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68-TIEJI METAI
Atskiro numerio kaina 20 centu

Lietuvos socialdemokratų 
žodis Soc. Internacionalui

Lietuvos Socialdemokratų partijos Užsienio delega- 
tūra per savo atstovus nuo birželio 26 iki 30 d. Austrijos 
sostinėje Vienoje posėdžiavusiam Socialistų Internaciona
lui įteikė šitokį pareiškimą:

Brangūs Draugai, 2. būtu atstatyta Lietuvos
Lietuvos Socialdemokratui demokratinė valstybė, ati-

partijos Užsienio delegatu* 
ra nuoširdžiai sveikina So
cialistų Internacionalo XII-j j 
kongresą ir kreipiasi i jį šiuo 
pareiškimu:

Baigiantis Pirmajam pa
sauliniam karui, lietuvių 
tauta, pasiremdama tautų 
apsisprendimo teise, atsiko
vojo savo nepriklausomybę 
ir atkūrė savo valstybę. So
vietų Sąjunga 1920 m. lie
pos 12 d. pasirašyta taikos 
sutartimi su Lietuva atsisa
kė bet kokių teisių į Lietuvos 
teritoriją ir atpalaidavo Lie
tuvą nuo bet kokių prievolių 
Rusijos atžvilgiu. Lietuva 
buvo pripažinta visų pasau
lio valstybių ir buvo priimta;
Tautų Sąjungos pilnateisiu 
nariu. Socialdemokratai ^ak
tyvi a i dalyvavo nepriklauso
mybės kavose ir valstybės 
atkūrimo darbe. Mūsų So
cialdemokratų partija buvo į užsto jęs
Socialistų Internacionalo na- 
rys.

Prieš prasidedant Antra
jam pasauliniam karui. Lie
tuva, nors ir buvo pasiskel
busi neutralia, Hitlerio ir 
Stalino susitarimu buvo pri

traukiant iš Lietuvos raudo
nąją ir policijos armijas bei 
įusų tarnautojų kadrus.

Delegatūra taip pat prašo 
visas Socialistų Intemacio- 
nają sudarančias brolišką
sias partijas ii- jų atstovus, 
dalyvaujančius savo kraštų 
vyriausybėse, veikti ir ska
tinti jas, kad Europos taikos 
ar saugumo konferencijoje, 
jei tokia įvyktų, reikalautų 
iš Sovietų Rusijos:

1. nutraukti Lietuvos oku
paciją ;

2. laikytis sudalytu su 
Lietuva sutarčių: 1920 m. 
liepos 12 d. Taikos sutarties 
ir 1926 m. rugsėjo 28 d. Ne
puolimo sutarties bei Atlan
to chartos ir J.T. Žmogaus, 
Teisių deklaracijos nuosta
tų. '

Socialistų Internacionalas 
praeityje yra visa eilę kartų Į 

skriaudžiamuosius •

Jaunystės atsiminimą“ autorius Vladas Požėla su savo 
šeima 1931 m. Kaune. Jo šeima dabar gyvena Australijoj. 
Ji, įvertindama ALSS Literatūros Fondo pastangas ir 
mecenato Povilo Brazaičio knygos išleidimą nulėmusią 
auką. atsiuntė Literatūros Fondui $237 kitiems ieidinams 
paremti. i
Lietuvos generalinis konsulas Kanadoje dr. .1. žmuidzi- 
nas, pats literatas, apie 'Jaunystės atsiminimus“ šitaip 
atsiliepia: >
“Tai tikrai Įdomūs atsiminimai iš tų laiku, kurie tėra 
labai mažai mūsų žymesniųjų veikėjų aprašyti. O juk 
ryškiosios asmenybės, kaip kad ir Vladas Požėla, yra di
džiai vertingi istorijos šaltiniai. Sveikinu leidėjus ir Pra
ną Čepėną, šiuos atsiminimus meistriškai suredagavusį“

Padidins
pensijas

Prezibento Nixono žmona
i

Praeitą šeštadienį prezi 
! dentas Nixonas pasirašė įsta- 
, tymą. kuriuo Sočiai Securi- 
ty pensijos pakeliamos 20* <. 

; radidintos pensijos bus

atidarė lietuvių šventę
Tai pirmą kartą parodytas toks didelis dėmesys lietu

vių tautinei grupei JAV-se. Čia daug nusipelnė lietuvių 
draugai amerikiečiai ir mūsų visuomenės iškilūs atstovai, 

nuo rugsėjo 1 d., o pradėtos; Prezidentienė buvo sutikta audringom ovacijom. Televi- 
mokėti spalio pradžioje. J zjja įr spauda plačiai paminėjo mūsų šventę.

Nuo kitų metų sausio 1 d. į

bus atskaitoma nuo uždar-( Birželio 27 d. inž. Valdas
i bio į pensijų fondą daugiau.

Atgis Paryžiausi
i taikos derybos

Adamkus, grįžęs iš Wa- 
shinetono Chicagon, prane
šė IV Lietuvių Tautinių šo
kių šventės komitetui, kad 
prez. Nixono žmona 
čia Nixonienė sutiko

lį įspūdį nuo pat pradžios. 
I Amphitheatro areną žy
giavo pirmiausia užsienio— 
Pietų Amerikos bei Vokieti
jos tautinių šokių grupės., 

Patri-! vėliau Kanados. JAV, žavė- 
atida- i° kostiumai, šviesos. Gi šo-

Prezidentas Ni\onas savo ‘Y1* lietuvių tautinių šokių kiy. programoje kaikuriuos 
ezinenta ai.\ nas a . . . dalvvauti kaip sokius lydėjo jungtims Lie-

kalboje per teląviziją tarp: ^enię n joje uaiyvauu Kaip * ..Z. nainovo*
kitko pareiškė, kad JAV su-. vles“ia- “/Y1 . Į 
tinka atnaujinti Paryžiaus! pirmininkas dr. L. Knauce- 
taikos derybas. " ! liūnas apie tai tuojau pain-

Kadangi seniau buvo pa-; formavo lietuvių ii didžiąją 
brėžta, kad derybos būsiant amerikiečių spaudą^ o žinia 
čios atnaujintos tik tada,
kai Vietnamo komunistai 
norėsią rimtai dėl taikos kal
bėtis, tai spėjama, kad jis po >
Š.

1

skirta Sovietu Rusijai ir jos 
okupuota. Toji okupacija te
besitęsia ligi šiol. Okupavę 
Lietuvą, sovietai išvystė ir 
tebetęsia nepaprastą terorą 
ir tebelaužo elementariau
sias žmogaus teises. Lietu
vių tauta naikinama genoci
do priemonėmis, išnaudoja
ma ekonomiškai ir prievar
ta msinama.

