją vedė.
WnflneMKiii!! . ■ n •” ‘!«:į

Jurgis Baltrušaitis

GANDRĄ LYDINT

Vasaros saules netekę,
Girios paukšteliai nutilo, 
Kuopias į būrį ir lekia 
iš paerdvėjusio šilo.

Gandre, atklydėli broli,
Mudu čia vargova dviese,
Nu gis tu velei į tolį 
Vienas išskristi rengiesi...

Toliuose sodai nelėpsta... 
Toliuose žydris ir saulė,
Čia gi tik piūtės pagrėbstai, 
Tuščio troškinio apgaulė...

Margas ruduo per rugienas 
Purvo takus prasimynė —
Aš čia, gandreli, jau vienas 
Tavo sapnuosiu tėvynę...

Renkis, užskridėli, renkis, 
Aušrą nutolusią vykis!
Saulė — sparnuotų perlenki*, 
Sapnas — besparnių laimikis...

netikusiais veiksmais, jeigu 
prisimena, kad jie yra neti- 

j kę.

Vieni Įpročiai susidaro, 
! kai tėvai aiba mokytojai pa- 
i aiškina, kur ir kaip reikia 
i elgtis, nuolat prižiūri ir pa- 
S taiso vaikų poelgius. Taip 
susiformuoja geri Įpročiai. 
Tačiau esti ir tokių Įpročių, 
kuriuos vaikas Įsisavina ir 
kartoja visai nesąmoningai, 
pamėgdžiodamas suaugusių 
veiksmus, jų poelgius. Jei 
tėvai nusikeikia, tai ir vai
kas nusikeikia, visai negal
vodamas, kad jis blogai el
giasi. Jei tėvas vaikšto susi
kišęs rankas i kišenes, taip 
ir vaikas daro. Jei tėvas 
spjaudo ant grindų arba 
šiukšlina aslą, negerbdamas 
žmonos darbo, panašiai el
giasi ir jo sūnus. Paskui sun
ku vaiką atpratinti nuo to
kių Įpročių.

(Bus daugiau)

WATERBURY, CONN.

Labdarybės subatvakaris

Danutė Venclauskaitė, no
rėdama tęsti savo tėvų Sta- 
nislovos ir Kazimiero Venc- 
lauskių labdaringų darbų j 
atminimą, kasmet rengia 
labdarybės subatvakari. Šie- 

{met toks subatvakaris buvo 
1 rugsėjo 11 d. Danutės Venc- 
Į lauskaitės sodyboje, —89 
• Spindle Hill Rd.
i

Buvo maža meninė prog
ramėlė, laimėjimų trauki- 

! mas, vaišės.
I

Visas išlaidas, kaip pa- 
j prastai, sumokėjo rengėja, 
i o pelnas šiemet paskirtas 
i Balfui ir Vasario 16 gimna- 
! zijai.

NEATSARGIAI VAIRUOT

! Alė Rūta, VIENIŠI PA- 
I SAULIAI, romanas, 265 psl. 
kaina $3.50.

Aloyzas Baronas, PAVA- 
I SARIO LIETUS, 261 psl.. 
kaina minkštais viršeliais 

l $2.59, kietais $3.75.

Vincas Ramonas: MIG 
i OTAS PYTA^. IfiGnrot 
Kaina $2.50. Gaunama Ke 
'eivio administracijoje.

Andrius Valuckas, NF 
MUNO SŪNŪS, romanas i 
suvalkiečių ūkininkų sukili 

• mo 1935 m., I tomas, 28'
, psl., kaina $3.00.
I
j Andrius Valuckas. NF 
MUNO SŪNŪS. II tomas 
428 psl , kaina $4.00.

V.tr. Tarulis, VILNĮAU5 
RŪBAS. 495 psl., kain; 
minkštais viršeliais *$3.1 iF 
kietais viršeliais $3.75,

Alovzas Baronas: I.IEC 
TAI IR BEDUGNĖS. pr< 
ni junta* romanas. 279 psl 
aina $3,00.

Vytautas Alantas: TAR* 
WIE.IV GYVENIMŲ. 46‘ 
’iisl., kaina $4.50.

Juozas Švaistas: ŽIOF 
*?IAI PLAUKIA, romana 
;š knygnešio kun. M. Sid? 
•avi ei aus gyvenimo. 233 psl 
kaina $2.50.

