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Komunistai stengias žuvusį 
R. Talantą suniekinti
Sudaryta komisija, kuri po mirties turi įrodyti, kad

R. Talanta (ar Kalanta) buvęs "psichinis ligonis.“.

Praeitame numery buvo pasinaudoję mūsų nelaime, 
plačiai rašyta, kaip gegužės; šneka apie artimųjų perse- 
14 d. Kauno muzikinio te-! klojimą. bandė trikdyti t 
atro sodelyje į _ į i mieste rimti...“
gino jaunuoli'- “g“ c-.. '
ta, protestų^ f7 S \ Ką gi tėvas kita galėjo sa-
tuvos pavergiiiiu. Via paverk A^yti ar da. ...'„...įm
kiame dar kiek papildomų • komunistinės valdžios atsto
tą įvykį liečiančių žinių, ku- vams?
rios per šį laiką išryškėjo. ,

; Laikraštis demonstravusį 
Elta gegužės 30 d. laidoje: jaunimą vadina chuliganais.

informuoja: Chicago Tribu-į dykaduoniais ir panašiais 
ne korespondento praneši- jau daug kartų mums girdė-’ 
mu, Romas Talanta buvo 1 tais vardais, kalba apie jų 
darbininkas ir vakarinių ’ tardymą ir užgiria baudžia-; 
kursų studentas. Jis mirė li- mąsias bylas.
goninėje po 12 valandų.

Prez. Nixonas grįžta namo 
daugybe parašų nešinas

Daug problemų išspręsta su plunksna prie stalo, betI
1 žymiai mažiau žemės paviršiuje. Liko žodžiais pridengti 

ir Vietnamo, ir Artimųjų Rytų. konfliktai.

j Prez. Nixono kelionė}! Visur Ja Y prezidentas bu- 
; raudonąją komunistų žemę vo sutiktas iškilmingai ir 
ir dar toliau, kuri tęsėsi nuo puošniai, o vpač Maskvoj 
gegužės 22 d. iki 31 dienos.Į prisirašyta daug sutarčių ir 
sakoma buvusi naudinga. • pasižadėjimu. Svarbiausius
Jos metu buvę aptarta dau- sutavtus jr nesutartus reika- 
giau klausimu, negu tikėtasi,; lug aptaria Sovietijos Vadų 
ir pasirašyta taip pat dau-. jr rez NJxono sutartinai iš- 
giau ir žodingesnių dėklą- Įeįstas platus komunikatas, 
racijų, negu optimistai spė
liojo. Kitas reikalas, kaip vi- Komunikate išskaitome a- 
sa tai bus Įgyvendinta arba biejų šalių pabrėžtas pastan- 
bent bus siekiama įgyven- gas vengti ginkluoto kon- 
dinti. ; filkto ir mažinti tarptautinę

, XT. ! įtampa. Tuo pačiu bus sie-Is Maskvos prez. Nixonas f. , -i • , - ., -v- • -, • rp kiama taikios koegzistenci-nuvyko į hijevą, iš ten į Te- . , &
heraną, Irane, dar vizitas J°s'
Lenkijoje ir — namo.

Ket virtosios Tautiniu šokiu šventės vajaus lėšų .telkimo bankete balandžio 22 d. Beverk Country
Bet ir Kalantos tėvas pra-i Club Chicagoje dainuoja solistas Algirdas Brazis. Apatinėje nuotraukoje linksmai nusiteikę (iš kai- 

Informatoriams, kurie te- "šneka apie artimųjų perse-, rėš i dešinę) dr. E. Kingus, dr. J. \ alaitis, J. Ta landis, N. Vengrienė ir dr. A. \ aliūnas. Banketas 
lefonu tai pranešė Maskvoje klojimų...“ : sutraukė apie 200 asmenų, kurie mokėjo už vaka rienę po $100.
gyvenantiems Vakarų spau- . ; Nuotraukos V. Noreikos
dos ar radijo atstovams, bu- O tai jau nėra chuliganų1
vę grasinama kalėjimo baus- kalba. Tai laisvės kovotojų >-**<*#<r#ew^*###<e##«*##*####**###*#*******#«'*#***#***************»************************************'  
raėmjs, kaip už valstybės žod«m kurių neįmanoma GEDULO, BADO IR MALDOS DIENOS REIKALU Mįrįi "Draugo“

’ J ■ -t. 7 - . i"“'""“—“’ .. . i,. Sutarta vengti laivu ir
niečiams j Maskvą. Bet jie I v , ! Pasaulyje pasklidus žiniai apie nauju, neramumu, ttdmilUSti atoi IUS i .. GegyZ6S 28 d.'luhSnT^inlS’imu^irTa!
grasinimų nepabūgę. ^įos gyvybes aukos sukeli- Lįetuvoje (Romo Talantos, ar Kalantos, mir- , p0 trumpos ligos nuo šit’-• ro pavojaus Xėsmę

vn • v 4 T E -n- laisvaiame nasaulv Tu’1“’ #tudenh* aemonstracij.qis Kaune), JAV LB centro i dies smūgio gegužės 25 d. Į-- karalius Eduardas
Elta pnmena, kad įletu’j - j J valdyba paskelbė šių metų birželio 15 dieną gedulo, bado šv. Kryžiaus ligoninėje mi-Į yiJn ?? metu amžiaus į Sudaryta susitarimų svei-

vių jaunimas demonstiavo, yorke ir kitur. Tuo rei- ’ ir maldos diena- Apie tai iau buvo pranešta visoms spau- rė dienraščio Draugo reikalų ' ! katos. mokslinės pažangos,
tele- dos a£entūroms (AP, UPI, National Catholic Press Ser- vedėjas Remigijus Juozas! prįeį 3(5 rnetus jis atsisa- erdvės tyrinėjimų ir kultūri- 

J vice, Religious News Agency), televizijos ir radijo sto-į Valaitis. I j.- g,atanijos karalaius sos- ni° bendradarbiavimo kiau
to, nes pasiryžo vesti jau du Simais.

vęuuuK- gnnp «n. kartu persiskyrusią amen-,
.Slavikų valse Nepriklauso-, Rietę Wa]lig gimpsonienę. ! Europoje būsią siekiama 
moj Lietuvoj dirbo laikraš- i j įtampos atlydžio, kuris jau
čių Ryto. XX Amžiaus admi-i -Karališkoji šeima, vyriau- prasidėjęs. Čia turįs būti su- 
nistracijose. 1948 m. atvy- j Sybė. anglu bažnyčia ir da- mažintas ginklavimasis ir 
kęs i Chicagą, pradėjo dirb-į jjs visuomenės buvo griežtai tam sušaukta Europos sau- 

1. šią dieną solidariai 24 valandas badauti visai ne- ti Draugo administracijoj h ! priešinga karaliaus pasiryži- gurno konferencija., kuriai 
valgant, pasitenkinant vien vandeniu ,vaikams ir jaunuo-, čia dirbo iki mirties.

Vokietis dr von Braun. I hams iki 18 metų, ligoniams ir seneliams šis prašymas j 
kuris naciams buvo pagami-’netaikomas); . „ UZSienio Urekuba
nęs V-2 raketas ir yra laiko-
mas Amerikos tolimųjų erd- 2- aPie *ai informuoti visas vietines TV, radijo stotis nuostoliais 
vių raketų tėvu. pasitraukė; ir laikraščius; I . Į
iš JAV apronaiitikns: it-pi-d-i ...... ... Balandžio mėnesi JA\

3. kreiptis 1 vyskupus, prašant šią dieną skelbti mal- UZsienio įsivežė prekių

Pasaulyje pasklidus žiniai apie naujus neramumus 
, Šios gyvybės aukos šukei- okupuotoje Lietuvoje (Romo Talantos, ar Kalantos, mir- i 
Į tos demonstracijos vyksta

J ir laisvajame pasauly.
’ bu

prieš okupaciją ir 1956 me-.
tų Vengrijos sukilimo metu. Į kalu buvo siunčiamos

; gramos net Maskvoje vie-
Pastaruoju metu ateina! šinčiam pi-ez. Nixonui. To- t»ms; atskiriems žurnalistams. Žinia pasklido daugelyje 

žinių apie šio jaunuolio pro-' kia gyvybės auka neturi, TV ir radijo programų, plačiai garsinta amerikiečių laik- 
testo mirtį ir iš komunistinės j dingti pasaulio trumpoje at-; raščiuose.
spaudos. Šia proga komunis-i mintyje.
tinė "Vilnis“ gegužės 25 d. Į 
laidoje persispausdino ir Von BrūUU iŠeįo 

"Kauno Tiesos“ ' 1komenta- i

JAV LB centro valdyba visus šio krašto lietuvius
prašo:

ms į| privačią pramonę
Tenai Talanta vadinamas

Romu Kalanta.

Kaip ko kita iš komunisti
nės valdžios ir negalima bū
tų laukti. R. Talantos (arba

Mirė Windsoro 
kunigaikštis

Abu partneriai sutarė ap- 
, į riboti pnešraketinių atomi

nių raketų gamybą, o taip 
’ pat ir puolamuosius atomi- 
i nius ginklus.

1 mui, todėl jis ir atsisakė sos- reikia gerai pasiruošti, 
to.

i Karaliaus šeima ir vyriau-' 
. sybė ilgai buvo nutraukusios: 
su juo visus santykius. Tik,

iš j 1956 m. karalienė Elzbieta 
už susitiko su savo dėde ir jovu i«unvv. xv. xu,a*.vvc . administracijos ir nėrė-1 ——...... užsienio įsiveze preKiu uz susiuko su savo aeae ir jo

Kalantos) nusižudymas la-. • /G- hH • ’npįf]vn ! dos diena už LietuvS visose bažnyčiose; prašyti valstijų $699.4 mil. daugiau, negu! žmona, kai jis buvo atvykęsko? nadniknm Iv n.rvlc.1 i r 411 Cnlla DenQr0 ‘ „..1____2________ _____________________________ - ... - & 2 I. Tbai paskubom ir stropiai! 
bandoma ten Ta bendrovė gamina ininskirti in."psichinei ligai“ Kaip mJj.| erdvėlaiviams įvairius įren-,
nėta "Kauno Tiesa“ rašo. į-įS1111115- 
vykiui ištirti buvo paskirtos!. .. . . x ■ Jis mano čia būsiąs nau-.
kelios epspertizės. jų tarpe' tingesnis, negu aeronauti- 
teismo medicminė PS1C^’į kos administracijoj, kuri il

gesniam laikui yra aprūpin-

Sovietai ir JAV sutaria 
Artimuosiuose Rytuose siek
ti taikaus Izraelio ir arabų 
konflikto išlyginimo, tik ne
pasakyta. kaip tai bus daro
ma.

Dar būsią {liečiama pre
kvba, kultūriniai ryšiai, ko-gubernatorius ir miestų burmistrus specialių deklaracijų; išvežė į užsienius. Nuo šių1) Londoną ir susirgo.

metų pradžios tas skirtumas! . I . ,
4. ieškoti būdų šią dieną atskirose vietovėse geriau- sudaro net $2.2 bilior-us. Jis bus palaidotas bil želio: vojama benoiom jėgom

I šiai tinkamomis priemonėmis sudramatizuoti. į Spėjama, kad šie metai
JAV-bėms minėtu požiūriu

rine". Ją atlikusi komisiją, 
kurią sudarė Vilniaus uni
versiteto psichiatrė J. And-: rengimais, 
ritiškevičienė, Kauno psi-
choneurologinės ligoninės j Sugedo preziden tui 
vyriausias gydytojas v. Ber-Į f
neris, jo pavaduotoja A. į skirtas IčktUVOS ! 
Daukšiene, sveikatos apsau
gos ministerijos vyriausias’ Sovietų lėktuvas, kuriuo; 
psichiatras J. Gutmanas ir Pręz- Nixonas ir jo palydo-j 
Kauno medicinos instituto: \a’ turėjo iš Maskvos skris-, 
prof. psichiatras J. Surkus. ' j Kijevą, sugedo, ir po 45;

Jie visi iš Kalantos likusių minučių laukimo teko per- 
užrašų ir pasikalbėjimų su sėsti į kitą lėktuvą, 
jo tėvu nustatė, kad Kalan-.
ta, esą. buvęs psichiškai ser«: — ■ ■ - - — - - - ------ ;
gąs... i...... '

Šiaurės Airijoje bombų
Sovietiniai "psichiatrai“ sprogimai nesiliauja ir Ang- 

išspaudę iš jaunuolio tėvo ! lijos centro vyriausybei per- 
pareiškimą, kuriame tarp ėmus to krašto valdymą. Ne- 
kitko sakoma, kad "kažko- seniai sprogus 100 sv. bom- 
kie nesusipratę elementai, ba užmušė 6, o sužeidė 18.

ta specialistais, planai* ir Į-

JAV LB centro valdyba šia linkme daro tolesnius zy- ,. , ... . , ,.... . . , gali būti patys blogiausi. > pines.
grūs ir apie juos bei jų pasekmes visuomenę informuos.
Iškilus naujiems reikalams, vėl kreipsis į visuomenę, pra- Ret stambūs biznieriai ti-\ Vokietljoį grūSUM, 
šydama talkos. 1 kjsj atsigriebti iš padidėju-!

JAV LB centro valdyba sjOs prekybos su sovietais. •

o d. Frogmore mauzoliejuje, i prtes žemes ir oro užteršimą, 
pusė mylios nuo Windsoro

Deja, taikingo sugyveni
mo troškimuose nenumaty
ta. kaip reikia baigti Vietna
mo karo. Abeji mini reikalą 
Indokinijos gyventojamsbombomis

Raudonosios armijos da-J^ laisvai apsispręsti bet
liniu pasivadinusi organiza-Į lr toI!aĮ' zatla S,au’

• 1 .. . • i j ves vietnamui karinę para-
Oja pranese spaudai kad į () amerikieėiai ir toliau 

i ateinanti peraktadienj tarp 1 palaiko Pietų Vietnamą ir 
bombarduoja šiaurinį., ir 2 vai. popiet Stuttgarde 3

' automobiliuos sprogs 66 sva-Į 
i rų bombos. Gyventojai įspė- i Atrodo, kad Vietnamo 
Įjami atidaryti langus ir eiti konflikto klausimu nepavy- 
j i rūsius. Girdi, Hanojaus ir, ko susitarti, ir tas reikalas 
i kitų Vietnamo miestų gy- paliko pridengtas gražių žo- 
' ventojai priversti tai daryti džių kilimu, kol jį išspręs 
i kasdien ilgas vvalandas ir įvykiai karo lauke ar vienos 

kurios pusės nuolaidumas.

Pasaulinės reikšmės pasitarimų, kurie praeitą savaitę vyko Maskvoje, dalyviai. Kairėje Sovietų 
Sąjungos komunistų vadas Leonidas Brežnevas, metalurgijos inžinierius, gimęs 1006 m. 'dury 
JAV prezidentas Richardas Nixonas. teisininkas, gimęs 1913 m. Dešinėje Sovietų Są jungos prem
jeras Aleksejus Kosyginas, tekstilės inžinierių', gimęs 1903 m.

1 rūsiuose mirti.

Ta organizacija kaltina
ma ir dėl jau anksčiau buvu
sių sprogimų, dėl kurių žuvo 
4 Amerikos kariai ir daug 
žmonių sužeista.

Šis faktas jau dabar pa
rodė. kad visos problemos 
daug lengviau išsprendžia
mos jiopieiyje, negu žemės 
paviršiuje.
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Dvylikos punktų „gerų norų” 
dokumctas

Prezidento Nixono kelionės i Maskvą rezultatas — 
nemažas pundas pasirašytų svarbesnių ir mažiau svarbių
sutarčių ir dar daugiau žodinių pareiškimų, kuriais išrys- j 
kinamos abiejų kraštų pažiūros opiais pelitiniais kiausi- i 
mais ir vadinamieji ateities siekimai. Akivaizdžiausiai 
visa tai išreikšta 12-kos punktų taikingo sugyvenimo pa
reiškime, kurį abi pusės pasirašė praeitą pirmadieni. Ja
me yra pasižadama:

1— Vystyti abiejų kraštų normalius santykius, grin
džiamus suverenumo, lygybės, nesikišime i viena kitos 
vidaus reikalus ir bendros naudos principais.

2— Dėti didžiausias pastangas kariniam susidūrimui 
ir atominiam karui išvengti. Kilusius nesusipratimus ir 
ginčus spręsti pasitarimais ir taikiais būdais.

3— Pripažinti viena kitos šalies saugumo interesus ir 
ir atsisakyti jėgos vartojimo.

4— Plėsti abiejų šalių santykių teisini pagrindą.
5— Tęsti pasitarimus nuomonių aiškinimusi aukš

čiausioje valdžios instancijoje imtinai.
6— Tęsti pastangas ginglavimuisi apriboti.
7— Vystyti prekybos ryšių augimą.
8— Bendradarbiauti mokslo ir technologijos srityje.
9— Gilinti kultūrinius ryšius ir plėši turizmą.
10— Įsteigti btfndrą komisiją šioms problemoms 

nagrinėti.
11— Nereikalauti išskirtinų teisių.
12— Nelaikyti nė vieno šių punktų kaip nors palie- 

čiančiais ankstyvvesnius abiejų šalių padalytus isiparei
goįimus. . ....... . .