Panašioje padėtyje atsi
dūrė ir kitos Pabaltijo vals
tybės — Latvija ir Estija — 
gi vėliau Sovietų Rusija už
grobė dar eilę valstybių, ku
rias vienu ar kitu statusu į-

ir teikęs jiems savo pagalba. 
Mes esame tikri, kad ir šil 
kartą Socialistų Internacio-1 
nalas laikys savo pareiga to- į 
kią pagalbą suteikti ir sovie- 

1 {tų kolonijinės imperijos pa-: 
-Ivžergtoms tautoms.

Su draugiškais sveikinimais!
LSDP Užsienio Delegatūra
1972 m. birželio 26 d.

nų kolonijinę imperiją. Al
ne ironija, kad. kai pasau
lyje bet kokios formos kolo
nializmas yra beveik išny
kęs. naujasis Sovietų Rusi
jos kolonializmas bujoja ir 
plečiasi?I

Pasibaigus Antrajam pa
sauliniam karui, Sovietų Ru
sija visą laiką sabotuoja 
Taikos konferencijos sušau
kimą, o vieton jos propaguo
ja Europos saugumo konfe
rencija. iš kurios tikisi da
bartinių savo imperijos sie
nų pripažinimo.

Lietuvos Socialdemokra
tu partijos Užsienio delega
tūra nrašo ši kongresą nu
tarti ir panaudoti visą savo 
įtaką, kad:

1. nedelsiant būtu sustab
dytas Sovietų Rusijos neo- 
kolonializmo priemonėmis 
vykdomas lietuvių tautos 
naikinimas;

ansamblio choras, nuosta
bus Z. Lapino vadovauja
mas Montrealio Gintaro 
grtipės liaudies instrumentų 
orkestras ir A. Vasaičio va
dovaujamas pučiamųjų or
kestras. Visą programą iš
maningai spalvino besikai- 
teliojantieji šviesos efektai.

Bet prie Tautinių šokių 
šventės ir Jaunimo kongreso 
įvykių grįsime dar kitą kar
ta. Čia galime tik pažymėti.

taip pat buvo perduota ir 
Amerikos Balso radijo į Lie
tuvą.

Suprantama, kad ne tik
Vietnamo bombardavimui Paridentas, bet ir jo žmona 

i ne į kiekvieną “vakarušką“
■ skuba. Jie lankosi tik rim- 
: tuose ir reikšminguose kul-
j tūrinio ar visuomeninio po- , .. .. , _
’būdžio įvykiuose. Taigi 
kiu buvo pripažinta ir lietu- 
tautinių šokiu šventė, kurio- 

JAV-se paskelbus spau-Įje dalyvauja kone viso pa
dai kaikurias ištraukas iš va-j šaulio lietuvių jaunimo at- 
dinamjųjų “slaptų Pentago- į stovai.
no dokumentų“, turėjo ne-; Kad Patricia Nixonienė 
maža nemalonumų ne tik A-į sutiko dalyvauti mūsų jauni- 

j merikos politikos vairuoto-! mo šventėje, tam daug nusi- 
i 'jai. bet ir Britanijos vyriau- pelnė seni lietuvių draugai

1 jau bus taikos “panorę“.

Nuklausė Kosygino
pasikalbėjimus

j Valdas Adamkus vyksta į Sovietų Sąjungą1

Plačiai žinomas vi- 
j .suomenininkas inži- 
i nierius Valdas Adam- 
j kus. dabar JAV vidu- 
į rinių vakai-ų valstijų 
i aplinkos apsaugos a- 
| pygardos aministrato- 
i riaus pavaduotojas.

Keleivio redaktorius iš j liepos 8 d. išskrenda 
Austrijos sostinės Vienos, f j Sovietų S-gą JAV 
kur vyko,Socialistų Interna-j aplinkos apsaugos de'

Sveikinimai iš Soc. 
Internacionalo

cionalo XIl-sis kongresas,; legacijos sudėtyje. Tą 
gavo tokį sveikinimą: . delegaciją sudaro 7

^Nuoširdūs sveikinimai Į asmenys, ir V. Adam- 
...... Tamstai. Keleivio bendra- į kus bus joje vieninte-

J darbiam? ir skaitytojams iš* kuris kalba rusis- 
Socialistų Internacionalo? kai. Delegacija ten is- 
XII kongreso“. Pasirašė J.j bus 5 savaites, lanky- 
Vilčinskas, J. Skorubskas,’ dama Maskvą, Lenin
Bumo Kalninš, ir du paiašai 
neišskaitomi.

sybė. kongresmanas Edward J.

Du lietuviai soc. 
kongrese

didingą Įspūdį. Ji buvo pla
čiai parodyta ir televizijoje, 
kurioje pertransliuota ir da
lis P. Nixonienės kalbos.

Žiūrovų buvo pergrūsta 
daugiau nei 15.000 žmonių 
talpinanti salė ir daugelis 
dar nepateko vidun dėl vie
tos stokos.

Aišku, prezidentienės P. 
Nixonienės dalyvavimas mū
sų šventėje yra lietuviams 
lyg ir tam tikras paguodos 
mostas, lyg ir atliepis i jų 
gausias peticijas ir rūpestį 
dėl okupanto vykdomos 
priespaudos tėvynėje.

Indija ir Pakistanas 
susitaikė

Nors Indijos ir Pakistano 
karas seniai baigėsi, bet dar 
jokios formalios taikos ne
buvo, o tik paliaubos. Bet 
sunkiai vykusios taikos dery
bos tarp Indijos premjerės 
Indira Gandi ir Pakistano 
vado Ali Bhutto praėjusią 
savaitę netikėtai baigėsi su
sitarimu. Sutarta gyventi 
“taikoje“, atnaujinti tarp 
valstybių susisiekimą ir kt.

Mat, iš tų dokumentų pa- į Dervvinski, senatorius Ch. 
'aiškėjo, kad anglų žvalgy-: ^ei’cy ir kiti, o taip pat ir 
į ba slaptai nuklausė Kosygi-į įžymūs lietuvių atstovai.
.no telefoninius pasikalbėji- Nors Jaunimo ir Tautinių 
! mus su Brežnevu, kai Kosy-l-^kių šventės prasidėjo nuo 
i ginas lankėsi Londone 1967 į Penktadienio ir įžanginės 
! metais. Tada jis buvo pra- J programos su Aukuro uzde- 
1 somas patarpininkauti Viet-|^mu, vainiko žu vusi e ms dėl 

reikalu ir dėl i Lietuvos laisvės padėjimu 
į Maskvą j Jaunimo Centre, programa

Sovietai dėl iškilusios pa-Į Hilton viešbutyje, talentų 
slapties labai pyksta. koncertu ir kitom pramo

gom tęsėsi ir šeštadieni, bet
^linkini vimirnn hini tikroji šventė vykonun/aai susirgo ^wu..sekmadien| nuo 2 val po.