Alė Rūta. KELIAS ) 
KAIRE. premijuotas romą 
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl. 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, G Y 
VENIMAS YRA DAILUS
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psi.. ka* 
na $2.50

i Ką tik gavome-

■HK3TC..  "

Kcdt I sunku kovoti su 
blogais įpročiais

Tėvai patenkinti, kai jų 
vaikas laiku atsigula, tvar
kingai prie stalo valgo, pa
deda bei pakabina i vietą rū-

(Iš Augustino Griciaus feljetonų rinkinio "Vyrai, busjr pan.. Geri elgesio i- 
prociai palengvina visų gynesijuokit!“)
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Michigano. Indianos ir Ohio gražuolės Atlantic City var
žybose Miss America“ titului laimėti.

venimą — ii tėvų. ir vaikų. 
Bet esti ir priešingai: žiū
rėk, vaikas nubloškė nusia
vęs batus taip. kad kita rytą 
nebegali jų surasti, mergai
tė ieško ir nebesuieško ske
petos, kitas vaikas vėl at
kakliai krapšto nosi arba 
kramto nagus. Tai blogi Į- 
pročkri, su kuriais kovoja ir 
tėvai, ir mokytojai, bet ne 
visada sėkmingai.

Įprotis susidaro dėl to. 
kad tarp jaudinimų, atei
nančių iš išorinio pasaulio i 
vaiko smegenis, ir tarp 
veiksmų, kuriuos jis atlieka, 
smegenų žievėje prasitrina 
ar prasimina vadinamieji 
nerviniai takai. Kuo daž

tikras sąlygas, teikiančias 
jam Įspūdžiu, atlieka atitin
kamą veiksmą, tuo stipres
niu Įpročiu tas veiksmas 
virsta. Kai jau toks veiks
mas virsta Įpročiu, tai žmo
gus tiesiog nori ‘jĮ. tą veiks
mą, atlikti. Jei, pavyzdžiui, 
ipranta kramtyti nagus, tai 
lankos nejučiomis, rodos, 
pačios ir kyla prie burnos.

Tuos veiksmus, kurie yra 
virtę Įpročiais, žmogus at
lieka nesąmoningai. Daug y- 
ra tokių Įpročiais virtusių 
žmogaus veiksmų arba poel
gių, kurie atliekami kaip tik 
tada. kai mintys užimtos ko
kiu nors kitu dalyku. Pa
vyzdžiui, vaikas jaudinda
masis sprendžia aritmetikos 
uždavinį ir kramto nagus 
nors daug karių jam sakyta 
ir pats puikiai supranta, kad 
tai ir nesveika, ir negražu. 
Kai vaikas galvoja apie savo

NUODĖMĖ

Milano vyskupas kard.' 
Colonibo paskelbė, kad ne-į 

(atsargus vairavimas yra nuo-' 
dėmė ir ją reikia pasakyti,1 
einant išpažinties. Kiek tai 
padės sumažinti eismo ne-; 
laimes, tegalima tik spėlioti, i

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko

ROMANAI
Anatolijus Kairys, IŠTI

KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas. kaina $5.00.

Birutė Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas. 
>04 pusi., kaina $4.00.

s.
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premijuotas romanas. 246! 
psl.. kaina $3.

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

Jeronimas Ignatonis, LŪ 
ŽIA1, 301 psl., kaina $3.00

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

it

Poezijos knygos
I

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

Broliai balti aitvarai.
Henriko Nagio elrėraščiai. 
Prano Gailiaus iliustmoti 
72 didelio formato puslapiai 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba 
prisiminimai, 269 psl.. iliust
ruota, kaina minkštais vir
šeliais $3, kietais — $4.

Nemarioji žemė, Lietuva
pasaulinės poezijos posmuo 
se, sudarė Alfonsas TiruoLs. 
176 psl., kaina $5.00. 
RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 psl, 
kaina $2.00.

Poilsis ant laiptų, Vytauto

Ištikimoji žolė, romanas, 
parašė Anatolijus Kairys, 
254 psl.. minkštais viršeliais 
kaina $5.00.

Vėjas lekia lyguma, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 177 psl.. minkštais vir
šeliais kaina $4.00.