. , ... .... . . -i.- j. 1 Lietuviu Fondo 10 metu sukakties nariu suvažiavime gegužes 6 d.Aišku, visu siu pareiškimų pranasvste yra ateities to-: . * . . . , .. , ... .1 ., T.. ,' , ■ i Jaunimo Centre ( hicagoje valdybos pirm. dr. Jonas \ akutis daro
lumoje įsivaizduojama ilgalaike taika. Kiek tas taikos nu-1

Golfininkai 
ir šachmatininkai

Amerikos kapitalistai kaip 
azartiniai golfininkai — no- 
ri šauti i tolimas skyles. Ti
kisi laimėsią didelį kapitalo 
prieauglį. Kad gali prakišti Į 
viską — rizikuoja kaip azar-. 
tininkai. i

^.^^^^^z^#^^#^****##*##***#*****#*#************ *****************

Jaunimo darbus ir širdis— 
lietuviu rautos ateitis!

II Pasaulio 1

Lietuvių Jaunimo Kongreso 

PROGRAMA

ražas virs realybe, parodys gyvenimo faktai. Tuo tarpu 
šie 12 "naujos vilties“ posmų dar neišsprendžia nei Viet-1 
namo karo. nei sovietų pavergtųjų tautų laisvės klausimo, i 
nei komunizmo griaunamosios veiklos pasaulyje pristab-; 
dymo. Gražių ir daugiažodžių deklaracijų yra buvę ir j. 
prieš Antrąjį pasaulinį karą. kurias visas sunaikino dik- į 
tatorių suktybė ir bombų ugnis. Tad ir dabar dar šaltai Į 
palaukime, peranksti nedžiūgaudami.

Didysis kapitalas tikisi 
lauktuvių iš keliones 
į Maskvą

I pranešimą. Apatinėje nuotraukoje matome pertraukos metu už
kandžiaujančius ir rimtai diskutuojančius (iš kairės į dešinę) 
Gediminą Janulą. dr. Kazį Ambrazaiti (Tarybos pirm.) ir dr. Jo-X
ną Valaitį (Valdybos pirm.).

Nuotraukos A. Gulbinsko

Sovietai — seni šachma
tininkai: numato arcimuo- 
sius ėjimus ir tolimuosius 
tikslus. Jų artimieji ėjimai— 
gauti iš Amerikos prekes 
kuo pigiausia kaina. Pernai 
grūdus iš Amerikos jie gavo 
žymiai pigiau nei Amerikos 
vidaus rinkoje. Antra, sovie
tai nori gaunti kreditus il
gam terminui. Pagal Ameri
kos įstatymus kreditas tega
lįs būti trejiems metams, o 
jie nori bent trigubai ilges
nio termino. Trečia, nori, 
kad Amerika taikytų Sovie
tams "didžiausio palankumo 
principą“ t. y., kad Sovietų 
prekėms būtų mažiausi mui
tai.
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— PARODOS — birželio 21 - liepos 4 d. d. Jaunimo 
centre, Chicagoje

— ATIDARYMAS — birželio 30 d. . liepos 4 d .d. Con-f
rad Hilton viešbuty ir Jaunimo centre, ( hicagoje

— STUDIJŲ DIENOS — liepos 4 - 9 d. d. Kent Valsty
biniame l'niversitete, Ohio

— STOVYKLA — liepos 9 - 15 d. d. Romuvoje, Kana
doje

— UŽDARYMAS — liepos 13 - 16'd. d. Toronte, Kana 
doje.

Smulkesnę programą prašome sekti spaudoje.

II PLJK Komitetas

KAS TAS KREMLIUS? , pasitarimai su Sovietų Są- 
I ! jungos pareigūnais, Garsio-

Sovietai suinteresuoti to- Kremlius dažnai minimas joje 15-jame amžiuje staty
kla prekyba pakelti savo' spaudoje, bet praeitą savai- (toje salėje — Granovitaja 
pramonę, aprūpinti gyvento- 1 tę jo buvo pilni laikraščių’ palata buvo banketas Nixo- 
jus buitinėm prekėm. Jie j puslapiai, nes Kremliuj pir-! no garbei. Toje salėje se-

niau. carai priimdavo sveti
mų valstybių ambasadorius, 
o vėliau ji buvo naudojama 
iškilmingiems pokyliams. 

Kremliaus didžiuosiuose

mato ir tolesnius siekimus: į mą kartą istorijoj kelias die 
tom prekėm aprūpinti ir... nas gyveno JAV-bių prezi- 
Vakarų rinką, o už tai gauti dentas ir derėjosi su Sovietų 
vaikarietinės valiutos. Be- Sąjungos vadais svarbiais 
veik tragikomiška: Vakarai viso pasaulio reikalais, 
savo pinigais Sovietam ar
satelitam pastato fabrikus, O kas tas Kremlius iš tik- ’ rūmuose yra šv. Andriejaus 
paskui perka tų fabrikų ga- rujų yra? Tai darbai- didžiu- salė, kurioje būdavo vaini- 

~ ‘ kuojami Rusijos carai. Da-minius. atitraukdami uždar- lio Maskvos miesto maža 
bį nuo savo krašto darbinfn- dalelė toje vietoje, kurioje 
ku! j prieš 900 metų tebuvo tik jo

bar ji naudojama Aukščiau
sios Tarybos (parlamento) 
posėdžiams.

Panaudodami Vakarų ka-
• pradžia.

Betgi dabar padėtis kei 
' čiasi kapitalo naudai.

Atidarys ir paradines

Prezidento Nixono vv- daroma su

pu j cfinrinti ir diversijai ki- čiu dvaro būstinė, taip 
gagėjus, skandalais 1"^, pengta, kad galėtų būti

.national Jelephone Tele-i lengviau ginama nuo prie-
igraph kompanija su toli ei- Tq - neatsisakė niekad, šų. Todėl visų pirma ‘ji bu- 
, nanciais siūlymais. Tai buvę!Dabaitiniuoge pareiškimuo- v o apsupta pradžioj medi- 

L1 VVliaUSVbėS pri-> •• nn"knrtnin • nnlitinisse jie pakartoja: politinis ne, o vėliau raudonų plytų 
i riausybė išbraukė daugel'tarimu- j detente. ūkinis bendradar- siena, kurioje yra 6 vartai,
•prekių iš strateginės reikš-' Dabar laukiama, kad pre- biavimas nereiškia ideologi- Kremlius yra trikampio for-

tai ir pats žodis Kremlius 
vartojamas sovietinės val
džios prasme.-

VLADO POŽĖLOS 
ATSIMINIMAI

Neseniai iš spaudos išėjo 
Vlado Požėlos atsiminimai, 
pavadinti "Jaunystės atsimi-

Amerikos privatinis kapi- Viduje Kremliaus pilna nimai • APie iuos Naujięno- 
talizmas temato ekonominį senų carų rūmų, kurie dabar

nės, politinės ekspansijos nros. vienas sonas eina pa 
sustabdymo. , UP£-

įmes sąraso. Pereitais metais i zidentas Nixonas parvešiąs 
' iš Amerikos išgabenta į So- iš .Maskvos prekybos sutartį, 
vietus grūdų už 136 mil.. Po; kokios didysis kapitalas se- 
prekybos sekretoriaus Stans, i niai trokšta, nes Sovietai 
o ypač po žemės ūkio sekre- taip pat suinteresuoti tokia

Europa į Rusiją ir Rytų Eu
ropos komunistinių režimų 

Iškyla viešumon vis dau-j kraštus padidino savo eks-
giau faktų, kad Amerikos į portą metam iš 410 mil. iki ' torjaus Butz apsilankymo sutartimi, ypač suinteresuo- 
didysis kapitalas turi savo į 3.3 bil. dol. . Maskvoje paskelbta, kadįti gauti grūdų, technologi-
politiką ir stengiasi primesti. . J normali prekvba su Sovie-' jos reikmenų, kapitalo,
ją vyriausybei. Tos politikos! Amerikos kapitalas jau-į
pagrindinis siekimas — pei- tesi "skriaudžiamas“, kad '_______ ____ _______ ____ ___________  . . _ q ,
nas; pelnas iš produkcijos. I jam buvo draudžiama eks-! 
pelnas iš kapitalo investavi-į portuoti tam tikras strategi-i 
mo. nės reikšmės prekes į komu- Į

Kapitalas j

Kapitalas filosofuoja

si-

nistinius kraštus.
Amerikos rinka negali su- spaudė vyriausybę duoti ir: 

vartoti visų gaminių. Reikia jam laisvas rankas. Jau pre-Į 
nauju rinki; — užsienių. Du zidentas Johnsonas mėgino j 
nauji kraštai labiausia vilio- juos kiek patenkinti — leido į 
ja Amerikos kapitalą — Ki- eilei firmų eksportuoti į So-Į 
nija ir Sovietų Sąjunga. vietus. o joms pridengti nuo’ 

nepalankios opinijos buvo Į
Iš tokio intereso kyla ir slepiami jų vardai. Firestone ’ 

kapitalo ’ 'filosofija“: < . siūlėsi pastatvti Rumunijoje
nesvarbu ideologiniai skir- padangų dirbtuves, bet nuo 
tumai: svarbu ekonominis, to atgrasino Young Ameri- 
bendrumas: reikia tik pa- cans for Freedom akcija, 
kelti komunistjų valdomu
kraštų gyvenimo standartą. Pro užpakalines duris 
ir tada dings jų ekspansijos
ir karingumo norai... Eilė didžiųjų firmų mokė-

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

IŠĖJO LABAI ĮVAIRUS IR ĮDOMUS NR. 2

Štai jo kaikurių straipsnių antraštės:

Lietuva pasaulinės politikos pinklėse (J. Valaitis). 
Ar išsilaikys Sovietų Sąjunga ligi 1984 metų? (A. Amal- 
rik), Socialistų Internacionalas ir Rytų Europa (J. Vii 
činskas), Demokratinio socializmo tikslai. Santykiai su 
lenkais (J. V.), Siekiant pagalbos Vakaruose (Č. Liuti
kas), Amerikos Lietuvių Bendruomenė (J. Valaitis). Ra 
ketų amžiaus menas (A. Vilčinskas), Dai!. Adomą Galdi
ką prisiminus (Dail. B. Gedvilienė), Lietuva, Latvija ir

jo apeiti nepalankią opiniją i Estija D. Britanijos užsienio reikalų ministerijos doku 
didysis kapitalas, žūt ir Įstatymus dėl strateginių) mentuose (D. B-čius). Juozo Gutausko netekus (J. Vil- 

būt. stengiasi daiyti vyriau- prekių, savo kapitalus inves-i činskas). Mažieji žmonės (Ed. Cinzo novelė) ir kt. 
sybei įtaką "sunormalinti“ tuodarnos už Amerikos ribų.! _. . _ . . _ .. ...

h
būt.

santykius su tais komunistų 
valdomais kraštais, kad jų 
rinkos būtų atidalytos Ame
rikos kapitalui.

Kodėl jie, o ne mes?

1969 m. Amerikos kompani
jos investavo 12 bil. nau
jiems fabrikams užsieniuos. 
Pagal Chr. Sc. Monitor in
formaciją, Fordas 40 proc. 
savo automobilių gamina už
sieniuose; Chrysler 30 proc.,

Amerikos kapitalo verž- GM 25 proc. General Motors 
Iumą kuisto Europos pavvz- 24 kraštuose turi 45 dirbtu- 
d.vs. Su pavydu amerikiečiai ves. Tai pati didžioji stam- 
žiūri. pvz., į Vakarų Vokie- biojo kapitalo viršūnė. Bet

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

Jau vien antraštės rodo, kiek įvairiausių ir kiekvie
nam Įdomių klausimų paliečiama šiame numery.

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

se adv. Jonas Našliūnas 
taip rašo:

"VI. Požėla turėjo dide
lius rašytojo gabumus, jo at
siminimai — vieni iš geriau
siai parašytų atsiminimų, to
dėl kiekvienam lietuviui re
komenduotina šią knygą 
perskaityti“.

Dirvoj rašytojas Jurgis 
Gliaudą "Jaunystės atsimi
nimus“ taip vertina:

"Vlado Požėlos Jaunystės 
atsiminimai yra stambus Į- 
našas Į lietuvių memuarinę 
literatūrą“.

Minties žurnale K. Abr.

pelną prieš akis. Sovietų naudojami administracijos 
valstybiniam kapitalizmui įstaigoms, ir cerkvių, pa- 
ekonominės priemonės turi verstų muziejais. Kremliuje 
tarnauti politiniam, ideolo- yra ir prezidento Podgornio, 
giniam tikslam. i ir ministro pirmininko Ko

sygino įstaigos. Čia posė- 
"Me» pakeitėme nuomonę“ ( džiauja ir Sovietų Sąjungos 

Į parlamentas. Bet komunistų 
Sovietų šachmatininkų partijos būstinė ir jos vado 

žaidimą Amerikoje kaikas Brežnevo įstaiga yra už to 
gerai -įžiūri. Ir Pentagonas, Kremliaus‘ribų.
kaip mini Monitor, dar gruo-!
džio mėn. pareiškė tuo susi-; Kremluije vra daug bran-
rūpinimą. Įspėjimų balsų l gių istorinių dalykų. Ten y-
būta ir vedamuosiuose bei • ra 193 tonų varpas, nulietas
laiškuose. Pvz., balandžio 11733 m. ir vadinamas Car-
27 vienas rašė Monitor dien-i kolokol. 1737 m. gaisro me- ra^' ,V. Požėla rašo ypatingurašty:

"Amerikos korporacijų 
augantis interesas prekyba 
su Sovietais gali būti rimta 
grėsmė mūsų valstybiniam

; tu jis iš varpinės nukrito že- 
; mėn, 11 tonų gabalas nuo jo 
atskilo ir juo daugiau nebe
skambino...

Kremliuj stovi ir Car-puš-
interesui, ypač jei bus vyk- ka. 40 tonų patranka iš 1586

metų, iš kurios nebuvo iššau
ta nė vieno ‘šūvio.

doma. kas yra planuojama 
elektronikos srity tokių fir
mų kaip ITT... Man rodos, j 
vargiai pateisinama J. V.! Kremliaus rūmuose 
pramonės ekspansija krypti-1 prabangos, 
mi, kuri gresia mūsų valsty 
binam saugumui“.

daug

Čia vyko ir prez. Nixono

Tačiau tuos balsus nustel-; 
bia tarptautinių prekybos! jtarjmo palankumu komu- 
korporacijų augantis spau- nistams. Esą ir kongrese — 
dimas Washin;gtonui panai- ”per metus kitus tie žmonės, 
kinti strateginių prekių bar-. kurje pasisakė prieš prekv- 
jerus ir kitus ------ ’

būdu. Vietomis jis kaip be- 
leletristas plačiai naudojasi 
dialogu, ir tokie atsiminimų 
knygos puslapiai iš tikro 
virsta lyg Į apysaką, kurioj 
pasakojami tikri Įvykiai. 
Kitais atvejais sau žinomus 
dalykus jis pasakoja kitų 
žmonių lūpomis. Kaikur sa
vo pasakojimą paremia do- 

I kumentine medžiaga. Bet, 
kaip jis prie pasakojamo da
lyko beprieitų ir kaip beper- 
duotų. reikia pasakyti, kad 
su mažomis išimtimis jis pa
sakoja vis reikšmingus ir Į- 
sidėmėtinus dalykus“.

Tą knygą už $4 galite 
gauti ir Keleivio administra-

suvaržvmus i ha <?n irai būt hirc clJ°Je*vVa“ ‘ v hu>lja’ gaI • . / Dus "Europos Lietuvis“ rašo:
savo nusistatymą, Hprekvbai su Maskva . > nyTT11,.eo

MINTIES redakcijos adresas: 1 Ladbroke Gardens kaip vra užmiršę dabar savo
tiją, kuri 1967 m. eksportavo ir mažesnio kapitalo firmų) London W II 2PU, England. sPaV^’mas. ve!ki,a- nusistatvmą tie.'kurie buvo!|Paras-™ ,Jle. yP?'
į Sovietus ir satelitus septy- esą apie 100, kurios yra in- Kaip sen. Javits sake. si di- kariuomenės riuntima i tapPais atl°^°’ lse“
nis kartus daugiau nei Ame-’ vestavusios užsieniuose. I Administracijos adresas: Mr. Mykolas Pranevičius, Užjojo kapitalo norą tegali Vietnama <. ' ' ‘ -jję « P» beletristo plunks-
rika. Ir tas eksportas auga:: šios užsieniuose gaminan- • įvykdyti tik piezidentas ie>- • nos .
nuo 1947 iki 1967 Vakarų' čios firmos gali savo gami- 3719 W. 68th Place, Chicago, III. 60629. bublikonas, nerizikuodamas ("Darbininką*, 1972.V.23.)