piet Amphitheatre salėje. 
Patricia Nixonienė. kuri i

Chicagą jau buvo atskridus
Praeitą savaitę gana sun- apie 12 vai., įžengė į salę ly- 

kiai susirgo buvęs preziden-t dima 2 mergaičių ir 2 šokė
tas Harry Truman. Jis pa- į jų ir Illinois gubernatoriaus 
guldytas ligoninėje. Gydyto-* žmonos Mrs. Richard Ogil- 
jai tikisi, kad dar galis pa-Į vie, kurios duktė taip pat 
sveikti, nors ir sulaukęs gi-įšoka su lietuviškuoju jauni- 
i-"- Į mu. Su prezidentiene atvy-

! ko ir daugiau garbingų sve-

: namo taikos 
i to skambino

prez. H. Trumanas

gradą ir kitas vietas.
Delegacijos tikslas — susipažinti, kaip Sovietų Są 

jungoje kovojama su aplinkos, ypač vandens, užteršimu 
Mat. prezidentas Nixonas, lankydamasis Maskvoje, pa- lauš amžiaus, 
sirašė su sovietais susitarimą bendradarb:auti kovoje su i v.čių. Jos ložėje sėdėjo kongr.[aplinkos tarša, — santykiauti su atitinkamom įstaigom• Rinkimų strategą 

i ir pasidalyti šioje srityje patyrimu. •
• V. Adamkus pareiškė, kad šį. karta —„delegacija nugalėjo Žmona 

Austrijos sostinėje \ ieno-! padgg suformuluoti specifinius pasiūlymus dėl bendros 
je posėdžiavusiame Socialis-i kooperacijos taip Jungtinių Valstybių ir Sov. S-gos, re
tų Internacionalo XII-jame, mjantis prezidento pasirašvtu naujuoju susitarimu“.
kongrese Lietuvos socialde-;------- — --------- --------- ‘-------------- :------- — ——.: - , . , _ , - , . .
mokratu nartiios Užsienin ... .... . , . ivo apsiėmęs ouv. valstybes- šokių šventės
deletratfirai atstovavo"* Tuo Mussolinio sūnus Romano,' Amerikoj laba: gerai bai-: g-ęmėjas John N. Mitchell.,! pirmininkas dr. L. Kriaučedelegatuiai atstovavo Juo- Musso|ini dabar džia2o ia. mokslus Pietų Vietnamo bet F
zas Skorubskas įs Chicagos . • oet

Prezidento Nixono perrin
kimo akcijai vadovauti bu-

; Derwinski, šen. Ch. Percy, 
; Vliko pirmininkas dr. J. K. 
| Valiūnas, inž. V. Adamkus 
i ir kt.
' Prezidentienė buvo sutik- 
' ta griausmingom ovacijom.

komiteto

kai ta darbą pradėjo, i liūnas tarė įvado žodį, inž.
. T TT-i-- i «nistas, iškėlė bylą prancūzui
ir .Juozas \ ikmskas is Lon- prelahli George Roche kuri,

°n0‘ • paskelbė spaudoje straipsnį, j jį keleivinį lėktuvą ir nuva-‘ tokj triukšmą, kad rinkimų P. Nixonienė nuoširdžiai
Jie dalyvavo ir ten birže- tvirtinantį, kad savo metu ryti ji į Hanojų komunistam. trategas ture io atsisakvti vi- pasveikino lietuviu jaunimą,

lio 24-25 d.d vykusioje Rvtų diktatorius Mussolini buvo, Bet jis. grumdamasis su pi- -jan, prezidento patikėtų pareikšdama vilti su
ir Vidurio Europos socialde- davęs slaptą įsakymą nužu- lotu, buvo keleivio nušautas, pareigu ir grįžti pas žmoną, aplamai lietuviais
mokratų partijų egzilėj kon- dyti popiežių Pijų XI. Ta ži- Jis norėjęs atkeršyti už Š.
ferencijoje. (nia sukėlė didį pasipiktinimą Vietnamo bombardavimą.

_ __ __ darbą pradėjo
studentas Thai Binh bandėt įo žmona Martha pasitraukė į Valdas Adamkus pristatinė- 
Saigone užgrobti JAV didį- namų ir pakėlė spaudoje jo amerikiečius svečius.

pareigu ir grįžti pas žmoną. 
Prezidentas jam nuošir- 

! džiai padėkojo...

juo ir 
dar atei-aplamai 

tyje susitikti
Šokių šventė padarė dide-'

Valst. departamento sekretorius 
VViIliam Rogers .
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Neminėkime pinigo vardo 
be reikalo

b
z

\ isi žinome, kad be pinigų dabartinėmis sąlygomis 
jokia kultūrinė, visuomeninė ar politinė veikla yra neįma
noma. Niekas neduoda nemokamai salės, bankete veltui 
nepakiša po nosimi steiko ir užgėralo. be atlyginimo ne
dainuoja solistai, negroja šokių orkestrai, kitauėiai žur
nalistai nerašo į savo spaudą apie lietuvą straipsnių ir net
gi senatoriai ar kongresmanai nesako mūsų naudai pa
kalbu. Tai suprantama, bet vis dėlto kartais susidaro jau 
lyg ir neskanus įspūdis, kai to pinigo vardas yra minimas 
per garsiai ir gal per dažnai.

Va, koncerto ar vaidinimo rengėjai, aprašinėdami tą 
kultūrinį įvykį, jau pirmosiose eilutėse nusprendžia viso 
to renginio vertę pagal tai, kiek jis davė pelno ar nuosto
lio dolerių pavidale, lyg pati programa būtų daug mažiau 
dėmesio verta. Surinktų pinigų suma pirmoje vietoje ir 
garsiausiai iškeliama minėjimuose, suvažiavimuose, nusi
pelniusių žmonių pagerbimuose. Kartais atrodo, kad net 
ir vieno ar kito tautiečio laidotuvės laikomos labai gerai 
pavokusiomis, jeigu ta proga surinkta stamboka suma 
aukos dolerių. Taigi atrodo, tarytum galima ir naudingai 
numirti...

■A* *
Rotary yra tarptautinė organizacijų, kuri ypač paplitusi anglo-saksy kraštuose. Jai priklauso įta 
kingi įvairių sričių asmenys. Jos pagrindinis tiks las — skatinti politinę ir religinę toleranciją. Bos
tone jai priklausė velionis Lietuvos garbės konsu las A. Shallna. Lietuvoje veikė keturi Rotary klu
bai. Nuo 1934 m. Kaune, nuo 1937 m. Šiauliuose, Klaipėdoje ir vėliausiai įkurtas prof. M. Roemerio 
sumanymu Vilniuje. Kaune klubui vadovavo K. žalkauskas, šiauliose adv. I. Urbaitis ir dr. D. Ja
saitis, Klaipėdoje —E. Galvanauskas. Nuotrauko je Šiaulių rotariečiai svečiuose pas savo narį Joną 
Fledžinskį 1938 m. rugsėjo 19 d. Iš kairės i deši nę: J. Sonda, kun. M. Grubys, dr. I. Žilinskas, J. 
Frenkelis, J. Masiulis, adv. Ig. Urbaitis (žemo ū 'gio, juodu švarku), neatpažįstamas, adv. K. Venc- 
lauskis (su skrybėle), T. Blinstrubas, A. Fledžins kienė, dr. Vaitekūnas (užpakaly) ir S. Krukaus
kas.