Septintoji pradalgė, lite-
atūros metraštis, rašo 24 

autoriai. 4C4 psl., kaina kič
ais viršeliais $5.00, minkš
tais — $4.50.

Nuskandintas žiedas, 15
novelių, parašė Juozas Tini- 
ais, 200 psl.. kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais — 

3.50.

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

Mes valdysim pasaulį,
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 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
kaina $5.00.

Už laisvą lietuvį, parašė 
kun. M. Valadka, 409 pis., 
kaina $5.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga, 130 psl., kaina $4.00.

10 knygų už $2
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl.. kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

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

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

Soci?7izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos už $2.

-c.:

1 Greta Meissaer, viena iš trijų iš
likusiu gyvu sudužusio vengrų 
lėktuvo keleivių. Lėktuvas skri- Karoso eilėraščiai, 50 dide-
do iš Oslo į Berlyną ir nukrito Ji0 formato puslapių, kaina 

niau vaikas, patekęs i tam J elgesį, — tada atsikrato ir i jūrą. žuvo 31 asmuo. *$4.00.

GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina 
galite Įsigyti Įdomius prel. 
J. K. Končiaus atsiminimus 
iš Balfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista. daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo $6), minkštais $3 
(buvo $5).

»
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NACIŲ - KOMUNISTŲ 

SĄMOKSLO

DOKUMENTAI

Dr. Bronis Kasias jau bai
gė paruošti Ribbentropo-

e' Molotovo sąmoksloVAKARAS SU SEKSTETU Algis Makaitis ir Kazy 
Merkis. Pirmenybes laimėjo 

Bostono Vyrų Sekstetas buvęs 1949 m. Bostono čeni-
po ilgesnių atostogų vėl pra- plonas Povilas Tautvaišas,

prieš

AUSTRALIJA ’

Kviečia L. Šukytę ir S. Barą

Ateinančiais metais Aust
ralijoje rengiamas didelis 
tradicinis festivalis. Sovietai 
nori i šį festivali atgabenti 
iš okupuotų kraštų meninin-

deda savo dainavimo sezo
ną.

štai spalio 16 d., šeštadie
nio vakare. 7 valandą So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos trečiojo aukšto patal
pose sekstetas ruošia dainų; 
vakarą. Repertuarą sudarys 
tokiam linksmavakariui pri
taikytos dainos. Vakaro pra
nešėja bus Bostono visuome
nei gerai pažįstama aktorė 
Rita Ausie jūtė, šokiams gros 
Worcesterio R & M Trio. 
veiks baras, o alkiui numal
šinti svečiai turės progos i-į 
vertinti seksteto kulinarinius 
gabumus. I

Šis vienetas, vadovauja
mas komp. J. Gaidelio, pir
mą kartą pasirodė 1963 m. 
pabaigoje Bostone. Be di
desnio sąstato pakeitimo ja
me tebedainuoja šie vyrai: 
Norbertas ir Helmutas Lin- 
gertaičiai — pirmieji teno-

surinkęs 4l 2 taško iš j gali
mų. Pustaški jam nukabino 
bostonietis Algis Makaitis. 
Antrą vietą pasidalijo mūsų 
Makaitis su 3 čikagiškiais, 
surinkę po 3'j tš.: K. Mer
kis baigė su 2’ 2 tš.. tačiau 
žaibo turnyre jis sulošė su 1 
ir II vietų laimėtojais Taut 
vaišu ir Zujum 1-1.

Pirmenybėse dalyvavo 2t 
lietuvių iš 4 miestų: Nev 
Yorko. Bostono. Clevelandi 
ir Chicagos.

ŽYDŲ DIVIZIJA, 

LIETUVIŲ DEKORUOTA

P. Petronis, sovietinės ar 
tilerijos generolas majoras 
„Komunistų“ žurnalo Nr. t 
rašo apie 29-jo Lietuviško 
šaulių korpuso 16-sios Rau 
donosios Vėliavos Lietuviš
kosios Klaipėdos šaulių di 
vizijos ir kt. dalinių kovą si 
Vokietijos kariuomene 1944

Rytų Europą ir Lietuvą do- j. sportininku ir kitu. Iš o- 
kumentų linkini, su reikalin- kf Lietuvos numatvta pa- 
gų dokumentų atitinkamais siusti žalgirio futbJlo ko- 
paaiškimmais. .m;ndą>

Pavergtųjų tautų grupės 
pasisakė nedalyvausiančios 
tame festivalyje tuo atveju, 
jei menininkai bus kviečia
mi iš Sovietų S-gos ii iš rusų 
okupuotų kraštų. Tas Aust

ralijos festivalis, jeigu jame 
nedalyvautų krašto etninės 
grupės, netektų reikiamo i- 
spūdžio.