"Gražūs atsiminimai. Ir 
parašyti jie ypač lengvai,
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NETEIKIA, 

90 NIEKAS NBPUKLA.

Skersai Floridos pusiausalj
Kada pirmieji lietuviai j-; tieeio aukos dėka, tai St. 

sikūrė Floridoje, tiksliai nie-' Petersbuigo. klubas labai 
kas man negalėjo pasakyti, gražiai tvarkosi savo tautie- 
bet žinoma, kad tai buvo čių darbštumu ir dideliu vi- 
tik prieš kelias dešimtis me- sų pasiaukojimu bendram 
tų. j labui. *.

i Pačiame Miami Beach jau 
nevienas naujųjų ateivių lie
tuvių labai gerai verčiasi 
patalpų nuomojimu vasaro- 
tojams. Iš stambiausių šios 
srities biznierių paminėtini 
Sergaučiai, Jazbučiai. Vai
nos.

Jie šoks 1 V-toje tautinių šokių šventėje

Pas‘araisiais metais vis 
daugiau pensininkų senat
vės dienu praleisti traukia i 
šiltąją Floridą.

A-s

Važiuojant Floridos 75-ju1 p- Velykos čia buvo at- 
keliu. pirmiausiai pasiekia- švęstos labai puikiai, su gra
mas Tampos miestas. Kiek žia menine programa. Klubo 
čia yra įsikūrusių lietuvių choras padainavo keletą 
taip pat nepavyku tiksliai gražių dainų, aktorius L. 
sužinoti. Spėjama, kad jų Barauskas iš Chicagos gry- 
bus apie 150. į na žemaičių tarme pateikė

.... i ištrauką iš Žemaitės raštų.
Tampoje, kąip_ ir Miami, i jallnas muzikas S. Cibas iš 

yra du * negausūs lietuvių Bostono paskambino piani-
(jų atstovų susirinkimas. Į ji 

buvo jaunųjų deklamacijos j atsi]ankė tik keturių politi- 
linksmi šokiai. » njy grupių atstovai po ketu-
_ , . . , . ... ..i ris iš kiekvienos. Be ju, bu-

, Erdvi kluoo sale buvo pil-j vo ^oteiu Klubu Federaci- 
Į na vietinių ir čia žiemos pra- jos atgto;ė ir dar vienas.

Lietuviškas kaimelit ! -01?- atAį-;kusių 1S ^ar‘a( o>j Tiek teatsilankė gal dėl 
Lietuvuka, ka!meili , ,, k ty JAy vietovių betų- |

Važiuojant 92-ju keliu ry- '? paz.etamu pammeąu ir d - susirinki 
, y . . J. .. , / aktyviai besireissiancius lie

tų kryptimi kairėje kelio ik, • iš Tampos Susirinkime buvo svare-'
•puseje pne Onent Road yra Hetuvi,ko kJmelio 0 ir\. tyta ir tai. kaip Į Altos dar- ; 
keletas nedidelių, bet gražių vilius, iš Gulfporto E. ir K. b3 Įtraukti daugiau jauni- ,
namelių. Kitados čia buv o pakn;us pap-en ;š kana- 1710 vietos Altos darba is- japie 16 lietuviškų šeimų Įsi- f MontieaHo. plėsti, nes paskutiniais me-i

urusių. e šiuo me jau. Empakerienę su mamyte ta^s pasitenkinama tik \ a-
tik puse jų beliko * 1 • • . . ..

NEVV YORK, N.Y. 

Posėdžiavo vietos Altą

Gegužės 19 d. buvo meti
nis Nevv Yorko Lietuviu Ta-

klubai Vienas iu vra vadi-!’ T ’r’ A""" ”” v i rybi* sudarančių organizaci-Klimai, vienas jų yia vaui- nu kejls kurmius ir pabaigai 
namų’jų raudonųjų.

Tampoj, kaip ir visur ki
tur Floridoj, lietuvių jauni
mo kaip ir nėra.

Bostono Lietuviu Tautinių šokių sambūrio vyrės niųjų 
eiLs viduryje).

trupė su savo vedėja Ona Ivaskiene (antros

Bostono sambūris

laidą, sau adresuotą voką su 
pašto ženklu, adresu:

Lithuanian Folk Dance

Festival,

2511 W 69th Street.

Chicago, 111. 60629.

Nepraleiskite progos pa
matyti mūsų tautinius šo
kius. šokant vienu kaitų 224 
poroms mūsų žvalaus jauni
mo, suvažiavusio iš kelių 
žemynų.

J. V-gas

SLA SEIMO DELEGATAM

Klausiantiems, ar toli nuo 
aerodromo Lie'uvių Piliečių 
klubas (3655 NW 34 St.), 
reikia pasakyti, kad važiuo
jant mauna tik 5 minutės 
kelio. Kurie skrenda lėktu
vais birželio 23-24 dienom, 
klube sustoti nėra prasmės, 
nes jis išnuomotas kitatau
čiams.

Birželio 25 d. ryte numa
tytas Sandaros ir Tėvynės 
Mylėtojų draugijų pasitari
mas Di Lido viešbuty.

SekmadienĮ klubas atida
rytas ir baras veikia nuo 2

sambūrių tešoks tik dalį šo
kių. t

i vai. popiet. Valgykla veikia 
Šiuo metu sambūris be- nuo 5 vai. vak. Įžanga $1.50. 

veik kasdien repetuoja. Visi i
Iš aerodromo i Di Lido

Bostonas žynius ne tiktai 1944 m. sambūris pirmą 
JAV-bių, bet ir šio krašto'kaitą pasirodė N. Anglijos 
lietuvių istorijoje. Pakaks liaudies šventėje ir daly vau-sario 16 paminėjimu ir ta

proga aukų surinkimu. priminti, kad Bostone jau ja jose kasmet, dalyvavo ii
,, -«i ix • • i 1 • 4.1 u. i I šiemet balandžio mėnesi.Buvo įskelta mintis rink- 68-sius metus be pertraukos 

Nevalia pamiršti ir šio ti pirmininką ne kasmet, bet išeina visą pasauk kas savai- 
prieš 20 su viršum metų pir- klubo energingo vadovo pir- ilgesniam laikui. Dauguma tė lankantis "Keleivis“; kad 
mieji nusipirko didoka že- mininko Jurgėlos,. kuris taip pasisakė, kad dabartinės Bostone išėjo 36 tomų Lie-'

i iš Toronto, A. Luką iš St. 
Vieni iš pirmųjų kaimelio atharines. 

gyventojų buvo Ona ir An
tanas Viliai (Willis). Jie čia

mės sklypą su namu. o vė
liau kaimynais prisiviliojo 
.ir daugiau lietuvių.

sumaniai klubui vadovauja, tvarkos nereikia keisti i. • r -n .....j įvadus neįeini* neisui. , tuviy Enciklopedija ir jau
Šiais metais Altai pirmi- du tomai iš šešių "Encyclo 
nkaus Romos Kataliku Fe- pedia Lithuanica“: kad- čkNauji biznieriai ninkaus

deracijos atstovas P. Ąžuo
las. sekretoriaus J. Bagdo
nas. Iždininku išrinktas Ga- 

810 Gulf Blvd., kanadiečiai seliūnas, iždo glob. B. Bobe-

0. Vilienė yra suvalkietė1 , • on v • - ,
nuo pat Vokietijos pasienio,,. Al>leZ,0 m-vI^ -! ™
o Antanas — aukštaitis ro-!karus Treasure Islani!' 10>
kiškėnas, bet abu labai mie-1 A • t- * ,  ............. t ,»• t ka&me -----li ir vaišingi lietuviai. Jų A/ ,ir T Žebeitaviciai nusi- hs, J. Gaidys n I. Ivasaus- metu
namu durys yra visuomet p)n °r C7. Aa",‘ f"1.1-1 a,»°svečiui atviros. ! !"ote,-L V ,eta.Iaba! l™kl’ su

• svaraus smėlio privačiu pa- 
Be šios gražios sodybos,' plūdimiu. ši moteli lengva

Viliai dar pajėgė įsigyti ir j pasiekti visą laiką važiuo- 
•kitą2 akrų nuosavybę su ke- jant 75-ju keliu ir. privažia-
leta trobesių. Ji yra apie 6 į vus Tampos Įlankos tiltą, kongreso finansų komisijos

■mylios nuo Tampos į rytus,I pasukti i 4-tą gatvę ir va- pjrm dr j Kazickas sušau-
y . a , y ■ keS paudos atstovus ir juos

lio. Šioje sodyboje yra res- Avė. čia pasukus i dešinę, painformavo kaip vyksta ir vienii 
toranas. atskiras4 kambarių, važiuoti i vakarus tiesiog iki telkimas Jaunimo kon-. niu šoki 
namas su garažu, medžio i Treasure Island. Gulf Blvd.

nr. 10.810 Fargo motelio.

kas.
Kitas Altos susirinkimas 

bus birželio mėnesi.
į
Į

Jaunimo kongreso reikalai
I

Gegužės 19 d. Jaunimo

Nuo 1948 m. sambūi 
daug kartų yra šokęs telev 
zijoje.

pedia Lithuanica“: kad’ čia 
jau 22 metu- veikia Kultū
ros klubas, kurio pavyzdžiu

1961 m. birželio 13 d. 
sambūris buvo pakviestas 
šokti Valstybės departamen
to naujuose rūmuose sureng-

šokėjai kupini entuziazmo,; 
iris pasiryžę šventėje savo vaid-; viešbutį, kur vyks seimo po- 
?vi- meni atlikti kuo geriausiai, sėdžiai, galima visai pato-

Neabejojame, kad taip ir. giai ir pigiai nuvažiuoti au- 
bus. 1 tobusais, vadinamais Red

♦ • ♦ ; top.

Dar pora žodžių apie sam-, Kambarius Di Lido vieš- 
būrio vadovę Oną Pi v oriu- buty reikia užsakyti iš anks-» 

. ; naitę - Laskienę. Ji gimusi Ao nes ju gali pritrūkti, 
steigiami klubai ir kitose tame vakare diplomatams ir į So. Bostone, su tėvais jau-'
vietovėse; kad čia keliolika departamento pareigūnams, i nutė išvažiavvo Į Lietuvą. Iš; Seimui rengti komisijai 

Sambūris dalyvavo visose ten Į So. Bostoną sugrįžo būtų didelis palengvinimas, 
trijose JA\ ir Kanados ir 1928 m. Čia netrukus istekė- jei delegatai ir svečiai bilie- 
kt. šokiu šventėse ir

rengiamipastoviai
Kultūriniai subatvakariai; 
kad Bostone, o ne kur kitur, 
gimė ir tiek triukšmo sukė
lęs vadinamasis ”nuosmū->

apdirbimo patalpa, 2 kam
barių namelis, du treileriai, 
dar 4 kambarių namas ir 
žemės ūkio mašinų remon
to patalpa. Visos tos patal
pos yra išnuomotos ir duoda į 
per
Šiuo metu nuomas dar būtų i 
galima pakelti.

Amžiaus našta neleidžia ’r iaukia jų atsilankau' 
savininkams tinkamai šių 
nuosavybių prižiūrėti, todėl 
jos parduodamas už $75,
000, įmokėjus $10.000-$15.
000. Smulkesnių informaci
jų galima gauti iš savininkų:
A. O. Willis, 5707 Orient 
Rd., Tampa, Fla. 33610. tel.
(813) 626-2685.

gresui. J pertraukos g vuoja jau 35
: Iki kongreso jau visai ne-' metus.

kio manifestas“. Panašių n’us sambūrio pasirodymus, 
faktų būtų calima ir dau- Be jų, sambūris yra šokęs 
giau suminėti, bet aš bepri- šimtus kaitų Įvairiausių be
dėsiu tik vieną: Bostone yra tuvių ir amerikiečių paren-

. gimu programose.ieninteli< lietuviu tauti- 
okiu sambūris, kuris be

seko, jo už veiklaus lietuvio Alek- tus į banketą užsisakytų iš 
ten visus programos šokius.. sandro Ivaškos. Jau turėda- anksto. Juos užsakyti gali- 

i ma savo šeimos prieauglį, ji
Čia suminėjau tik svarbos-' pajuto, kaip reikalinga lie- ma adresu: Mrs. A. Alekna, 

i i tuvių vaikams atitinkama 15108 N.E. 9th Avė., No.
lietuviška aplinka, jei nori- Miami Beach, Fla. 33162, 
ma juose išlaikyti lietuvybę, tel. 949-1235.
Tai ii paskatino ja suburti 
nedideli vaiku būreli ir iuos' 
mokvti tautiniu šokiu. Būre-’, 
lis didėjo, po karo išaugo į,

‘dideli sambūri, ir jo vardas, 
vis labiau garsėjo.

Sambūris yra ne tiktai se
niausias, bet ir vienas ge
riausių. Mūsų spaudoje apie 

Qn sambūri buvo daug gražių 
atsiliepimų. Taip apie jį at-

v v n I. • m .• vi ; daUS laiko beliko> bet m
Apartments 3031 54th; K ^ik“a į Ivaškienė, Y -iandien ji jam atslhePimV- Taip apie jį at- Bego dienos, metai, kelte-!
St., So. Gulfport. Dakniųi \ ....... tebevadovauia.. Šiuo metu siliepia ir kitataučiai, štai'sl >;’;ie-lu kait0;5- bft\ado\ė
nuosavybė yra taip pat prie! Dosniausia, kaip ir kitais; sambūris uoliai ruošiasi Ket- visos Amerikos liaudies šo-j ?asi ’C.0 V1S.ta.Eatl J! V1S SU 

k’u šventės direktorė Sarah
Knott apie sambūri šitaip 
rašė:

os yra išnuomotos ir duoda į ° vaad^ns\r ganVmoder-' atvejais, esanti Bostono a- į 'UOi,!dS1 *
er menesi $o00 pajamų.,1. .. , i - • i • • 1 nva-nla Tai nnvn nnmatv-' virtaįai lais.oio pasauliof mai įrengta. Dakmai, kaip ir P5ga,{ia- ^ai ouvo numaiy .■> „ k .įuo metu nuomas dar butų: . , - . - ... . <n,.įnv+; oon Tau utJi lietuviu tautuJu šokiu sven-( Žebertavičiai. vra pasiruošė !ta surinkti $5.000. Jau at- 

i mielai sutikti savo tautiečius! siųsta daugiau kaip $3,000.
• Connecticut apygardai y- 
i ra skirta $6.300, o atsiųsta 

a“ ’tik per $1,000. Iš Nevv Jer-St. Petersburgo-G ui' o
py linkėję 
mažesniu

vra

E. Jankienė

WORCESTER, MASS.

tei Chicagoje liepos 2 d.

ia pačia 
ventimu.

Nors serga, bet Keleivio 

neišsižada

Elzbieta ir Domininkas 
Mažeikos sunkiai serga ir

energija ir pasi- gUp Memorial ligoninėj, bet 
Ji ne t’k gaišta mane pasiųsti Ke-

dau*n bę laiko ir aikvoja e- Jeiviui $10: prenumeratos $ 
ir Maiklui $3.

Kas norėtų kurtis šiltoje Į 
Floridoje, turėtų atkreipti! 
dėmesį į šią pelningą nuosa-, 
vybę.

Velykos St. Petersburgo 

lietuvių klube

dai keletas-se^ apygardos dar tegauta
. . , . 3avybia,savl"į per $800, o skirta $4.500.

ninku, kūne nuomoja kam-įj^ew Yorko apygarda turi 
banus—hutub atostogaujan-. duotj $12,000. o iki šiol teat- 
kem?- i siuntė per $1.000. Ohio apy-
.... . . . . gaida atsiuntė $2,700. oNoriu dar paminėti kitoje: skj,la 39^

Floridos pusiausalio pusėje. Pietryčių apygarda turi
(sutelkti $34,200. o kol kas j rapfjos
i atsiuntė $9.500.

Vid. Vakarų apygarda at-
_ __ ... .. . . , siuntė arti $2,000, o skirta; Tai A. D. Kaulakis. Šiuo lai- ‘ 200

• ku jis, sveikatai susilpnėjus.;' įvai;ios kitos vietQvfe tJ jau pirmą kart,;;dalyvauja,

— S.W. Miami vieną iš se
niausiu biznierių, kuris čia j 
nusipirko dideli žemės plotą 
ir vertėsi vaisiu auginimu.!

Klubo sklypas didelis, 
patalpos erdvios. Aplinku
ma gana rami, apsupta įvai-

,ir jo sodybai gerokai suma- ^ 5ute,kti $5 000 Q te?u. 
zejus, vaisiu prekyba nebe- 
užsiima ir tik priima vasaro
tojus.

A’ašaroti pas

nergiją, mokydama jauni
mą tautinių šokiu, bet se
niau pati parūpindavo šokė
jams ir tautinius drabužius.