PAVERGTŲ ATSTOVAI JAV KONGRESE

Nepaisant, kad Laisvosios mininką Thomas E. Morgan 
Europos Komitetas nuo š. m. ir tos komisijos narius, taip 
gegužės 1 d. yra nutraukęs pat didelį Lietuvos draugą 
savo paramą Pavergtųjų Eu- Daniel Frood. senato laikinį 
ropos tautų seimui, pats sei- prezidentą Allen Ellender, 
mas savo veiklos dėl to ne- mažumos lyderį senatorių 

' sustabdė. Bii želio 21-22 d.d. Hugh Scott ir jo pavaduoto- 
, Bendrųjų reikalų komiteto sen r Griffin. respubli- 
nariai (Lietuvai tame komi- konų politinio komiteto pir
tele atstovauja \. Sidzikaus’ mininką sen. Gordon Allot 

ir dar senatorius, o taip pat 
prezidentinius kandidatus 
sen. Hubert H. Humphrey 
ir sen. Edmund S. Muskie.

LLK

DEMOKRATAMS DĖSTĖ 

LIETUVIŲ NORUS

kas) su generaliniu sekreto
rium vizitavo JAV kongre
są. Vizito tikslas — išdėsty
ti Pavergtųjų seimo nusista
tymus ir prašyti JAV sena-į 
tolius ir kongresmanus tuos į 
nusistatymus paremti šiais 
aktualiais klausimais:

i
1. Senate ir atstovų rib 

muose kiek galint įspūdin
giau

Petrui Čekanauskui 90 mėty

,, -x- ti - _x • i Prieš rinkimus partijosatzvmen Pavergtųjų) šja jr skelbja -
autų savaitę, kurios proga^j inkimi pIatI-olmą, 

veikiausia, ir šiemet prezi-,; am Kkuii b’s
, .lentas Nixonas- isleis atitin.,. jei skelbiančioji
karną proklamaciją. | partjja ,aimės Tikr0VŽJ- tjs

rinkimus skelbiamos

Gerai nepamenu, 1956 m.; tę po 12 valandų kasdien, 
gale ar 1957 pradžioje, Pet- Jei ne Šiauliuose gyvenan- 
ras Čekanauskas man at- čio dėdės, irgi Petro Čeką- 
siuntė devynių ranka rašytų į nausko, teikiama pastogė,

pilęs
platformos po rinkimų me
tamos į šiukšlių dėžę ir pa
mirštamos.

2. Ryšium su JAV pasi- 
Į rengimais sovietų peršamai 
' europinio saugumo konfe- 

, °ję'1 reneijai, paskatinti sovietų 
, m- 11 Milforde j° pav-ergtuju tautų di 

dirbtuvėje įvyko
streikas, 'kuris ii gi oaigesi kiek galint aktyviau tais pa- 

kad 
epada-

rytų sovietams nuolaidų pa

pą. dalyvavo 
Bet 1913

Kad nebūtume klaidingai suprasti, dar kartą pabrė
žiame. jog pinigai yra visokiai veiklai būtinai reikalingi.
Bet apie juos kalbėdami, vis dėlto nesudarykime įspū
džio. kad jie yra visos mūsų veiklos tikslas. Kaip gi atro- i 
dytų, jeigu imtume įsibėgėję skelbti, kad Vasario 16
Birželio nelaimių minėjimas yra rengiamas pinigams >u-; man nebeilgai gyventi. Kai metu išvargęs, šaltkalvystės .pralaimėjus, Petras su 
rinkti? Kad Jaunimo kongresas yra rengiamas tam, kad nnmirsill ,naražvk a. tik oernus teis
surinktais pinigais galėtume apmokėti jo dalyvių kelionės
išlaidas? Kad mūsų Kultūros Fondo tikslas yra surinkti 
pinigus, kuriais naudodamiesi galėtume surinkti daugiau 
pinigų?

ar i puslapių autobiografinį laiš- ’ pragyventi jokiu būdu nebū= susidūrimu su policija, buvo sil enįįmajs domėtis. 
q J ką. Jau. girdi, senatvė, jau tų buvę įmanoma. Pustrečių užmuštų ir sužeistų. Streiką vyriausybė kartais nė 
>u. ' man nebeilgai izvventi. Kai metu išvargęs. šaltkalvvstės .pralaimėjus, Petras SU čCl" vvtii oni’inf ome n 1 o 71

numirsiu, sako, parašyk a- , tik perpus teišmokęs, darbą ma išvyko į Detroitą (1913 
pie mano gyvenimą Kelei- Gubernijoje turėjo mesti, m.) ir Detroite išgyveno virš 
viui. Šiauliuose gyvendamas, jis 20 metų. Kol gerai veikė

’ Įsitraukė į socialistų veiklą, i LSS 116 kuopa, jis visą lai- 
Tikrai, už poros metų po Tai įvyko 1903 metais, arba ką dalyvavo kuopos veiklo 

to laiško jis iškentėjo stip- prieš 69 metus.
rią širdies ataką. Vėliau pa-,
sitaikė ir kitokių negalavi-' Grįžęs į Kuršėnus, Petras

Ne, pinigai yra mūsų visokeriopai veiklai palaikyti • 
tik būtinai reikalinga priemonė, bet ne tos veiklos tikslas.
Taigi savo renginių reklamose, apyskaitose ar recenzijo- mų. Bet mirtis ipas Petrą ne-!gavo darbo geležinkeliuose, 
se garbingąjį dolerio vardą vis dėlto gal minėkime tini- siskubina. Gyvendami vie- Į čia irgi dalyvavo socialistų 
pūtį tyliau ir kiek žemesnėse eilutėse, negu menas, moks
las, laisvės kova ar žmogaus mirtis...

Ką kiti rašo?

je. Kai kuopa pakriko, kai 
joje susidarę trys frakcijos

7ia„rn^ pa'Wrgtųj'ų taUtų drau^us| Tokios platformos ruošia- 
irgi baigėsi senatorws ir kongresmanus’ mos ir šio rudens rinkimams.

