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Kariai lieja kraują, 
o pirkliai-šampaną

JAV ir Sovietų Sąjungos prekybos apyvartą nauja 

sutartimi numatoma padidinti nuo dabartinių $233 milio

nų net iki $5 bilionų. Sutartis būsianti pasirašyta Maskvoj j
s

prez. Nixono viešnagės metu.
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NUO JŲ SPRENDIMŲ PRIKLAUSYS ARTIMŲ JŲ DIENŲ LABAI SVARBŪS TARPTAUTINĖS 
POLITIKOS POSŪKIAI

Šiandien nieko jau ir ne
stebina sena tiesa, kad poli
tikoje labai dažnai viena 
ranka liejamas kraujas, o

Maskvoje. Čia tos prekybos}, 
ar dar ir ginklavimosi apri
bojimo sutarties pasirašy
mas suteiks tai viešnagei žy-

kita geriamas su tuo patim miai daugiau sensacingumo. : 
priešu šampanas, ^padarius
abiem pusėm naudingą biz
nį. Tokio įvykio liudininkais 
esame ir šiandien, vykstant
sovietų ir amerikiečių prie
šinguos frontuos remiamam 
Vietnamo karui ir tų pačių 
sovietų ir amerikiečių pre
kybos deryboms, kurios, at
rodo, baigsis ”naudingu su
sitarimu“ ir gal dar iškil-

O tų pačių partnerių ka 
ras Vietname kaip nors išsi
spręs ateity, kiek vėliau. A--; |ęįnjjos komunistų vadas 
merikiečiu gaminiais pi a* j Tse-tungas,
turtėję sovietai duos Šiaurės 
Vietnamo

68-TIEJI METAI
Atskiro numerio kaina 20 centu

Nauji suėmimai Lietuvoje 
ir Ukrainoje

1 - ■.'= Kalifornijoje San Diego
1 . w mieste leidžiamas ”The San
Demonstravo prieš Diego Union“ laikraštis š.

. j m. balandžio 2 d. įdėjo Alan
Maskvos priespaudą Dean (Copley News Servi-

Soviety Sąjungos komunistų va
das Leonidas Brežnevas.

policijoje
JAV prezidentas Richardas
M. Nixonas.

komunistam
resnių ginklų, o perdirbę so-j# > 1/
vietų žaliavas amerikiečiai W>mt)0S V. V OKieilįOS 
duos pietiečiams daugiau
paramos, iš abiejų fronto 

mingu sutarties pasirašymu. pusių nutekės daugiau kiau- Gegužės 12 d. bombos, 
prez.
voje.

ge-}

Nixonui viešint Mask- J0’ v'iskas baigsis iki kito į sprogo Augsburgo policijos
kaito...

Kai sovietų spauda viešai okinava grąžinta 
keike amerikiečius, uel Siau-c 
rėš Vietnamo bombardavi- Jfl ponijai 
mo ir jo uostų užminavimo, į J
kai čia barzdylų minios ren- j Gegužės 15 d. Japonijai 
gėsi kone nugriauti visus'JAV-bės iškilmingai graži

.namuose. Trim valandom i i
Į vėliau vėl bomba sprogo po-i • • i • • *
: licijos automobilių sustoji- Darbininkai prieš
i mo
’ dindama

vietoj Miunchene, suga’ įUmo„e/r„„/,.» 
lama 40 automobiliu. pemonSiraniUS

Penkios bombos 
ir Frankfurte JAV

sprogo
kariuo-

Nevv Yorko statybos dar
bininkai nuo statomų namų 
mėtė plytgalius ir pagalius į 
pro juos fpi neinančius vadi-valdžios rūmus, o preziden- į no Okinavos salą kartu su menės būstinės viename pa

rimai kandidatai pranašavo kitomis 73 mažesnėmis sale-Į A x .. „ ..... ._ ... . . . . „e; Cm žuvo amenkiecių namuosius taikos demonst.
Tuo budu baigėsi 27Į pulkininkas n- o asmenys bu-, rantus 43.jo je gatvėje. Neto- 

vo sužeisti. Tikrieji kaltimn- • jį Jungtinių Tautų būstinės
" ........ policija dar spėjo įsiterpti

tarp darbininkų ir demonst
rantų, ir tuo buvo išvengta 

; aukų, nes darbininkai jau 
ruošėsi demonstrantus ap- ‘ 
kulti, kaip tai jau Nevv Yor
ke anksčiau yra atsitikę.

kone atominį karą,—sovietų j
prekybos ministe-! metų jų okupacija. Perdaviužsienio 

ris Nikolai S. Patoličev irimo iškilmėse dalyvavo ir! kai dar neišaiškinti.
toks pat amerikiečių atsto-Į JAV vviceprezidentas Ag- 
vas Peter G. Peterson šypso-} nevv. Jose dalyvavo dar apie
damiesi statinėjo paskuti
nius taškus po JAV ir Sovie
tų Sąjungos plačios preky
bos sutarties paragrafais.

Pagal tą sutartį, šių abie
jų kraštų prekybiniai mai
nai, iki šiol tesiekę 200 mi-

bar pakilsią ligi 
bilionų dolerių.

EKSTRA

PRANEŠIMAS!

10,000 kviestu svečių. i
JAV karinė stovykla Oki- ' stiprėja 

navoje pasilieka, bet iš jos 
pašalinti atominiai ginklai.

Pietų vietnamiečiai

Po pirmos nesėkmės atsi
spirti Š. Vietnamo invazijai 
pietų vietnamiečiai pradeda 

Komunistai niršta, Į atsigauti ir kaikuriose fron- atstovai
socialbtai užtaria į^\valst.departamente

„L’Unita“, Italijos komu-! jie atėmė iš komunistų se-

Kadangi sovietai užsienio 
valiuta ar auksu didelių su-' valstybinė 
mu iš karto nepajėgsią mo
kėti, tai, sakoma, jiems bū
siąs suteiktas ilgalaitis bilio- 
ninis kreditas.

nistų dienraštis, kovo 29 d. i njau prarasta bazę 12 mylių 
laidoje niršo, kad Italijos ‘ 

televizija 25 1 rija plečia. Tie pirmieji pa
žinių paskyrė iškelti katali-j . , . .
ku persekiojimui Lietuvoje.I siseklniai gerokai pakėlė

* pietiečių kariuomenės mora

Estijos, Latvijos ir Lietu
vos diplomatiniai atstovai

nuo Hue miesto ir tą terito- ^uvo priimti \ alstvbės sek-
-................. retoriaus pavaduotiojo Ri-'

chardo T. D.: vieš.

Avanti“, Italijos socialis-1 lę. ir tikimasi daugiau lai-

Sovietai pirksią iš JAV 
įvairias precizines mašinas, 
kompiuterius, paskutiniuo
sius techniškuosius išradi
mus ir grūdus, o amerikie-'Tautu gen 
čiai — daugiausia žaliavas. ■ heimui.

Šiame biznyje sovietams: 
bus taikomas vadinamasis, , _
didžiausio palankumo prin-į Į)ėl cigaretės žuvo 
cipas, kaip ir kitoms drau-; v
giškoms Vakarų Europos ar Žmonilį
Pietų Amerikos šalims.

tų partijos dienraštis, kovo j mėjimų.
28 d. šalia žinių apie Sovie- . 1
tijos žvdus plačiai paminėjo Žinoma, čia daug nulėmė 
17,000 Lietuvos katalikui amerikiečių aviacijos para- 
protestą L. Brežnevui ir .L,ma- Pastaruoju metu prade-, 

sekr. K. Wald-'ta priešo pozicijos bombai- 
įduoti elektroniniai vairuo-' 

(Elta) 1 jamom bombom, kurios iš
■ helikopterio ar lėktuvo tie- 

iai nuvairuojamos į priešoI tankus ar kitus taikinius.
Be to, JAV lėktuvai pra- 

, Osakos (Japonijoj ) dan. j dėjo minuoti ir Šiaurės Viet-
I nauja sutarti sovietai su-i soraižio 3>„e aukšte dėl: ■»"><> '>vandenis, su- 

tinką įjungti ir’senu II pa-l "eat-'al’«’a' .numestos cigare- gnove pagrindini tiltą, nau- 
saulinio karo skolų atlygini.!tes k,1° ea,sras- kuns "me! ^mą susisiekime su Kini-j 
mo klausimą, už daugiau 'aukšte esančiame kabarete - 1! gel0^ai aPa)f^e ge*ezin*
nei 10 bilionų dolerių tesu- sukėlė didžiausią paniką. į kelių linijas. Visa tai prade- 
tikdami grąžinti gal kelias-; Ten buvo apie 170 žmonių.’da‘juntamai apsunkinti prie- 
dešimt milionų. t Daliai pavyko išsigelbėti, šo tiekimą invazijos kariuo-

bet 117 žuvo.
Bet užtat prez. Nixonas, ‘ menei, ir tikimasi laikui bė-

Apsilankymo pageidauta 
ryšium su p:ezidento būsi
ma kelione i Maskvą. Buvo 
apsvarstyti Baltijos tautoms 
rūpesti kelia klausimai.

(Elta)

V. Vokietija kancleris Willy 
Brandt. kurio šių dienu didžiau-

i Gesužės 13 (1. Bostono «> .^formaciją i, Austrijos 
Į miesto centre—Boston C„m- uostines Vienos apie Krem- 
mon sode buvo demonstra- haus
cija prieš Sovietų Sąjungą, "a“« skaudu smug! savo P1’ 
paneigusią žmogaus sąžinės į “eciams ne rusams.

I Pagal tą šaltinį, sovietų 
slaptoji policija įsakiusi su
žlugdyti politinę opoziciją

I trijose Baltijos respublikose 
■ — Lietuvoje. Latvijoje ir 
i Estijoje — ir Ukrainoje.

i

laisvę, persekiojančią kiek
vieną jai nepatinkamą žodį 
ir jo kūrėją ir draudžiančią 
net religiją.

Jau spausdinant laikraštį 
gauta nepaprasta žinia, kad 
prezidentinis kandidatas 
George W a 1 1 a c e, kuris 
dalyvavo rinkiminėj veikloj 
Marylande prie Wasbingto- 
no buvo teroristo peršautas.
Į jį paleisti 4 ar penki šūviai 
iš 5 pėdų atstomo, kuriais

buvo sunkiai sužeistas į vi
durius. ranką ir kitas vietas. 
Wallace skubiai nugabentas 
į Holly Cross ligoninę opera- į

Demonstraciją ruošė uk
rainiečiai, bet joje dalyvavo 
ir lietuviai bei latviai. Gau
siuose plakatuose ir kalbose! 
buvo reiškiamas protestas'

Ten buvę laukiama naujų 
i masinių suėmimu. Daugiau
sia jų įvykę Ukrainoje ir 

dėl sąžinės laisvės varžymo., Lietuvoje. Šalia suėmimų 
reikalaujama laisvės pa- dar išryškėjusi ir policijos 
vergtiesiems, prez. Nixonas tardymų bei kratų priva- 
prašomas Maskvoje nepa- čiuose butuose banga. Laik-
miršti pavergtųjų tautų ir 
kalinamų žmonių klausimo.

Demonstracijoje, be uk
rainiečiu atstovo Konrad'

cijos. Suimtas ir užpuolikas,Į Husak ir lietuvių parapijos; nacionalizmo 
apie 25 metų jaunuolis.

Paskutinėm žiniom jo pa
dėtis kritiška—gresia pavo- į Louise Hicks ir kt. 
jus gyvybei.

į raštis pastebi, kad visa tai 
• liūdi ia. jog Brežnevas esąs 
! susirūpinės ne rusų tautybių 
tarpe plintančiu pasiprieši
nimu režimui, kylančių jų

_________  jausmu ir e-
! klebono kun. Antano Baltru-, mesi teroro priemonių tiems 
šūno. kajbėjo kongresmanė j reiškiniams nuslopinti.

i

įtalijoje rinkimai
nieko nepakeitė

Neseniai buvusiuose rin-.-, ... ...
kiniuose krikščionių demo-j eis1^ 'omisijoje. 
kiatų partija vėl paliko pii-, Demonstracijos metu bu-

..... Žvelgiant į paskutinių 
Buvo pi įimtos įezoliucijos i mįnesjų įvykius Lietuvoje 

piez. Nixonui ii Jungtinių jr Utose ne rusiškose res- 
TaUtų gen. seki etoi iui, ku-. publikose, salima spėti, kad 
no piaboma Sovietų S-gos į Brežnevas bene bus įsisavi- 
vykdomą sąžinės laisvės per-... ..... nęs buvusio enkavedisto
sekiojimą k>xelti Žmogau^ Beri jos mintį: duoti kurį lai

ką šiek tiek laisvės, kad re
žimo priešininkai iškeltų 
galvas, o paskui jas nukirsti, 

atstovus (turėjo vienu dau.! Pastaruoju metu vpač daug
giau) j atstovui ūmus n Uoj ngg med^ja„ogt
senatorius, (viso labo atsto-1

moję vietoje, ji piavėdė 267 j vo sj.|ejgįa nema2ai tai
ofcfntnic itnvam tnnnn rioii—S A

vų rūmuose yra 
senate 315 bei keli 
iki gyvos gaivos).

630 nariu iri

vra suimtu ukrainiečių inte- 
j lektual’i. Neabejotina, kad 
• ir 17,009 protesto rasta oa- 
j sirašiusiu lietuvių katalikų 
i ar patriotiškesne Lietuvos 
i jaunuomenė stovi prieš di-

išrinkti Siūlo pakelti algų 
minimumą

! dėlės rusiškojo okupanto 
,. Atstovų nimai priėmė į-, kumšties grėsme.
.! statymo projektą per 3 me

te jie su kairiaisiais socialis-Itus pakeIti ^lyginimų mini- Tad užsieni lietuvių parei
tais turės 94 senatorius (tu-[ muma iki $2 valandai (da- ga ^ar *a^*au budėti ir dar

Antroje vietoje yra komu
nistai. Jie laimėjo 179 atsto
vus (dviem daugiau). Sena

rėjo 101).

Nuosaikieji socialistai iš
rinko 61 (vienu mažiau) į 
atstovų rūmus ir 33 (3 ma-; 
žiau) į senatą.

bar vra $1.60). Žemės ūkio 
darbininkas siūloma iš $1.30 
tuoj pat pakelti iki $1.70.

garsiau kelti balsą tarptau
tinėje arenoie prieš sovieti
nį terorą mūsų tėvynėje.

t Turkijos liaudies partijos 
j ilgametis pirmininkas, res
publikos kūrėjo Kernai Ata- 
turko buvęs pavaduotojas ir.' 
12 metų Turkijos preziden
tas. tris kartus premjeras 88 

Beveik dvigubai vietų lai-į metu amžiaus Inonu

Socialdemokratai išlaikė 
turėtas 29 vietas atstovų rū
muose, o senate laimėjo vie
ną vietą daugiau— turės 11.

Haris viešosios nuomonės 
tyrimo įstaigos surinktais 
duomenimis. 59% JAV gy- 

į ventojų pritaria Vietnamo 
uostų užminavimui, 24% y- 
ra priešingi ir 17% neturi 
tuo klausimu aiškios nuomo- 

pasi- ngs>
mėjo naujieji fašistai su mo-j traukė iš pirmininko parei- 

' narchistais, oravedę 56 ari, gų, kai partijos kongresas I Sovietu Sąjunga pasirašė 
i st0VBS- I 7C9 balsais prieš 507 nesuti-; #u Sirija ^3,^ kuria jį jsi_

Dešimties atstovų ir 8 se-l110 p*‘enkin’i io re,kalavi‘į pareigoja parūpinti Sirijai 

natoiių neteko ir liberalai. ! mo Pakisti tarybos pirmi-: dar daugiau ginklų.
Dėl liberalų pralaimėjimo! n,nk* Ecev,t kltu. asmen,u i 

vyriausybę gal vėl sudarys! ^at’ F0.®!?* ne’ut,nka »«!• Vokietijos kancleris Wil- 
krikščionys demokratai su! nonu ,r ,a,kJ>*1 maz aug Eu- jy Branjt jabai stengiasi, 
socialistais. Premjeru mini-!ropos •ocialdemolcratų pro-. kad
mas Andreotti. 
premjeras.

i sias rūpestis šauti parlamento Parlanmenta

dabartinis' ?ramos-
* * *

Iki šiol FBI tarnavo tik 
susirenka vyrai, bet dabar bus priima

Vokietijos ir Sovietų 
į S-gos draugiškumo sutartis 
būtų parlamento ratifikuota 
dar prieš prez. Nixono išvy
ka i Maskvą. Dėl to jis veda

nekreipiant dėmesio į Viet- Japonijoje dar tiek gyvy- £ant Pnes>o palaužti,; pritarimą jo pasirašytoms sutar-! gegužės 25 d. Rinkimų metu mos ir moterys, kurios irgi skubias dervbas su opozici
namo karą. greičiausiai bū- biu 
siąs iškilmingai priimtas nei

j pareikalavusio gaisro jeigu tik nepritrūks JAV-bių tims su Sovietu Sąjunga ir Len- ,unjjų sustabdyti streikai vėl galės eiti atitinkamas parei- ja — krikščionim demokra- 
ra buvę. ’’vidaus fronte“ ištvermės. kija. - į prasidėjo. i gas. ____ ■ tais, sutarties priešininkais.
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Vietnamo karas JAV-bių 
teritorijoje

Dabartinėje padėtyje, turint galvoje didžiųjų vals- į 13. Būsima nepriklausoma Latvija įsijungia į Euro- 
i tybių apsiginklavimų branduoliniais ginklais, aštresnio pos valstybių politinį bei ekonominį gyvenimą. 1
Į konflikoto, kurio pasėkoje galėtų pasikeisti Baltijos vals-j Paskaita buvo išklausyta su dideliu dėmesiu. Ją bai- į 
! tybių padėtis, vargu galima laukti. Taigi daugiau dėmesio' gus, buvo daug paklausimų. į kuriuos paskaitininkas iš-Į 
’ tenka kreipti į Sovietų Sąjungos vidaus padėties pasikeiti- samiai atsakė. Kaikas mėgino pradęti ginčus, bet senas

WORCESTER, MASS. 