Atrodo, kad australai ne
sinaudos sovietų pasiūly
mais.. Lietuviai, savo ruož
tu, i festivali kviečia laisva-

Gana
r proeikalingai eikvoti kurui alyvą

1971

rai. Vytautas Bruzgys ir Ri-' 1945 metais (29-jį šaulių 
čardas Lizdenis — barito-; korpusą sovietai sudarė ii
nai, Vytautą 
nas Šimkus

Eikinas ir Pra- 
bosai.

Lietuvos kariuomenes 
metais. —Red.).

1946

Dr. B. Kasias savo darbą 
pateikė Vliko valdybai su
sipažinti. Rugpiūčio 26 d. 
Ne\v Yorke. dalyvaujant vei
kalo redaktoriui dr. Kaslui, 
su paruoštu rinkiniu išsa
miai susipažino Vliko pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas, 
J. Audėnas ir dr. B. Nemie
las. Rasta, kad autorius Įdė
jo labai daug kruopštaus 
lai bo ir leidinį gerai paruo

šė. Jis turės apie 4U0 psl. 
Jam išleisti ieškoma leidėjo.

(E) jame pasauly gyvenančius

ŠAULiŲ KULTŪROS 

SAVAITĖ

Šaulių sąjungos centro 
valdyba Kultūros savaitę 
1972 metais surengti pavedė d.ovybe 
jostoniškiams šauliams

menininkus — L. šukytę ir 
St. Barą.

i Vliko atstovas J. Lapšys’ 
i gražiai ir nuoširdžiai bend
radarbiauja su Australijos 
Lietuvių Bendruomenės va- 

Jis aktyviai reiškia- 
__ si ir pavergtųjų tautų orga-

jono Vanagaičio kuopai. Ji rdzacijose. J. Lapsiui paves

Alyva kūrenamos

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija

iilto oro Krosnys
Rytdienos Įrengimas

ln

Pi’nns įrengimas. Įskaitant aly- 
vos herneri. pūtėją. oro filtrą, 
termosiatą. kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metu garantija.

L> *

skuunė modernaus alvva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
<\Iyva šildymo specialistai 

179 Adams Strcc’, (Juincy. Mass. 02169 
Alyvos burnerio n1 navirms ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

Namams šildyti 
Storiausias pirkinys

&FUEL CHIEF1 Oil Heating Eųuipment r

Be daugelio pasirodymų 
Bostone, sekstetas yra kon
certavęs Montrealy, Roches- 
tery. Worcesteryje, Hartfor
de, New Britaine, Providen- 
ce ir kituose Bostono kaimy
niniuose miestuose.

Bilietus i šį vakarą galima 
iš anksto įsigyti iš seksteto 
narių. Norint rezervuoti sta
lą, (10 asmenų), skambinti 
Vyt. Eikinui -961-3523. 

Sandariečių susirinkimas

Primenu 7-sios ^kuopos 
sandariečiams. kad po atos
togų pirmasis susirinkimas 
bus rugsėjo 19 d. (ateinantį 
sekmadienį) 2 vai. popiet.

Namus pardavus, liko Į- 
vairių vertingų, ypač senes
nės kartos nariams, daiktų: 
paveikslų, fotografijų ir kt. 
Visa tai dabar yra pas kuo
pos pirmininką A. Čapliką 
(788 Broadvvay, So. Bosto-1 
ne). Kad patogiau būtų nu-j 
spręsti, ką su tais daiktais 
daryti, susirinkimas šaukia
mas pas A. Čapliką. Be to, 
susirinkime bus aptartas at
eities veiklos planas.

Taigi, susirinkimas yra la
bai svarbus, todėl visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Kiti susirinkimai bus So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos patalpose.