--  O —..... — — .v |
Birželio 22 d. dr. Algirdas 

Budreckis atstovavo JAV 
LB centro valdybai demo
kratų partijos centro komi
teto vykdytame apklausinė
jime platformos reikalu. Ap
klausinėjimui vadovavo bu
vęs New Yorko gubernato
rius. ilgametis diplomatas ir 
buvęs ambasadorius Mask
voj i Averell Harriman.

vergtųjų tautų sąskaita.

3. Ryšium su ruošiama 
linkimų programa preziden
tiniam kandidatam paska
tinti sovietų pavergtųjų tau
tų draugus senatorius ir 
kongresmanus. ypač tuos jų, 
kurie turi tiesioginės įtakos 
tų programų redakcijai, kad

j veikimą suparalyžavo, Pet- 
i ras nuėjo dirbti į kelias ki
tas organizacijas, kaip D. L. Dr. A. Budreckis įtaigojo

nas nuo 
ryšius 
laiškai
metu apsilpo Petro akys, ir)dama 
jo laiškus jau kiek sunkiau Petras 
išskaityti. Bet, iš visko atro
do, kad jis dar gana stipins.
Jo autobiobrafinis laiškas, 
geius penkiolika metų pūp- 
sojęs mano rašomojo stalo 
stalčiuje, gulėtų ramiai ir 
šiandien. Bet sukaktis, kaip

tik retam pasitaiko, de-'kai sustreikavo, bet streiką 
dešimčių tik retas te- pralaimėjo su kraujo auko-

1906 m. gegužės 8 d. 
atsidūrė Amerikoje.

! Tad šį kartą J. Kapočiaus 
' SOS yra taikomas tikrai ne 
jiems. Jis taiko — prakutu- 

n v siems, prasimušusiems, susi-
- ?’TUgC -!‘ laukusiems visokio pripaži
nę'10 3 d. laidoje kelia musų nimo, statanyems i ezidenci- 
įžymusis poetas Hemika. . -r braidantiems kas ke- vymų dešimčių tik 
Nagys. Jis, priminęs enciklo-i 5avaitgalį į vieną arba sulaukia. Užtat ir pajudi- 
pedijos leidėjo Juozo Kapo-’ kitą pasaulio kraštą. Jis tai- nau prieš (pusantros dekados 
čiaus skelbimą, kad neoega- komas mūsų intelektualams, skaitytus lapus, juos vėl per- 
lėsiąs baigti enciklopedijos kuriais taip didžiuojamės, siskaičiau. Neskelbsiu šį kar- 
anglų kalba leisti, jei negaus kurių nuopelnus linksniuo- tą viso laiško turinio, bet 
daugiau prenumeratorių, ši-į jame. kurių atvaizdais už- tik pačiais stambiausiais bi- 
taip rašo: ’ pildome savo spaudą ir, ko ografiniais faktais pasinau-

i gero, tą pačią Enciclopedia dosiu. Manau/kad, sukąktu- 
”Esu kartą su mūsų para-! Lituanica.“ į vininkas atleis man. laiško

pijos kiosko vedėja Montre-' __J turiniu pasinaudojusiam dar

~ AR NEBAIGSIME 

ENCYCL. LITUANICA?

Tokį klausimą Drauge bir 
želio 3 d. laidoje kelia mūsų si,

alyje kalbėjęsis apie tai. kad . LIETUVIS ŽURNALISTAS 
būtų be galo įdomu paskelb- i
ti sąraša tų. kurie perka dau- Tai Lietuvių Žurnalistų 
giausia‘lietuviškų leidinių' s-gos neperiodinis leidinys, 
kiekvienoje kolonijoje. Ma- išleistas vieton buvusios žur- 
nau, kad tokia statistika bū- į nalistų vadovybės leisto

.. .. TZ Pranešėjo, kurio išėjo 6 nu-
tų nki a sensacija. Kode.. O meriai. Lietuvį žurnalistą 
gi todėl, kad paaiškėtų, jog redaguoja Vytautas Kasniū- 
pati grietinėlė patys tie. ku-, na? (3754 w 69th St> Chi. 
rių atvaizdai dedami mūsų;cago In 60629), administ.
laikiaciuose, pažymint, ko-. ruoįa jurgjs Janušaitis (25 
Kių didžiulių laimėjimų jie; 34 w 69th gt Chicag0, I1L 
pasiekė tarptautinėse sfero-, 59529)
se. beveik neskaito lieiuviš’i
kų knygų! Kad žymiai di-' L.Ž. yra 16 psl.. gausiai i* 
dėsnis nuošimtis tokių prasi- Muštruotas, turinys įvairus, 
mušusių savo vaikų nelei- Jame randame redaktoriaus
j-: • r. • ii į "Nuoširdžiai ir atvirai“ vadžia i lituanistines mokyk- - į , , , .A
las, nes tie vaikai lietuviškai „„.-..Z T ___ V.-__ - . Y
jau nekalba! O taip pat pa
aiškėtų, kad tie visokie bied-

gaires. J. Prunskis rašo apie 
žurnalistines studijas Chica
goje. V. Būtėnas apie dr. P. 

niokai ir sunkų fabrikų dar- Daužvardžio fondą, pamini- 
bą dirbantieji yra tikrieji mi mirusieji, garbės naiys 
mūsų lietuviškos spaudos rė- prel. M. Krupavičius ir Ant. 
mėjai! Jų namuose dažniau-Į Gintneris, yra apsčiai žinių, 
šiai užtiksi Lietuvių enciklo- Net trys puslapiai skirti kai-j 
pediją ir lietuvių ir anglų bai — duodama laikraščiuo-

ir ir kitur. Būdamas gerai ... A • žinti Lietuvos okupacijos ir
raštingas, patekdavo į vai- Pavergtųjų seimo atsto-į pradėti to nusistatymo
dybas. dažniausiai raštinin- 1xai; pasidalinę po du, ap- > d. normalinant
ku o neretai ir nirmininku lankė lo kongresmanų ir 14; neatsisakyti normalinant ku, o nei etai u pirmininku, ( . tet santykius su Sovietų S-ga ir

mų pirmininką Carl Aibert, svarstant neisspręstus Ant- 
daugumos vadą Hole Boggs

jo pavaduotoją (Whip)

Apie trejus metus jis gy
veno Rumford, Maine, mies
telyje ir dirbo popieriaus
fabrike, kur mokėdavo tarp karą jis išsikėlė gyventi i 
11 ir 15 centų valandai. Dėl, Meriden, Conn.. kur ir da

bar senatvės dienas leidžia. 
Keleivi Petras čekanaus-

nežmoniškų sąlygų darbinin

’per anksti“.