Kunigas vedė vienuolę

Buvęs abiejų lietuviškų
m Į jjaurur.'suiiu«u dtMne. Adinds mėgino pi auęii giiicu>. uei senas i . . .. v :•

mus. Jų galimi du: revoliucija ir evoliucija — demokra-' politikas. įgudęs visokių debatų dalyvis, lengvai susido-! 7ėv»s lenku kili
tėjimas. Revoliucija sovietiniame režime vargu įmanoma, rojo ir čia su tais, kurie norėjo ne informacijų išgirsti,
todėl reikia daugiau pasikliauti demokratėjimo įsi vyra v bet pasiginčyti.
vimu krašto politiniame gyvenime. į Iš Bostono dr. Bruno Kalninš išvyko į Toronto daly-

į vauti baltistų konferencijoje. Prieš atvykdamas į Bostoną, • mulevičiūtę. Laimingo gyve-
Reikia megzti ryšius su krašto gyventojais, palaikyti 1“ Jau buv0 buvfs Kalifornijoje, Chicagoje ir New Yor- „imo! 

jų dvasią, lankytis Latvijoje, ypač jaunimui, kiek galima ke- Kiek teko sužinoti, Chicagoje ir Bostone jis susitiko 
aprūpinti Vakarų kraštuose išleidžiama literatūra ir t.t. b su tenykščiais lietuviais soeialdemokiatais

, Borekas (jo tėvas lenkų kil
mės, motina lietuvė) gegu
žės 2 d. vedė iš vienuolyno 
pasitraukusią vienuolę Ta’

Sugrįžo iš Kalifornijos
M. Š.

Gerų lietuviškų darbų rė
mėja Ona Dudonienė labai 
patenkinta sugrįžo iš Kali
fornijos, ten kelias savaites 
pabuvusi pas savo dukterį 
Ievą Sidariūtę. I. Sidariūtė 
anuomet gyveno Hudsone, 

Į Mass., buvo žinoma daini
ninkė, daug kartų yra dai’ 
navusi ir Minkų radijo pro
gramoje.

Galėtų, bet nedalyvauja

Worcestery yra lietuvių 
mokytojų, kurie dirba ame
rikiečių mokyklose, bet lie
tuviškame visuomeniniame 
gyvenime jų nematyti: Al
binas Tamošiūnas. Jonas 
Jurkūnas. Vincas Grigas,

Pastaruoju metu Vietnamo karas, galima sakyti, vi
siškai persikėlė į Jungtines Amerikos Valstybes ir spren
džiamas jų teritorijoje. Dėl komunistų invazijos sustiprės 
jus karo veiksmams Pietų Vietname, išplėtus šiaurės Viet
namo bombardavimus ir dar užminavus Haiphongo uostą,
JAV-bių viduje taip pat kone proporcingai padidėjo tai
kos ir Amerikos kapituliaci jos reikalautojų demonstraci
jos, pi ez. Nixono politiko . itika ir prezidentinių kandi-*' Užsieny veikdami.-turime daugiau dėmesio kreipti 
datų pagausėjusiame pi opagandiniame skystime raity- ae j memorandumų rašymus kraštu vyriausybėms, bet i 
masis. Kad būtų aiškiau, ką kuri fronto linija gina, ko rei-! viešosios nuomonės formavimą, 
kalauja ir ką siūlo, čia bent labai suglaustai norime pa- ■
teikti kaikuriuos abiejų pusių punktus. ■ Reikia sekti okupuotų kraštų gyvenimą, jų spaudą ir. . . .... .

Viešose ir slaptose derybose su šiaurės Vietnamo ko- ; reaguoti į šios iškreiptą informaciją. Reaguoti efektingai. Rinkimams JAY-sę islei- vimo nebuvo, todėl n piane- 
munistais JAV siūlo neplėsti karo veiksmų, tęsti pasitari-- nes tik į tokius veiksmus sovietai tekreipia dėmesį. džiamosmilžiniškoj sumos. Simai apie gautas rinkimam
mus, siekiant abiem pusėm priimtino kompromiso, nešta- , lr jos vis didėja. Todėl pa- le^as buvo mažai pati imi.
tant ultimatiniu reikalavimų besąlyginiai pasiduoti. i Reikia veikti per tarptautinius politinių organizacijų grįstai sakoma, kad kandi’ „

JAV-bės kviečia komunistus' paskelbti paliaubas, po centrus (socialdemokratų, krikščionių demokratų. vals- b«i tik diSaulia sun^’kieT’paU
kurių nustatytu terminu bus išvesta is Vietnamo visa ame- tiecių ir kt.), siekiant per juos įtaigoti ate.arų kraštų vy- milioiUeri re-' kandidatas arba jo šeima ga
niečių kariuomenė. Tuo pat metu turi būti grąžinti ir vi’ į riausybes. miamas asmuo. i Ii duoti rinkimams. Iki šiol '
bi komunistų lankose esantieji amerikiečiai belaisviai. ! Išeidamas iš dabartinės padėties, Latvijos Socialde- • tokio apribojimo nebuvo, to-

Sudaiius paliaubas, skelbiami tai ptautinės komisijos mokraįų Partija 1970 m. yra sudariusi savo veiklai šitokią ' Primintina, kad 1968 m. dėl, kaip matėme, kaikurie 
priežiūroje nauji rinkimai, kuriuose visiškai laisvai galės' . ' " rinkimams didžiųjų partijų j kandidatai arba jų šeimos
dalyvauti ir komunistai. • ''' .... . . .! kandidatai i prezidentus iš-

Dabartinis Pietų Vietnamo prezidentas Thieu sutin- L Skatinti latvius krašte ir užsieny siekti atstatyti: leido $18.3 mil., kad 1970 
ka atsistatydinti mėnesis prieš rinkimus.

Toliau žadama net ir abiem Vietnamam ekonominė _ ,
pagalba atsikurti po karo ir kitokia parama. ! pa politinių partijų sistema. i VnrkJ Pn onn ? prezidentus —. Antanas Minikauskas = Mi

Komunistai visus šiuo siūlymus griežtai atmeta. Jie; . . . , , . : milionie įų, kadi ;$o0,000. į nei, J. Parulis ir kiti.
reikalauja, kad dar prieš karo veiksmų nutraukimą atsi- L 3; Panaikinti pramonės, amatų ir prekybos naciona-1 gubernatorius Rockefelleri 
statydintų P. Vietnamo prezidentas Thieu ir jo vyriausybė llzaciJ3- i

Mėgina riboti rinkimų išlaidas

nariai rinkimams skyrė mi
lionus dolerių. Dabar kandi

mu iš 15 svarbiausių kandi-Į datas į atstov ų rūmus tegali 
datų i senatorius 11 buvo* duoti iki §25,000. Į senatą—

Dar prieš paliaubas turinti būti sudalyta vyriausybė, 
i kurią įeitų komunistai ir kitos „taiką mylinčios“ grupės..

Pietu Vietnamui turinti būti nutraukta visa JAV-biu
*- *• t

dabar teikiama karinė ir ekonominė pagalba ir visiškai SU’ Į 
stabdytas vadinamasis krašto vietnamizavimas.

Turį būti paleisti visi politiniai kaliniai, kūne yra su
imti už priešinimąsi dabartinei vyriausybei ir komunistų 
palaikymą.

Kai pasitrauks iš Pietų Vietnamo visi amerikiečių da
liniai, tada ši naujoji vyriausybė, į kurią įeis ir komunistai, 
tiesioginiai tarsis su šiaurės Vietnamo komunistais dėl pa- 1 
liaubų. taikos, naujos valdymosi formos ir kt.

Tokiom sąlygom nėra abejonės, kad P. Vietnamo ko
munistai visais klausimais susitai’s su Š. Vietnamo komu’ 
nistais. kurie bus vienintelė organizuota jėga krašte.

JAV-bės, dėl Vietnamo laisvės paaukojusios tūkstan
čius gyvybių, tokiu tiesiu keliu Į pralaimėjimą dar nesu
tinka eiti. Bet komunistams belieka tik palaukti iki rinki
mų, kol paaiškės, kuri pusė JAV’Se nugalėjo.

Ne ideologija lemia valstybių 
ius

4. Sudaryti sąlygas laisvai ir nepriklausomai koope
racijai veikti.

1 ir jo šeima nuo 1952 m. lin’j Apribotos ir išlaidos. Da=l 
kimams išleido $25 mil., kad; bar kandidatas gali išleisti i
Ottingeris. 1970 m. kandida
tavęs New Yorke i senato-

5. Panaikinti priveretinius kolchozus ir leisti, kas r^Vs; įleido daugiau kaip 9
j nori, steigti privačius ukius.

6. Demokratinti visą ūkinį gyvenimą, sudarant sąly 
gas Latvijai tapti gerovės valstybe.

milionus doleriu.

santyki
Gegužės 7 d. Bostone lankėsi iš Švedijos atvykęs Lat

vijos dabar užsienyje \ 'riančių socialdemokratų va
das, Latvijos nepriklausomybės akto jauniausias pasira
šytojas, seimų narys, dabar žurnalo Briviba redaktorius 
dr. Bruno Kalninš. Ta proga latvių sąjungos namuose jis 
skaitė paskaitą, kurios pasiklausyti susirinko per 100 as
menų. Jų tarpe buvo ir jaunimo. Čia pamėginsime atpa
sakoti svarbiausias paskaitininko mintis, kurios įdomios 
ir mums, lietuviams.

Šiandien pasaulinėj politinėj arenoj pastebimas di
džiųjų jėgų persigrupavimas, kuris vyksta nebe ideologi
niu. bet kiekvieno krašto interesų pagrindu, —aiškina 
prelegentas. Komunistinė Kinija mezga santykius su ka
pitalistinėmis JAV-bėmis. Sovietų Sąjungos ir Kinijos 
santykiai vis labiau aštrėja. Indija su Sovietų Sąjunga pa
sirašo draugystės sutarti. Buvęs vienalytis komunistinis 
blokas skeldėja. Atskiros Vakaių valstybės sutartimis 
mezga ryšius su Maskva. Vietoj šiandien vyraujančių 3 
Didžiųjų netrukus iškils Japonija bei suvienytos Vakaiu 
Europos valstybių blokas.

Iš to seka. kad Baltijos tolimesnis likimas priklausys 
nebe vien nuo Vakaių vedamos politikos. Tenka atkreipti 
ypatingą dėmesį į tai, kokios jėgos gali paveikti Sovietų 
S-gos tarptautinę padėtį ir jos vidaus politinį gyvenimą. 
Viena tokių šiandien yra Sovietų Sąjungos santykių Įtem
pimas su komunistine Kinija; kita — Sovietų Sąjungos re
zistencinis sąjūdis krašto viduje.

Nors perdaug vilčių netenka dėti Į kinų vedamą ak
ciją prieš rusus, šis palankus mums momentas reikėtų kiek 
galima daugiau išnaudoti. Kinijos ambasadom reikėtų 
pateikti reikalingą medžiagą propagandai prieš rusus.

Latviai Stockholme kinams įteikė Latvijos 17 komu
nistų skundą, kurį jie mielai priėmė ir pažadėjo pasinau’ 
doti. Komunistinė Kinija šiandien yra vienintelė pasaulio 
galybė, kuri yra nusistačiusi prieš sovietų organizuojamą 
Europos saugumo konferenciją.

rinkimams ne daugiau, kaip; 
10 centu kiekvienam 18 me-1c
tu sulaukusiam rinkikui. Iš,

Turime ir tokių mirusiųjų 

„gerbėjų“

Turime nuolatinių laido- 
. ! tuvių palydovų, kurie miru-

•;tos sumos negalima daugiau i sio gal ir nepažino, bet, su- 
! kaip 60'< išleisti skelbimam; žinoję, kad, iš laidotuvių su-

Iš tikrųjų išlaidos rinki-! televizijoje, radijuj ir spau-1 grįžus, palydovai bus gerai 
t mams buvo dar didesnės, doje. i pavaišinti, dalyvauja laido*

7. Platus socialinis draudimas, nustatant minimalu! ne&u nul.0(^ t^a^čiaj^ r:nv;mjn;u aTW ’ Atėję su kitais pa-
Jarhn atlvoinima * nes rebuvo Įstatymo, kuris Kongi eso nnkiminių apy- (kviestų vaišjų .jįe su k
Raibo atlyginimą. [reikalautų tiksliai visas iš-ganĮų (<hstncts),iinkiKų,vi-. gerja jr sudoroja n

8. Socialinė lygybė: visiems lygios teišės, pramonės į laidas pranešti.
Įmonių demokratizacija — darbininkų rinktų atstovų da
lyvavimas įmonių valdyme. Todėl jau seniai daug kas 

1 reikalavo, kad rinkimų išlai-
9. Laisvos ir nepriklausomos profesinės sąjungos, j dos būtų ribotos. Pagaliau
10. Demokratinės mokyklos, studentų rinkti atstovai ’ istatymas Jau įsigaliojo 

dalyvauja universitetų tvarkyme.
11. Rusų kolonializmo ir imperializmo po 1944 metų 

įkurdinti rusai turi išsikraustyti.
12. Baltijos valstybių sąjungos sudarymas ir glaudus 

bendradarbiavimas su laisva Lietuva ir Estija.

gena ir sudoroja ne tik jiem
... . , , .skirtą užkandžiu dali ir,

mažiausios rink apygardos, gliždami nam da,. :siai 

kandidatas turi teisę išleisti j džiau?iasi kad buvus;03 ge.

$o0.00p. ; rog laidotuvės, nes buvę ga-
T7 Hma kiek tik norėjai paval-
Kadangi senatoriams ten=jgyti ir užgerti... 

nuo šių metų balandžio 7 d.jka propagandą vesti visoje!
j valstijoje, tai jie galės išleis- • Krasinskas

Visų pirma jis reikalauja,į ti pradedant $52,150 mini-į 
kad būtų tiksliai nurodyta iri mumu tokiose mažose vals-j SLA 2 aps. suvažiavimas
viešai paskelbta, kas ir kieki ti jose kaip Aliaska, Ver-i OT a tt • iJ 1 ‘ SLA II-sios apskrities su-

bus

durkis yra 500,000. todėl ir 
• apj 
teisę

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

Paskutinis — trečiasis — doku
mentuotas Kipro Bielinio atsi
minimų tomas. Jis liečia mūsų 
nepriklausomybės 1917-1920 m. 
kovas ir nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo pirmuosius metus. 
Knyga gaunama Keleivy, Dar
bininke. Drauge ir pas kitus 
knygų platintojus. Kaina S5.00.

Kipras Bielinis
r i i t r r i i

Viršelis Kęstučio čerkeliūno

davė rinkimu reikalams. Iki i mont. Wyoming ir kt., ir bai-i -- • ,
šiol tokio išsamaus reikale j giant $1 310,000 New Yor- girnas bus gegužes 21 
_______________________ i"e i* U17.000

cester. Mass. Pradžia 11 v.Prezidentiniai kandidatai; 
daugiausia rvto.galės išleisti daugiausia po

$14.25 mil. ' I m - j- • x •Tą pačią dieną ir toje pa=> 
Tos išlaidos numatytos! H°je vietoje SLA 57 kuopa

atskirai pirminiams ir galu-[ banKel? ™ m?b!
S! tiniams rinkimams.

Kaip matome, dar ir da- i bar JAV-bių rinkimai pasi
liks patys brangiausi, nes 
niekur kitur nėra tokio ilgo 

i rinkiminio vajaus kaip JAV.

Yi a žmonių, kurie sugeba 
i kiekvieną Įstatymą kaip 
nors apeiti, jo reikalavimų 
nevykdydami. Nėra abejo
nės. kad bus politikierių, ku’ 
rie stengsis ir sugebės rinki

veiklos sukačiai atžymėti. 
Pradžia 2 vai. popiet.

Prašau visus SLA narius 
su savo draugais dalyvauti 
suvažiavime ir kuopos su
kaktuviniame bankete.

Antanina Audickienė,

sekretorė

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Amžinasis lietuvis, roma-
mams išleisti daugiau, negu I nas’ L Para?ė V vtau-

tas Alantas, 412 psl.. kaina 
minkštais viršeliais $4.50. 
kietais — $5.00.

įstatymas leidžia. Bet vis 
dėlto naujas įstatymas buvo

e! reikalingas.