’Mes vertiname Jūsų gili
nės ji puikiausiai šoka.“Keli žodžiai iš sambūrio 

istorijos. Ona Ivaškienė pra
dėjo tautini’.! šokių mokyti 
norą deš'mči i 5-7 metų am-

-nLTl-h 3^9^ ririn'rion Post“ po Liaudies) talpas sambūrio repeticiiom. 
• I cl? ' - c šventės Washingtone rašė: Į žodžiu, sambūris paliečia ir 

diena jos giuoė pirma kartą
viešai pasirodė Lietuvos "Lietuviai žibėjo liaudies 
Dukterų draugijos parengi- Ventėje. Lietuvių grane iš 
me So. Bostono lietuviu pa- So. Bostono buvo ypatingai 

salėje. Pasisekimas gerai paruoštos grapės pa
buvo didelis ir kartu didelis vyzdys. I ietuviu prunė na- 
paskatinimas tą darbą tęsti, ^dė, kad liaudies šokia’’, jei 

1 tik gerai atliekami, gali su- 
1938 metais jos šokėjai žavėti žiūrovus.“.

pę
J. Krasinskas

O toks reiklus ir pinčiai 
skaitomas dienias*^ ’’Wa-

Jos yra ir reikalingi muzikos 
aparatai. Ji duoda veltui pa-

SVARBU INŽINIERIAMS

Pasaulio ir Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Architek- 

jos kišenę, bet ii to nepaiso, tu Sąjungos suvažiavime 
nežada palikti sambūrio! Washington. D.C., gali išsta- 

Dievo valiai. Priešingai, ji i tyti savo kūrybos, išradimų 
dar galvoja sambūrio prog-Į bei gaminių pavyzdžius ir 
ramon įtraukti ir lietuviškai
d?'r>* no? 5-’-a ?nVln knrie>

ne sąjungos nariai.

Suvažiavimas Įvyks 1972 
m. spalio mėn. 7 ir 8 dieno
mis.

Vasario 16 minėjime. Kitais
telkė $1,000.

Iš viso reikėtų sutelkti 
$90,000. o tegauta $29.039,

Manau, kad šitie atsiliepi- 
metais jau ž.miai sustiprė- mai aiškiai rodo, kokio ly- 
jęs sambūris dalyvauja Lie- gio yra Bostono šokių sam-; tailęju tarpe 
tuvių dienos programoj Pa- būris ir koks jo Įnašas bus, 
saulinėj parodoj Nevv Yor- šokių šventėje.
ke. Į

Sambūris šiuo metu turi

palydimi daina. Reikia lin-į 
keti Onai Jvaškienei dar il- 
^ai nepavaro-ti vadovauti i 
šokiu sambūri surisnietu-
siam jaunimui ir sėkmino-aj! Suvažiavimas yra atviras 
garemti lietuvių vardą kita-i visiems mokslinį bei techniš-

i ką darbą dirbantiems, taip
pat ir visiems kitiems sum

iki šventės beliko vienas teie>uotienk> ALIAS-PLIAS 
mėnuo. Laikas visiems apsi-

Kaulakius tai?i ,tik tre?dalis’
rių medžių, kaimynvstėjei yra daug geriau, negu kur , ka’k.° ma^ab Tyei-,
nėra jokiu įmonių. ‘ ’ 'nors kitur: ju dideliame so- - kitus aukų vajus; 1942 m pjr,ną kartą sam- per 70 šokėjų, šventėje da- rūpinti bilietais. Jų kaina- Informacijos ir registraci- 

de dar daug ivairių vaisme- ^stabdyti ir telkti lesąs tik būds dalyvauja JAV liau- lyvaus apie 50. Šoks visus 14 , nuo $3 iki $10. Jie pardavi- jos reikalais prašome kreip- 
Jei Miami klubas didžiuo-: džių. labai švarus oras, nes Jaunimo kongresui. ' dies Ventėje. Vėliau tose šokių. Tokių sambūrių, ku- nėjami Chicagoje Margi- tis i S. Bačkaiti. 933 Leigh

jasi savo geru finansiniu sto-'didžiosios susisiekimo gat- Lei o vėjo aukų rinkėjam! šventėse jis ra dalyvavęs rie visus šokius šoks. tėra niuose. Pa-tu užsakomi, at- Mill Road. Great Falls, Va. 
viu, vieno pasiturinčio tau-1 vės gana tolokai. J. Vlks. į bene 10 kartu. įtik 12. Tiys ketvirtadaliai, siunčiant čeki ar pašto per-( 22066, tel. (703) 759-2905.

' veikla.
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Puslapis ketvirtas Nr. 22, 1972 m. gegužės 30

gegužės 18 d. koalicinė vyriausybė, liepos 20 d. Kerenskio 
vyriausybė, pagaliau lapkričio 7 d. bolševikų vyriausybė. į

I I aip pat keitėsi ir Stalino laikysena. Pradžioje jis buvo ' Tai antroji Lietuvių Fondo medalių laida, skirta pa-• 
j už tolimesnį karų su V okietija. prieš taikos sutartį su Vo- gerbti Lietuvos valstybės įkūrėjų karalių MINDAUGĄ, i 
kietija, už koalicinę vyriausybę su kitomis partijo

KARALIAUS MINDAUGO MEDALIS JAUNIMO KONGRESUI 

DAR REIKIA $90,000

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

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

Tos pat suktos politikos Stalinas laikosi ir 1917 m. 
revoliucijos metu. norėdamas artimai bendradarbiauti su 
kairiaisiais eserais (maksimalistais) ir net menševikais, 
apsimesdamas demokratu. Tos pat taktikos Stalinas lai
kosi revoliucijos Vokietijoje metu. 1923 m. Kinijos revo
liucijoje 1924-27 m., Ispanijos pilietinio karo 1934=39 m. 
laiku ir vėliau Antrojo pasaulinio karo metu. Tos pat Sta
lino taktikos laikosi komunistai ir dabar lotynų Amerikos 
kraštuose bei Azijoj ir Afrikoj. Pasaulis leidžiasi taip 
lengvai apgaunamas, nes politikai nieko nepasimokė iš 
istorijos.

Londono ir Berlyno konferencijų metu Stalinas vie
šai nepasireiškė, bet jisai turėjo slaptus pasitarimus su 
Leninu dėl bankų apiplėšimų ir pinigu pergabenimo už
sienin. Berlyno apiplėšimas buvo trumpai prieš minėta 
banko apiplėšima Tiflise.

j Kieuja, uz Koalicinę vynausyoę su Kitomis partijomis, uz 
Į Steigiamąjį Seimų, už demokratines laisves, nes laikėsi 

„negąsdinti buržuazinių partijų“ taktikos, bet vėliau nu
ėjo kaitų su Leninu.

Lenino gauti iš kaizerio 80 milionų aukso markių 
padėjo visiems bolševikams, pav. „Pravda“. kur dirbo 
Stalinas, pakėlė tiražų iki 320.000, komunistai išplėtė sa
vo laikraščius visur provincijose, nes galėjo dalinti laik
raštį veltui, taip pat plačiai paskleidė plakatus, siuntė ap
mokamus agentus į kariuomenės dalinius ir dirbtuves. Le
nino pažadas vokiečiams demoralizuoti caro kariuomenę 
pilnai pavyko. Iš caro mobilizuotų 15 mil. kareivių apie 
pusė žuvo. 25'< tapo dezertyrais, ir tas skaičius vėliau 
greitai augo dėl bolševikų paskleistų gandų, pav., kad vi
si virš 40 metų amžiaus bus tuoj demobilizuoti, kad bus 
demobilizuoti visi studentai, kad žemės gaus tie, kurie 
pirmutiniai vietose paduos prašymus žemės komisijoms, 
ir, aišku, kareiviai skubėjo namo p/žadėtos žemės gauti... 
Verta pažymėti, palyginimui, kad vėlesniais metais, mūsų 
laikais, taip pat pasireiškė žymus dezertyrų skaičius JAV 
kariuomenėje: vien Kanadoje yra apie 70,000 JAV de
zertyrų.

Antrojo Pasaulio Lietuvių 
minint atkurtosios Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo Jaunimo Kongreso Finansų
50 metų sukaktį. ■ Komisija, vadovaujama dr.

Medalis išleistas Lietuvių Fondo dešimtmečio —! J. Kazicko, gegužės 19 d.
1972 metais i New Yorke informavo lietu-

Medalio projektas ir gipso modelis — skulptoriaus j spaudos bei radijo atsto-
Vytauto Kašubos darbas. j vus apie kongieso finansinę

Medalį kaldino Franklin Mint kalykla. Ji kaldino ir įzuo^- Be pn mininKo dr. J. 
T •• D ... , Kazicko, pranešimus padare
Trijų Prezidentų medali 1968 m. . - ’4 ,4 Į informacijos vadove Lima

Čerkeliūnienė, finansų or
ganizacijos vadovas dr. V. 
Vygandas, vajaus vadovas 
Ant. Sabalis, iždo — Vyt. 

I Vebeliūnas. Diskusijų metu 
‘ aiškintasi dė: reikalo sku
biau surinkti reikalingas 
kongresui sėkmingai įvyk
dyti lėšas.

Medalio nuotrauka padidinto mastelio

Medalis pagamintas iš sidabro. Skersmuo natūralaus < 
dydžio 39 mm. Užsakyta tik 1,000 vienetų.

Parduodama medalio kaina $12.50. Su reprezentaci
ne dėžute — $15.00. Pašto išlaidoms pridėti 50 centų.

Užsakymus su čekiu Lithuanian Foundation vardu

Lenkijoj ir Austrijoj Leninas ir Bucharinas 1913 m. i1 
padeda Stalinui parašyti 40 puslapių knygutę „Marksiz- į 
mas ir tautinis klausimas“, kuri buvo labai svarbi taktikos ' 
ir praktiškos veiklos klausimais, kad galėtų prieš carų 
nukreipti Rusijos tautines mažumas. Stalinas ten iškelia

Ilgiausiai su bolševikais bendradarbiavo kairieji ese
rai. maksimalistai, kuriems vadovavo Bobiovas (Mark 
Natonson), bet vėliau, 1918 m. balandžio mėn., jie buvo 
išmesti kaip nereikalingas balastas, nes buvo prieš mir- 

■ ties bausmę ir čekos terorų. Daug eserų tuo metu buvo j siųsti LF adresu:
1 nužudyta. i 2422 West Marąuctte Rd., Chicago, III. 60629

I'š pranešimų paaiškėjo, 
kad kongreso sąmata siekia 
160.000 dol. Atskaičius nu
matytas kongreso metu su
telkti pajamas bei Kanadoje 
pravedamo vajaus davinius, 
JAV-se dar tenka surinkti 
90,000 dolerių.

Ligi šiol JAV-se surinkta 
29.030 dek arba 32.3' ? rei
kiamos sumos. Dar teks su
rinkti per 90,000 dol.

Skamba labai neįtikėtinai, bet Stalinas dalyvavo pir-Į 
mųjų dviejų Sovietų Sąjungos konstitucijų, 1918 ir 1924 ;
m., paruošime, ypač kiek jos liečia tautinių mažumų tei-' AR MŪSŲ ŠAUKSMAS su JAV senatoriais ir Atsto- ' žesnėse vietovėse suskirstyti 

, . 4 , . ,. . : sės. Stalinas sugalvojo ir Sovietų Sąjungos. SSSR, ]>ava- p. ąiFkrą pprymFNTA? ; vų rūmų nariais. Jų reikėtų' pa"al Jlems pasiirtas vad.

lai>\o tautų apsispi endimo teisę, bet Laitu nmodo kiek’. dinimų. Tai grynai propagandiniai dokumentai, kaip ir: * : prašyti siųsti telegramas į
vienos darbininkų klasės atskirose tautose pareigų eiti : 1936 m. „demokratinė“, arba Stalino, konstituci- ■ ”T)arbininkas“ gegužės 26 Maskvą ten viešinčiam pre-
kartu 11 vieningai su Rusijos daibo kla^e bolševikais, -Q Vnvin verto Hek liečia niliečin teises tebuvo ji________ t.,- zidentui Nixonui, at1'
kas praktiškai reikštų pasitenkini kultūrine autonomija.

JAV lietuviu telkiniai i- 
vairiuose miestuose ar ma-

kvotas, t. v., kiek iš jų lauk
tina surinkti lėšų kongresui. 
Paaiškėjo, kad du miestai 
savo kvotas išpildė su kau
pu: Brockton, Mass., jau at
siuntė 1,250 dol. (nors kvo-

„Darbininkas“ gegužės 26 .
ja. kurių praktiška verte, kiek liečia piliečio teises, tebuvo dienos vedamąjį "Romo Ta., zį'lel':tul Neonui. aUrei- 

.... J v .1 - r, lygi nuliui, nes proletariato diktatūroje vieno žmogaus, lantos auka“ Štaip baigia: | l»t‘nt jo d_einesi_ 1 lietuvių
Taip pat. išeinant is tarptautinio darbo klases solidarumo. (liktatoriaus balsas ir ,valia vra neginčijama dauguma. “Talantos auka ir Lietu-! taut°s. Į>^l>™s.nim? oku- 
komumstme vyriausybė yra įpareigota palaiKyti kiekvie- vos jaunimo demonstracijos pantulį"s'.ypac gI Jaun1’
110 krašto darbininkų klasę prieš buržuaziją.. Ta knygutė’ Bolševikai greit pamatė, kad padarė didelę klaida dramatiškiausiai be žodžių’ mo- ,™kalav™« 
turejoj’atraukri savo pusėn Lenkijos ir Suomijos tautinį tiemoraĮįzuodami kariuomenę nes paskubomis miestuose prabilo į prezidentą Nixona. i nepnhiausomyoes.

suorganizuota liaudies milicija negalėjo pasipriešinti pi
lietinio karo sukeltoms antibolševikinėms kariuomenėms.
Pradžioje bolševikai skelbė, kad, jei nužudysiu visus ka
rininkus ir visus buržujus su jų vaikais, tai turėsią amžina 
taika, bet praktika privertė ieškoti patyrusių caro armijos 
karininkų pagalbos, kaip ir vokiečių karo specialistų pa
tarimo. Trockio suorganizuota Raudonoji armija turėjo sutartis.
apie 35,000 caro armijos karininkų, generalinio stabo „Pasiekė Amerikos žydų, atine^TamvhT pTR Ja tikisi pagavėsiant aukų

•’ pulkininkus įskaitant, bet jiems prižiūrėti buvo pristatyti balsas, ir Kissingeris Austri- • pienininku St Barzduku ir rinkimui- Juo labiau, kad ar- 
Po 1905 metų revoliucijos tolimesnių neramumų vii- , politrukai, be kui ių nutikimo jokie Įsakymai nebuvo tei- joje Pnskelbė. ’ su Lietuviu Bendruomenės tėJ*a ^a^as apmokėti ypač

tys nepasitvirtino, revoliucinis sąjūdis atslūgo. Bolševikai Į setL
nedalyvavo Pirmojoj durnoj, bet dalyvavo 1907 m. kovo! 
mėn. Il-roj, 1907 m. lapkričio mėn. III-čioj ir 1912 m. lap- Į 
kričio mėn. IV-toj. Jie leido savo laikraščius, organizavo« '===' 
streikus, bet susilaikė nuo teroro aktų. Eserų teroro aktai

judėjimų. ypač Juozapo Pilsudskio gerai organizuotų PPS 
partija ir žydų ”Bund“ organizacija, arba, anot Stalino, 
bolševikai turėjo padalyti žydų „Bundui“ pogromų... Tos 
organizacijos nenorėjo turėt nieko bendra su bolševikais, 
bet atsisakė bendradarbiauti, prisidengdamos konspira
cijos sumetimais.. Visi žinome, kad Stalinui laisvas tautų 
apsisprendimas tebuvo laikina revoliucinė priemo
nė, kuria jis vėliau pakeitė į teisę laisvai pralyti ir suvirs-’ 
kinti nepriklausomas valstybes.

bj-- ta buvo 1,200 dol.) ir Wa- 
shingtono lietuviai, atsiuntę 
1.595 dol. (kvota—1,500 do-

„Ar ju visu šauksmas pro i . , ., . leriu);d«,= nafarėb. eiles pa- , J®!'’ P?1, pageidaujama. ■> 
kad lietuviai išeiviai nedels

dami rengtų prie'Šsovietines aP>„aK‘Ų
demonstracij'as. Bostonas, geiai reiškiasi O-

1 nio apygarda ir kitos, bet 
Vliko pirmininkas tuos kaikl1’?e rytinių pa-

didžias patarėjų eiles 
sieks prezidentų?