Petras Čekanauskas Ame
rikoje pavardę sutrumpinęs 
i Peter Chain, gimė 1882 m. 
liepos 2 d. Lietuvoje, Kur
šėnų geležinkelio stotyje. 
Tėvas buvo dailidė ir turėjo 
keturiu dešimtinių žemės ū- 
kelį. Motina mirė Petimi e-- 
sant šešerių metų, palikda
ma septynis vaikus. Petrą, 
augino pamotė ir vyresnioji i
sesuo. Kaip ir visi tų laikų 
vaikai, vos tikibotagą pradė
jęs valdyti. Petras buvo pri
statytas ganyti. Pirma gany
davo savo kaives, o, sulau
kęs 12 metų, iau buvo išsiųs^ 
tas pas turtingesnį ūkinin
ką. Vis dėlto tėvas jį leido 
mokytis, ir per keturias žie
mas baigė keturių skyrių' 
mokyklą.

Gerokai prieš II Pasaulinį rojo pasaulinio karo klausi
mus, nepamiršti Lietuvos irir jo pavaciuotoją (vvnipj —r—— ..

Thomas P. O’Neil, atstovų! k'"i pavergtų tautų, laisves

mis. Tuomet Petras išvyko į 
So Bostoną. Vietoje darbo 
negavęs, apsistojo už 15 my
lių esančiam Milford, Mass., 
miestely. Čia išgyveno kele
rius metus ir 1912 m. vedė.

Jis įstojo į LSS 60-ją kuo-

rūmų reikalu komisijos pir-
kas skaito nuo pat jo atsira- 
dimo. Regis, jaunesnis bu-'
damas, į Keleivį ir parašč ių tiekimą konfliktu _
nėdavo. nuošė ‘ ~ i sovietais: pabrėžti reikalą

i Sovietai tikisi, kad puošė-' ekonomiškai spausti komu- 
Sukaktuvininkui Petrui,! lėdami skambiais ir pakar-. 1}ls^inius kraštus,., siekiant 

dideliam Stasio Michelsono tojamais pareiškimais Mask*ji-žipogaus teisių ir politinės 
Į gerbėjui, linkiu nuo St. Mi-:vosir Washingtono ”gei’us“pa^sv^s Ir Vidurio Eu- 

chelsono neatsilikti ir am-: santykius, žodžiais migdy- •1 °POS tautoms.
žiūmi. jį vytis į pilną šimti-Į darni Vakarus, (praktikoje!

Į galės ir toliau plėsti savo į- j 
taką Europoje, Azijoje ir j 
Artimuosiuose Rytuose ame-! 
rikiečių „taikos meilės“ sąs-j
ka~a". x o • • . v į galėtu suardyti 40% Sovietų

Sovietų Sąjunga ir toliau Sainn<ync nVamnnp« n SO

ir žmogaus teisių klausimų; 
kelti Lietuvos klausimą vi=> 
sose tarptautinėse konferen- 

raj0.! cijose ir pasitarimuose su

nę.

Nors didelė dauguma Pet
ro amžininkų ir draugų jau 
išmirę, bet vis dėlto duodu 
jo adresą, kad norintieji ga=j

GINKLŲ JAU NET 

PERDAUG

Dešimt B-52 bombonešių

lėtų jam bent 
kortelę pasiųsti: Štai:

sveikinimo j rems u UVH«« Sąjungos pramonės, o 50 
šiaurės Vietnamo kan., ^Jnuįmen raketu net 

nes pastangas, bijodama. jog pl.amonŽ5, jeigu> žino.

RETO
ĮDOMUMO

KNYGA
GANA T O J U N G O

Sulaukęs 20 metų, 1902' 
m. Petras atsidūrė Šiauliuo-

! se — Gubernijoje, grafo Zu- , Paskutinis — trečiasis — doku 
bovo dirbtuvėse, kur buvo! mentuotas Kipro Bielinio atsi

kalba. lentynas prikrauta* ',e pa"’^kančių kalbos kIaL» bravoras ir metalo liejykla • m,n,n,M ton>as- -lis liečia mūsų 
lietuviškų knygų', lietuviškas !'3Vį7iz'Ųv P . bei a, " ’
plokšteles ir kitokius leidi- va!Ko Stasys. phDalt,s- Ęa 
nius. Jie taip pat ir uoliausi torejas -prof’dr' Petraf J<>
visokių parengimų lankyto’ 
jai. Jie yra ir dosniausi au-! 
koto jai.

nikas.
Linkime Lietuviui Žurna

listui geros sėkmės!

apdirbimo įmonės. Pada 
ręs trejiems metams sutartį, 
stojo mokytis šaltkalvio a^ 
mato. Jo alga buvo tik 5 ka
peikos per valandą, o dirb
davo šešias dienas per savai-

kad tenai, sumažinus para- niekas nepastotu kelio
mą. lemiamai nejsitvirtmtų irbombosarraketospasiek- 
kmiecų ranka-Be to, tokios, tų norjma taikinj Deja 
paiamos sustabdymas sovie-į kjekvjena ga.jg jr jvaį.
tų komunistus sukompromi-j rju apsigynimo priemonių, 
tuotų kitų komunistinių salių Į A
akyse, neštai būtų išaiškin-i JAV-bės turi41 Poseidon 
ta, kaip komunistų idealų į ar Palaris tipo povandeninį 
pardavimas \ akarų kapita* laivą raketoms iš vandens 
listams. paleisti, 457 B-52 bombone-

Maskva mano, kad Viet- šiUs, 1,000 Minutemen rake- 
namo konfliktas silpnina tų. paleidžiamų iš giliai že- 

., JA\ pozicijas kovoje dėl; mėje įtaisytų bunkerių 
ę j pii-menybes pasaulyje. ’

Sakoma, nors «>v^.tai Į KIEK JAV-SE GENEROLŲ 
politinės linijos kiek esmin-1' en?>la Atl,e?1^ni° konflik- 
įiau nepakeitė. ! J.AV ^etv.^V.°

Nebojant vadinamųjų So. j“? a^komūnStinšS miro,)i 1323- » 39 >'ra
vietijos ir JAV "bendru in- i . T: a"t"tom“nistl?.ese -- -----
teresu“ pripažinimo. Viet-’ kur galima s, tą

ii laimėti nieko neprarandant, namo ir Artimųjų Rytų klau- avarbiau<,ia L vakaru 
simais abi šalys ir toliau lieJ -yrbmusia. tų v akarų 
ka visiškai skirtinai nažifi- Pohtiniu ekspertų nuomonėj 640 — dviejų žvaigždžių 
m ir eUkimn Sovietų Sąjunga ir ateity sa-1 gen. majorai ir dar 500 vie-

vo užsienio politikoje ne-nos žvaigždės brigados ge- 
Nėra jokio ženklo, kad tiek reikšmė? skim komunis.) nerolų.

Sov. Sąjunga kur nors būtu t,nės 'teologijos labui, kiek;
sulėtinusi savo ekspansinė ™s'.skien"i-""penalis-j Lietuvoje generolų buvo 
politiką ar sumažinusi gink* ainiams interesams. __ i50. ------ ------ ---------- .