DOLERIS OFICIALIAI 

NUVERTINTAS

Faktiškai JAV dolerio 
vertė sumažinta jau nuo 
gruodžio mėnesio, bet ofici
aliai finansų sekretorius tik

Jį;gegužės 8 d. pranešė Tarp
tautiniam valiutų fondui, 

; kad doleiyje aukso bus vie’ 
na trisdešimt aštuntoji dalis 
uncijos vietoj trisdešimt 
penktosios dalies. Tuo būdu 

8.7%.
Draugo knygų apžvalgininkas apie šią Kipro Bielinio atsiminimų knygą tarp kitko šitaip rašo:
’’Knyga yra ne tik vertingas be gak> įvairaus laikotarpio istorinis šaltinis, bet ir Įdomiai parašyta, doleris nuvertinamas 
skaitoma kone kaip intriguojantis romanas“. |
Lietuvių Dienos rašo: ’’Jame kibai plačiai rašoma apie bolševikų įsigalėjimą Rusijoje ir? ~
pirmuosius jų kėslus užimti Lietuvą. Tai galbūt pirmas mūsų kalba toks išsamus rttštas apie bol-1 Paragink savo pažįstamus 
ševikinę “tiesą“ žmogaus, buvusio labai arti ir paties daug faktų pergyvenusio. Būtina perskaityti išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
juuniems gražių bolševikinių frazių simpatikams, nekaltiems naivuoliams.“ J metams $7.00.

Milžinų rungtynes, Myko
lo Vaitkaus 1940-1944 metų 
atsiminimai, VIII tomas, 203 
psl.. kaina minkštais virše
liais $3.00, kietais $3.50.

Abi knygas išleido Nidos 
Knygų leidimo klubas, — 
2 Ladbroke Gardens, Lon
don WII 2PU, Gr. Britain. 
Netrukus jas bus galima 
gauti ir Keleivio administra
cijoje.

VIETNAME ŽUVO 
IR GENEROLŲ

Iki šiol Vietnamo kare žu
vo 9 JA V generolai ir vienas 
admirolas. Pietų Vietnamo 
generolų žuvo 5.
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KAI SKAITO 

TAI oram Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NSPEKLA

JAV LB Tarybos nutarimai KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Pagerbė V. Jonuškaitę

Jie šoks lV-toje tautinių šokių šventėje
(Tęsinys)

Kultūriniais reikalais

Gegužės 6 d. Kultūros Ži- 
; dinvje buvo paminėta ope- 
; ros solistės Vincės Jonuškai-

t a ir t m • . . ' „ 1 tės - Leskaitienės 70 metų
1. JAV LB Taryba įgalioja JAV LB C entro \ aldybą. amžiaus ir 50 metų scenos 

atsiklausus lietuvių kultūrininkų nuomonių, suformuluoti i darbo sukaktis. Paskaitų a- 
veiklos planus ir juos kiekvienais metais pateikti Lietuvių • pie sukaktuvininkę skaitė 
Fondui ir kitiems kultūrų finansiškai remiantiems vie- ’ svečias iš Bostono poetas 
netams.

rengia vadinamieji N. Yor- i 
ko "Trys“. Tai dailininkai,
M. Žukauskienė, J. Sodaitis 
ir J. Rūtenis.

Prieš kelelius metus jų pa- WT 
didžiausiu I į

Š. M. LIEPOS 2 D. CHICAGOJE 

DETROITO ŠILAINĖ

2. JAV LB Taryba ragina JAV LB Centro Valdyba 
kreipti didesnį dėmesį į kultūrinės veiklos reikalus LB 
apylinkėse, palaikyti ryšį su LB apylinkių valdybomis, 
skatinti ir remti kultūrinės veiklos plėtimų lietuvių koloni- J
j°se-

> Jaunimo reikalais

Stasys Santvaras. Minėjimą 
rengė I B Vaižganto kultū
ros klubas.

Jau pradėtas organizuoti 

LB Jaunimo choras

1. Po II-jo Pasaulinio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
prašyti Jaunimo Metų komitetus laikinai eiti LB Jaunimo ;
Sekcijų pareigas, iki bus sudarytos pastovios LB Jaunimo j i 
Sekcijos, į jas įjungiant centrinių jaunimo organizacijų 
atstovus. . j

2. Prie JAV LB Centro Valdybos įsteigiama JAV LB !• • • * *■ J
Jaunimo Sekcija. i Neseniai New Yorke įsi-

< kūrusio LB teatro vadovas 
Ekonominiais • finansiniais reikalais į aktorius K. Vasiliauskas po

• organizacinio periodo pra-
1. JAV LB Taryba tvirtina JAY LB Centro Valdybos dėjo tiesioginį teatro darbą,

sąmatų 1972 metams. i Įkurtoje teatro studijoje jau
2. Įtraukiama į JAV LB Taisykles, kad visos JAV gegužės mėn. 3 d. pradėtos

LB institucijos turi pateikti finansines apyskaitas viena pamokos. Daugiau patyrusi 
kartų per metus. ” teatro £™pė, dar prieš va-

3. JAV LB Taryba paveda JAV LB Centro Valdybai sar?s atostogas galutinai
toliau studijuoti JAV LB namų įsigijimo klausima. apsisprendusi drauge su re.

4. JAV LB Taryba nustato tautinio solidarumo Įnašų 
dydį: šeimai — 5 dol., pavieniui asmeniui — 3 dol., nedir
bančiam ar pensininkui — 1 dol. per metus.

5. Sulinkti tautinio solidarumo Įnašai paskirstomi 
sekančiai: LB apylinkei — 35^ . LB apygardai — 20% .
JAV LB Centro Valdybai — 35%, PLB Valdybai — 10'%
JAV LB apylinkių valdybos, surinkusios tautinio solida
rumo įnašus, LB apygardai priklausančių dalį pasiunčia 
tiesioginiai LB apygardos valdybai. JAV LB Centro Val
dybai ir PLB Valdybai priklausančias dalis LB apylinkė 
pasiunčia JAV LB Centro Valdybai, o rašto nuorašą nu
siunčia LB apygardos valdybai.

6. JAV LB Taryba pageidauja, kad LB apylinkių iž
dininkai su LB apylinkių valdybų ir seniūnų pagalba pa
dėtų daugiau pastangų išrinkti tautinio solidarumo Įna
šus iš didesnio lietuvių skaičiaus.

7. JAV LB Centro Valdyba apmoka faktines kelio
nės išlaidas i JAV LB Tarybos sesijas tiems JAV LB Ta
rybos nariams, kurie prašo. Prašymai turi būti pristatyti 
JAV LB, Centro Valdybai vieno mėnesio laikotarpyje po 
sesijos. ,

rodą praėjo su 
pasisekimu.

Šiuo metu. dar prieš vasa
ros atostogas, ir keli "ne di
dieji“ su savo parodomis y- 
ra išėję iš savo kiemo.

Skulptorė E. Kepalaitė 
nuo gegužės 9 d. sa vo skulp
tūras. pavadintas "Interva
lai“. rodo N. Y. Phoenix ga
lėt ijoįe.

Choro vedėju pakviestas į „ ^ail. J. Juodis nuo .gegu- 
muzikas A. Prižgintas, jau-! j«s % sav0 ,larbus 13ftatė 
nas, magistro laipsni turis J UetI OLe*

Dail. J. Rūtenio (laibai 
nuo gegužės 1 d. rodomi a- 
merikiečiams St. Louis, Mo.

Paskutinis Įvykis dailės 
šiltyje — gegužės 7 d. Kul
tūros Židinyje bvkusi dail. 
Č. Januso paskaita ir de
monstracija "Akvarelė ir jos 
technika“.

jr.

dabartinis Angelų Karalie
nės parapijos vaigoninin- 

j kas.

Teatras pradėjo darbą

pertuaro komisija dėl veika
lo, imsis darbo.

Teatro premjerai pasi
rinktas rašytojo Stasio San
tvaro veikalas "Žvejai“. Jo 
premjera numatoma rudeni. 

Dailės parodos

Po didžiosios vasario mė
nesį dailės parodos New 
Yorke, sukūlusios kiek vėjo 
tarp vadinamųjų "rabinų“ ir 
Amerikos mokyklos daili
ninkų, viskas kiek atvėso. 
Dabar (po 20 metų lyles) 
New Yorko Lietuvių Daili
ninku S-ga pasiskelbė rude
ni rengianti paroda.

TASMANIJA PAGERBIA 
ŽUVUSĮ LIETUVĮ

Kai o viesulas nubloškė iš 
Šiaulių į tolimąją Tasmani- 
ją (nepriklausomos Lietuvos 
didumo Australijai priklau
santi sala, turinti 400,000 
gyventojų) lietuvį jaunuolį 
Olegų Truchaną. jis pamilo 
tų kraštų ir aistringai .kibo 
tirti jo gamtą, veržtis ten, 
kur dar nebuvo žmogaus ko
ja Įžengusi. Tų darbų dirb
damas. jis ir žuvo, tesulau
kęs tik 48 metų amžiaus.

Tasmanija jo darbų labai 
vertina. Jo vardu pavadintas 
Denison upės Huon draus
tinis, ir siūloma tuo vardu 
dar pavadinti kalnų ir upę. 
Šio tyrinėtojo atminimui at
žymėti rengiama spalvotų

Rudenį po kelių 
pertraukos savo paroda vėl traukų knyga.

įvairiais reikalais* Į— «
1. JAV LB Taryba prašo visų lietuvių paramos Lie-, 

tuvių Enciklopedijai anglų kalba (Encyclopedia Litua-; 
nica).

2. JAV LB Taryba prašo visų lietuvių paramos ”Li- j 
tuanus“ žurnalui.

3. JAV LB Taryba dėkoja visiems sesiją sveikinu
siems asmenims ir organizacijoms ir sesijoje dalyvavu- j 
siems svečiams.

JAV LB įstatu reikalu

Detroito šilainės elitas 1972 m. pavasari. Iš kai rėš I eilėje: Asta llenionytė. Danguolė Sadauskai
tė, Karolė Yeselkaitė Regina Marėiukaitytė, Vili ja llaukytė. Aida Arlauskaitė.. Ramunė Mikulio 
nytė. Aida Smalinskaitė. Rita Skrebutėnaitė, Vida Skiotytė, kristina Milerytė; II eilėje: Juozas 
Vaičiūnas, Vytautas Rėklys. Jonas Nakas. Romas Skiotys. Algirdas Skrebutėnas. Antanas Baskus. 
Linas Mikulionis. Robertas Selenis. Kastytis Karvelis, vadovė Kalina Gobienė, akordeonistas And
rius čerškus.

Detroito tautiniu šokių sambū
rio šilainės steigėja ir vadovė 
nuo 1919 metų Galina šakėnaitė- 
Gobienė.

Nuotrauka Juozo Vaičiūno

Ford II ir visa eilė kitų poli- šilainei niekada netrūksta 
tikos bei pramonės didžiū- ir daugelis i jų net patekti 
nų. Dar už metų Šilainė šo- nebegali, paskutiniu metu 
ko-JAV Raudonojo Kry- šilainė išsiplėtė i daugiau 
žiaus konvencijos metu. ir kaip pusšimčio šokėjų vie- 
susižavėjimo neslėpė gene- netų ir ėmė vadintis nebe 
ro’as George Marshall. No-1 grupe. o ansambliu, 
helio premijos laureatas
Ralph Bunche bei eilė kitų. I Šokėjų amžiumi šilainė ir 

dabar ne pasenėjo, o pajau- 
DaugelĮ kartų Šilainė šo- Repiezentacine, aiba

ko Michigano gubernatorių, elitine gi upe šiame ansamb- 
inauguracijose, .Michigano ^ko studentai n \idun-

nes mokyklas bebaigia. Visi 
vidų-universiteto (University of . . . .

Michigan) studentų mugė-! kltl jaunesni, vien 
se. Tarptaut. Instituto tauty-j riniu mokyklų "studentai“, 
bių pasirodymuose. Detroi-i dai, jei neklystu, i poių
toAVindsoro miestų festiva-; ^>1% padalinti. Tai yra iš 
liuose. šoko New Yorko pa-j anksto elitui ruošiamas pne- 

! saulinėje mugėje ir visose ■ auglis. Daoar Šilainė, kaip 
trijose ankstesnėse tautiniu *r levelando Grandinėlė, 

' šokių š ventėse. Dažnai šokti ^ali be pertraukos šokti sce- 
; buvo kviečiama į respubli-į noJe fetišą valanda.

Detroito betų vių taurinių konų ir demokratų suvažia-| Visa šilainė 
šokių gi upė ŠILAINE ju yjmus, i JAV profesorių, elitas, ruošiasi 
viena seniausių po II pašau konferenciias. i kultūrinio, Pasaulio Lietuviu IV Tauti- 

kuri ivyks 
d. Šilai

nė repetuoja kiekvienų sa
vaitę, o kad priprastų prie 
publikos, kviečiama neatsi
sako tai šen. tai ten pošok- 
ti scenoje. Šilainė IV’ Tauti

ne vien tik 
i Laisvojo

Tasmanijos gamtos neįžem linio ka„, įsteigtųjų tarpe.! ~ |M)litiniJ atsp‘alvio balius j į
metu giamųvietu. upių ir kt.. nuo- jeigu išvis ne pat. seniausia. | j; beveik niekada neatsisa-! chicagoje liepos 2
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IŠĖJO LABAI ĮVAIRUS IR ĮDOMUS NR. 2

Štai jo kaikurių straipsnių antraštės:

Jų Įsteigė tautinių šokių nio- 
kytoja ne vien iš pašaukimo.
o ir pagal specialybę Galina ! pasirodvdavo su keliomis 
Šakėnaitė-Gobienė. įsteigi- , . , . _ .

į kė. Ji nekartą pasirodė tele- 
ne vien iš pasaukimo. t yį^ijos programose. Jeigu

teigi , . . . - • ,
mo data — 1949 m. liepos Į kl^ tautybių grupėmis be- 
25 d. Tai lakas, kada nau-į v?lk yisada pelnydavo dau-

1 jieji ateiviai buvo dar tiktai Į 7iau"'!a al?:odlsmen^1; a-. nju šokių šventėje bus įsuk- 
bejo, _ Šilainė daugeli kartų, ta daugiau kaip į 80-tĮ iate- 
soko ir saviesiems, šoko vi- Įjy šilainės šokėjai Tarpiau 
suose Vasario šešioliktosios

J pradėję i ši kraštų iš su- 
; griautos Vokietijos keltis.

Šilainė yra viena iš keliu 
tautinių šokių grupių visame 
šiaurės Amerikos kontinen
te. kuri nuo Įsteigimo dieno?

Lietuva pasaulines politikos pinklėse (J. Valaitis). \ nieka(la nebuv0 sav0 egzis-! ‘"Y.™ .t 
Ar įssilaikys Sovietų Sąjunga ligi 1984 metų? (A. Amai-, tencjjos nutraukusi, nors! ke!l^ S1

minėjimuose, daugelio orga
nizacijų rengiamuose pobū
viuose. Ir daug yra gastro
liavusi aplinkinėse JAV’ lie- 

kolonfjose — net už 
dmtu mvliu.

I rik), Socialistų Internacionalas ir Rytų Europa (J. Vii-i grupei i irti progų buvo la 
* činskas), Demokratinio socializmo tikslai. Santykiai su bai daug. Bu' o Idikai, kada 

JAV LB Taryba po ilgų diskusijų ir daugelio papil-’ lenkais (J. V.), S:
dymų pakeitė JAV Lietuvių Bendruomenės Įstatus didele kas), Amerikos Lietuv 
balsų dauguma (daugiau nei dviem trečdaliais balsų) į ketų amžiaus menas
Naujų JAV LB įstatų projektų paruošė ir pateikė JAV 1 ka prisiminus (Dail. B. Gedvilienė), Lietuva, Latvija ir‘liekamų medžiagos gabalų. 
LB Tarybos Įstatų Komisija, kurių sudarė pirm. dr. Kęs-, Estija D. Britanijos užsienio reikalų ministerijos doku-i nes nebuvo iš ko padoresnį 
tutis Keblys, Vytautas Kutkus, Algis Rugienius. Nijolė' mentuose (D. B-čius). Juozo Gutausko netekus (J. Vii-; drabuži nusipirkti, o cent- 
Šlapelytė ir advokatas Povilas Žumbakis. į činskas). Mažieji žmonės (Ed. Cinzo novelė) ir kt. rinės organizacijos, taip

Už naujus JAV LB įstatus balsavo 36, prieš pasięakė j Liudas Dovydėnas recenzuoja Dvidešimt vieną Vero- dau" ' šilą,nė. ieik«.a\ę 
2 ir 11 nebalsavo. Nauji JAV LB įstatai pradės veikti nuo ; niką, K. Abr. Atsitiktinio kareivio užrašu, ir V. Požėlos 
1973 metų sausio 1 dienos. j atsiminimus, paminėtos S. Michelsono. J. Glemžos sukak-

JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba priėmė eilę ki-; )k k^- 
tų nutarimų, liečiančių JAV LB organizacinius bei admi-» Jau vien antraštės rodo, kiek įvairiausių ir kiekvie-i 
nistracinius reikalus. Taip pat gauta eilė įvairių siūlymų.
kurie perduodami JAV LB Centro Valdybai arba atitin
kamoms komisijoms.