„Pasiekė prezidentų di
džiojo kapitalo balsas, ir 
plačiai jau skelbiama, kad

pirmauja

jiems bllS parvežta prekybos klausimus iškaė pasikalt>ė. kra’Sfiu miestai bei apygar-

jimuose telefonu su Lietuvos dos. Dėl to Finansų Komisi-

(Bus daugiau)
tas numatys galimybę at-

taip pat sumažėjo: 1905 m. buvo 233 teroro aktai. 1906 m. 
— 768. 1907 m. — 1,231, 1908 m. —400 ir 1909 m. —tik 
100. Palyginimui paimkime JAV. kur 1971 m. buvo apie 
2,500 bombų pasikėsinimų, kas rodo politinio drugio ne- į 
sveikata.*■ I

Stalinas buvo areštuotas šešis kartus, ištremtas šešis 
kartus ir pabėgo penkis kartus, nes nebuvo stropiai sau
gomas ir buvo tremiamas į tokias sritis, išskyrus paskutinį 
karta, iš kurių buvo lengva pabėgti, tarsi, kad jis galėtų 
laiku suspėti i užsienio konferencijas (Ratais. Baku. Pe- 
tersburgo kalėjimai ir trėmimai į Irkutsko sritį, Solvvče- 
godsk. Vologda sritin. Narym sritį ii paskutinį karta Į Ta- 
ruchan teritorijų).

NIXONAS PAŽADĖJĘS 

UŽTARTI ŽYDUS

PETICIJA KUDIRKAI 

IŠLAISVINTI

Tremtyje jis nemėgo politinių kalinių draugystės, 
mieliau girtuokliavo su kriminaliniais kaliniais, o kartais 
su caro žandarais, todėl net buvo kitų politinių kalinių 
teisiamas. Atrodo, kad kriminaliniai kaliniai turėjo Stali
nui didesnės įtakos išauklėjime kaip politiniai. Jis labai 
karštai gynė žmogžudį Čaikų. įrodinėdamas, kad is jo ga
lima padaryti pirmos rūšies bolševikų. Nors čia nieko nuo
stabaus, nes ir dabar JAV kalėjimuose komunistai per- 
auklėja savo pusėn kriminalinius kalinius...

Iš viso jis išbuvo kalėjimuose dvejus metus ir devynis 
mėnesius, o trėmimuose penkeris metus ir devynis mėne
sius. kurių žymiausių dalį sudarė paskutinis trėmimas.

Stalinas.

Stalino vardas tampa plačiau žinomas nuo 1913 me
tų, nes minėta brošiūra buvo pasirašyta Stalino slapyvar
džiu. o vėliau ir jis pats ėmė į save žiūrėti, kaip į 
mintą iš plieno.

, . .. , , JAV-se valdybos pirminin- ■a“nT°1.!s tol™es’?,'J ™ ų
Įta-ęiph sovietų vadų demesj Vyt Vo,‘rtu ivvJ (Australija P. Amerika.
: 1 žydu padėti Sovietuose. kjus Raune painfolmįoti Vokiehja) keliones išlaidas.

Tikimasi daugiau auku ir is 
paskiru asmenų, rėmėjų bei 
mecenatų.

I PLJK Finansų Komisijos 
Vliko vicepirmininkas J. adresas:

lietuviu i vafįovFbėm’ jaunimu.^ku- ( Audėnas kreipėsi į New- 530 Fifth Avė.. New York.
. ris buvo parodęs gaivahsKos Yorko lietuvių jaunimą ir į N.Y. 10936, USA,

L. B-nę, prašydamas reng-j (E)
ti demonstracijas.

‘ (E)

ų padėtį 
; „Kad Talantos ir Lietuvos 
; jaunimo balsas pasiektų pre- 
1 zidenta. Vliko pirmininkas

lietuviu laikraščiai Kana
doje Tėviškės Žiburiai ir

,. . . , ? i Nepriklausoma Lietuva,
pačių pirma diena susisieke 

’ su Altos ir Bendruomenės

Prez. Nixono svarbiausias.1 Laisvės žiburio 
1 patarėjas užsienio reikalais radijas Nevv Yorke ir Ame-; injciatvvos simo Kudirkos 
I Henry Kissingeris Salzburge i rieans for Simas organizaci-1 tiaoedijoie
kad^nrez^Ni\ona^ vra ‘Ja' l)aStanSas.. į „Dalytina ir daroma, kas
Kaa piez. mxonas yia susi . prez N1Xonų, kad jis kelio-’•_____ m ~___ i^_.’___ _•

Simo Kudirkos

įmanoma šiose žmoniškumui 
nepalankiose sąlygose, kad 
suimtasis jaunimas būtu pa
leistas: kad tikėjimas Lietu-į 
vo'je atgautų laisvę; kad

pažinęs su žydų peticijomis, nės i Maskva metu pareika- 
kuriose prašoma padėti įti- '■ lautų Simui Kudirkai lais- 
kinti Sovietų Sąjungos vai- vės. surinko daugiau nei 17, 
dovus. kad jie nebevaižvtų ggy parašų peticijai prezi-
žydų išvažiavimo Į Izraelį, dentui 
Kissingerio žodžiais, prezi-; D. ir R
dentas. būdamas Maskvoje, ' naitė ir Lauyence Kelsey —Į nima
ieškos progos atkreipti į žy=, peticija Baltuosiuose Rū-i
dų prašymų tų, su kuriais jis; muose įteikė gegužės 17 d.!
kalbėsis. • (E) i _T„,

f V ūkas. rvsium su

Keturi delegatai —j Lietuvai būtu pagaliau grų- 
1. Keziai, B. Vaičių-i žintas nepriklausomas gyve-

taip- Nusipelnę teisininkaiAr prezidentas -yra 
pat gerai susipažinęs ir su į
lietuvių peticijomis ir ar jis! "Ryšium su tarybinės ad- 
yra pasiryžęs taip pat at- vokatūros penkiasdešimtme- 
kreipti sovietų dėmesį į lie- čiu, už nuopelnus stiprinant 
tuvių padėtį, Kissingeris ne-1 socialistini teisėtumų ir ak- 
užsiminė...

KIEK BOLŠEVIKAI 

IŠŽUDĖ SAVŲJŲ

VLIKAS IR ĮVYKIAI

ATSIM1NIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I tO-

įrnas, 300 psl., kaina .......$2.
ATSIMINtMAI IR MIN

TYS, dr. Kazio Griniaus,
U tomas. 336 psl. kaina Š5.

LIETUVOS VYČIO PĖD- 
GANA TO JUNGO, Kip= SAKAIS, Juozo Strolios įdo

mūs 1940-1945 m. atsimini
mai,• 176 psl. kaina $2.00.

PASKUTINIS POSĖDIS, 
Juozo Audėno atsiminimai,

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

ro Bielinio atsiminimai, 492 
i psl.. kaina $5.00.

JAUNYSTĖS ATSIMINI-
335

s, ryšium su įvy
kiais Kaune, skelbia: i MAI, \ lado Požėlos

ši nauja ir netikėta lietu-j l)sB- ^ieti viršeliai, kaina — 
vių tautos pasipriešinimo o- $4.00.
kupantui apraiška reikalaut MES VALDYSIM PA- 
ja iš mūsų atitinkamo atgar-: ŠAULĮ, parašė L. Dovydė
no. Todėl Vliko vadovybė' na*> 1 t<>mas 268 psl., II to-

mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

i niame g\\enime. Kauno ad t .su^degi n ima ir vėliau Kau-: WE WILL CONQUER 
' vokatui Albinui Karčiaus-Į ne Vyįusjas ‘ dviejų dienu * THE W0RLD by Liudas 

‘ Dovydėnas, 217 psl., kaina

. . gegužės 21 d. per radiją pa-
ty\ų dahvavima visuomeni-? tyfUsj apje j>orno Talantos

11-kui ir Šiaulių advokatei!, ... i riaušes, kurių metu Lietuvai, Vf
Giazbrtei \ enclauskaitei su-l rejkajauta Jaisvės. tuojau i $5-00 

ti. kiek So- teiktas nusipelniusio advo-jatkrejpė dėmesį į reikalą ir' LIETUVA BUDO, Stepo- 
komunistai į kato garbės vardas“. i kvipfė mfisn veiksnius su-! no Kairio atsiminimai, 416

. ! stiprinti vedama kovą ‘ psl.. kaina...................$2.00
visus Kremliaus, la pačia proga garbės okupanta. -
s komunistų. — raštais apdovanoti šie advo-

Jei norite žinoti, kiek So- teiktas 
vietų Sąjungos 

! išžudė senų, bet nepataikiu 
siu įvykdyti visus Kremliaus 

na,ra ! reikalavimus komunistų. —; rastais aptiov 
1 iškaitykite Jurgio Jašinsko katai: Chaimas Buršteinas, 

i pm-ašytą knygelę "Melagin-< Kazimieras Kručas. Algir

t

Vliko pirmininkas dr. J. na

TAU, LIETUVA, Stepo-
no Kairio, 480 psl., kai-,

$2.00
K. V aliūnas( _________ , --c- __ ___________  tuojau susisie-

k'ui ivvk<. d, mnki utina Piriin« versli i/-iiu fu- u ^as ^E'kasės laiškas.“ Joje y-; das Macevičius. Marija Ma- kė telefonu su Altos pirrm- Kai i\ v ko nemoki atine Kurijos ie\oliucija, ta. Sta- .... į-if,, G:- -• - ir -i . • , . F.
T , • ..... n . 1 a daug kitų Įdomių žinių a-1 tijosiene. Monika Matie- ninku dr. K. Bobeliu, u pa
tinas buvo toli joje Sibiro šiaurėje. 1911 m. Rusijos vyriau- nip l-nmnnistne Knnrpb.ru lorrO-lz..- - ir- -r - • i - ■- .. . • , pie komunistus. Knygelę ga-jauskiene ir Dimrtnius Vis- informavo apie ivvki ir pa- ro Bielinio,
sybe keitėsi keletą kartu: kovo la d laikinoji vynausvbp. lite gauti Keleivy už SI 50 ' nev.sk\ ‘ geidavo kad Altą suMsioktn '

227 psl., kaina........... $4.00
KONTRŽVALGYBA LIE 

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

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944 1950 inetu atsimini
mai, parašė Juozas, Kapa- 
činskaS; 273 pusi. kaina $3.

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

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

Viktoras Biržiška, DelDIENOJANT, Kipro Bie
linio. 461 psi.,

PENKTIEJI METAI, Kip- nimai (1920-1922 m.), 312 
592 puslapiai, psi., kaina minkštais virše- 

kuina ...... ........ $2.00 liais $2.5°.

464 psi., kaina....$2.00 MU£>Ų SOSTINĖS. aL-imi-

Knnrpb.ru
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

kad parodytų, ką tas žmo
gelis padarė; jeigu jo nusi
kaltimas nesunkus ir tik pir-1 
mą kaitą jis suimtas, tai! 
žmoniškas teisėjas ji palei-j 
džia; bet jeigu pasirodo, 
kad jis gerokai nusikalto, 
tai teisėjas liepia uždaryti 
ji belangėm Laikraščiai vi
sa tai aprašo ir visuomenė 
sužino, kuo jis nusikalto. 
Bet kartais ir gerokai nusi
kaltusi žmogų teismas pa
leidžia, jeigu pasirodo, kad 
aplinkybės privertė ji nusi
kalsti. Kaltinamasis papras
tai samdo ir advokatą, kad 
teisme ji gintų. Einant baž
nyčion išpažinties, nereika
lingi nei liudininkai, nei ad
vokatai. Taigi turim dvejo
pą išpažintį. Dabar tik klau

psimas, kada išpažintis buvo 
i vesta?

— Vot, vot, Maiki, paša-

REMKIME

MISŲ GRAŽŲJJ JAUNIMĄ

laisvajame pasaulyje ir suteikime jam progą atvykti į J 

šokių šventę! Aukas siųskite Ketvirtosios Tautinių Šokių' 

Šventės Vajaus lėšų telkimo komiteto pirmininkui —

John Evans, 6845 So. Western Avė, Chicago III. 60636

brangus vėzdas landietis Cecilis Winstonas.

—- Žinai, Maiki, aš atėjau riams skaičiuoti. Bet kada 
tavęs atsiprašyti, kad aš ta- jis buvo priimtas, niekas tik- 
ve apmoviau. rai nežino. Yra padavimas,

— Nesuprantu, tėve. ką kad Tarnas iš Chantimpre,
reiškia „apmoviau“. j kuris gyveno 13-tojo šimt-

— Tai reiškia: apgavau, i mečio vidury ir daug rašė a-
— Kada ir kokiu būdu tė-! pie kriščionybę, žodį ”rosa-

vas mane apgavai? .rium“ pavartojo pirmą kar-
— Nukniaukiau tris dole- tą. (Rosarium lotyniškai

„ . „ Kaip žinome, kapitonas
kaip pianesa Associated james (\>okas ne tik atrado

Press atstovas, Momis dieno- Naująją Zelandiją su Aust
inis Londone (Anglijoje) raijja< jas gerokai ištyrė, 
pai duotas iš v ai žv tymų vėz-^ j,. pasięelbė Anglijos ka-*
das, kuriuo 1779 m. Keala-' runos savastim.
kekua Įlankoje havajiečiai
uždobė garsųjį anglų jūrų ' Grįžtant jam is trečios 
keliauninką ir daugelio salų tolimos jūrų kelionės 17/9 
atradėją ir tyrinėtoją kapi- Pamin^toje Įlankoje Ha- 
toną James Cook’ą. 1 vajuose kilo kivirčas su vie-

1 tiniais gyventojais dėl vaL 
Vėzdą nupirko naujaze- ties.. Kapitonas pakaltino

vietinius pavogus valtį nuo 
jo laivo, o anie nenorėjo pri
siimti tokio kaltinimo, palai
kę jį įžeidimu. Žodis po žo
džio, ir buvo paleisti vėzdai 
teisybės ieškoti.

O manykit, ir vėzdų ne vi
sų vienoda laimė: kurie už
dobė eilinius, tie liko greitai 
pamiršti, bet patį kapitoną 
nutrenkęs — iškilo į garbę, 
kuri ir po 193 metų ne tik 
neišblėso, bet dar labiau nu
švito. Dabar jis bus ne aprū
kusiame Londone, bet toli
moj ir spalvingoj Naujojoj 
Zelandijoj, kurią velionis sa
vom akim anais žilais lai’ 
kais išžvalgė ir padovanojo 
karūnai.

S. G.

DĖMESIO!

Kazimiero Barėno 

Lietuvių Rašytojų D jos šie

met premijuotą knygą

DVIDEŠIMT VIENA 
VERONIKA

galite gauti ir Keleivyje.
Jos kaina: minkštais vir

šeliais $4.50, kietais $5.00.
Kartu įsigykite ir kitą įdo

mia to paties autoriaus kny
gą*

ATSITIKTINIAI

SUSITIKIMAI,1
kurios kaina $2.50.

Jaunystes atsiminimai
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RUDENĮ IR ŽIEMĄ!
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Ryk, kada tai prasidėjo?
Iš to, tėve. kas aukš

čiau pasakyta, gali būti jau 
•aišku, kad išpažintis yra 
tampriai surišta su įstaty
mais. O kada pradėjo pa
sauly veikti įstatymai? Pir
muosius įstatymus Maižius 
parašė dar Kristui negimus 
Jis parašė žydų tautai 10 į- 
statymų: Nevok. Neužmušk,
Nemeluok, Nesvetimote- į 
riauk ir t.t. Graikai jo įstaty-,
mus pagerino ir praplėtė. ; Wa I t e r Rask-Raščiausko vadovaujamas AMERI- 
Romėnai pralenkė ir grai- ( AN TRAVEL SERVICE BUREAU šiais metais yra suorganiza- 
kus. O kai romėnai priėmė \ęs daug grupiniu kelionių i LIETUVĄ.
krikščionybę, tai kartu SU ja Jts pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas, tų darbų sėkmingai 
jie pilėme tuos įstatymus ii tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet 

vyksta sklandžiai.
Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose: 

CHICAGO—NEW YORK SPALIO 2 d. —15 DIENŲ KELIONĖ. 
Iš New Yorko $<><>0.00 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai

išpažintį. Tai tokia buvo 
pradžia, tėve.

— Ale dar ne viską pasa
kei. Maiki. Nepaaiškinai tre
čio klausimo, tai yra, kas iš-

II dienų L i e t u v o j•ado škaplerius?
— Palikim tą klausima ki- PRALEISKITE KALĖDAS IR NAI JI S METUS LIETUVOJE!

rius, ką vienas mudviejų>iškiairožan&j). P™ nie-Į tam kartui, tėve. šiam kar- cHKACO-NEM YORK CWOD4K>21 d.-U lilENUKBMONC 
frentas buvo prisiuntęs tau. j kas šito žodžio nebuvo gn- jau užteks KT ». , .....

— Ale žinai. Maiki, kad 
man nepatinka, kai tu kalbi: 
įpie įstatymus — nepatinka 
tas žodis. Mai rodos, kad tai 
dipukų išmislas — įstaty
mai. Kodėl nesakai; zako-

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.