Mr. Peter Chain,
68 Prospect Avė., 

Meriden, Conn. 06450. 

Alfonsas Nakas

AR SOVIETAI PAKITĖJO 

PO NIXONO VIZITO?

Vakarų politiniai eksper
tai ir vadinamieji ’sovieto- 
logai“ beveik vienbalsiai at
sako, kad nei Nixono vizi 
tas, nei Maskvoje pasirašyti 
susitarimai Sovietu S^gos

JAV turi generolų ir ad- 
irolų 1,323. Iš jų 

keturių žvaigždžių genero- 
lai-admirolai, 144 gen. lei
tenantai ir viceadmirolai,

nepriklausomybės 1917-1920 n), rų ir siekimu, 
kovas ir nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo pirmuosius metus.
Knyga gaunama Keleivy, Dar
bininke, Drauge ir pas kitus 
knygų platintojus. Kaina $5.00.

I



N*. £7, 1972 m. liepos 4 d. KELEIVIS, SO. BOSTON

US OOOIKM Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KANADOS NAUJIENOS

KANADOS LIETUVIŲ
DIENOS KONCERTAS

Komitetas jau galutinai 
nustatė Aštuonioliktosios . . .. ....
Kanados Dietuvių Dienos valdžios atsto;
koncerto programą. Ją at- Jaunas. Jis sake,
liks Toronto Gintaro šokėjų kad Ontano provincijos du- 
grupė. Hamiltono me^aiėiG gs, >''? at™'os Pa'e. gtųjų 
choras Aldas. Montrealio taut«zmonem:

lių vainikas ir tylos minute 
pagerbta 60 mil. komunistų 
aukų. Ukrainiečių kilmės 
kun. Comor sukalbėjo mal
dą. Po jo kalbėjo Ontario

jaunimo sambūris Gintaras. 
Aušros Vartų -parapijos cho* 
ras ir Delhi Palangos šokė
jai-

Koncerto programos va
dovas — Juozas Piečaitis.

Koncertas bus spalio 8 d. 
3 vai. popiet.

Didysis Lietuvių Dienos 
banketas bus spalio 7 d. 7 
vai. vak. erdvioje James 
Lyng High School salėje. Jo 
programą paįvairins Londo
no kvartetas Rasa.

Ten pat bus ir dailės pa-! Informavo aPie R* 
rodą, kuria rūpinasi Gytis 
Vazalinskas.

Dar kalbėjo lietuvių, lat
vių, estų, slovakų, ukrainie
čių ir čekų atstovai.

Nors lietuvių St. Cathari
nes tėra nepilnas šimtas, bet 
jie sugeba organizuoti net 
tokias masines demonstra
cijas. kokių nesurengia net 
tūkstančiais skaičiuojamos 
tautinės grupės.

J. Š.

Ceri žodynai1 nnati. vysk. V. Brizgys. Chi- 
į cago, dr. V. ir A. Domans- 
, kiai, Palos Park, Ilk, dr. V.
: Dubinskas, Chicago, dr. K.
•Jablonskis, Melrose Park, , _.kA .
! III.. Tėvai Jėzuitai. Chicago. <Iynaa» V. baravyko o90 psl. 
i A. ir B. Jucėnai, Middle* aPle 30000 kaina ,>b-
town. Conn.. Vyt. Kasiulis, . . . _

lietuvių-anglų kalbų zo- 
dynas, redagavo Karsavii Paryžius, Prancūzija, dr. J. 

' Kriaučiūnas, Toledo, Ohio,

Anglų - lietuvių kalbų žo

TO NIEKAS NBPKOŪA. ~

, VLADO POŽĖLOS 

ATSIMINIMAI

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

t nimai“. Apie iuos Naujieno
se adv. Jonas NašJiūnas ši
taip rašo:

dr. V. ir dr. A. Labokai. Chi-, “ Stapoberskia apie "VI. Požėla turėjo dide-
cago, dr. A. Laucius Mt. O-! *7’000 ž°džlM- 5,11 P4*” kai‘ hus rašytojo gabumus, jo at- 

a — $5.00. i siminimai — vieni iš geriau-
; šiai parašytų atsiminimų, to- 

Lietuviškai angliška* in d^Į kiekvienam lietuviui re- 
<vnax Vidaus Peteraičio, 11 komenduotina šią knygą 
.ūda, daugiau Kaip 30,000 perskaityti“.
ndzių. 5844 usl.. kaina $7.00. . ' „ . ,

i Dirvoj rašytojas Jurgis 
Gliaudą "Jaunystės atsimi-

NASHUA. N.H.

Kalanta

ST. CATHARINES, ONT.

Didžiulė demonstracija

Birželio 18 d. LB valdyba, 
padedama S. ir A. Zubricku, 
K. Jonušo- ir kitų; suruošė 
1941 m. birželio mėnesio
trėmimų sukakties minėji- miero 
mą ir didžiulę demonstraci
ją

Vytautas Sirvydas paruo
šė 2 puslapių biuleteni, ku
riame duodama svarbiausios 

I žinios ąpie Kaune susi degi*
1 nusi Romą Kalantą ii- dėl to 
J suruoštą demonstraciją, ku
rią kaikuri spauda vadina 
net sukilimu.

i
To biuletenio keli šimtai 

egzempliorių su šv. Kazi-

ls lietuviu spaudos istorijos. “Naujosios Lietuvos** redakcijos 
štabas: sėdi Antanas Sugintas, faktinasis redaktorius, tada teisiu 
fakulteto studentas, nepriklausomoje Lietuvoje Įtinęs teisėjas, 
advokatas, miręs 1971 m. vasario 2 d. Chicagoje. Stovi dešinėje 
Jonas kirlys, korektorius, tada technikos mokyklos mokinys ne
priklausomoje Lietuvoje mokytojas, surinkęs didžiausią periodi
nės spaudos rinkini ir ji padovanojęs valdžiai, dabar pensininkas, 
gyvena Marijampolėje (Kapsuke), kairėje Jackus Sonda, admi
nistratorius, tada gamtos fakulteto studentas, nepriklausomoje 
Lietuvoje burmistras, ligonių kasų direktorius, dabar Keleivivo 
redaktorius. “Naująją Lietuvą“ leido Petrapilio liaudininkų ir 
socialdemokratų sudaryta bendrovė nuo 1915 m. gruodžio 22 d. 
iki 1918 m. Bendrovei vadovavo V. Bielskis, A. Bulota, M. Januš
kevičius. G. Liutkevičius ir V’. Zubovas. Atsakomasis redaktorius 
buvo Dūmos atstovas M. Januškevičius, faktinai ilgiausia reda- į 
gavo P. Balys ir trumpiausia J. Sonda. A. Sugintas. A. Iešmantą. 
Nuotrauka padaryta 1917 m. spalio pradžioje.