Mano šilainės dride’dmt- 
mpčin lpidinvs rndn. iop- nei

IS
nenorėio jos materialiai 
remti. Tais laikais šokančios

didelis skaičius, maždaug 8
nauji žmonės kiekvieniems' 
metams. Čia reikia priminti,! 
jog pirmuosius kelerius me-J 
tus šokėjų sąstatas sparčiai; 
nesikeisdavo. Tuomet šoko 

vyresnio am
žiaus žmonės, tarp 20 ir 30 Į 
metų amžiaus, ir grupės pa

tingame Amfiteatre isilies į 
2.000 šokėjų mase. I pačią 
didžiausią masę. kokios ne
buvo nei vienoje buvusioje 
tautiniu šokių šventėje. Į šių 

j tautinių šokiu šventę, kurio
je šoks jaunimas ne vien iš 
JAVr bei Kanados, bet iš Vo
kietijos. Anglijos. Brazili
jos. Argenfinos ir Uiaieva- 
jan^. j kurin-i publikos eiles 
isilies šimtai II Pasaulio Lie- 
■uv’u Jaunimo Kongreso da
lyviu veria atvažiuoti ir iš 
tolimiausiu vietų.

Alfonsas Nakas

LIETUVIU SEIMAS BUS 

1973 METAIS

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKĮ. KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

... , „ . ,, M daugumoje
mergaites dažnai maldaute - 

išmaldaudavo pasiskolinti
tautinius rūbus iš nešokan- i

i likti nė vienas neskubėdavo, ruomenės valdyba 
nam įdomių klausimų paliečiama šiame numery. C“1* Ilgainiui Šilainė pasidarė Trečiąjį Pasaulio Lietuvių

To numerio kaina $2.00. Jį galite gauti Keleivio ad-; Amerikiečiu tarpe Detroi- jauna: šokti atėjo vidurinfų. Seimą šaukti 1973 m. rug- 
ministracijoje. į to mieste bei apylinkėse ši- mokyklų vyresniųjų klasių piūčio 30 — įugsėjo 2 d. d.

| lainė išgarsėjo labai anksti, jaunuoliai ir universitetų. ashington.e. Clevelande ar 
MINTIES redakcijos adresas: I Ladbroke Gardens,'vos pusmečiui praėjus nuo stadentai. Tuomet prasidėjo, Chicagoje. Iš tų vietovių bus 

t i nr tt odtt r i i iįsisteigimo. Jau 1950-jų pra- ir greitesnė šokėjų kaita — pasirinkta viena, kurioje
London W II 2PU, tngland. j džioje šilaine gėrėjosi Mi- tik labai nedaugelis jų bepa-į seimui galės būti suteiktos

. . . .x .. , i , ta sxs chigano gubernatorius G. silikdavo ketverius metus, o geriausios sąlygos. KitasAdministracijos adresas: Mr. Mykolas Pranencius, Mennen yyilliams, pasaulio kitiems užtekdavo dvejų- valdybos posėdis numato-
3719 W. 68th Place, Chicago, III. 60629. ; automobilių karalius Henry trejų metų. Kadangi šokėjų mas ateinantį rudenį,

i

Pasaulio Lietuviu Bend- 
nutarė
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

m. Įvyko Batumo ir Baltstogės konferencijos, ir jas už-j 
klupo policija, 1908 m. paaiškėjo socialistu revoliucionie-i

i riu provokatoriaus Evno Azefo veikla, 1909 m. policija' Tautos Fondui įteikė $5,000
i surado slaptas spaustuves Dono Rastove, Maskvos, Thbį . ,. i Jurgis Gliaudą, BRĖKŠ-
I menio, Petersburgo miestuose, 1910 m. Maskvos socialis- 8iomi> ( ienomis MES NAŠTA, 384 psl, kai-j
1 ’ ... , r , iz i -i • rondo valdyba (pirm. A. f i-! n„ (mtų organizacijose vadovavo ochrankos agentas kukrakt-, ravižius> į/d p Morkūnas'

TORONTO, ONT.
ROMANA) LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI
GANA TO JUNGO, Ki)>

, __ .^v.. ... , ro Bielinio atsiminimai, 492
nas. 1912-13 m. bolševikų frakcijos durnoj lyderis buvo. Montvilai Tautos Vacys Kavaliūnas, AIDAI , k;;ina S5 W
ochrankos agentas R. Malinovskis, kuris taip pat buvo ' pon(juį jau surįnko $5 000- ŠEŠĖLIAI, premijuotas!*

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

L

KOBA

Mažame Kaukazo miestelyje Gori gimė Stalinas,, 
kaip ketvirtas vaikas JLka termai (įvekcj Georgijevnai 
Geiaaze - Dzugasvin, kuri tuomet uar neouvo uviuesmi- 
ties metų, nors jau trys vaikai prieš tai bu . o gimę negyvi.
Batsiuvys Vissanon (Soso) Ivanovic Dzugasvin neseniai 
buvo atsikraustęs i Gori miestelį, 6000 gyventojų, iš men= 
ko Diui-Lilo kaimelio.

levas buvo nepataisomas girtuoklis, kariais turėjo
karkiamose užstatui palikti savo uiržą (tai buvo laikoma kad dėl to 1924 m. nusižudė Trockio sekretorius Glazma 
gai bes klausimu Kaukaze) ii-pasižymėjo auteliu ziaurud nas. o Vorošilovas ir Kalininas tapo amžinai paklusniais 
mu. Jis bandė Staliną išmokyti batsiuvio amato, bet tai j Stalino tarnais. Kaip ten bebūtų, bet tuometinė Stalino 
nebuvo lengva, nes vaikas turėjo įgimtų deiektų: Kanc.J veikla Gruzijoje ir vėliau kitur sutapo su ochrankos direk- 
rankos pirštai buvo nenormalūs, negalėjo laisvai vaidyti tyromis: piudyti atskiras revoliucines partijas tarp savęs,' 
kaires lankos ir du kojos pilstai buvo suaugę, Tuos nenor- pjudyti ir provokuoti tos pačios partijos asmenis, nušalin- 
malumus Stalinas Stalinas vėliau slėpė, mūvėdamas pus-i ti gabesnius, energingus veikėjus, šmeižti ir purvinti, su
tinę ar uzkisdamas kairę rankai palto atvarą. Kad vaiko' keliant pikčiausius Įtarimus prieš pavojingiausius veikėm

romanas, 234 psl., kaina $5. ■ JAUNYSTĖS ATSIMINI-
Birutė Kemėžaitė, SU-j MAI’ .Vlad? 335

294 psl.. kieti viršeliai, kaina — 
i $4.00.

bolševikų Centro komiteto narys. Iš kitos pusės, ochran- j,. juog Įteikė Tautos Fondo 
kos agentas Dimitrij Bagrovas, eseras, 1911 m. rugsėjo 19 į Kanados atstovui Aug. Kuo- 
d. nušovė ministeri pirmininką Stolypiną, nors tardant į ]up
paaiškėjo, kad Bagrovas tik apsimetė esąs eseras, bet fak
tiškai buvo slaptas Rasputino agentas, o Stolypinas buvo 
aršus Rasputino priešas. Aišku, tolimesnis Bagrovo tardy
mas buvo staiga nutrauktas.

Žandarų generolo Spiridovičiaus raportas apie slap
tą bolševikų veiklą duoda tikslesni bolševikų partijos po
grindžio vaizdą, negu Sovietų Sąjungos isioiikų iškraipy
tos ir ištaisytos partijos istorijos, tempiant jas ant Stalino.
Chruščiovo ar kokio kito herojaus kurpalio.. Stalinas. ' 
kaip žiūrovas, buvo Įveltas Į 1907 m. banko apiplėšimą, i 
kuri Įvykdė Kamo. Policija Kamo nusekė Į Berlyną, kurį 
ji išdavė Žitomirskis. 1923 m. bolševikų gensekas Stalinas į 
perima į savo rankas ochrankos archyvus, kaikuriuos do-! J- PETRENAS
kumentus, kurie lietė Staliną ir jo draugus, sunaikina, o 1 ... _ .
kitus naudoja prievartauti komunistu veikėjams, žinoma, • ,e^H ^usomą įetuvą

nalistas, rašytojas Juozas} MUNO SUNL’S, lipomas, m 
Petrėnas.. Paskutiniuoju me - * $4.00. i
tu, prieš išeidamas i pensi-' Aloyzas Baronas, PAVA-i 

ja. jis. redagavo SLA
džiama "Tėvynę“.

DI£V! AŠ IŠEINU
psl., kaina $4.50.

Pragaro vyresnysis,tuviai, per 6 Pragaro vyresnysis, pre- MES VALDYSIM PA- 
fondui jau y- mijuotas romanas, parašė ŠAULĮ, parasė L. iiovyde- 

1 $20.000. Tai-i Vytautas Volertas, 273 psl.,i nas> tomas z<>6 psl., II to- 
įašas toli pra- Uoira j mas 248 psL kiekvieno tomo

Toronto lietuviai 
metus Tautos 
ra sutelkę per
gi šių metų inašas toli pra- kaira $5.00. 
šoks buvusiu metu vidurki.

Kaip žinoma, Tautos Fon
do lėšos eina Vliko veiklai 
remti.

N. LIETUVA REDAGUOS

psl
D . .. . kaina $4.00.
Rezistencija, romanas,

parašė Ik Spalis, 429 psk, VV.0“*
kietais viršeliais, kaina — THE W0RLD by Liudas 

00 į Dovydėnas, 21; psk, Kaina
' $5.00.

Andrius Valuckas. NE* į
MUNO SŪNUS, romanas iš! 
suvalkiečių ūkininkų sukili-j 
mo 1935 m., I tomas, 280! 
psk, kaina $3.00.

Andrius Valuckas,

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsimi.ūmai. 416
nsl.. kabia ....$2.00

TAU, LIETUVA, Stepo-
NE- 'no Kairia 480 ^sk, kai- 

....... $2.00

mušimai buvo dažni ir neužtarnautai atkarius.
'Tėvas išmušė iš vaiko

jus. kurių policija nepajėgia palaužti ar užverbuoti. Vė
liau Rusijos komunistų partija tuos pačius metodus nau
dojo, Įskaitant makiajudaizmą, nušalinant demokratinius 
veikėjus Įvairiuose diktatūriniuose kraštuose, 

v (Bus daugiau)

leiJ SARIO LIETUS, 261 psk, 
i kaina minkštais vii šeliais 
J $2.59, kietais $3.75.
; Jurgis Gbauda, LitPS- 
i Nos IR APMAUDO ĄSO-

■ C . x e - ČIAI, premijuotas romanas,Sovietų Sąjunga dziugau .,,,, Jc) 
ja, kad šiemet, galėsianti iš
leisti 1.376,000 automobilių, 
iš ju 728,000 keleivinių. O 
JAV-se netrukus jų paga
mins per metus 10 milionų.

ABU LABU TEN PAT 

VEDA

Rusu kalba New Yorke

spėti iš motinos įssireiskimo, jog 
Dievo ir žmonių meilę“..

Laimei, tėvas žuvo garbingose girtų muštynėse 1890 
metais, ir motina patalpino vienturtį sūneli bažnytinėn 
pradžios mokyklon. Nors pati buvo neraštinga, bet būtinaiĮ 
stengėsi pramokyti savo numylėtinį. i

Vakarų Vokietijos spaudoj .pasirodė straipsnis su fo-; 
to nuotraukomis, kad Stalino tikruoju tėvu buvo ne Džu- 
gašvili, bet caro žandarų karininkas, kur motina uždar
biaudavo valydama butus, skalbdama baltinius, saugo
dama vaikus ir siūdama bei lopydama rūbus. Nuotrauko
je matome jauną Staliną jau seminaiisto uniformoje kartu leidžiamo dienraščio ”Svo- 
su kitais žandaro vaikais atostogų metu. Jeigu tai būtų bodnoje Russkoje Slovo“ rt- 
tiesa, tai paaiškintų, kaip motinai pasisekė gauti sutikimą d aktorius gegužės 10 d., iš
stumi įstoti i kunigų seminariją. ' spausdinęs ilgų ištraukų i's

Taip. pat alpulių bandymai aiškinti, jog tėvas Džu- Septyniolikos latvių komu- 
gašvili nebuvo gruzinas, bet osetinas, ir todėl Stalinas bu- nistu skundo, slaptai pasiųs- 
vo žiaurus, nes osetinai yra mongolų laimės. Leonidas to užsienio komunistų parti-1
Krasinas Staliną vadino aziatu, Bucharinas pakrikštijo joms (žiūrėk Keleivio nr.
- ta-- • -- , 9), šitaip baigia:jį Dzingis Chanu, nors žiaurumas nėra būtinai suristas ' 1
nei su rase, nei su tautybe, bet greičiau gali būti susijęs * „Skundo autoriai tvirtina, i 
su proto liga, dvasinės pusiausvyros stoka, bloga aplinka,' kad visos tos priemonės var- j 
netikusiu auklėjimu ir nevykusių draugų Įtakos rezultatas., tojamos tam, kad surusintų į 

Yra žinomi masinių žudikų pavyzdžiai ir kituose kraš- i Latviją, o aš manau, ked! 
tuose, kaip Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Ameri-j mės čia turime aiškų nedide-i 
koje, nors jie nepasiekė tokio pat masto, kaip Sovietų Są-, lės. bet savo tautinę nepri- Į 
jungoje, nes tie pabaisos, išskyrus Hitlerį, neturėjo tokios klausomvbę ginančios tau-
valdžios. tokio aparato ir tiek milionų žmonių savo žinioj

Kokios lūšies mokyklon pateko Stalinas, matyti iš 
šių pasisakymų: "Rusų stačiatikių bažnyčia yra bažnyti
nių senienų muziejus“ (dr. E. Dilon). "Stačiatikių bažny
čios nesidomėjimas dvasiniu religijos turiniu“ (Paul Mi- 
liukov), "Aš Įsitikinau, kad bažnyčios mokymas yra teo
retiškai gudrus ir žalingas apgavimas, o praktiškai — di
džiausių prietarų rinkinys, kurie visiškai panaikina tikrą 
krikščionybės mokslą“ (Lev Tolstoj). Pati seminarijos 
drausmė su nuolatniu šnipinėjimu galėjo tik pagilinti mo
kinių veidmainiavimą, apsimestą paklusnumą, gilią nea
pykantą ir tikybai, ir režimui.

Be to. seminarija nebuvo vienintelė, kuri turėjo įta
kos jos auklėtiniams. Gatvė taip pat uždėjo savo antspau
dą. ypač gatvės vaikai-valkatos, kurie Tiflise vadinosi 
"kinto“. Tos gatvės valkatų antspaudas Stalinui, kuris 
visada mėgo kriminalistų draugystę, turėjo būti gana žy
mus. jeigu vėliau Filip Maharadze tvirtino,, kad: "Stali
nas yra paprastas kinto“. Aišku, kad uždrausta literatūra 
taip pat pasiekdavo seminaristus.

Gaila, kad Stalinui nebuvo lemta tapti nors liūdna 
bažnytinio mokslo šviesa, nes prieš pat mokslo pabaigą. 
1899 m. liepos 21 d., jis buvo iš seminarijos dėl neaiškių 
priežasčių pašalintas. Keldindamas jis įskundė savo bu
vusius slaptų ratelių draugus, kurie taip pat buvo iš semi
narijos išmesti. Revoliucionierių prispirtas prie sienos. 
Stalinas prisipažino, kad jis tuos draugus išdavė policijai, 
bet aiškinosi, jog tai padaręs revoliucijos labui, nes, girdi, 
jie. neturėdami kitos išeities, bus priversti visomis jėgo

tos komunistinimo pavyzdi. 
Skunde yra pakankamai 
faktų, rodančių, kad Krem
liaus viršūnės nepasitiki lat
vių tauta ir latviais komu
nistais.

"Yra ir kitas dar svarbes
nis dalykas. Per pusę šimto 
metų sovietinė tvarka Įrodė, 
kad be totalitarinės diktatū
ros leninizmas-komunizmas 
seniai būtų subankrutavęs 
ne tik teoriškai, bet ir prak
tiškai. O totalinė diktatūra
nepakenčia nei skirtumų, 
nei įvairumų. Jai būtina vis
ką sumaišvti, viską pagul
dyti Į Prokrusto lovą (Seno
vės graikų mitologijoj plėši
ko Prokrusto lova. i kurią 
jis guldydavęs savo aukas: 
tiems, kurie buvę ilgesni, 
jis nukirsdavęs kojas, o 
trumnesniems jas ištempda
vęs. Kel. read.)

mis atsidėti revoliucijai... Trockis pastebi, kad šiuo žygiu

"Paguldė jie i tą lovą Ka-j 
reli ją (Tai iš Suomijos at
plėšta teritorija, pradžioje 
padaryta atskira respublika.

! bet, privežus didesnę gyven
tojų puse rusų. prijungta 
piie Rusijos respublikos. K. 
red.). Dabar i tą lovą guldo 
Latviją. Estiją ir Lietuvą.