OWWIIIIMII»tiF!»WllilimMllltillllM

— Tai atiduok juos man. į dėjęs. Yra padavimas, kad
— Ale kad ir man jie rei-‘šv. Dominikui vėliau pasiro-

kalingi. " ! džiusi Panelė Švenčiausia ii
— Bet tai vagystė. -įteikusi rožančių. Bet nėra
— Ne. Maiki, aš padariau, įrodyta, kad tai tiesa. Ta- 

rokundą sumenės, ir išėjo.į čiau pasiremiant ta pasaka.
kad pinigai priklauso tėvui, j ro^an-juĮ propaguoti isikū- 
jeigu vaikui dar neisaugę ū-:rė domininkonu ordinas b 

Ir jie prisiųsti ne uz dy-.^^^ ji išplatino. En- 
ką. Mūsų f lentas nori, kad) CyClopedia Britanica nurodė 
tu jam paaiškintum tris. ištisą, eilę knygų, — lotynų, 
klausimus; aie iš tikiųjų to-i prancūzu ir vokiečiu kalbo
ms klausimus aiškinti ture-Į mis _ kur r0ŽančiuS kriti- 
ciau as. todėl ir tuos tris do-j kuojamas. Įdomiausia kriti-
lerius aš pasiėmiau. . . Į ka esanti parašvta Zoekeric

— O kokie tie klausimai?'-
— Vienas klausimas yra:!straipsny „Rosenkranz“. iš-

Kada ir kodėl buvo ivesta j spausdinta vokiečių enciklo* 

spaviednis? į pedijoje „Realencyclope-
— Turbūt, išpažintis, tė-die“. Viską suvedus, rožan-

ve, ne „spaviednis“. ! či.aus idėja esanti atėjusi ii
— Lietuvoj. Maiki, Plun-! Tibeto, kur vietoj karolių a*

gės parapijoj žmonės šaky-! poterėlių esą mėtomi akinė

davo spaviednis. * Į neliai. Tačiau kada ši mad?
Tai lenku kalbos žodis,! tenai atsirado ir kada ji pa

<- - i — r-*_ “ i i’l _•

nai r
— Gal pakalbėsime ir a- 

oie tai, tėve, tik ne šiandien. 
Kitą kartą.

— Olrait. Maik. tegul bus 
kitąkart.

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

Po $2.00: S. Suslovich, 
Salem, N.H., V. Lakavičius. 
Zdmonton. Alberta.

oje.
(Totai tour prices are subject to airlines agreement and govern- 
ment uproval)

Informacijų kreipkitės į

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

11 dienu Liet u v

9727 South VVestern Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas (312) 238-9787»
Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės j mus. Mes paruošiam 

• kvietimus giminėms atvykti i Ameriką. Teikiame informacijas 
. kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus Parūpiname lėktuvų bi

lietus ir reikalingas vizas.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

tėve. Dabar 
vaitoja.

lietuviai jo ne- ūeke Europą, niekas 
nežinąs.

tikra

Po $1.50: V. Stasius, Det- 
oit, Mich.. J. Rankauskas. 

Colbome, Ont., T. Lukaus^ 
kas, Methuen, Mass.. L. Pet-

Viskas Encyclopedia Lituanica’i

Maiki, nesisprečykim.į — Nu. tai dabar pasakyk
— Na. gerai, tėve; o koksį Maiki. kada ir kaip atsiradę

antras klausimas? į išpažintis?
— Antras yra: Kas išrado Į 

rožančių? O trečias: Kadai ta-
buvo Įvesti fkapleiiai? , relĮ -oje Be to ižpažintif

. - turi <|aue reikšmės valstybė;
simus išaiškinti:

Kaip rožančius, tėve 
ir išpažintis vartojamu

—Turiu prisipažinti, Mai
ki, kad negaliu. Tu juos pa
aiškink už mane.

i santvarkoj, įstatymuose, y- 
pač kariuomenėje. Bažnyti
nė išpažintis tačiau skirias 
nuo valstybinės. Pirmuoju 

— Tai yra religiniai klau-Į atveju žmogus pasako save
simai. tėve, o religija nėra nuodėmes kunigui į ausį 
mokslas, nei istorija; aiškių! kad niekas negirdėtų jo nu- 
datų ir faktų joje nėra; vis-: sikaltįmų. o kunigas paski- 
kas remiasi neaiškiais pa-,' ria jam bausmę ir atleidžia 
davimais ir prasimanymais,! nuodėmes. Tokią išpažintį 
liepiama tikėti stebuklais, vartoja Romos katalikų ir 
kurie prieštarauja ne tik graikų bažnyčios. Protestan- 
sveikam protui, bet ir gam- tų bažnyčia išpažinties ne
tos dėsniams. Kaikurie daly- pripažįsta. Valstybinės išpa- 
kai, rodos, aiškiai ir net ap- žinties procedūra kitokia, 
čiuopiamai atėję iš tokios Čia pilietis neina savo noru 
tolimos ir gilios senovės, kad policijai papasakoti, ką jis 
tiksliai nustatyti jų pradžią padarė. Policija pati turi jį 
šiandien jau neįmanoma, nutverti įstatymus laužant. 
Taip yra ir su rožančium Ir suimtas jis neprisipažįsta 
Šiandien Romos katalikai jį kaltas, ginasi; policija turi 
vartoja kaip priemonę pote- pristatyti teismui liurlininkiį

Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma Šiaip taip 
verstis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata 
įgalindavo leisti sekantį tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra j kitaip. Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė 

usavage, Pottsville. Pa., K. tiek prenumeratų, kad būtų užtikrint os bent pačios kukliausios sąlygos jos 
leidimui. Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities 

•Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo—siekdami, pereitą kovo mėn. 
i kreipėmės į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 

p *51 OP • T Pnvinclruc * kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
X () Jll.IlV. -J. I5U1 in>K<lS. j prenUmeratOrių. Oeja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

rorrington. Conn., M. Wil-| vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis į visų
Dinoll-i 171Tint- i lietuvių duris tiekėdamiesi. kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 

K y, 1 mena, riti.. V. 15al “ į leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA
OUskaS, Lakeuood, N.J., J.! Štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS
Tumu - rtatrnit Yliz-.l-i C I leidyklos leidiniu, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą.
J UlXld.>. 17LLIOIL, iVliCn.. o. skelbiame išpardavimą, kuris tęsis r.uo S.m. gegužės 1 iki birželio 30 d 

Šurkus, San Jose, Calif.. A. Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

Miupetlis, Lauience. Mass. p LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai, kaina $299.00 

l. Bajoras, Huntington, Ca-.
if., S. Kunkulis, Brooklyn, 2. vinco krėvės rastai, 6 tomai 
N. Y.. V. Nemūra, Tillson- , B Kvjklys MuSŲ L|ETUVA 4 toma

». K. Jurgėla. LIETUVOS SUKILIMAS
1862-64 METAIS, 720 psl................................. kaina

5. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA 
639 psl................................................................................ kaina

5. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS

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

Dienoj ant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psi.

Teroro ir vergijos imperija

Sovietų Rusija, 309 psl.
Dulkys, Prince 
C., Canada.

George, B.

560 psi.

siūlau $.

kaina $25.00, siūlau $.

kaina $42.00, siūlau $.

$10.00, siūlau $.

$10.00, siūlau $.

kaina $7.00. siūlau $.

įurg. Ont.. F. Skinibis, Poin- 
e Fortūna, Que.. Z. Danile- 
ičius. Sudbuiy, Ont., V. Ka- 

<akaitis, So. Boston. Mass.,
I. K. Karazija, Worcester,
Mass.. J. Krištolaitis, Cleve-į o Vienuolika kitu leidinių: P. Andriušio raštų I t., J. Balio — Lietuvių 

,land. Ohio. J. Stonkus. Hot
springs, Arkansas. Aukos taurė. A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina. A. Ruktos versta Enėjidė.

V. Šlaito__ Eilėraščiai, A. Kutkaus— Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis

Po 50 centu: J. Tamašaus-,
kas, Philadelphia, Pa., j. k^a $33.00. s.u.au $.............
Baršauskas, Montreal, Que., Vardas, pavardė ............................................................... ............
J. Petutis, Yonkers, N. Y.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū už paramą spau-t 
dos reikalams.

K f vi* ••administraci ia

Adresą-

Šia atkarpa prašome išsikirpti ir, pasirinkus norima leidinį bei pa- 
žymėjus siūloma kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA,, 
395 W, Broadvvay. P-O. Box 95, So. Boston. Mass. 02127. |

Pinigu >4 anksto siųsti nereikia.

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

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
b

Stasys

GANDRAI

Santvaras

1

JUOZAS ŠVAISTAS

BE PYKČIO
Nuotaikingas sekmadienio rytas. Gausu saulės, švie 

sos ir šilimos. Ore, kaip rytmečio bažnyčioj, tylu ir jauku. 
Gražinos sieloj džiaugsmo, gėrio ir erdvės troškulys. 
Lengva, elastinga pristriksi ji prie virtuvės lango ir ne 
kantriai atplėšia rėmus.

Plačios šilkinio kimano rankovės švelniai nuslysta. 
Ant rėmų rankenų rausvos, putnios, plačiai išskleistos ii 
iškeltos rankos. Lange papurusių gelsvų plaukų kudulas 
Po jais nugaros vietoj žalsvas Įmantriai išraitytas drako
nas ir daug daug japoniškų gėlių skaisčiai raudonam dug
ne- • **»«M

Gaivaus oro tvanas nepaliaujamai tvinsta. ”Aaaa...‘ 
— ištrūksta gilus pasitenkinimo garsas. Gyvai dirba plau 
čiai. Krūtinės ląsta ir pečiai tampriai kilnojasi. Ilsisi aukš 
tai atblokšta galva, skaidrėjanti siela ir visas kūnas. Be 
tai neilgam.

Staiga Gražina pajunta, lyg ji būtų perkirsta Į dv 
klaikiai nesuderinamas puses. Dar skaudžiau, kad ji tata 
pajunta ne kaip naują šio momento Įspūdį, bet kaip se 
nesnį sopulį, tik dabar neatsargiai užgautą. Vienoj pusė 
prieš ją palaimintas naujos dienos rytas; antrojoj, už nu 
garos, nejaukus miegamasis ir toks sunkus, nebesupran 
tarnas Aleksandras, jos vyras. Čia — šiltai glostanti saulė 
gaivinančios oro srovės ir žydrūs, šviesūs lėkti vilioją to 
liai; ten — tvaiki naktis, daug pykčio, priekaištų ir dės 
peracijos. • . į

Praslinksta kelios valandėlės. Gražina vėl pajunta 
kad jai ramiau, lengviau darosi... ”Niekis... niekis... Pra 
eis“ — supurto ji galvą ir numoja atapakaliom rankom.

Bematant sugrįžta į tikrovę. Atsimena, ko ji atėjo 
virtuvę: samdinė pasiprašė į bažnyčią, jai pačiai lenk; 
pusryčiais rūpintis. Ruošiasi ir planuoja. Galvoja žodžiais 
nors ir netaria jų: "Reikia skubėti, tuojau atsikels Alek 
sandras, paprašys valgyt. Ką gi čia jam skanesnio paga 
minus? Ką jis labiausiai mėgsta? A-a! Jau žinau!4 
Pliaukšteri rankomis, apsisuka ant vienos kojos ir švais 
tosi po virtuvę. "Iškepsiu rūgusiam piene įmaišytų blyne 
lių. Prie jų šildyto sviesto ir grietinės padažas. Gerai, bu 
gerai, ot kaip gerai!“ čia jau ištrūksta ne tik žodžiai, be 
ir gaida.

Linksma, nusiteikusi pažvelgia į virtuvėj kleksint

Kokie rimti ir taurūs gyviai tie gandrai —
Sudegusių pavasario dienų išdidūs paukščiai!
Ir kokia jų meilė didelė, kokia ištikima!
Pilnam žiedų ir ilgesio laike mačiau siaubingą teismą 
Gandre buvo nukirsta, kaip nusidėjėlė —
Ją pražudė svetimos gyvybės daigas,
Kurį lizdan padūkę piemenys įkėlė...

Kaip sopulingai liūdna — tau neteko net girdėt 
Apie gandrų siaubingąjį sprendimą,
O, mano mylima!.. <

Lyg Viešpaties įsakymą, nešioju ai širdy 
Rūstų reginį, regėtą ant puošnaus Dubysos kranto:
Iš seno jovaro, kaip iš aukšto bokšto,
Dar tik padaigais teapsirengę,
Krito negyvi gandryčiai.
Krito ir nekalto žąsinėlio įžiebta gyvybė,
Krito žemėn, kaip akmuo, teisėjų užkapota gandre!

Kaip sopulingai gaila, tau neteko pamatyt,
Kokie yra negailestingi neištikimumo įtarimai,
O, mano mylima!..

Ruduo atėjo ilgas, liūdnas, šaltas.
Ir nekilo gandras į padangę vasaros dienų ieškot —
Jis liko mirti ten, kur mirė jo tyroji meilė!
Kaip šmėkla vienišas jis braidė pievoj,
Darganos purvu aptaškė jo drabužį,
Aukštybių ilgesys nebedegė jo žvilgsny —
Kančia palaužė jo sparnus ir užgesino širdį!

Kaip sopulingai liūdna, tu nepažinai vienatvės skausmo, 
Tu nežinai, kokia siaubingą vėtra draskė gandrą,
O, mano mylima!..

ir nenorėk nudegti per vie-Į degimą, dedervinę, pūliavi- mylių greičiu per valandą, 
na diena. Atsimink, kad kū- mą, išbėrimą ir net plaukų • *

slinkimą. , Garsas vasarą skrenda
greičiau negu žiemą.

Galvos odai reikalingas o-. • • •
ras. Perukas uždaro oro tie-j Užpakalinėje $5 bankno- 
kimą. ir galvos oda negali < to pusėje galima rasti 26 
normaliai kvėpuoti. Todėl; valstijų vardus.

Perukus—dirbtinius plau-/gydytojai pataria sintetinių 5 * *, *
nešioti dabar yra di-j plaukų perukus dėvėti ne il-Į Vatikano valstybės plotas

............. .................................. tėra. tik 17-toji dalis mylios.
* * *

nui įprasti prie saulės spin 
dūlių reikia dienų, o ne va 
landų.

PERUKAS

kus
dėlė mada, nes jie labai pa-l giau kaip tris valandas per 
togūs: užsimauna peruką.! dien,, o natūralių plaukų
ir moteris jau atrodo tvar
kingai sušukuota. Ypač tai n3- 
svarbu toms, kurios neturi j 
pakankamai savo plaukų.!
Be to, jeigu paskubomis rei
kia kur nors išeiti ir nėra lai-

ilgiausia 5 valandas per die- 

V. Čekauskienė

Vien tik Amerikoje yra 
7,000 skirtingų rūšių obuo=> 
lių. * * *

ŠIS — TAS

Žaibų ir griausmo audra 
turi didesni pajėgumą už

ko gražiai susišukuoti, tada 
perukas išgelbsti.. Tad ne
nuostabu, kad vis daugiau į atominę bombą, 
senų ir jaunų moterų įsigyja 
taip vadinamą
kuoseną“

’antrąją šu- Amerika kiekvienais me- 
atseit — peruką, tais sunaikina 7 bilionų do

lerių vertės susidėvėjusių 
banknotų. * * *Bet... Ak, visur ir visuo 

met yra tas "bet“. Nešioti1 
dirbtinius plaukus diena išj Garsas plienu skrenda 15 
dienos gali būti kenksmin-i kartų greičiau negu oru. 
ga. Tai gali sukelti visokias f ' * * *
ligas, kaip galvos odos už- Sakalas gali skristi 180

KAIP KAITINTIS 
SAULĖJE

j 5. Jeigu vartoji kokius 
Į nors vaistus, tai paklausk 
: savo gydytojo, ar tie vais
tai nesukelia kūno jautru-'Ateina vasara, o su ja ir' 

pavojus peisikaitinti saulė-'"10 sau,es spmduhams.
je. Dr. D. Degesys Drauge 
gegužės 22 d. primena, kad 
saulės spinduliai žmogaus 
<ūnui yra labai reikalingi, 
bet taip pat Įspėja, kad ne- 
irotingas tais spinduliais

6. Spalvoti akiniai apsau-! 
go akis nuo saulės spindu
lių. todėl juos naudoti stip
rios saulės atveju p’atartina.

VILOS "AUDRONĖ“ VASAROTOJŲ DĖMESIUI

laikrodį. "Už valandos ateis Rožytė, mano geriausia drau o ypač tos, kurios yra per-i ” 
gė. Ji sukta ir gudri moteris, tai — ne aš. Jai sekasi, ne 
moka gyventi. Tikrai, tokio košmaro neturėjo ji. kaip a 
vakar. Bet ir man bus gerai. Manau, kad gerai. Po pusry 
čių visi eisim už miesto, toli į mišką... Pasiusim, išsiblaš 
kysim. Saulė leisis — sugrįšim. Turės būti gera vakarienė 
su radijo muzika. Kaip pirmos rūšies restorane. Bet na 
muose jaukiau ir maloniau. Niekas tavęs nevaržo ir ne
kliudo. Paskum rami, graži ir lengvai svaigi naktis, kaij 
raudonas vynas.