Br. Bajerčius, 

sekretorius

Pasižymėjo Algis Makaitis

Pirmuoju divizijos vadu 
buvo paskirtas gen. maj. F. 
Baltušis-Žemaitis, komisaru 
— J. Macijauskas, politinio 
sk. viršininku — papulkinin- 
kas M. šumauskas. štabo vir
šininku — pulk. V. Motieka.

Iš lietuvių karių korpuso 
likučių suformuota 16-ji 
šaulių divizija užėmė Klai
pėda ir dėl to buvo pavadin
ta Klaipėdos divizija.

Tarp kareivių ir žemesnio! 
laipsnio vadų žydų kalba 
buvusi bendrinė divizijos 
kalba.

Toliau gen. Petronis rašo. 
kad, divizijai pasiekus Lie
tuvą, i ją labai daug įstoję | 
lietuvių „savanorių“. O kai; 
buvo paskelbta mobilizaci-’ 
ja, tai į sovietų armiją buvo! 
Įjungta daugiau kaip 108 
ūkstančiai Lietuvos pilie-- 

cių.

Šių metų pradžioje Dov 
Levin Hebrajų universitete 
Jeruzalėje gavo doktoratą. 
Jis parašė disertaciją tema:
„Lietuvos žydų dalyvavimas 
Antrajame pasauliniame ka
re“. Savo disertacijos san
trauką dr. Levin atsiuntė 
Vlikui, iš kurio jis buvo ga
vęs medžiagos disertacijai 
rašyti. Levin rašo, kad šioje 
divizijoje lietuviai daugiau
sia sudarę aukščiausią divi
zijos vadovybę ir artilerijos 
pulką, bet žemesnio laips
nio vadovybę ir 3-čią bata- 
lijoną sudarė rusai. Aplamai
imant, diviziją sudarė žydai. 

Amerikos lietuvių šach- Į Todėl praktiškai ji buvo ya- 
matų pirmenybėse Chicago-! ^nama Žydų divizija, be
je dalyvavo ir du So. Bosto

dinama 
tuviu dekoruota*

no LPD-jos šachmatininkai: (E)

= MŪSŲ ŽEMĖJE DAR YRA

Išnuomojamas 5 kambariui TREČDALIS BERAŠČIŲ 
butas. i

Skambdinti tel. 288-5e59.| Jungtinių Tautų organiza
cijos žiniomis. 1950 metais

Dorchesteryje. 25 Rowell St. 
(prie pat St. Margaret ligoni
nės) išnuomojamas 5 kambariu 
butas III aukšte.

Kreiptis i šeimininką ten pat 
pirmame aukšte.

(35)

aus Kennebunkporte. Ale. 
Tikslus laikas dar nepaskir
tas. Kuopos prašomos pa
reikšti pageidavimus. ,

ŠVEDIJA 

Mirė pabaltiecių draugas

ta užmegzti ryšius su Azijos 
valstvbių ambasadom Cam-J 
berroje ir pateikti joms in
formacinės medžiagos.

(E)

Ieškoma kelionių Įstaigoje *

A
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių

Š m. lUgpiūčio mėn. 22 d. dirbti moteris, gerai kalbanti ir 
Stockholme mirė prof.Bir-mire
ger Nerman. Tai buvo žy
mus Švedijos archeologas ir 
nuoširdus kovotojas už Bal
tijos kraštų išlaisvinimą iš 
sovietų vergijos.

rašanti lenkiškai. Kreiptis i 

Trans-Atlantic Travel Service, 

390 Broadvvay. So. Boston. Mass.. 

02127, telefonas 268-8764.

ŽIEMOS EKSKURSIJA I LIETUVĄ 

Kaina S599 00
IŠVYKSTA IŠ BOSTONO 1971 GRUODŽIO 23 

Norintieji su šia grupe keliauti prašomi kreiptis Į

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broad way 

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

73S /:: • ••E-irTr : :i.;a

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke
leivio įstaigoje. Kaina $2.00.

Šiame numery yra šie įdomūs straipsniai:

Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis: 
Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par
tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter
nacionalas ir Lietuva: J. Vilčinskas: Socializmas Lietu
voje; J. Viks.: Kipšą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka: 
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū
dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są
jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K. 
Barėnas: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis, Lithu
anian House, I Ladbroke Gardens, London. W II, Gr. 
Britain.

mūsų žemėje beraščių buvo p 
140r< visu žmonių. Per 10visų žmonių, 
metų tas skaičius sumažėjo 
iki 34.3 C . Spėjama, kad po 
30 metų beraščių vis dar bus 
650 mil., arba 15C visų gy
ventojų.

Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė. 

Cicero. III. 60650.

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.

Nevv Yorke "MINTIS“ gaunama „Darbininko“ admi
nistracijoj (910 Willoughby Avė.. Brooklyn, N.Y. 11221) 
ir „Romuvos“ knygyne (8420 Jamaica Ove., VVoodhaven, 
N.Y. 11421). | _ ________ |

Es SĖT

C I A L ! A I 
I E T U V Ą 
.APMOKĖTA

GAVĖJAS NIEKO 
NEPRIMOKA
GREIČIAUSIAS
PRISTATYMAS 

VERTINGIAl ŠIA IR 
GERIAUSIA DOVANA

JCSŲ GIMINĖMS
JIE VISADA 

ATSIMINK JUS! 
—NETIKRI KAILIAI— 
Užsakykite ‘.įbancius 
ir šiltus kaili s. P sa-
kiška vertė. P 
audinių — mi ( viei os
spalvos SU ‘ ),
ilgauodegių ų ar
“moutono“,

KAINA TIK $99.00

10 SKAREl IŲ....S49.50
5 vilnonės, didelei ar ma
žų geliu ar turkiškų raš
tu. visokių spalvų. ir 5 
šilkinės, visol spalvų. 
Oro paštu siunčiant, pri
dedama $8.50.
ORO PAŠTU ...$58.0©

SPECIALUS DIDELĖS
VERTĖS............... $149
3 jurdai nw gos ....... j
žieminiam pakui. 100'- 
vilnos, tiek pat tos me 
džiagos motei 
3rt jardo n; <*<•'••': a;-<»s vy
rų eilutei, :‘>0'< vilnos,
3 jardai tokios pat me
džiagos moterų suknelei.
2 paklodės (dvigubai lo
vai).? pagalvių užvalka
lai, 6 turki'ki ranl šk os- 
čia i.__________________MKBBBmESTSSr.rn-.-IR.!.1 u
SPECIALUS I .... $56.0©
10 sv. taukų. 10 sv. kvie. 
tinių miltų. 10 sv. ryžių, 
10 sv. sukraus.

Yra daug kitokių dalykų
PAPRAŠYKITE 

NAUJO II II STRUOTO 
KATALOGU VELTUI 
UŽS A K LKIT E T UOJ A U 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTR '.DE 
ENPRESS (ORP.

125 Fast 23»‘d Street 
Fifth Floor

New York. N.Y. 10010
Tel. 982-1539 

Prašykite mū-ą katalogo 
su paveikslais.

NE.NiSIMI.NKI1 A

Galima pagelbėti sergantiems, 
reumatu, ranku ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-I.EEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. ■ /tikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL BRODUC1S
North Sta., BO. Bo\ 9112 

Newark, N J. 07105

už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 Slme: 
(sieninis).

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

D. Poška

o AV AITRAšT I S

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja ssailytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
Įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
‘NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ 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 88.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalIe-Montreal, 690. Q,iehec. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU

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

jo daugiau kaip SEFTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJIM AS kteieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

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

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
Iės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithnanian Alllanee of America
597 West 30th Street, New York. N.Y. 10001
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Tautos šventės minėjimas

Lituanistinės mokyklos 

banketas

Bostono lituanistinei mo
kyklai paremti banketas šie
met bus šeštadieni, spalio 9 
d. 6:30 vai. vak. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos III 
aukšto salėje.

Programų atliks O. Ivaš- 
kienės vedamas tautinių šo-

. J kiu sambūris; šokiams gros
1971 m. rugsėjo 19 d. 10 vai. ryto šv. Petro lietuvių; „e,‘as orkestras, 

parapijos bažnyčioje bus pamaldos už pavergtą Lietuvą, į šeštadieni nepataria- 
o3 vai. popiet So. Bostono Lietuvių Pil. dr-jos auditorijo- , ma namie gamintis pietų. Į 
je Įvyks iškilmingas Tautos šventės ir lietuvių sukilimo nes bankete bus pateikta ge- 
prieš okupantą 30 metų sukakties minėjimas. ‘ ra karšta vakarienė, o, be to,

į veiks ir baras. Taigi,—kiek-
Programoje: Vėliavų Įnešimas, himnai, invokacija, j vienai namų šeimininkei pa-

dr. Algirdo Budreckio iš New Yorko paskaita. i togumas, o taip pat kaitų ii
j mokyklai parama.