Stalinas savo jaunoj sieloj parodė vieną trečdalį Maks
velio ir du trečdaliu Judošiaus mišinį, ir tas mišinys turė
jo Įtakos visame jo gyvenime.

Visiškai galima, kad tai buvo pirmutiniai Stalino ry-i Vėliau ateis eilė kitoms “ 
šiai. bet ne paskutiniai, su caro policija. Caro politinė po-’ 
licija. arba ochranka. turėjo agentų visose slaptose orga-! 0®®00000oooooooooooooooooe 
nizacijose, pav., 1897 m. socialistų konferencija Kijeve' Paragink „vo pažįstamu,. 
turėjo išlakstyti, 1898 m. įvyko slapta socialdemokratų išsirašyti Keleivį. Jo kaina' 
įrnnfpvpnci.ia Minske, ir jos dalyviai buvo areštuoti. ]90? metairc $7 00,

Paaiškinimas visuomenei apie

PODAROGIFTS, INC.
Alės esame VIENINTELĖ firmų Amerikoje, kuri yra 

išskirtinai įgaliota VNEšI’OSYLTOKGo priimti ir siusti 
DOVANŲ užsakymus giminėms Lietuvoje ir S.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra V IENINTELĖ firma Ameri
koje. kuri siunčia DOVANŲ užsakymus Į VNEšPOSYLTAR- 
Gą be jokiu tarpininku, banku etc.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje. kuri priimu užsakymus PREFERENTIAL ROUBLE 
CERTIFICATES — SPECIALIOS PIRMENYBĖS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai 
per VNEŠPOSYLTORGą, aukštos kokybės prekės gaunamos 
specialiose VNEŠPOSYLTORGo krautuvėse ir prekių sandė
liuose daugelyje dideliu miestu Lietuvoje ir S.S.S.R.

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

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

šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamu 
tučtuojau. Tai viu šie modeliai:

ZHIGULI - VAZ 2101 — §3211.00. MOSKVICH 112 IZH — 
£3155.00, MOSKVICH 10s IE — $3033.00, ZAPOROZHETS 
-L\7. 00S — $2026.00. —jeigu jau nebus buvę anksčiau par
duoti.

Kas pirmas ateina—tam pirmam paturnaujama!

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

Cosmos Parcels Express Corp.
488 Madison Avė.. Floor 21st.

Neu York, N.Y. 10022. Tel. (212) 758-1150 1 
Pacage Express & Travel Agenty, Ine.

1776 Broadvvay. Nevv York. N. Y. 10019
Tel. 212 —581-7729 

Globė Parcel Service, Ine.
723 \Vainut Street, Philadelphia. Pa. 19106 

Tel. 215 WA 5-3455

arba tiesioginiai i mūsų vyriausią ištaigą:

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

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

Būkite tikri, kad paduodute savo užsakymus tikrai autorizuo
tai firmai.

DiENOJANT, Kipro Bie- 
nnio, 461 psi., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 5ū2 puslapiai, 
Kama .........  .......... $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, i to

304 pusk. kaina $4.00. mas, 300 pdk, kaina ...... $2.
Birutė Pūkelevičiūtė, —; ATSiMiNisM/il IR M1N- 

RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS, i TYS, dr. Kazio Gnaiaus, 
premijuotas romanas, 237! II tomas. 336 psk kaina $5. 
psk, kaina $5.00. j LIETUVOS VYČIO PĖD-

Kazys Placenta. PULKIM ’ SAKAIS, Juozo Strolios ido- 
ANT KELIŲ.... romanas iš 1 mūs 1940-1945’ m. aisimini- 
kun. Strazdelio gyvenimo. Į mai, 176 psk kaina $2.00.
I tomas 200 ps.. kaina $2.00Į PASKU FINIS POSĖDIS,
II tomas 160 ps., kaina $2.00 Juozo Audėno atsimirJnai,

Anatolijus Kairys, IŠTI- 227 psi., kaina..........  $4.00
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro-! KON1 RZVA1.GYBA LIE- 
manas, kaina $5.00. ' TUVOJE, Jono Bud rio at-

i -.tr. Tarulis, VILiNIAU'S ! suninimai. 221 psl., kaina
RŪEAS, 495 psk, kaina : $2.50.
mirKŠtais viršeliais $3.15. i RAŠTAI — ŠTILI IRS NIAI, 
kietais viršeliais $3.75, ĮATSLTINIMALpaiašėJuo-

Nemunas teka per Atlan- i zas Liūdžius, 246 pusia-
tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl., kaina minkštais

piai, Kaina............ $3.00.
ATSIMINIMAI APIE

viršeliais$3.00, kietais $3.50.įIUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-
Rene Rasa, MEILĖ TRI-! lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,

KAMPY, 219 psl. kaina $3.-(kaina ..............................$1.
šeliais — $3.7*5. | NEPRIKLAUSOMĄ LIE-

Juozas Švaistas: ŽIOB į TUVĄ ATSTATANT, Ra- 
R1A1 PLAUKIA, romana.-Į polo Skipičio, 440 puslapių,
iš knygnešio kun. M. Sida ! kaina ...............................$5.
ravičiaus gyvenimo, 233 psi. ! NEPRIKLAUSOMA LIE- 
kama $2.50. i TU VA, It. Skipičio atsimi-

Vacys Kavaiiūnas. KAL , nimų II tomas, 476 psl., kai- 
NŲ GIESME, premijuota.- i na $7.00. 
romanas, 201 psl., kaina! ANTANAS SMETONA 
$2.50. IR JO VEIKLA. Parašė J.

Aloyzas Baronas: ViENI 
oi MEDŽIAI. 117 psl. kiii 

į ia $ l,bo.

žlugustaiiis, 154 psk, kai
na $1.50.

SIAURUOJU TAKELIU,
Vytautas Volertas, UPE K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,

į IEKA VINGIAIS, roman&a i kaina ..............................$2,
332 psk, karna $3.50. NEPRIKLAUSOMYBĖS

Alė Rūta. KELIAS j; SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
KAIRŲ, premijuotas roma-1 atsiminimų (191S-1940) V 
nas iš JAV senosios kaitos tomas, 295 psk. kietais vir-
detuvių gyvenimo, 248 psi. 

į kaina $3.00-
šeliais kaina $3.75.

GYVENIMO VINGIAIS,
Vytautas Volertas. G Y dr. P. Kalvaity tės-Karvelie- 

i VENIMAS Y’RA DAILUS, nės, 360 psk, kaina . .$3.50.
Į romanas iš lietuvių emigran

tų gyvenimo, 242 psi.. ka
la $2.56

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

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

PER GiELRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi-

Jeronimas Ignatonis, LŪ-; minimų (190; -1918 1 IV to- 
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 ' mas. 272 psk, kaina kietais

Aitvarai ir giria, Jurgio viršeliais ..................  $3.75,
To paties autoriaus tomas 

VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

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

DANGUS DEBESYSE,— 
1918-1919 m. • išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 
psk, kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais $3.75 

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pct«

j Gliaudos romanas iš partiza- 
, nų veiklos. 254 psk, kaina 

$4.50.
Aloyzas Baronas: LIL.D 

TAI IR BEDUGNĖS, pre
j nijuctas romanas, 279 psk 
į ;aina $3.00.
• Agonija, romanas, antra 
1 laida, parašė J. Gliaudą. 406 
! psk, kaina $5.00.

MINDAUGO NUŽUDY 
MAS. Juozo Kralikauskc 

premijuotas romanas. 24* 
psl. kaina $3 
Vėjas lekia lyguma, roma. 

nas. parašė Aloyza- Baro- onėlės Orentaitės, 234 rsl.,
nas, kaina $4.00 Kaina $3.00.
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! LAIŠKAS MAIKIUI

Pasikalbčjimas 
Maikio su Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Iš Tavo pasikalbėjimų su 
į "generolu“ turėtų atrodyti.; 
lyg būtum jau perėjęs nevie
ną universitetą ir esi vadi
namasis "amžinas studen
tas. Taigi, daug kur besimo
kydamas, rodos, turėjai iš- 
mokti ir perduoti tėvui ži
nias tikras, neiškraipytas.

Tuo tarpu Tu gana daž
nai ne tik žinomus faktus vi
siškai neobjektyviai aiškini, 
bet ir sąmoningai nutyli tą 
jų esmingą dali. kuri Tau 
nepatinka, ir tokiu būdu vi
siškai iškreipi teisybę.

Štai imkime kad ir Tavo 
paskutini pasikalbėjimą ge
gužės 2 d. Tu ten aiškini 
"generolui*4, kad "Rusija 
ginklu gamvbai skiria 17 bi- 
lionų dolerių, o Amerika net 
80 bilionų44.

Tais plikais skaičiais Tu 
nori Įtikinti Tėvą ir skaity
tojus, kad Jungtinės Valsti
jos karo reikalams išleidžia 
beveik 5 kartus daugiau, nei 
Sovietų Sąjunga. Vadinasi,

i iš to turi sekti išvada, kad 
j Sovietų S-ga yra tikras tai- 
į kos balandžių lizdelis, o 
JAV-bės — tik "militaristų 

! kazarmės“.

------------------------------------------------------------------------- Aš neprileidžiu. kad Tu
-• . nežinotum, jog skelbi netei-

— Sveikas gyvas, tėve! me. tėve. Kaip žemė pritraiv Sybę. " ■ •
kia prie savęs lengvesnius,

— Alo, alo, Maikuti! Jau daiktus, taip ir žmogaus pro- Tu žinai, kad sovietai 
kelias dienas tavęs nema- tas pritraukia prie savęs penkis kartus mažiau, negu

būna užslėptos Įvairiuose ki
tuose nekaltų pavadinimų 
paragrafuose. Pavyzdžiui, Gerbiamieji, 
tankai ir lėktuvai gali būti 
gaminami iš lėšų, skirtu že
mės ūkio mašinoms, o laivai 
ar raketos — nors ir iš trąšu

LAIŠKAS KELEIVIUI |

Pirmiausia apie save. At-

CHICAGO. ILL.

Altos prezidiumas

Amerikos Lietuviu Tarv-

Sovietų paroda

sikėliau Į Rosvvell prieš 3. bos Chicagos skyriaus pre- 
metus iš New Jersey ir bu- (zidiumą sudaro šie asmenys:

paragrafo. Tą sovietų "gud- vau cia pirmasis lietuvis, 
rybę“ žino visi Vakarų eko-> Netrukus atsikėlė \ aluckai. 
nomistai, o ir pačių sovietu Kiek .man žinoma, čia tiek 
specialistai Vakaruose tai lietuvių ir tesame. Mes su 
yra nekarta atskleidę. į Valuckais gerai sugyvena- 

i me. Kadangi aš prenume-
Be to. net ir prileidus, kad ' ruoju vienus- ° Jie kitus laik' 

tie 17 bilionų būtų tikri, rei-J i^ėius, tai mes jais pasikei
kia turėti galvoje, kad so
vietai savo kareiviui moka 
tik ubago duoklę, palyginus 
Su amerikiečio kareivio at
lyginimu, kad Sovietų Są
jungoje darbininkas gauna 
įi-k ketvirtadali to. ką ame
rikietis. kad karo gamvbai 
žaliavos imamos iš suvalsty
bintų šaltiniu, o ne iš biznie- 
'iu tarpininku, tad ir už ta 
17 bilionų galima pagaminti 
ginklu ne mažiau, kaip čia 
už 80 bidonu, km- kiekviena 
kcmnanija stengiasi iš karo 
’ižsakvmu ko daugiausia pa
sipelnyti.

pirm. Mykolas

Sovietų Sąjungos meno 
paroda bus atidaryta birže
lio 16 d. ir tęsis iki liepos 17 
d. Pavergtųjų tautų atstovai

Pranevičius nutarė ją visą laiką piketuo
ti. Lietuviai ją piketuos bir-(socialdemokratas), vice

pirm. Julius Pakalka. Algi- želio 17-18 dienomis, o kitos 
mantas Pužauskas, Rimas tautybės kitu laiku. 
Staniūnas ir kun. Adolfas

Tai kodėl tu faktu obiek- 
tyviai nepaaiškini savo "ge
nerolui*4. o iam t* kiši no no-( 
sim tik du skaičius: 17 ir 80'

ciame.

Keleivio knygų sąraše ra
dau ir man Įdomių. Siunčiu 
$36.50 čeki ir prašau atsius
ti man šias knygas (Sumini 
knygas. Kel. red.).

Dovanokite už mano ne
taisyklinga raštą — esu A- 
merikos lietuvis.

Vėliau gal daugiau knygų 
užsakysiu, kai pastebėsiu są
raše man patinkamų.

Su pagarba
J. V. Va lieka*

♦ ♦ •
P.S. Paskutinėm dienom di
desnes knygų siuntas pa-

ŠIMTAS ATOMINIŲ
POVANDENINIŲ LAIVŲ

šiomis dienomis nuleistas 
i jūrą šimtasis povandeninis
atominis laivas. Iš jų 41 yra

Sadūnas ir Juozas Skorubs- apginkluotas raketomis, o 
kas. kiti skirti laivams naikinti.

Stasys, ižd. Vladas Šoliūnas, 
vykd. sekr. Rimas Šarka, 
prot. sekr. Stasys Maukus, 
fin. sekr. Antanas Švitra, iž
do glob. Teodora Kuzienė, 
Matas Naujokas. Juozas

Jaunystes atsiminimai

ciau. menkesnius protus.

J

n

- *
9 -

p
‘J

i
, ... ... ., , . siuntėme R. Baubliui i Lon-db,lH,nu' Atseit. ar matai. te-: (, ch Sa|iniuj ; 
vai. koks Sovietu Saiuntros, d L. pus]iui . gt

l *• į
! Catharines. Ont., o Duoba1 
jsu Ramanausku, atvykę išį 
' Brocktono, vėl išsivežė kny-J 
gų beveik už $50. šiemet, 
juodu jau ne pirmą kartą iš; 
Keleivio išeina su neleng-J 
vais knvgu ryšuliais.

Ak, kad būtų daugiau to
kiu lietuviu! Tada mūsųA-A A
knygos negulėtų parduotu
vių lentynose.

taikumas?

Su pagarba
V. Petrauskas

Nevv York, N.Y.
A
LAIŠKAS REDAKCIJAIJAV. skirdami ginklavimui

si, nebūtų galėję pasivyti A- 
merikos nei atominių rake
tų gamyboj, nei povandeni
nių laivų statyboj, nei kitose 
karinėse srityse, ką jie da-

i — Tai tu vokuoji, kad aš 
i tavęs išsiilgstu dėl to, kad

— Jes, vaike, išsiilgau, mano razumas prastesnis už 
Na, ir pasakyk man. ką tai tavąjį?
reiškia, kad tu turi toki pa-j . , bar jau vra padarę,
traukimą? į — Taip, tėve. Didesnė jė-

į ga, vistiek ar ji bus fizinė ari 
i protinė, visuomet 
i silpnesnę jėgą. Toks jau yra jungoje, kur nėra laisvo pat

— Prie manęs. Kiek sykių; gamtos Įstatymas. Jamento ir viešo biudžete
tu užgauni mano generoliš-; .svarstymo bei kokių nors
ką stoną ir, rodos, jau nie-į — Maiki, as tokio durno ^ėl jo viešų ginčų, tik pačios
kad su tavim nekalbėsiu^ . administracijos viršūnės tik-
bet, kai tik keletą dienų ta-; įstatymo visa, nepripažįstu. raJ težino Rkk kurian, fei. 
vęs nematau, tai taip išsi-į — Vistiek, teve. ar jį pri- ka,ui išleidžiama Jei sovie.
ilgstu, kad ir miegodamas a-! . tu karo biudžete įrašyta 17
pie tave sapnuoju.. j pažįsti ar ne. bet taip yra, ir bi‘H tai dar toli ažu ne_

v i nieko pnes tai nepadarysi. ka(] tjc]( jr glei(]žia.
— Ar žinai, teve, ką tai Kai manęs ilgesni laiką ne-s

reiškia? j matai, pradedi ilgėtis.

— Ar išsiilgai?

— Prie ko?
Aš manau, kad Tu taip 

nusveria pa^ £jnaį, kad Sovietu Sa-
i

ma. Kitos karo išlaidos ten

— Na, o ką? J — Maiki, aš mislinu.' kad,
į aš jaučiu prie tavęs patrau-J

— Ištiesk savo pypkę ir kimą ne dėl to didesnio ži-
paleisk ją iš rankos. į nojimo. bet visai dėl ko kita.

Įgnybk sau Į nosi.

— Kam?

— O kam tokie burtai? ! — Paaiškink, tėve. j — Mari atrodo, kad sap- 
_ . , ... .J i nuoji. čia tik sakei, kad vel-

. Tai ne burtai, teve, bet, — Tu, Maiki, velnią turi J nj0 niekas nėra matęs, o čia
as nonų, kad tėvas pamaty-j su savim. vėl tvirtini, kad jis su ragais
tum, kas iš to atsitiks.

— O kas tai vra?k «/
— Žinoma, kas atsitiks: 

pypkė nukris žemėn ir galėsi 
dar subyrėti. J

Ar velnias?

i ir su ožio kojom. Jei.su jis 
nematomas, tai kokiu būdr 
tėvas gali žinoti, kad jis ra- 

i guotas?