Ji tyliai, jautriai iš tango užniūniavo: "Širdele ma-nr 
ne-ra-mio-ji tu ma-no...“

Tuo metu brakštelėjo virtuvės durų rankena, ir Gra 
žiną smarkiai krūptelėjo. Net nustebo: aštriai nusmelk 
ligi kojų ir visai pakirto jas. Ką tik buvo sugalvojusi 
kai pamatys Aleksandrą, tuojau šoks 'prie jo, apsikabin 
už kaklo ir karštai karštai išbučiuos.

Duryse tikrai stovėjo Aleksandras, apsivilkęs tur 
pačiu savo mėgiamu turkiškos medžiagos chalatu: juodo 
išilginės dryžės tarp pilkų juostų. Ant šviežiai nuskusto 
pasmakrės kur ne kus drybsojo muilo putos. Rodos, vis? 
ramiai ir santūriai jis pasakė: "Gražina, rankšluosčio ne 
berandu.“ Bet jos pasąmonėj gana šiurkščiai ir piktai at 
siliepė. Ji vis dė?o susivaldė ir švelniai subarė: "Aleks' 
o pasisveikinti nebereikia? Ai-ai-ai!!.. Nei labo ryto, ne' 
mano žibinkštėle, duok duobutę?..“

Ji įprastai šyptelėjo, ir tikrai sužvilgo dvi meilior 
sultingos duobutės, lyg ką tik vynuoge lengvai būtų buv 
įspausta. Aleksandras ničnieko neatsakė ir nė nekrustelė 
jo. Jo akys tebebuvo įbestos į grindis, čia pat ties jo patie 
kojomis. Pastovėjęs kiek, jis tik tiek tepridėjo: "Gražina 
gal apsirengtum... Po pusvalandžio aš norėsiu rimtai s- 
tavim pasikalbėti.“

Vėl brakštelėjo durų rankena ir nyku, tuščia rados 
aplinkui. Gražina apstulbo ir. rodos, jokių pojūčių netu
rėjo. Keptu\ėj azartiškai čirškė ir spirgėjo mėgiamiej 
Aleksandro blyneliai. Gležnoj blynelių masėj' kaiščio ii 
ugnies sukeltas triukšmas pagaliau atvėrė Gražinos ausis 
ir ji pajudėjo: nustūmė keptuvę nuo kaitros, uždarė ply 
tos kūryklą ir žingsnis po žingsnio, tarytum ligonis į ope 
racijų salę, išslinko iš virtuvės.

(Bus daugiau)

Skėtis apsaugai nuo saulės
nudegimo nėra. pakankama Dr. Eduardas ir Marija Jansonai, vilos AUDRONE 

įaudojimasis yra taip pat la-! priemonė. i ; -aPe Code savininkai, praneša, kad šiais metais jų vila
bai žalingas. 1 7. Jeigu nesi įpratęs'prie ”Audronė“ atidaroma birželio 24 d. ir jau dabar priimami

į saulės spindulių/nebūk sau-j užsakymai vasaroti.
Dr. D. Degesys nurodo.1 Įėję daugiau negu 15 minu- Kreiptis: Jansonas & Audronė. P. O. Box 424, Oster- 

<ad moterys, kurios nori tu- čių. Vartok "common sense“ ville, Cape Cod, Mass. 02655, tel. (Area 617) 428-8425. 
ėti mažiau raukšlėta veidą.'

Visi kiniečiai savo gimi
mo dienas mini Naujųjų Me
tų dieną. * * *

Naujagimis dramblys sve
ria 200 svarų ir būna 3 pėdų 
ūgio. * * *

Vadinamoji Kaspijos jū
ra iš tikrųjų yra didžiausias
ežeras žemės rutuly.* * *

Sovietų Sąjungoje 75'7 
visų gydytojų yra moterys.

Surinko
K. Žemaitis

Ką tik gavome
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 conąuer the vvorld 
by Liudas Dovydėnas, 219 
psl., kaina $5.00.

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

Brėkšmės našta, romanas, 
parašė Jurgis Gliaudą, 384 
psl., kaina $6.00.

Vaišvilkas, romanas, pa
rašė Juozas Kralikauskas, 
234 psl., kaina $4.50.

(Iš rašytojo Juozo Švaisto novelių rinkinio ”Siela la
gamine“.).

žengusios 40-ties metų ribą, i 
turėtų neužmiršti, kad tie
sioginiai saulės spinduliai 
veidui grožio tikrai nesu- 
tel h So

Nuolatinis saulės spindu
lių erzinimas senesnių žmo- 
tių odoje sukelia ypatingus 
lakitimus, iš kurių vėliau iš- 
ivysto odos augliai, — kai 
urie gali būti ir labai pikty
biniai.

Dr. D. Degesys tiems, ku-
’e mėgsta vasaros metu kai-

RETO
ĮDOMUMO

KNYGA
Paskutinis — trečiasis — doku
mentuotas Kiprą Bielinio atsi
minimu 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
intis pajūriuose ir degintis: knvg„ pla,intojus. Raina $3.00. 
aulėje. pataria prisiminti!
Vmerikos Medicinos Drau-i 
□jos šiuos patarimus:

1. Pradėdamas kaitintis 
aulėje dažnai tepk odą to
nais tepalais, kurie sulaiko 
Itraviolėti nius spind ulius.
Pasikaitinęs ir išsimaudęs, 
epk visą kūną miųkštinan-į 
;u tepalu, kad oda 

’žiūtų.
2. Tepdamas tepalus, už

lėk juos lengvai ant viso 
'ūno paviršiaus, netrinda- 
las ir nemasažuodamas o- 
los, nes tai gali sukelti odos 
įdegimą. Perskaityti in- 
trukeiias. kaip tepalą van
oti. Žiūrėk, kad tepalo su- 
’ėtis turėtų chemikalą "sun- 
•icreening agent44 vadinamą.

3. Būdamas paplūdimyje, 
levartok naminių vaistų 
kaip baby ar mineral oil ar
ba acto. Jie neapsaugo nuo 
aulės spindulių. Apsaugai 
artok tik cheminius tepa

lus.
4. Neimk iokių "tanning 

pilis44, nes jos gali tik padi
dinti kūno ’eakeiją saulės 
spinduliams.

neiš- ‘

T I 1 I 1 I I
Viršelis Kęstučio čerkeliūno

12 knygą už $2
Juodojo pasaulio sukili

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

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

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

centai.

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

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

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

j i i
Kipras Bielinis

Draugo knygų apžvalgininka- apie šią Kipro Bielinio atsiminimų knygą tarp kitko šitaip rašo:
'’Knvga yra ne tik vertingas be galo Įvairaus laikotarpio istorinis šaltinis, bet ir įdomiai parašyta, 
skaitoma kone kaip intriguojantis romanas“.
Lietuvių Dienos rašo: "Jame kibai plačiai rašoma apie bolševikų įsigalėjimą Rusijoje ir f 
pirmuosius jų kėslus užimti Lietuvą. Tai galbūt pirmas mūsų kalba toks išsamus raštas apie boi-Į 
ševikinę ”tiesą‘‘ žmogaus, buvusio labai arti ir paties daug faktų pergyvenusio. Būtina perskaityti 
jauniems gražių bolševikinių frazių simpatikams, nekaltiems naivuoliams.“
Prof. J. P u z i n a s: "Tai labai vertingas Literatūros Fondo leidinys, gražiai papildas mūsų Atskirai sudėjus ju kaina 
iškiliųjų valstybininkų atsiminimų literatūra. Puikus ir Kęstučio čerkeliūno meninis knygos apipa- $5.60. bet visos kartu par- 
vidalinimas. Malonu paimti į rankas toki leidinį.“ duodamos UŽ $2.

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

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

STASĮ SANTVARĄ

Ar draugijom vadovai jau 

nebemoka lietuviškai?

Praeitą šeštadienį, gegu- Gegužės 18 d. buvo So. 
žės 27 d., 1 autinės S-gos na-. Bogtono Lietuvių Piliečių 
muose So. Bostone Įvyko (Į.j0S mėnesinis susirinki* 
jau anksčiau mūsų skelbtas mas, kurilame pagerbti du 
kultūrinis renginys, skirtas j mjrę nariai ir priimti du 
poetui Stasiui Santvarui jo j nauji pįn. sekr. A. Druzdis 
70 metų amžiaus ir 50 metų: pranešė, kad per balandžio 
kūrybos sukakties proga pa- j mėnesį pajamų buvo $14, 
gei bti. ‘ 255 ir kad pelno liko $1,607.

Ši karta Tautinės S*gosį n. ...salė’ Pirm. S. Drevinskis pain-namų reprezentacinė 
buvo taip perpildyta, jog, „ ,daugelis 'kiek vėliau pareis- i “T0 autet» saleJe sie
kusiu norą tame literatūri- “ls, "“ma rengt, se
nio pobūdžio pagerbime da- j k,us’,^and.nes .rengt- 
lyvauti jau nebetilpo. ; “ darba‘> kunuos Prlzlun 

Programa vyko su atitin-

'! formavo, kad nuo rudens

mz. E. Manomaitis, sparčiai 
vykdomi. Norima kuo grei- 

užkandinę atidaryti.karnų muzikiniu įrėminimu,
kurį pravedė filmininkas į ^a.u
Romas Šležas. Po glausto ir!, . ....... ... - i bus gaminami lietuviški vainuoširdaus įžangos žodžio. . . T . ,

1 -Joje tilps apie 100 žmonių ir

los, dr. Yaliukėnaitė su ma-. 
mvte iš N. Hampshire ir eilė 
kitų bičiulių.

Paskutinis šio sezono 

subatvakaris

Palyginamai maža Bosto
no lietuvių kolonija vis dėl
to turi pagrindo kaikuriuo 
požiūriu pasigirti prieš daug 
stambesnius lietuvių telki-j 
nius. Sakysim, visoje eilėje 
gana didelių kolonijų nėra 
nė vieno pastovaus kultūri
nio sambūrio, kai tuo tarpu 
Bostone jau daugiau nei 20 
metų veikia Kultūros klubas 
ir apie 15 metų — Kultūri
niai subatvakariai. Taigi 
<as mėnesį, be kitų renginių, 
turime du susirinkimus, ku
rių programoje kviestiniai 
prelegentai kalba mokslo, 
meno ar kitomis temomis.

Įsisteigus Kultūriniams 
subatvakariams, galima bu
vo kiek būkštauti, ar pakaks 
dviem panašiem renginams 
lankytojų. Bet. pasirodo, ir 
klube, ir subatvakariuose jų 
pakanka, į abiejų rengia
mas paskaitas lankosi dali

C- A7 O O O O ********************************************************
± L .A A. .. 1.—» IkJk \ A. . X. AL I

CAPE COD E, 

prie jūros,

OLD S1LVER BEACII,

W. FALMOVTH. išnuomojami visai 

gražiai įrengti atskiri kambariai su vonia.

naujame name

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

Aleksandrai Moriarty, 
Mass. 02171.

121 ltellevue Kd., Sųuantum,

CAPE CODE, prie gražaus ir švaraus ežero, balto smė
lio puikios pagrantės ir kvepiančiu didžiulių pušų — 
nuo liepos 1 d. ar anksčiau išnuomojama daili 5 kamba
rių su ugniakuru ir šildymu

vasarvietė

*/##♦#*♦**♦♦*•*

Dviejų savaičių 

rudens-žiemos 

ekskursijos į Lietuvą
a i n « nuo $619. 0 0

i sEkskursijos išvyksta 

’ BOSTONO (NEVV YORKO)

1972 m. RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d.

Smulkesnių žinių -ir registracijos reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
.393 West Broadvvay 

South Boston. Mass. 02127

Telefonas: 268-8704

Savininkė: Aldona Adomonienė

įžangos į . ja įrengus, nebus gali-
kun tarė renginio komiteto . f , o D ° ------ -- ...
pirmininkas inž. Romas ma sklfStJS- kad S°' ?°X?n,e nai net tie Pat.vs žmonės. 
Veitas, programai vadovavo; h?tuviSAOS valgy Klos. Paskutiniame šio sezono
rašytojas Antanas Gustaitis. j lzkan?m,Sft!^ĮĮglnias atS1’ Kultūriniame subatvakary. 
pristatydamas jubiliatą įr: aPle gegužės 20 d., kalbėjo mūsų
programos vykdytojus. i Sumanyta paieškoti auko-! įžymusis istorikas dr. J.

Pagrindinį žodi apie Sta-į tojų narių tarpe. Keltuvui! Jakštas apie Didžiąją Lietu
si Santvarą poetą ir žmogų buvo suaukota arti $20,000. i vos Kunigaikštiją slaviškų- 
tarė svečias iš Montrealio • Užkandinei siekiama su-i jų tautų kaimynystėje, — 
poetas Henrikas Nagys. šis rinkti aukų iki š. m. rugsėjo apie jos plėrimąsi, įjungtą 
prelegentas iš seno bosto- 1 d. $10.000. Aukojusių ne*, gudiškąjį elementą, negin* 
niečių yra mėgiamas, čia jau { mažiau kaip $25 pavardės čytiną lietuvių vadovauja- 
ne kaitą buvojęs mūsų kui- bus surašytos specialioj len-,'mąjį vaidmenį šioje valsty- 
tūriniuose renginiuose. Jis į toj. pakabinto]' užkandinėje.! beje ir dabar pasireiškian- 
ir šį kartą nekasdieniniu žo-; Patys pirmieji ir didieji au-j čias emigrantų gudų pastan- 
džiu ir preciziška mintimi koto jai buvo Jonas Averka. gas moksliniai nepagrįstais 
pasvėrė Stasio Santvaro ii-' su žmona. Jie ir keltuvui au-, argumentais tą istorinęLie- 
gų metu kūrvbinį turtą ir po- kojo didžiausią sumą. Jau 'tuvos kunigaikštiją savintis, 
eto dalią mūsų visuomenėje.; turima čekių ir pasižadėji-f Prelegentas kalbėjo apie 

Tai buvo tikrai mielas mų per $500. Aukų rinkimu j d vi valandas, pacituoda- 
jaunesniosios generaci ios at- daugiausia sielojasi E. Ket-J mas kitų istorikų pažiūras ir 
stovo žodis jau žilos galvos viitis. : dėstydamas įimtai pagristą
poetui, galėjęs užlyginti ir- Reikia Pa^rti draugi jos I savo nuomonę, 
kuri gyvenime patirtą dyglį.; valdybą už pastangas plėsti’ Paskaitininką klausytojam 

Stašios Santvaro poezijos draugijos veiklą, bet ją rei*, pristatė Mykolas Drunga. o j 
pluoštą labai originaliai pa- smarkiai pabarti už lie-j susirinkimui vadovavo K. j 
teikė svečiai iš Chicagos —
aktoriai Jonas Kelečius ir, . ,
Stasė Kielaitė = Kelečiuvie-: ne^ prašant, 1 namus kreipia* Kitas Kult. subatvakarių 
nė. Sakytume, tai nebuvo' mas* angliškai surašytu ras- sezonas prasidės tik rudenį.!
koks patoso persunktas de-' kurį pasirašė pats pirmi-į . . .
klamavimas. kaip kartais' ninkas- Juk niekas neabejo-j Bostono lietuviai ir Kauno 
girdime, o tiesiog poeto Žo-Į kad daugumai narių lie-' įvykiai
džiais dviejų aktorių kalbė-■ ^ska^ ^skaityti . vis dar;
jimas į žmogaus širdį, kar^Hengviau ir maloniau negu Altos skyrius gegužės 22

! tuvių kalbos negerbimą. j subatvakarių komisijos pir- į 
; Štai ir tų aukų užkandi- mininkas inž. Romas Veitas. 1

tais net malda, tyliai išsa-; angliškai. Tailar jau neoėrą 
kanti poeto minti ir jausmą.! vadovybėje žmogaus, kuris 

Tokius Stasę-ir Joną Kele-; galėjęs toki kreipimąsi 
čius ir toki iš ju lūpų Stasį! ina,Ja? sura-svti lietuviškai?
Santvarą Bostone girdėjo-į dau *aiP nusigyventa? 
me pirmą kartą. Į J. V-gas

Šiltu sveikinimu į sukak* į
tuvininką prabilo Rašytojų■ . į Nixonui ir prašyti jį iškelti'
Draugijos pirmininkas poe- j pačių, sujauk'.us laikus, pa-j Lietuvos reikalą, tariantis 
tas Leonardas Andriekus.; reikšdamas tikėjimą išeivi-i su Sovietų Sąjungos vadais.

d. buvo sušaukęs įvairių or-į 
ganizacijų atstovus pasitar
ti. kaip atsiliepti į įvykius 
Kaune — jaunuolio A. Ta- 
lantos susideginimą ir dėl to 
kilusias riaušes. Sutarta duo-i 
ti telegramas prezidentui

Kaina nebrangi, o malonumas didelis. Yra laivelis, žuvi
ninkams taip pat promoga. Teirautis sąlygų ir užsisu
kant skubiai rašyti:

Aleksandrai Moriarty, 124 ltellevue Kd. Sųuantum, 
Mass. 02171.
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specialiai atvykęs į šias iš-į joje ir tėvynėje esančių kū* 
kilmes iš New Yorko. Žo-įrijų lietuviškosios dvasios 
džiu dar sveikino LB apy-į nesunaikinamu gyvybingu- 
gardos pirmininkas Antanas • mu bei padėkodamas šio 
Škudzinskas. įteikdamas su- jaukaus vakaro dalyviams ir 
kaktuvininkui Trijų prezi- rengėjams.
dentų medalį, neolituanų! Po sukaktuvininko kalbos 
vardu skyriaus pirmininkas • suaidėjo operinė ’Pakelki- 
Jurgis Lendraitis. įteikda-1 me taurę linksmybės“, po to 
mas gražų albumą, ir apla- — Kai bučiavo ją Stasys“, 
mai jaunimo ir gražiosios kilo šampano taurės ir publi- 
lyties, poetui visada teikusi ka- sugaudė tradicinė ”11* 
sios daug įkvėpimo, balsu— glausiu metų“... 
stud. Birutė Vaičjurgytė. Literatūrinė puota tęsėsi 
Ši jauna, grakšti ir talentin-' k’gi P° vidurnakčio. Taip 
ga jaunosios kartos atstovė Bostonas pagerbė savo poe- 
savo menišku žodžiu ir dar tą-
dovanotu karštu pabučiavi- Daug svečių buvo atvyku- 
mu tikrai galėjo poetą Stasį šią iš toliau. Be jau minėtų 
Santvarą staiga pajauninti programos dalyvių, iš Nevv 
bent 50-čia metų... ’ Yorko buvo atvykę poetas

B. Vaičjurgytė perskaitė!-^ntanas Rimydis. Antanas 
.! Diržys, dirigentas Vytautas

Altą, LB, Lietuvių klubas, 
respublikonai ir kt. kreipiasi 
i Mass. senatorius ir prašo 
iuos paraginti prezidentą 
lietuvius užtarti.