Meninę dali atliks buvęs Vilniaus operos solistas, gtalus galima užsisakyti 
Stasys Liepas, jam akomponuos komp. Jeronimas Kačins-, anksto, paskambinus te
kąs, Felikso Kontauto ir Birutes Adomavičiūtės tiekiama- 1 lefonų: Romui Šležui — 

282-2158; Gintarui Čepui— 
472-4956.

Vakarienė su programa ir 
kitais malonumais kainuos 
tiktai $4.50 asmeniui.

Šokėjai pradeda pratimus

C1JOS.
Po programos kavutė ir šokiai.

Mieli lietuviai, kviečiame visus su draugais ir pažįsta
mais dalyvauti bažnyčioje ir salėje.

Lietuvių Bendruomenės Bostono apylinkė

Onos Ivaškienės vadovau
damas lietuvių tautiniu šokiu: BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE-; įambū,.is p« atoshįų J 
pradeda repeticijas ši sek-

Kiek pakiio mokestis

Bostone nekilnojamojo į 
turto mokestis pakeltas ir 
šiemet net $17.90 tūkstan
čiui dolerių turto vertės.

Štai, kaip tas mokestis di
dėjo per 60 metų:

1911 m. tūkstančiui turto' 
vertės mokėta $16.40, 1921 j 
m. — $24.70 1931 m. — $ 
31.50, 1941 m. — $39.60, 
1951 m. — $62.80. 1961 m.! 
—$100.60 ir 1971 m. —j 
$174.70.

Taigi, šis mokestis visą 
laiką didėjo, nedaug tebuvo1 
metų, kada jis buvo kiek su-1 
mažintas. Bet daugiausia jis; 
pakilo per paskutinį dešimt-1 
mėtį.

Toks nepaprastas mokes
čių didinimas labai skau
džiai paliečia senesnio am
žiaus nepelningų namų savi
ninkus, pensininkus ar gy ve-' 
naneius iš pašalpų. Jau ame-! 
rik’ečių spauda i tai atkrei
pė dėmesį ir reikalauja, kad 
Bostono nekilnojamojo tur-į 
to mokesčių sistema būtų re-j 
formuota, kol dar namų sa
vininkai, pametę namus, ne- Į 
išėjo elgetauti...

Atitaisoma klaida

Keleivyje buvo paskelbta, 
kad J. ir E. Kuncaičiai Lie
tuvių Fondui A. Shallnos 
vardu Į nešė 25 dol. Turime 
patikslinti, kad tie pinigai 
buvo Įnešti Inžinierių ir Ar
chitektų S-gos (ALIAS) | 
Bostono skyriaus. J. Kun-j 
caitis tą Įnašą padarė kaip 
minėtos organizacijos iždi
ninkas. '

i
Atsiprašome už nemalonų1 

suklaidinimą.
LF Bostono Vajaus 

Komitetas

PARENGIMŲ
KALENDORIUS !

Rugsėjo 19 d. 3 vai. po į 
pietų So. Bostono Lietuvių! 
Piliečių dr-jos 3 aukšto au
ditorijoje Tautos šventės mi
nėjimas. Rengia Lietuvių 
Bendruomenės Bostono a- 
pylinkė.

Nr. 35,1971 m. rugsėjo 14 d.

seksteto koncertas-vakaras. Įėję Sandaros moterų klubo 
našlių banketas.

Spalio 24 d. So. Bostono
Lietuvių Piliečių d-jos 3 a. Lapkričio 14 d. So. Bosto- 
salėje lietuvių radijo valan- no Lietuvių Piliečių dr-jos 
dos Laisvės Varpo rudens salėje Balfo metinis rengi- 
parengimas ”Šurum-Burum“, nys.

Spalio 30 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
lietuvių respublikonų rengi
nys.

Spalio 31—lapkričio 13 d. 
City Hali parodų salėje A- 
nastazijos ir Antano Tamo
šaičių audinių ir tapybos pa
roda, kurią rengia skautų Ži
dinys.