— Tiesa, tėve, kad pypkė’ 
nukris žemėn, bet ar žinai, 
kodėl ji nukrinta?

— Taip. — Maiki. aš negaliu tau 
išvirozyti, kaip tas yra. ale 

— Tai pikta dvasia, vai-! aš galiu tau parodyt abroz

— Tfu, su tokiu klausi-i 
mu! Juk visi žino, kad kož-; 
nas daiktas turi nukristi antį 
žemės, jeigu tu jo pakėlęs J 
nelaikysi. i

J ke. arba, kaip dzūkai sako.; dą, 
i zlydukas.

kur tavo

— O kaip jis atrodo?

— Aš negaliu pasakyt.

— Kodėl?

vienvardi? 
1 šventas Mykolas laiko vėl 
j nią primynęs savo koja. Te- 
I nai jis vra numalevotas si’ 
, ragais ir turi perskeltas ožie 
kojas, ir tu negali to sukriti- 
kuot, ba tas abrozdas yra 
šventas daiktas ir kabo baž’

kad ŽSTS ~ Maiki, kad ve,-j ™ ant alto,iau, Sy!?
v,., „ : nio niekada menas nemate ,v. . . ,bet nežinom, kodėl jie kiin-. . I __  Ag ,»• nemanau loknti-. ’ J ! ir nežino, kaip JIS atrodo. Į, n nemanau jum iu
ru- į | kuoti. teve. bet tunu pasa-

: — Tai reiškia, kad tokio k.vti, kad remtis tuo. kas
! paukščio visai nėra. ant altoriaus yra kažin kie

no nupaišyta, yra labai ne-
— Todėl, kad sunkūs

— Ne, tėve. daiktai krinta 
žemėn todėl, kad žemėje yra 
didelė traukos jėga.

— Bet kodėl tu rrian šian
dien pradėjai kalbėti apie 
žemę? Kodėl tu neatsakai, 
ko aš tavęs klausiu?

— Apie tai mes ir kalba-

— Maiki. tai ne paukštis, 1 protinga. Juk popierius via 
ale dausriau panašus i oži .1 nantIU7 dalykas, ant jo gali- 
ba su rašais ir turi perskel-! ™a ''-/Pausilinti viską, 
tas kojas . kas tlk ga“ tau PnsisaPnu°-

— Sakai, ir su ragais, 
su perkeltom kojom?

— Jes, Maiki.

li
ti.

i
— Kalbėk, kaip sau nori.' 

Maiki, bet velnias yra. ir 
dac oi.

LATVIŲ FEDERACIJOS 

VADOVYBĖ

I

I

Gerbiamieji.

Tik ką gąvaiu Keleivio 
nr. 18 ir nustebau, perskai
tęs Maikio su tėvu pasikal
bę j'imą.

Maikis dėsto šitaip: "Nors
dabar, kai mūsų preziden- Už Latvijos ribų laisvąja-' 
tas atnaujino (Mano pabrėž- me pasauly gyvena apie 250. į 
ta. J.S.) Vietnamo karą ir 000 latvių. Jų Pasaulinėj 
žiaunai tą klastą naikina, Laisvųjų Latvių Federacija: 
rusų santykiai su Amerika apjungia Įvairių kraštų or-! 
atšalo44... ir t.t. ganizacijas. Federacijos ta-!

ryba susideda iš rinktų A- 
atnaujino Vietnamo merikos Latvių S-gos, Lat

vių Tautinės Federacijos Į 
Kanadoje, Australijos Lat
vių Federacijos ir Latvių 
Laisvės Centro Europoje at
stovu.

Kas atnaujino Vietnamo 
karą? Nixonas? Ar Hano- 
ius? Kas pradėjo invazi ją — 
Saigonas ar Hanojus?

Aš manau, kad Maikis 
teisybę žino. bet kodėl iš
kraipo faktus? Juk per 36 
dienas šiauriečiai jau yra 
netoli Saigono. Nixonas Įsa
kė vėl bombarduoti tik dėl 
to, kad sustabdytų invaziją. 
Ar Maikis to nežino?

Šiuo metu federacijos pre
zidentas yra Imantas Frei- 
manis. gyvenantis Leonia, 
Nevv Jersey, o viceprez. Ul
dis Grava. gyvenantis Stock- 

; holme, Švedijoje.

O gal jis susitarė su Lais-( Amerikos Latvių Sąjunga 
tą pačią melodiją ti auk- apjungja apje 200 Įvairių 

latvių organizacijų JAV-se.
ve
ti? Jei tai]), tada tegu "Ke
leivis“ kraustosi Į Bimbos j 
pastogę.

Jei ateityje "Keleivy“ bus 
oanauai rašoma, man jo ne
siųskite.

J. Stankus

Chester, Pa.

DĖMESIO!

Kazimiero Barėno 
Lietuvių Rašytojų D-jos šie
met premijuotą knygą

DVIDEŠIMT VIENA 

VERONIKA 

galite gauti ir Keleivyje.

Latvijos "prezidentas44 

nemoka latviškai

Pasaulinės Laisvųjų Lat
vių Federacijos viceprez. U. 
G ravės žodžiais, — "Latvi
ja yra bene vienintelis kraš
tas, kurio valstybės galva 
nekalba ir nesupranta tos 
šalies kalbos. Faktiškai iš 
visų 11 valdančiojo Centro 
Komiteto narių tik vienas y- 
ra tikras latvis, gimęs, augęs 
ir mokslus ėjęs Latvijoje. 
Kiti yra į-usai arba latvių 
kilmės žmonės, gimę SSSR 
ir atvykę Į Latviją tik karui 
pasibaigus.“

I Lietuvoje kol kas yra kiek 
Jos kaina: minkštai* vir- genau, nes ir partijos pirma- 

šeliais $4.50, kietais $5.00. sis sekretorius A. Sniečkus.
Kartu įsigykite ir kita įdo- »* Aukščiausios Tarybos pre- 

mią to paties autoriaus kny- zidiumo pirmininkas (pre
zidentas) M. šumauskas y- 
ra gimę ir augę Lietuvoje, 
tik ministrų pirmininkas J. 
Maniušis yra Rusijoje užau
gęs ir išsimokslinęs.

gą
ATSITIKTINIAI 

SUSITIKIMAI, 

kurios kaino $2.50

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

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:

' k

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 

Sovietų Rusija, 309 psl.

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

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

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

«Į»im «

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

Jei.su
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MOTERŲ SKYRIUS:
JUUUS KAUPAS

Kaip velnias Juoduodegis 
blogais keliais nuėjo

(Pasakos ištrauka)

Policininkai Įvedė Juoduodegi Į plačią salę, kuri lūž
te lūžo nuo žmonių. Prie aukšto stalo sėdėjo miesto teisė
jai, visi su žilom barzdom ir žibančiais akiniais, dideliais 
kaip keptuvė, kad geriau nusikaltėlius matytų.

— Kaip vadiniesi? — paklausė teisėjas griežtu balsu.

— Juoduodegis.

— Koks tavo amatas? — tęsė teisėjas, piktai žvelg
damas i Juoduodegi pro didžiuosius akinius.

MEILĖ

(K. M. Čiurlionio Įrašas albume)

Meilė — tai saulėtekis, vidudieni* ilgas ir karš
tas, vakaras ramus ir nuostabu*,
O jos tėvy nė — ilgesys.

Meilė — tai sena daina. '
Meilė — tai sūpuoklės, nupinto* iš vaivorykštės 
ir pakabintos prie baltų debesų.

Meilė — tai akimirksnis žybtelėjimas visų sau
lių ir žvaigždžių.

Meilė — grynauksio tiltas per gyvenimo upę, 
skiriančią ’pikto“ ir ”gėrio“ krantu*.

Meilė — tai galingi balti sparnai.

Meilė — tai senas šilas karštame .dienovidyje, 
tai poilsis miške, pušims užliūliuojančiai šlamant.

Meilė — tai kelias Į saulę, iškeltas aštriomis perlų 
kriauklėmis, kurį tu privalai eiti basomis.

— Aš velnias, — atsakė 
iš baimės.

Juoduodegis. drebėdamas

I

MERGAITĖS IR LYTINIAI 

SANTYKIAI

Baltųjų Rūmų remiama 
komisija apklausinėjo 4.611

, baltųjų ir negrių mergaičių 
Velnias! — pyktelėjo teisėjas. — Ir aš pats ma- j nuo 15 iki 19 metų amžiaus

tau, kad velnias. Bet koki darbą dirbi?

— Nieko nedirbu, gi anksčiau tai ugnį po katilais 
kurstydavau.

Teisėjas viską sužymėjo raudonu rašalu Į storą teis
mo knygą, o po to pratarė lėtu balsu:

MAŽIAU MOKINIŲ 
LITUANISTINĖSE M LEt

Švietimo tarybos pirmi
ninko turimomis žiniomis, 
1967 m. JAV-se veikė 44 li
tuanistinės mokyklos su 
3,223 mokiniais. Nuo tų me

Teises patarimai|
mai greičiau atveža statybi
nės medžiagos su tikslu atei’ 
ty "Įrodyti“, reikalui esant, 
kad kompanija yra turėjusi 

1 nuostolių ryšium su sutar-
Advokale dr. M. šveikauskienė sutiko atsa-1 -£i€?s “nepildvmu“ (breach 
kyli j keleivio skaitytojų klausimus teisės of contract).
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro į 

informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesios &’•'«> 

adresu:

Ką tik gavome

m. .m. j»veika«iskas. Attorney ai La». 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Ma«s.

Klausimas

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

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

We will conųuer the worldto vėl nulėkiau Į banką. Tas!
patarė namus perrašyti ko-l^y Liudas Dovydėnas, 219 

. nag.: kio nors patikimo žmogaus į Ps^-» kaina $5.00. 
z-iu i vardu, kad tie “salesmanai“ į Mela«„«»s Mi

negalėtų jų užareštuoti. Lie-

Esu senyvo amžiaus 
ė, jokių artimų giminių čia 
įeturiu ir, nors Į Ameriką 
atvykau prieš 45 metus, i .
n aštai kalbu amerikoniški man ^a^ai baugu svetimo 
<ai. Mane ištiko didelė bė-1 zmo^aus, var(Ju užrašyti na- 
da, ir man reikalanga Tams
os pagalba tuoj pat.

1 pė tai tuoj padaryti, bet

mus. paskui dar išmes.

Melagingas Mikasės laiš
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

Brėkšmės našta, romanas, 
parašė Jurgis Gliaudą, 384

Turiu trijų 
kuriuose gyvenu.

psl.. kaina $6.00.
Kas man daryti? Kur manį Vaišvilkas, romanas, pa- 

šeimu namus.; Neturiu nei gimi-Jrašė Juozas Kralikauskas,
Gaunu dvi ne* Peikimų artimų j 234 psl., kaina $4.50.

nuomas, iš kurių apsimoku draugų. Maldauju man tuoj i Lemtingos dienos, Jono 
mokesčius ir pataisau, kar atsakyti, busiu amžinai de“ j jaįkausko aiysaka, kaina
reikia. Prieš savaitę pas ma- kinga. 
ne atvyko du jaunu vyruku' 
ir pradėjo kalbinti, kad “ap- Massaehusetts 
muščiau namus šingeliais“. t 
Nenorėjau to dalyti, nesi Atsakymis 
toks darbas perdaug bran
giai atsieina, —r daugiau nei 
tris tūkstančius dolerių. Vi
saip stengiausi išsisukti, bet 
jie vis kalba ir sako, kad ne
reikės namų dažyti, kad na
mai gražiau atrodys ir jų 
kaina pakils, kad visi taip 
daro, ir panašiai.

$2.50.

Dvidešimt viena Veronika,
romanas, autorius Kazimie
ras Barėnas. 458 psl., kaina 
minkštais viršeliais $4.50,

• kietais — $5.00.!
Nematau reikalo namams Alpis, romanas, autorius 

pervesti kito vardu. Jei tie Kazys Karpius, 227 psl., kai- 
pardavėjai (salesman) lai
mėtų bylą prieš Tamstą teis
me, namų pervedimas kitam

Našlė
ir patyrė, kad iš 19 metų 
mergaičių jau 46.1 % turėjo! tų mokinių skaičius ėmė ma 

‘ žėti. 1968 m. mokinių bebu
vo 3,217, 1969 m. — 3.025. 
1970 m. — 2,986. o 1971 m 
buvo 42 mokyklos, kuriose 
mokėsi 2.824 mokiniai.

Taigi yra pagrindo ypač 
Lietuvių Bendruomenei šiuo 
reikalu susirūpinti.

ĮVAIRENYBĖS

lytinius santykius. Tarp 15 
metų mergaičių tokių buvo 
13.8%, 16 metų — 21.2%, 
17 metų — 26.6%, 18 metų 
amžiaus — 37.1% .

įdomu, kad negrės pasi
rodė daug “laisvesnės“. Jų 

, tarpe tokių daug daugiau.
Tuoj pašoko koks šimtas žmonių salėje ir ėmė šūkaut,' Pavyzdžiui, t arp 15 metų 

iškėlę rankas: . | amžiaus mergaičių..turėju-
. siu lytimus santykius, negrių 
' buvo 32.3' <, o baltųjų, kaip J

— Dabar sakyk, kaltinamasis, 
esi padaręs bei papildęs?

kokius nusikaltimus

veda.
— Jis gundo žmones! — šaukė jie. — Blogais keliais Figūrinis čiuožimas ant

minėta aukščiau, tik 13.8%. 
i tarp 19-mečių negrių yra net 
53.6% . baltųjų — 23.4% .Veltui Juoduodegis bandė teisintis, kad jis nekaltas. į 

Jis sakėsi tik vakar piimą kartą Į žemę atvykęs ir visai| Komisija patyrė, kad mer- 
ne žmonių gundyti, bet niekas tame triukšme jo neklausė.: gajtės mažai informuotos a-

. ,. ... ... ' pie apsisaugojimo priemo-
Vyriausias teisėjas paskambino varpeliu ir prabilo: į nes ir kad trys ketvirtadaliai

. „ . . . j tokiomis priemonėmis visiš-
— Siuomi saukiu save pati ir kitus narius slapto po-, kaj ne<jnaudojo 

sėdžio. • ' -
! Visame krašte 15-19 me
tų netekėjusių mergaičių y- 
ra 2.4 miiionai.

Taryba subildėjo ir pakilo nuo kėdžių. Visi išgarmė
jo i gretimą kambari, užsirakino duris ir, aklinai užsi
sklendę langines, pradėjo slaptą posėdi.

— Reikia velnią uždaryti i kalėjimą ir užrakinti de- 
vyniom spynom, kad nepabėgtų. — tarė teisėjas.

— Bet kalėjimas jau pilnas, — atsakė kalėjimo vir
šininkas. — Plėšikas Barzdočius buvo paskutinis, kuris 
šiaip taip Įtilpo.

— Reikia Barzdočių paleisti, o velnią uždaryti! —su 
suko kitas. — O geriausia visus paleisti, nes kas gi norės 
sėdėti kalėjime kartu su velniu?

— Pažiūrėkim i bausmių knygą ir sužinosim, kokios 
bausmės velniams numatytos, — kukliai pasiūlė raštinin
kas.

Tai buvo gera mintis. Visa taryba tuoj apspito raš- 
tininką ir sužiuro i taukuotą, truputį pelių apgraužtą baus
mių knygą. • » t i

— Štai bausmės plėšikams... čia va girtuokilų baus
mės. Čia gi kortų lošikai... Keista! Visiems bausmės nu
matytos. tik vieniems velniams ne.

— Kaip tai nenumatytos? — nustebo visi netikėda
mi. — Pamanykite, tokiam nusikaltėliui!

— Nėra, — pakaltojo raštininkas, — todėl, būdami 
teisingi, jo ir teisti negalime.

— Deja. negalime..., — patvirtino teisėjai.
Visi suėjo i triukšmaujančią salę ir susisėdo ant ak

sominių kėdžių.
Vyriausias teisėjas išgėlė stiklą vandens, krankšte

lėjo ir prabilo:

MILIONAI RAGAUJA 

NARKOTIKŲ

Speciali komisija, kuri ty
rinėjo narkotikų piktnaudo- 
jimą. skelbia, kad mažiausi? 
1.5 mil. aukštesniųjų mokyk
lų mokinių ir 700.000 suau
gusių mėgino bent vien? 
karta paragauti heroino.

visu mokiniuTai yra 6 
tarp 12 ir 17 metų ir puse 
procento vyresnių kaip 18 
metu.c

Tos išvados padaryto®, iš 
tyrus 3,186 asmenis.

Komisija neturi duomenų 
kiek asmenų, pamėginę kar
tą narkotikų, jų vartojimą 
tęsė.

“NELAIMINGI“ SKAIČIAI

Mūsuose “nelaimingu4 
skaičiumi laikomas skaičius 
13. o japonai net tris skai
čius laiko “nelaimingais“. 
Skaičius 19 reiškia širdgėlą 
33 — nešąs nelaimes, o 42— 
mirti. J

PABRANGS PERSIKAI !