Edmundas Ketvirtis čia 
pat paruošė pranešimą ame* 
rikiečių spaudai, kurį jis su 
A. Čapliku nuvežė ir įteikė 
vietos laikraščiams. Gegu
žės 23 d. pranešimas buvo' 
išspausdintas. *

Telegramų pasiųsta gana 
daug. Jei ir iš kitų vietovių 
iu tiek pasiusta, tai jos suda
lys didelę krūvą.

Pardavė Boston Herald

Bostone jau 125 metus ei
na respublikonų krypties 
laikraštis Boston Herald- 
Traveler. Jo leidėjai, nebe- 
suvesti pajamų ir išlaidų ga*

UŽSAKYKITE T’OJ!
GERIAUSIA IMA ANA 

Į LIETUVĄ!
SPECIALŪS Rl BLIU

CERTIFIKATAI
INTERTR^DE 

E.YPRESS (ORP. 
jums pirmoji pasakė ir 
jūsų giminės pat’ irtino. 
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori. mo-
kėdami tik mažą dalį tik- > 
rosios kainos, nes specia
lus rublis vertas 4 pa
prastų rublių ar netgi 
daugiau. Tai yra tas 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertės.
Rublių certifikatai gali 
būti išmokėti paprastais 
rubliais labai geru kursu 

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

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

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

iliustruoto katalogo 
UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER 

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Floor

New York, N.Y. 10010 
Tei. 982-1530 

LABAI SVARBU!
AUTOMOBILIAI 

Tik trumpą laiką
Greitai pristatoma. 

ZHIGULI VAZ 2101
Kaina ------------ $3.214
MOSKVICH 412 IZH
Kaina ----------- - $3,155
MOSKVITCH 408 IE
Kaina------------- $3.033
ZAPOROZHETSZAS968 
Kaina ------------- - $2,026
Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
Prašykite specialaus 
biuletenio!

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

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

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

♦ * *

Birželio 10 d. 6 vai. vak. 
1941 metų birželio trėmimų 
minėjimas Šv. Petro lietuvių 
parapijos salėje. Rengia LB 
apylinkė. * * *

Birželio 10 d. So. Bosto-j 
no Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje krepšininkų šokių va
karas. * * *

Rugpiūčio 13 d. Romuvos 
parke Montelloj - Broektone
Minkų radijo gegužinė.* * *

Rugsėjo 10 d. Maironio 
parke Worcestervje Bosto
no apygardos Lietuvių die
na.
cceocosososr^ooooooooeoeo

Paragink savo pažĮstamu* 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

I
NORI SUSIPAŽINTII

Į

Iš Connecticut valstijos ama
tininkas, vidurinio amžiaus, vi
dutinio ūgio ir svorio, geros 
sveikatos, finansiniai saugus, 
norėtų susipažinti su moterimi 

1 taip pat vidurinio amžiaus — 
dėl nuolatinės gy venimo drau , 
gystės. Nesvarbu, .ar gimusi
Lietuvoje ar Amerikoje.

Prašau rašyti Keleivio adresu,
; pažy mėjus "Perduoti Mr. L.T.“

visą eilę raistu gautų sveiki* uirzys
nimu, apie kuriuos pakalbę- Mari jošius iš Hartfordo, akt. j - i *i *
sime kita karta. Tarpe ju Vytautas Valiukas iš New ?su ^aIais/ £ardaye a!kras“ 
buvo ir labai jautrus sveiki- Haven, visa Vėbrų šeima iš tl garsiajai Hearsto laikras- 
nimas Stasio Santvaro žmo-I Haveno. žum. Juozas ^ leidyklai uz $8 milionus. 
noc Alės Bubelis iš Philadelphijos, E. i Atrodo, kad Herald bus

' ir V. Rasteniai ir G. ir Alg. ’ sujungtas su Hearsto Bosto-, /<m,ankstomfl.v 
leindžiamu žurnalinio! (sulankstomas)

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij< 
r Programa Naujoj Anglijo 
pa stoties WLYN, 1360 ki 
! lociklų ir iš stoties FM 
i 101.7 mc.. veikia sekmadie 
i niais nuo 1 iki J :30 vai. die 
■ną. Perduodama: Vėliausiu 
'pasaulinių žinių santrauks 
i r komentarai, muzika, dai
t

; ios ir Magdutės pasaka.

Pabaigoje tarė savo žodi
patsai jubiliatas, plačiau pa-! Budreckiai, V. Rutenienė iš
žvelgdamas į karo ir mūsų i

LIETUVOS 2EMELAPIA’

Turime Lietuvos žemėla
! Biznio reikalais kreiptis 

pių — už 50 centų, už $2.5f Baltic Florists ereliu ir dovs 
- krautuvę. 502 E. Broad

ir uz $3.50 wnv ę*o BOPtone Telefo-

Ne\v Yorko, St. ir K. Dauge- formato Record Americ tn. i (sieninis).
way,

nas AN 8-0489. Ten gauną 
znas ir Keleivis.

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresu neuž- 

į miršti parašyti ir senąjį.

TINKA DOVANOTI 

EVVAKENING LITHUA

NIA, 187 psl.. kaina $3.00. 
Knygą parašė Jokūbas J.

Stukas. Ji tinka skaitantiem 
j angliškai ir norintiem susi- 

Nepamirškite parašyti pažinti su Lietuvos praeiti- 
pašto numerio — -«p codei • mi ir dabartimi.

SAVAITRAŠTI S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apir pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir ab irai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra di nauiišk'ir. mūsų iš
eivijos laikraštis. Ieškąs naujų bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris lu>\oja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

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

SLA SVSIVIE^LUMAS
LIETVVIV
AMERIKOJE

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reika tingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.0C.

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

SLA—duoda VAfEAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AIHanee of America
•07 Went 30th Street. Ncw York. N.Y. 10001
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Vietines žinios
Dr. Br. Vaškelio paskaitą 

rengia santariečiai

Dorchesterio Moterų klubo į 
susirinkimas

e#*#*##*#*#######*##**##***#*##*#***##*****###******#*******

Darbininkų draugijos 

susirinkimas

Šį sekmadieni, birželio 4 
d. 2 vai. popiet, So. Bostono

; Primename, kad šį šešta ' Dorchesterio Moterų klu- 
• dienį, biiželio 3 d. 7:30 vai. bo susirinkimas šaukiamas 
: vak. Tautinės S-gos namuos birželio G d. 7:30 vai. vak 

j So. Bostone rengiama dr. B. So. Bostono Lietuvių Pilie- 
■ Vaškelio paskaita: „Tauto- čių d-jos patalpose. Po susi- 
i sakos atspindžiai dabartinė’ rinkimo užkandžiai. Visos

Nakti i <>em;žės23 d. i So. de Lietuvos rašytojų kūrybo-, narės kviečiamos dalyvauti.

Apiplėšė lietuvių draugiją

je

VIa M » I / V/ I / A V t. kJU. A y • . - - _T. . *./. .. . . , gys. Jie įsnese spalvotaLietuviu Piliečiu d-jos patai- .. * .
pose šaukiamas Lietuviu : V1Z,M.’ ,i;|iU'ze P*“1!*** . .

, Liniuku d-jos susirinki- vejus.us iiuton’atus Paeme 
s. Visi‘nariai kviečiami ten ''=>stus pm.gus.

pose 
Dai 
mas 
dalyvauti.

Bosto no Lietuvių Piliečių 
d-jos patalpas Įsilaužė va- Paskaitą rengia Šviesos- 

palvotą tele- Santaros Federacija, 
sto-

Pašventino K. Mockaus 

paminklą

Valdyba

Bostoniečiai vaidins 

Jaunimo kongrese

N. Jonuška,

sekretorius

Taigi, So. Bostonas kas- 
1 dien darosi vis panašesnis į 
i kalėjimą ar Kokią koncent-

i Bostono lietuvių jaunimo 
! dramos sambūris „žvaigždi- 

Sausio 8 d. Bostone mirė kis“ yia pakviestas vaidinti 
žymus visuomenininkas, pe- Chicagoje šaukiamo Lietu-

Kaip prekybininkai 

apgaudinėja

So. Bostono Lietuvių Pil. 
dr-jos pirmininkas St. Dre- 
vinskas informuoja, kad 
Mass. seimelio atstovai iš So. 
Bostono Raymond L. Flynn 
ir iš Dorchesterio James
Hart šeštadienį, birželio 3 
d. nuo 10 vai. ryto iki 12 
vai. dienos bus So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos pa
talpose. Jų tikslas padisku- i tuoti ir padėti lietuviams to
kiais klausimais, kurie lie
čia imigraciją, mokslą ir 
prekybininkų apgaudinėji’ 
mą. Atstovams asistuos Ra
munė Kalėdaitė, Jonas Am- 
brozas. Martynas Scheralis 
ir Germantas Griauzdė.

r
Gal laimėjote?

FORTŪNA FUEL CO.
478 ADAMS ST. DUINCY

(just Eeyond the HoHow)

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

MIGHTY-M1NI OIL BURNER
1/3 Rogulot 

kSpocol

upto 
1/2

I Fu ei Cost|

OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 
e BURNER SERVICE

Golde! Plotter 
Parts Protectioal 
Plaa

Over 40 years experience...Easy bodget payment ploni

CALL 773-4949 or 436-1204

Complete forced hol uater 
EaseEoard Systems steam 
and hot water east iron net 
base boilets.

; racijos^stovyklą, nes vis dau- (]agOgas, žurnalistas Kazys 
Mockus. Sausio 11 d. jis pa’ 
laidotas Forest Hills kapi-

giau krautuvių užsit veria
! savo langus storais geleži- 
I niais tinklais ar vakare ak- 
į linai uždengia geležinėmis 

Reda ir inž. Romas Veitai; užuolaidomis. Bet vistiek i- 
gegužės 21 d. susilaukė savo vairių nusikaltimų skaičius 
jaunos lietuviškos šeimos, čia nemažėja ir darosi sau- 
padidėjimo — dukrelės NL1 giau gyventi tiktai vagims, 
dos. i

Reda ir Romualdas Veitai 

susilaukė dukrelės Nidos

vių Jaunimo Kongreso me
tu. Jis vaidina J. Grušo dra
mą „Barbora Radvilaitė“.

Antanavi-
„Barbora 

Režisuoja Algis
Praeitą šeštadienį po pa- C1US‘ 

maldų (jų metu giedojo so
listas Benediktas Povilavi- !
čius ir bažnytinis choras) I

nese.

1. Vasyliūno mokiniai 

Savaitgalio šventėje

Jaunimo Kongreso Bosto-
no finansų komitetas šį 
penktadienį, birželio 2 d., 
rengia vajaus pabaigtuves 
Tautinės Sąjungos namuo
se. Pradžia 7:30 vai. vak.

' Čia laimingieji pasiims savo 
! laimikius, o nelaimingieji 

atliko ir Community Music pasidžiaugs kaitų su sėk-

lietuvių parapijos bažnyčio’
Hancock dangoraižis ' je didelis būrys bostoniečių 

bus 63 aukštų , dalyvavo velionio antkapio
John Hancock draudimo pašventinime. Iš ten visi bu- 

bendrovės statomas dango- vo pakviesti į velionio naš- 
##*#<,########<##^################ i i aižis bus Bostone aukščiau— lės Alai įjos Alockienes na’

į sius pastatas. Jis bus800 pė- mus užkandžių, kuily metu Center mokiniai kartu su sa’į mingai baigiamu vajum. 
Paragink savo pažįstamus; du aukščio ir turės 63 aukš’ buvo progos pasidalinti pri- vo mokytoju smuikininku I- 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina' tus. Dangoraižis atsieis $95 siminimais apie velionį Ka’ Zidorium Vasyliūnų. Jie pa- Komitetas kviečia visus
metams $7.00. milionus. 1 zį Mockų. teko ir į televizijos ekraną, atsilankyti.

i
Nuoširdžiai sveikinam tė

vus ir senelius Skolastiką ir! 
Vytautą Stelmokus.

Gegužės 20-21 dienomis 
Cyclorama salėje buvo „Cir- 
cus of Aits Weekend Festi- 
val“. kurio dali programos

Paminėjo K. Merki

Bostono Sunday Herald 
gegužės 28 d. paminėjo Ka
zio Merkio laimėjimą Boyls- 
tono šachmatų turnyre (pir<
mas B klasėje) ir pridėjo į 
prie jo pavardės prierašą: i 

i „nice to see that farniliar I
name again.“

R O S S
— Dengimas — Sn,alavinius —

j Visu rūšių stogu dengimo ir

vandens nutekamųjų vamzdžių 

darbai. Veltui įkainavimas.

Kreiptis tel. 268-2973
(23)

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

169 Milbury St.

VVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8 2868

yra vienintele oficiali ištai
ga VVorcestery, kuri siunčiai 
siuntinius tiesiog iš VVorces-I 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai it 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau
sių. importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemorai* karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan\

«
Dr. J. Pašakarnio

1 P lt 1)1 N I S 
CPTOMETRISTAS

• Valandos:
į nuo 9 va> rvto iki 5 vai. vak j 

Trečiadieniais nenriimama i
44? BROADVVAY 

? South Boston, Mass

j*#*###*##<*########*####*########'

| Ketvirtis& Co. '
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
: Rūpestingai taisomo laikrodžiu*
; žiedu*, papuoiaiu*

378 W. 8ROADYVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649
■ ##########*#####♦*##*#####*####**.

Knyga yra geriaūsiasžmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6G20

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius lr sekas.

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

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

Skambi n k ite

268-4662

Peter Maksvytis
Carpenter A. Builder
4!) Church Street

£. Miiton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektą'" imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vaaam.

Telefonas: 698-8675

>####**############################

A. J. NAMAKSY
;> Real Estate & Insurance 
;! 321 Country Club Rd. 
;>Newton Ct.itre, Mass. 02159; 
;! Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ j 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje i 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.0(5.

Paštu nesiunčiame.
*#e#*##*##*#*#####e#e^e*##^<*##*###.x######*#####*#*##*#r######*###*##*

'a###############################*.'
TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

į#######*#####################################****##**##*#***##**##***##*#######*####*########*#***####*

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

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500D TV 15 JV

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. 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 susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
virš 210,000,000 '

Dažau ir Taisau <
Namus iš lauko ir viduje. e 
Lipdau popierius ir taisau^

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

- medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5854

Elood Sąuare M 
Hardicare C o.

Sa-mink** N. J. ALEKNA 
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Dažei 
Popiero* Si*nom*

Stiklas Lantanu
Vteokl* reikmenys n*mt 

Reikmenys plumberiama 
V(.nbr’e ratežiee daiktai

"av
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių
draudimus

Kreiptis senu adreso:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway

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

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

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

COSMOSPARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
15 BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus

• kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tek 268-0068

?###########*###*##########«5-###e**#***#**#»#***#*#**###****######*#*-

Trans-Atlantic TraveI Service
DALGIAUSIA 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 TraveI Service, čia visų
lėktuvų bilietai (air tiekets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė ParcelfServiceJnc.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien

Šeštadieniais

9— 5

8—12

Birželio, liepos ir rugpiūčio mėnesiais įstaiga 
bus šeštadieniais uždaryta

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

********** ***************####*########•##*#« **«*##*#*##***#*
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