Lapkričio 7 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos sa-

Lapkričio 28 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Šv. Petro parapijos 
choro koncertas.

Lapkričio 21 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos di
džiojoje salėje Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 52 me
tų sukakties minėjimas.

1972 m. sausio 2 d. Bosto
no lituanistinės m-los Kalė
dų Eglutė So. Bostono Liet. 
Pil. dr-jos salėje.

r

TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

madieni, rugsėjo 19 d 11 vai. 
ten pat, kur ir anksčiau jos 

! būdavo.
Kas visus vagimis laiko, 

tas patsai vagis.

Spalio 9 d. 6:30 vai. vak. 
Bostono lituanistinės mo
kyklos banketas So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje.

Spalio 16 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos III į 
aukšto salėje Bostono vyrų1

H

\

J 
I
Z" —.•«

"AKVARIUMAS - PETOItAMA BROADVVAY“

654 E. Broadvvay, So. Boston, Mass., te!. 269-9842

žemomis kainomis, mokant dalimis, galima Įsigyti pran
cūzu, škotu, vokiečiu aviganiu ir kitu veislių šuniukų. 
Kačių, jūrų kiaulyčių ir kitų naminių žvėrelių. Tropikų 
ir kitokių žuvelių. Paukščių: papūgų, kanarėlių ir kt. 
ir jiems maisto, narvelių, žuvims laikyti indų ir gyviams 
visokių papuošalų. Be to, iš katalogo galima užsisakyti 
šunis ir kt.

Prašome atvykti ir Įsitikinti.
Savininkai G. ir I. VOSSAI

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury St,

VVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8*2868

yra yienintdė oficiali įstai
ga YVorcestery, kuri siaučia 
siuntinius tiesiog iš VVorces
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai .nueina greitai ir 
tvarkingai.

Cis galima gauti Įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Svikliene

Telefonas: aN 8-2805
br. Jos. J. Donovan 

■įbr. J. Pašakarnio
ĮPĖDINIS

OPTOMETRISTAS
Valandos :

S nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak į 
Trečiadieniais nenriimama f

447 BROADVVAY l 
f South Boston, Mass

.♦#♦**#♦*****#*#♦*♦****<♦♦#**♦♦###.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektą' imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ii 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vaitam.

Telefonas: 698-8675

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. 
;>Newton Centre, Mass. 02159;; 
;; Tek 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Lsikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
: Rūpestingai taisomo laikrodžio*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
'«********####ee****#**eee#e*#e#e*-<' j

'e#*#*##*#**#***#****##*#*####*###.'
TEL. AN 8-2124 b

\br. Amelia E. Rodd;■
<<, <
i:’ I

(RUDOKIUTĖ)
OPTOM ETRISTC 

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečia d.eniais—uždara 
445 BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS-

Laisves Varpas
Lietuvių R a d i jo 

Valanda
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

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Ę The Apothecary 
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinf.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-6620

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

jososeosoceosososogosooosososososo&sosooooosiscosioooisi

M & T OIL C0„ Ine.
* 641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies’aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo-sąlygos 

< □ Pilnas šildymo įrengimas
Skambinkite

268-4662,

$«• < i
:: ’ I 
:: ’l
:: <1O
i: :: ::U
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ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius Į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines garny uos medžiagų, an
avo, maistoir pramonės gami
nių. Turime vietoje Įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia-'I
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos 
pakils.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

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

.*♦***<•»♦«♦♦*♦<*#*##**#*#********»******<***************************

South Boston Savings Bank f T"ns;Atlan»cT”ve'Se™e
ALFREI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų Įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka %

"9

Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių

taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuv'škai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

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 TransAtlantic Travel Service. Čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
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. skyrių 
i Bostone

ii

::

ii
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Dažau ir Taisau, X
Namus iš lauko ir viduje. 4 
Lipdau popierius ir taisau 3

* viską, ką pataisyti reikia. ! 
t Naudoju tik geriausią 
► medžiagą.
E JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

Flood Sąuare
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST 8ROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popierop Sieronia

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys namam 

Reikmenys plumberiama 
Visokie ^sležies daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adreso:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway

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

Darbo vau.iuos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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