Kalifornija užaugina 96 
1 viso persikų derliaus. Dė 

— Teismo taryba, susidedanti iš manęs ir kitų nema- šalnų kovo gale ten žuvo ik: 
žiau teisingų teisėjų, išsprendė Juoduodegio bylą slapta-* 50% derliaus, todėl šią va
rne posėdyje. Patirta, kad Įstatymas bausmių velniams ne- sąrą persikai turės pabrang- 
numato, todėl taryba skelbia JuoduodegĮ išteisintu. ti.

Jie išbuvo pas mane net 
valandas. Man iaupenkiasledo dabartiniu metu labai j ir ,va a isuko ir neb

svarb! žiemos sporto saka.-au atsiįalbėti. Tada jie 
pirmą kartą buvo atliktas man kišo tokį rašt 
Olimpiadoj 1908 m. Londo-j , ‘k irį5 ti Aš tik
ne. išskaičiau skaitlines dole

riais, nes nemoku angliškai 
, . • v mir, įskaityti. Jie paskui prašė.1810 "Ū kad aš jiems duočiau keletą 

• šimtu “deposit’o“, bet aš at
neš bijojau paro- 

kur pinigus laikau.

* *
Piimoji žemės ūkio paro-

Pittsfielde, Mass.* * *
. 1 Ašy- įŠv. Pranciškus i 

žiaus 1209 metais Įkūrė vie
nuolių pranciškonų ordiną.

« * *

Pašto ženklai Amerikoje
pradėti vartoti 1847 metais * * *

Pirmas natūralinio gaze 
šulinys Amerikoie buvo iš 
gręžtas New Yorko valstijoj

Surinko
A. Zamžickas

MUZIKŲ DARBAS 

YRA SUNKUS

Kai mes žiūrime, sakysim 
i smuikuojantį Izidorių Va 
syliūną, atrodo, kad jo dar 
bas labai lengvas. Bet tai y 
•a klaidinga nuomonė. Tyri 
•nai parodė, kad smūikinir 
<as. grakščiai vedžiodama: 
stygomis smičių, įsitempi? 
ki savo galimybių ribų. J( 

?iziško darbo krūvis maža 
kuo skiriasi nuo miško ruo 
os darbininkų arba baldi 

kroviko daibo.
Žinovai dar nesupranta 

kaip muzikantai sugeba iš- 
augoti klausą. Pavyzdžiui 

’kachmaninovo, Bramso kū
ginių sukeliamas garsas sie
kia iki 120 decibalų, kai jai 
80-90 decibalų garsas gal 
pažeisti žmogaus klausą.

Konccerto metu orkestru 
patalpose arba scenoje tenri 
peratūra pakyla keliais laip
sniais, žymiai padidėja ang
lies dvideginio sankaupa 
Todėl muzikantų darbo są
lygos prilygsta sunkius fizi

Į nius darbus dirbančių sąly
goms.

nsakiau.
dyti,

Visą naktį po to aš nega
lėjau miegoti iš rūpesčio, 

os sulaukiau ryto. 9 valan 
lą nubėgau Į banką, kur vie
nas labai malonus žmogų? 
ris man pataria, kas daiyti 
Parodžiau jam popierius, ji? 
’iska perskaitė ir man pasa
kė. kad be reikalo pasira- 
iau. kad namai nuo tokie 

ipkalimo ne pabrangs, o nu
neš, kad perdaug pinigu
umokėta. ir panašiai.

Aš pradėjau verkti ir jc 
raldauti, kad paskambintų 
iems žmonėms ir pasakytų 
:ad aš nebenoriu namų ap 
;alti. Jis sutiko ir paskam- 
ino. Tų vyrų ten nebuvo 
et mei gina atsakė telefoną 
r pažadėjo jiems apie ta' 
rasakyti.

Tą pati vakarą jie abudi 
’ėl pas mane atbėgo. Neno- 
ėjau isBeis'i. bet jie paša
lė. kad nori tik pasikalbėt' 
■u manim. Taigi jie vėl iš 
buvo kokias dvi valandas i’ 
kalbino, kad jie man nori 
nadėti. o ne pakenkti, kae- 
iie mano namus taip gražia' 
sutvarkys, kad tie namai bu? 
gražiausi visoj apylinkėj. ŠĮ 
kartą aš griežtai atsisakiau 
Tie tuoj supyko, pasidarė 
žiaurūs ir man pasakė, kad 
iie “areštuos“ mano namuš 
:r parduos juos ir tada pa
siims savo 3 tūkstančiu? do
leriu.

f
Labai išsigandau ir iš ry- 

ponas, mane išklausęs, man

asmeniui būtų teismo pripa
žintas fiktyviu ir namų ne
apsaugotų nuo vadinamojo 
“attachment“ (arešto).

Aš nemanau, kad tie par
davėjai Tamstą trauks Į teis
mą. Mano nuomone, jie tik 
gąsdina. Žinoma, kiekvienas 
gali traukti kiekvieną teis^ 
man. Tačiau tai toli gražu 
nereiškia, kad jie turi pa
grindą bylai laimėti. Pas 
nūs. Massaehusetts, galima

na $5.00.
Liepalotų medynuose, a-

pybraižos, parašė Petronėlė 
Orintaitė, 216 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.00, 
kietais — $3.50.

12 knygų už$2
Juodojo pasaulio sukili

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

Tikra teisybė apie Sovietų
uždėti ai estą, pradedant by- Sąjung^ (parašė J. Januš-

Tac!au ta.s apstas nieko k-g^ gg j kaina 50 centu, 
įereiskia, jei ieškovas pra
simi bylą. Tamstos atveju. Kunigų celibatas, parašė 
ne pardavėjai turėtų teismui kun Fox> 58 psL kaina 95 
'rodyti, kad jie yra turėję centak 
įuostoliu (damages) ry
šium su Tamstos atsisakymu 
vykdyti sutarti. Jei, pav.,
Tamsta pavėluotum su atsL 
sakymu, o jie tuo tarpu būtų 
atvežę statybinės medžia
gos šingeliams dėti ir tokiu 
būdu būtų turėję išlaidu, rei-į kaina 25 centai 
kalas atrodytų kitaip. 1

’ Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Tamsta sakai, kad banko. Daugirdaitė - Sruogienė, 24 

psl., kaina 50 centų.

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

» >

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,

arnautojas tuoj pat, kitą 
dieną, paskambino kompa- 
įijai ir pranešė, kad Tamsia 
atsisakai leisti šingelius kal-( 
i. Taigi kompanija nuosto-į 10 centu, 
ių neturėjo. Beje, pas mus 
dabar Įstatymai automatiš
kai leidžia tokią sutarti pa
sirašiusiam asmeniui tos su- 
.arties atsisakyti per tris 
dienas po sutarties pasira
šymo. Mat. valdžia tuo nori 
apsaugoti publiką nuo Įky
rių pardavėjų (high pres- 
sure salesmen), kurie daž
nai tiesiog neduoda žmo
nėms progos apsisvarstyti, 
prieš pasirašant sutarti.

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

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

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

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

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 

Patariu Tamstai tuoj pa-j kaina 25 centai 
rągytl kompanijai laišką re J AtsRjraj OTdžį ju Raina
r ;U°JUJ T 'rie "U,'°; $5.60. bet visos kartu par-
dant. kad Tamsta tuo, pat, rtun(ian,os už ,2 
t. y. sekančią dieną, atsisa
kei sutarties ir kad Tamsta 
kiekvienu atveju neleisi 
kompanijai atvežti ir palikti 
statybinės medžiagos prie 
Tamstos namu ar kiemo.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50

Kartais kompanijos gali-
(sulankstomas j 
(sieninis).

ir už S3.50

t

• . : ■ t t ’ a 3 i ' ■ ' ! • --
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**?****************•************•*******•***•*•*****•**••***•**••*•** $ Šiaudinukai vėl televizijoje

Vietines žinios
AUKOS JAUNIMO 

KONGRESUI

Per balandžio mėnesi Jau-

I. D. Griežė • Treinienė 
laimėjo pirmąją premiją

Gegužės 21 d. 7 vai. vak. 
vaikų ZOOM programoj per 
visas Amerikos NET televi
zijos stotis (Bostone 2 ka- 
nalas) bus kartojamas nufil- 

i muotas Bostono skautų siaib 
dinukų darymas. Šis filmas 
buvo pagamintas stoties ini-

^5? ^********************»*****************************»**********'###*#***

Nevv Yorke nuo gegužės
nimo Kongresui aukojo: 7 iki 14 d. vyko vadinamoji

Dr. A. Krisiukėnas $90. j kultūrinė savaitė, kurios me- 
Bandruomenės I tu įvairūs kultūriniai klubaiLietuvių 

ap. $50.
Po $25: V. Žiaugra, G. 

Simonaitis. Jurgis Valiuko- 
nis. L. Izbiekas, X., E. V. Su- 
žiedeliai, St. Augonis.

Po $20: kun. St. Yla, D. 
V. Dilbai, F. Kontautas, J. 
R. štuopiai.

Po $15: D. ir K. Aukšti
kalniai. E. ir J. Valiukoniai

Dr. J. Gimbutas — $12.
Po $10: G. B. Mickevičiai 

St. Griežė-Jurgele vičius, A.

organizavo savo pasirody
mus (dailės, literatūros, mu
zikos ir kt.).

Buvo surengęs dailės kū
rinių parodą ir Fondhamo 
Dailės klubas (Fordham Ar: 
Club) Bronxe. kurioje da
lyvavo 12 dailininkų su 46 
kūriniais. Čia buvo išstačiu- 
?i 2 aliejinius kūrinius ir 
bostonietė Irena D. Griežė-- 
Treinienė.

Šiai parodai buvo skirtos j

ciatyva ryšium su tradicine 
lietuviška ‘ Kalėdų eglaite, 
puošiama Bostono miesto 
savivaldybės rūmuose.

Pranešėja kalba lietuviš
kai. Tuo norima parodyti, 
kad Bostone esančių etninių 
grupių tokių metų vaikai 
kalba savo tėvų kalba. II

Bostone ir apylinkėse tas į 
filmas yra kartojamas dar. 
tris karius. Kitose vietovėse; 
pasitikrinkite laiką. ;

ioesMGcooocooooeoMOK

J. Dabrilos, J. Mikalauskas į trys premijos. Pirmąją pre-1 (iPKl 7AflVI17ll 
A. Rudauskas, Alb. Šležas, j mija— aukso medali ir pi-Į VVII <«VUJ11(U
K. Šimėnas, K. ir B. Bačans-
kai, St. Griganavičius. B. K. 
Šakeniai, R. Karosas, K. S. 
Grūzdai, Aldona Vilutis. J. | 
Babravičius. J. Starinskas,- 
G. Čepas. Pr. Averka, A. i 
Svilas. A. Labuckaitė, Z. S. j 
Kiliuliai, A. V. Jurgėlai, A.
Girnius, L. Eitmanaitė R. 
Budreika.

Po $5: Dr. P. Luzackas kimas.

aukso medali ir 
niginę dovaną — gavo bos-j‘ 
tonienė Irena D. Griežė-į 
Treinienė.

Kultūros klubas baigė 
sezoną

Praeitą šeštadieni Bosto
no LB Kultūros klube įvyko 
paskutinis ši sezoną susirin- 

kurio programoje

Anglų - lietuvių kalbų žo- 
į dynas, V. Baravyko, 590 psl 
i apie 30.000 žodžių kaina $6 ;

Lietuvių-anglų kalbų žo- j 
i dynas, redagavo Karsavi- i 
į naitė ir Šlapoberskis. apie: 
27.000 žodžių. 511 psl., kai į 
na — $5 O0 Į

Lietuviškai angliškas žo- ’ 
dvnas. Vidaus Peteraičio. Ii! 
'aida. daugiau Kaip 30,006; 
žodžiu. 5S6 osl.. kaina $7.00

CAPE CODE, 

prie jūros.

OLD S1LVER B EACH,

H. 1ALMO11H. išnuomojami visai naujame name

gražiai įrengti atskiri kambariai su vonia.

Maistas šviežias ir gardžiai pagamintas. Pajūris švarus, 
vanduo šiltas, ir meškeriotojams džiaugsmas. Didelė 
motorinė valtis. Kainos prieinamos. Aplinka maloni tarp 
gražių ošiančių medžių. Teirautis sąlygų ir skubiai siųs
ti užsakymus adresu:

Dviejų savaičių 
rudens-žiemos 

ekskursijos į Lietuvą

Aleksandrai Moriarty, 
Mass. 02171.

121 Bellevue ltd.. Sumintum.

jS i;
CAPE CODE, prie gražaus ir švaraus ežero, balto smė
lio puikios pagrantės ir kvepiančių didžiulių pušų — 
nuo liepos 1 d. ar anksčiau išnuomojama daili 5 kamba
rių su ugniakuru ir šildy mu

vasarvietė
Kaina nebrangi, o malonumas didelis. Arą laivelis, žuvi
ninkams taip pat pramoga. Teirautis sąlygų ir užsisa
kant skubiai rašyti:

Aleksandrai Moriarty, 124 Bellevue Rd. Sumintum, 
Mass. 02171.

BROCKTON, MASS.

rsrsrsr ££ £

A T O S T O G O S

I.. *

E. K. Simanavičiai, M. V. Mykolas Drunga skaitė pa- 
Salivončikai, K. Vasiliaus- skaitą „Nesąmonės moksle 
kienė. V. Vizgirda, V. Lend- ir filosofijoje“. Jaunas pre- 
raitis, A. Makaitis. A. čer- legentas čia įdomiai išrvški-
niauskas, A. Keturakis. G.; no įvairias logikos kilpas ii rp p nm 4 u r vrrn ą 1Į gegužės 10 d. guli Cushingo 
Vaičaitis, L, Paliulis. P. Vai- tiksliųjų mokslų faktus, daz- Į E & 1 A K fc A 1 A I |^ninžje Tais.ja., 
čaitis. V. Mališauskaitė, VI. na. pr.estaraujane.us musų k'

kasdieniniam nusistoveju- ,sigykile ,eitininko p. Kiek laiko teks šį karta pa-
Kraunančius parengtą leidinį "'Kaip su- būti, dar nežinia.

Įsitikini- daronli testamentai... Tai ia.

Mickūnas, St. Santvaras. 
Kun. A. Janiūnas S2. šiam

mūsu
protui, 
tradicinius

Is viso suaukota $754. i mus jr pasaulėvaizdą.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems mieliems aukotojams; veikėjas Stasys Lūšys šiltu 
ir dar kartą pi įmename. pa- žodžiu prisiminė ir vienus 
reigą tiems, kūne dar nieko j pjrmųjų šio klubo kūrėjų, jį
nedavė.

Aukas prašome įteikti ko
miteto nariams arba pasiųsti 
ti paštu Česlovui Kiliuliui, 
komiteto pirmininkui, šiuo 
adresu: 51 Torrey St., Dor
chester. Mass. 02124.

„Vakaras su jaunimu“ 
praėjo labai gražiai ir sėk
mingai. Kongreso komitetas 
Bostone labai nuoširdžiai 
dėkoja visiems talkininkam, 
kurių pasiaukojimas ir sun
kus darbas įgalino tai pada
ryti. Ypatinga padėka pri
klauso vaišiu šeimininkėm:

M.

. Kaina nuo $619.00

Ekskursijos išvyksta iš 

BOSTONO (NEVV YORKO)

1972 m. RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
393 Weet Broadvvay 

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci 

ja prašo gerb. skaitytojus 

kurie keičia adresą, prane* 

šant naująjį adresą neul 

miršti parašyti u senąjį.

parašyti
pašto numerio — -ip code.

Nececkas guli ligoninėje NE\\ HAMPSHIRE. ( ON\\ AY Nepamirškite 
ant

1 Keleivio skaitytojas My
kolas Nececkas - Niek nuo

, . r -- Linkime ligoniui greičiau. bai naudinga informacijų .. .Šio sezono užbaigos pro- kn norintiems sudarv. pasveikt, .r Bėjus is ligom- 
ga įžymus musų visuomenes H- t.. t„.Q , nes, j ją nebegrįžti.ti testamentą. Ten yra ir tes

tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $2.00.

Naujas namas (chalet)
Šato upės kranto. 3 miegamieji, 
salionas su židiniu, virtuvė ir 
1*2 vonios. Du balkonai i upės 
pusę su žavingu reginiu, švarus 
vanduo maudytis, grynas pušy
no oras. Teirautis:

1. Janukėnienė.
54 Bushnel Street. 
Dorchester. Mass. 02121. 
Telefonas 288-8532.

' I,

TINKA DOVANOTI 

EVVAKENING LITHUA

NIA, 187 psl., 
Knygą parašė

kaina $3.00. 
Jokūbas J.

Stukas. Ji tinka skaitantiem 
angliškai ir norintiem susi
pažinti su Lietuvos praeiti
mi ir dabartimi.

įsteigusių prieš 22 metus, ra-
šytojus Stasį Santvarą ir An-
taną Gustaitį, kuriems dabar t • i «
klubo valdyba iteikė po ju- |mb|f J|» ęizsii’vlrif 
biliėjinį tortą su simboline II OINlIiJ Ali
žvakute į ANTANO ŠKĖMOS RAS-

Nauja kultūros klubo, vai-į TŲ , toma, (Nuodėguiiai ir
dyba dar nesudaryta.

Lietuviai ir žemaičiai, ai>I
galvijai esame? Argi tėviš- 

kos kalbos niekad nebmokė-
isnne f
i

D. Poška

aAVAITRAšT I S

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apir pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir at' irai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kui;ūriniu< klausimus. 
Jame rasite {darnių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame ia ūkia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kotoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 88.00 

Adresas:
7722 George Street, LaSalIe-Montreal, 690. Quebec, CANADA

IŠVAŽIUOJA, TODĖL

PARDUO D A

Jonas Kasmuuskas išvažiuo ja 
pas dukterį Į Floridą, todėl pi-i 
giai parduoda savd namą, auto-j 
mobili, baldus. Įvairius Įrankius j 
ir kt. Namas gerame stovyje.į 
yra žemės gėlėms pasodinti.

Nepraleiskite geros progos ir 
kreipkitės:

75 Armandine Street, 
Dorcheseter. Mass. 
Telefonas 288-9042

(19)

, , . .. , BROCKTONE - MONTELLOJ
i kibli kštys, Šventoji Inga,; lietuviškoje apylinkėje parduo*
Į Čelesta, Balta drobulė), iriš-j damas 3 šeimų (5-5-3 kamba-
! ta, 50<> psl. Kaina $6.00. : riai) namas. Centrinis šildymas.'

PAULIUS AUGIUS, 284'(iaražas 2 automobiliams. Pato- 
dideli puslapiai, šio įžymaus J gus susisiekimas - arti autobu- 
dailinii.ko paveikslai ir A.. Sy ijnjja, krautuvės ir bažnyčia? 
Kurausko bei T. Valiausj Teirautis tel 584.2o29. 
straipsniai, puošniausia kny-į (2l) i'
ga, kaira $17.50. Į »♦♦♦*»♦#♦♦♦*»#**•♦♦♦**#♦»****♦**»*

. , , .- ry o t> r LIETUVOS ISTORIJA • nori SUSIPAŽINTIAdvokate Zuzana Puišiu-į yj_jj laida, parašė dr. Van- i 
tė Salmenė. garbes konsulo j Ja Daugirdaitė-Sruogienė i Iš Conneeticut valstijos ama- 
Šalnos našlė, užėmė garbin-, ^4 pSl daug paveikslų jęe. | tininkas, vidurinio amžiaus, vi- 

į£aina i sveikatos, finansiniai saugus.
NEPRIKLAUSOMOS LIE- į n"rft’ s“sil»žin,i s" n>«,erim' 
TUVOS PINIGAI, Jono K. !*a'p pat vMorini» amžiaus - 

Kario. 225 psl., kaina S5 j<la "“®la‘inis K.”™""® J™ 
BALADES, šitoj labai' s’,stfe- N«s''arb''

Apie Bostono lietuves 

advokates

Argentinos Lietuvių BaL 
sas kovo 2 d. rašo:

Keleivio teisių patarimų
r, „ »■ ,. . . o, • skvriaus vedėja yra advoka-G. Baciulienei, A. Stanns-\-*' J J
kienei. Margaitienei, E. Va-
liukonienei ir M. Žiaugrie- 
nei. Taip pat nuošiidiaži dė
kojame baro darbuotojams o-a« na, eiWq amerikiečiu in 
J Bakšiui G Vaičaičiui ir s Pai eiSas amel iKiecių in- A* Šmitui ’ ' r telektualių moterų organiza=

Nuoširdi padėka priklau-j C1J,-xt- i-Air -r} , cu ~. Į Advokate Nijole Makaitv* so Bostono Skauciu Židiniui L- J

tė dr. Marija Šveikauskienė.at 7 i — rrz T"'* • * • — * Ieško
rSLA

už paskolintas salei puošti 
dekoracijas.
II P. L. Jaunimo Kongreso 

Bostono Finansų Komitetas f

.: tė Šležienė, inžinieriaus Bro-
niaus ir mokytojos Gražinos 
Makaičių duktė, tik pernai 
baigė juridinių mokslų fa
kultetą Bostono universite
te, gaudama daktaratą ir

S3K Į advokatės diplomą.
’ Visos trys puikiai kalba
lietuviškai, dalyvauja lietu
vių veikloje, — yra Bostono

Diplomatas nesiruošia 
tam, ką nori pasakyti, bet il
gai ruošiasi tam, ką nori nu- ’ lietuvių kolonijos pasidi- 
tylėti. Talleyrand džiavimas.

A. f A.

STASYS JANKEVIČIUS, 
gyvenęs 21 Gatės St.. So. Bostone, mirė 1972 m. gegužės 
mėn. 10 d.
Bostone liko liūdintieji žmona, dukra lilė ir sūnus Ed
mundas bei jų šeimos. Lietuvoje liko sesuo Ona Bartu- 
lienė ir jos šeima.
Palaidotas gegužės mėn. 13 d. Forest HilLs kapinėse. 
Bostone.

Liūdintvs žmona su vaikais

.ar gimusi

gražiai išleistoj, gausiai j. i Lietuvoje ar Amerikoje.
liustruotoj knygoj vra sej> j f”8?" raiv,i Kdeivio adres" , 
tynios Maironio baladės. Tai i pažyln*jus Perduoti Mr. L.T. i 
knyga, labai tinkama dova- • •*^m-^******^*****»**-*^***- i
noms. Kaina................... $6.00 Vienai labai nuobodu gyventi.

KA LAUMES LEME Į Esu 65 metų našlė. Gyvenu Chi-j 

Tai rašytojos Petronėlės cagos apylinkėje. Norėčiau susi ■ 
Orintaites parašyti atsimini- pažinti su geru sąžiningu žmo-j

Ieškomą nuolatinės namų ruo 
šai šeimininkės, kuri sutiktų gy
venti Cape Cod. Osterville, Mass 
kartu su savininkais Adomo
niais.

Dėl sąlygų kreipkitės Į

Trans-Atlantic Travel Service 
393 Mest Broadvvay 

So*. Boston, Mass. 02127 
Telefonas fil 7—268-8761 

arba savaitgaliais 
telefonu 617—128-2020

SVS1VIENI.U.1I AS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Tograma Naujoj Anglijoj 

į a stoties VVLYN, 1360 ki 
I •ociklų ir iš stoties FM 

? 101.7 mc.. veikia sekmadie 
! niais nuo 1 iki 1 :30 vai. die 

GERIAUSIA DOVANA — TAI jib VAISTAI GALVOS f oą. Perduodama: Vėliausii
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Pateptų Ins- ; santrauto
tituto garantuoti. Geriausia dovar/a jūsų giminėms, pa- jį! F komentarai, muzika, dai 
žistamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū- 108 ir Magdutės pasaka, 
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO-
KATOR1, 1137 So. 49th Avė. Cicero, Iii. *,0650. JIB j;į Biznio reikalais kreiptis 
Atstovybė. 2198 Daugall Rd.. Mindsor, 12, Ont., Canada.!; n.k- piA-:af0 JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgers.r. 7-10, W.jį BaIf1C V0™

____  Germany. Vaistinėse: J & J. 2557 W. 69th St.Chicago; !; DU krautuvę, 502 L. Broad
JIB 5000 W. 16th St.. Cicero; 4754 S. M'ood St.. Chicago; jį way, So. Bostone. Telefo- 

147 N. Ashland Avė.. Chicago J: noc A

mai apie žymiąją poetę Sa- ' gumi nuo 70 metu amžiaus. Ra-j
lomėją Nėrį, tiek daug kai 
bų sukėlusią ir šiame žemy- jus ant voko 
ne, 234 pusi., kaina $3.

1 šykite Keleivio adresu, pažymė-!

‘Atiduoti BD.“
(22)

JI

J

2923 N. Milwaukee Avė.. L 
ir kitur. i

nas A N 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis,

SLA—jau 80 metf tarnauja hetuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTINIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacijt — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIM A S o-ieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarp;nės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reika'ingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gura Taupomą ją Apdraudą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS 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 draogijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
Iės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AHianee of America
807 West30th Street, Nex York. N Y. 10001
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Vietines žinios

Pagerbs krepšininkų

čempionus

Aukos Vasario 16-sios 

gimnazijai

LABAI PAGEIDAUJAMA,’

kad norintieji dalyvauti 
gegužės 27 d. A. L. T. S-gos

Padėka Bostono ramovėnam Paskutinis subatvakarisI
i

Nuoširdžiai dėjojam Bos- Paskutinis šio sezono Kul- 
tono ramovėnų valdybai už tūrinis subatvakaris Įvyksta 
$30 auką. .šį šeštadieni, gegužės 20 d.

Jūsų pavyzdys gal paska- 7:30 vai. vak. L. T. S-gos ne
tins ir kitas organizacijas, muose, 484 E. 4th St., So. 
kurios naudojasi spaudos Bostone.
patarnavimu, jos nepamirš-i
ti ir medžiagiškai paremti,' Jo programoje prof. J. 
nes ir laikraščiai negali vie- Jakštas iš (’ievelando skal
na dvasia gyventi.

Keleivio administracija

Šauliai Lietuviu Fondui .... .......i visi maloniai kviečiami
Bostono J. Vanagaičio , atsilankyti.

vardo šauliu kuopa, pagerb- _ . .. • »j • "• tt- \r t Sveikino is r loridosdama mirusia Juliją Valic-
kienę, šaulės Birutės Sake-' gLA ( iždininkė Ef- 
n.enes motiną, vietoj gelių Mikuž tė atsiuntė
aukoja Lietuvių Fondui $į0- sveikinimų iš Floridos Mia-

Bedarbių net 7.5% mi miesto, kur ji buvo nuvy’
Kovo mėnesi Mass. vaisti- kusi dalyvauti US Trade- 

joje bedarbiu skaičius paki- mark Association suvažiavi- 
lo iki 7.5'i. Visame krašte me.
tada bedarbiu buvo 5.9:

Nors krašte dirbančiųjų E. Mikužytė dirba tarp- 
skaičius padidėjo, bet bėdai- tautinėje CPC bendrovėje, 
bių nuošimtis taip pat paki- kur vadovauja prekybos 
lo. ženklu skyriui. j

i tys paskaitą tema: ”Gedimi- 
i naiviu dinastija Lietuvos is- 
' turiniame likime“.

Šiemet per Vasario 16-sios:
gimnazijai remti būreli nr.' namuose rengiamame rašy-
120 tos gimnazijos bendra-.tojo Stasio Santvaro sukak’ 
bučio statybai remti aukojo: I Aviniame literatūros vaka- 

A. Grigaliūnas 100 dol.; į re iki gegužės 21 d. rezer
vuotų sau vietą, nes, kaip ži-j 
nome, salė nėra erdvi. Tuo

Bostono krepšininkų ko
manda XXII-siose Šiaurės 

; Amerikos lietuvių sporto 
žaidynėse laimėjo pirmąją 

, vietą. Jos kapitonas Alfon-
• sas Baika, žaidėjai Algis Po 25 dol. — Bostono
Barūnas, Leonardas Ginei- Balfo skydus ir LB Bostono
tis ir Antanas Analauskas apylinkės valdyba. reikalu prašoma paskambin-
pasknli į pasižymėjusiųjų D). St ulioniene _ ti Romiu Veitui; telefonu 
(All Star) komandą. j J5 doJ • j 471 8775 ar Juozui Dačiui,

Birželio 10 d. So. Bostono' te"‘ 288-9066.
Lietuvių Piliečių d-jos salė’ 2.onis’T‘"t' G; iežė-J^uigelevi
ję rengiamas šokių vakaras, £1US’ '*• Kerei t is, 
kuriame bus pagerbti šau- kas’
nieji krepšininkai. Bilietus
po $2 platina komandos na- T) - i , T, i>1. . • • . . Po o dol. — Pov. Brazai-nai. Gros jaunimo mcgia’ T • . t- i izi vmas R &M orkestras iš M?t. ^ Klubas,
VVorcesterio. .' A. Mckevjch .r A. Puskepa-

•’ laitis.
Komandos instruktorius 

Algis Skabeikis didžiuojasi 
komandos laimėjimu ir tiki
si, kad i jos renginį susirinks 
daug sporto mėgėjų. Tai bū
tų didelis paskatinimas mū
sų krepšininkams siekti dar 
didesnių laimėjimų.

Niekados niekas nesiskun
dė, kad buvo perdaug myli
mas.

L. Tolstojus

J. Kerei tis, V. Levic-
St. Rackevičius. J. Va’ 

Bukonis ir J. Vembrė.

Moakley taikosi j kongresų

Iš viso suaukota 263 dole- i

Sakoma, kad buvęs Mass. 
senatorius, dabar Bostono 
miesto tarybos narys John 
Moakley netrukus paskelbs 
savo kandidatūrą Į JAV 
kongresą iš 9’tos rinkimų a- 
pygardos. Jam teks varžytis 
taip pat su dabartine demo- 

nare Luiseriai. kurie per Balfo centrą! kratė kongreso 
pasiųsti gimnazijai. ! Hicks.

Pirmasis loterijos 

milionierius R O S S

— Dengimas — Smalavimas — 
— žvvravvimas —

Mass. valstijos loterijos; 
pirmąjį milioną laimėjo Ge- Į 
neral Motors Eraminghamo Visu rūšių stogų dengimo ir 
fabriko darbininkų prižiūrė’i vandens nutekamųjų vamzdžių 
tojas Joseph Bonica. Laimė- darbai. Veltui įkainavimas, 
toji suma išmokama per 20 Kreiptis tel. 268-2973 
metų po $50,000. (23)

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. OUINCY

(just beyond the Holiaw)

CITGO
CITGO CLIMATIC 

HEATING OILS

MIGHTY-MINI OIL BURNER 
1/3 Regula

.Spoce

upto 
1/2

iFuel Cost

OUR CUSTOMERS GET 24 HR.
. BURNER SERVICE

Goldai Platter 
Parts Protoctioi 
Plaa

Over 40 years experience...Easy budget payment plans

aLl 773-4949 or 436-1204

Complete forced hot water 
baseboard Systems steant 
and hot water east iron wet 
base boilers.

PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

Gegužės 21 d. 3:00 vai. 
po pietų Tautinės Sąjungos 
namuose komp. Juliaus Gai
delio mokinių metinis kon
certas.

* * *
Gegužės 27 d. 7:30 vai.

vak. Tautinės Sąjungos na
muose — literatūrinės va- 
lardos su poetu Stasiu Sant
varų. Dalyvauja svečiai poe
tas Henrikas Nagys. akto
rius Jonas Kelečius ir kt.* * *

Birželio 3 d. Santaros-Švie. 
sos Federacijos rengiama 
dr. Broniaus Vaškelio pa
skaita.

COSMOS PARCELS

£XPRES5 CORP.

169 Milbury St

VVORCESTER, MASS.

Tel. SVV 8 2868

yra vienintelė ohci&h j»uu- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
Siuntiniui tiesiog iš VVorces
terio j Lietuvą ir kita* Rusi
joj valdoma* sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau- 
•iv. importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
iabai žemorais kūmomis.

Vedėja B. Sviklienė

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

I'efefo<ta.«: AN 8-2805
/Jr. Jos. J, bonovan

?/Jr. J. Pašakarnio
a
į i P t D I N I S

OPTOMETRISTAS
»Valandos:
į mm 9 va. rvto iki 5 vai. vak į 
3 Trečia dieniais nepriimama i

44? BROADVVAY 1 
? South Boston. Mass

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpastin^ai taisomu ’aikrodžiaa J; 

žiedus, papuošalus

379 W. SROADVVAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

■r

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder

Church Street 
Milton, Mass.

49
£.

Atlieku visus pataisymo, rarnon 
to ir projekta' imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vaaaro.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

/)r. Amelia E. Rodd\
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

###********#*##***«***####*###*#* <♦#*##♦**##*******♦********************♦******♦*******#***************

A. J. NAMAKSY '
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. 
;ĮNewton Centre. Mass. 02159?

Tel. 332-2645

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.06.

Pastų nesiuAviame.

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Worce»ter, Mas*. 01604 
Tet. 798-3347

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

Taipogi tarpininkaujame pei 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuoiaiiniam 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 EOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų ra 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

382 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 seko*, 

t^soooeooeosoeoseosoeoooeoseisososooosecooeoosoooooi

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

□ Krosnies’aptarnavimas
□ Automatinisjipilimas
□ Patogios mokejimo Lsąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFREI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 We»t Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indelius moka

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius melus. Nuošimčiai 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 susikal bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
virš 210,000,000

Dažau ir Taisau J
L <
► Namus iš lauko ir viduje. J 
! Lipdau popierius ir taisau? 
I viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JON AS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mase.

TeL CO 5-5854

i
Flood Square a DRAUDIMO AGENTŪRA

H ar d įvare C o. Atlieka įvairių rūšių
Savininkas N. J. ALEKNA draudimas
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. Kreiptis senu adresą: ■u • <
TELEFONAS AN 8-4148

Bar jam in Moore T'ažai
1

BRONIS KONTRIM i:
i;

Popiproe Sienoms 598 Broadvvay l1 .
Stiklas Langam*

Vteckle reikmenys namam So. Boston, Mass. 02127 1:
i ■

Reikmenys plumberiama TeL AN 8-1761 !
daikta*

i

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic 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 siuntimams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė ParcelfService, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais 8—12
393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

——-rrrrįi^