live. III., dr. E. ir M. Len-Į 
kauskai, Cleveland, J. ir J. į 
Lieponiai. Lookport. III., į 
Maironio Parko Lietuvių.
Labdaringa tlr-ja, Shrews-j 

1 būry, Mass., dr. Pr. Mažei*j
ka, Lake Zurich. 111., dr. A. 
ir E. Miliai. Flossmore. Ind., Į 
N. Miškinis, Detroit, Para-' 
ma (J. Janušaitis ir J. Ma-: 
žeika). Chicago. dr. B. Poš-! 
kūs, Kankakee, Ilk. dr. A. j 
Rugienė, Chicago, dr. P. iri

i w A' ASU^’i: Hcnie,WOO<i’' Bernardo Brazdžionio poe- 
! ’(1 j Šammene lhica-j zijos rinktinė, kurioje sutal-
go. di. O. ir V. \ aitai, j pjntj geriausieji visų jo iš

leistų knygų kūriniai. Puoš-

ifiMUI

Poezijos knygos
POEZIJOS PILNATIS,

nūs leidinys, 592 psl., 
na $10.00.

kai-
Bloomfield Hills, Mich.. dr.
Alg. Valiūnas. Oaklatvn, III., 
dr. Vyt. ir M. Vygantai,
Greet Neck, N.Y., dr. V. Zo- 
tovas, Bloomsfield Hills. Broliai balti aitvarai,
Mich.. M. Žilinskas. Berly* Henriko Naglo eTrėrasčiai, 
nas, Vokietija. P. ir G. Žum- Prano Gailiaus iliustruoti 

i 72 didelio formato puslapiai 
i puošniai išleista knyga, kai
na $5.

bakiai. Chicago.
II PLJK Finansų Komisija

Tuoj po pamaldų, kurio
se dalyvavo organizacijos 
su vėliavomis, prie pamink-į 
lo vienuolyno sodely padeg
tas gėlių vainikas kankinio! 
mirtimi, žuvusiam Romui •

parapijos kleb. kun.i 
J. Bacevičiaus leidimu buvo j 
išdalinta kaitų su savaitiniu' 
bažnyčios biuleteniu.

LOS ANGELES, CAL.

Redaktorius išėjo poilsio Antrasis Pasaulio Lietu* 
viu Jaunimo Kongresas ofi- 

.Paskutiniame "Lietuvių cialiai atidarytas birželio 30 
Kalantai ir kitoms aukoms [Dienų numeryje paskelbta, d Chicagoj. Sudaryta turi- 
pagerbti. Ten trumpą žodį, kad jas nuo 1955 m. redaga- ninga ir Įvairi programa, su
tarė LR apylinkės pirminin-! poetas Bernardas Biaz- plaukė jaunimas iš viso laiš
kas J. Šarapnickas ir kvietė ■ džionis išeina i pensiją. j vojo pasaulio kampų. Ši di

JAUNIMO KONGRESO GARBĖS MECENATAI IR 

GARBĖS RĖMĖJAI

Garbės rėmėjai

Dr. K. ir

Šarapnickas 
visus vykti prie rotušės daly
vauti protesto demonstraci
joje.

Demonstracija prasidėjo 
11:30 vai. Miesto majoras1 
buvo išvykęs, todėl jam. at
stovavo tarybos narys J. 
Washuta,. kuris pasakė pa* 
baltiečiams palankią kalbą.

Po $500 aukojo:
M. Ambrozėičiai, Chester-i 
ton, Ind., Anglijos lietuvių 
klubas. Chicago, dr. H. Ar- 
manas. Baltimore, Mr. &

irLinkime jam 
jant nepaleisti iš savo talen 
tingos rankos plunksnos ir 
savo kūryba dar labiau pra-

dijj jaunimo susibūrimą Įga*' Mrs A j Aukers> Chicago.

Imkit ir skaityk ir 

Kipro Bielinio 

kny g*

tLKORO IR VERGIJOJ 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema 
tos verg-ų stovyklos, kuriose

' Tau, sesute, Prano Lem- 
' berto gyvenimas, kūryba, 
i prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina kietais viršė- 

i liais $4,00.

! Nemarioji žemė, Lietuva 
i pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas Tiruoiis. 
176 psl., kaina $5.00. 

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS.

nimus“ taip vertina:
"Vlado Požėlos Jaunystės 

atsiminimai yra stambus Į* 
našas i lietučių memuarinę 
literatūrą“.

Minties žurnale K. Abr.
! rašo:

"V. Požėla rašo ypatingu 
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
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
cijoje.

"Europos Lietuvis“ rašo:
"Gražūs atsiminimai. Ir 

parašyti jie ypač lengvai, 
tarpais atrodo, lyg būtų išė-

Steponas Strazdas, 159Į ję iš po beletristo plunks- 
psl., kaina $2.50. nos“.

■poilsiau-, lin0 jvykdyti daugio lietuvių dr v ir B Bagdonai, Palos'
.D W1.darbas ir piniginė talka. į Park> nl, dr A ir dr> 0.‘

Stambieji aukotojai yra Baliūnai, Chicago, dr. G. ir; broliai, seserys, giminės ir
kentėjo ir žuvo mūsų BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYSV. Dalukai. Chicago, dr. B.!garbės mecenatai, paskyrę •';ul’Tir i draugai. Knygos kaina-
; bent 1000 dolerių, ir garbės Bemonus. Y ood Dale. III.,
; l ėmėjai su 500 dolerių auka. d*’. D. Bieliauskienė, Cincci- 75 centai 
į Tokių sudėtos sumos nasie-:___ ____

Dar gana stiprus Vytautas: kė 44.500 dolerių. Kongreso 
Cinikas, nuvykęs i parapijos i finansų komisija Nevv Yor-

turtinti musu literatūra.

Mirė

Jis jiiūlė sušaukti visų pa-j šventę, rengėsi eiti Į koncer*. ke nuoširdžiai dėkoja už tą 
l x_..x„ keį pasjjuto seigąg įr nu-; parama ir skelbia stambiųjų

vežtas i ligoninę,, mirė ' aukotojų sąrašą.
vergtųjų tautų atstovi] susi
rinkimą ir išrinkti atstovą, 
kuris kreiptųsi Į Jungtines 
Tautas ir reikalautų ten iš
kelti komunistų vykdomą 
terorą ir genocidą jų paverg
tuose kraštuose. Panašiai 
kalbėjo ir antras tarybos na* 
rys J. Martinas.

Demonstracijos eiseną 
tvarkė P. Balsas, St. Zub- 

rickienė ir A. Šukys. Eiseno
je žygiavo valdžios atstovai, 
lietuviai, latviai, estai, slova
kai, ukrainiečiai, čekai, žy
dai. Buvo daug vėliavų ir 
plakatų su prieš komunistus 
nukreiptais ir laisvės reika* 
lau'jančiais šūkiais.

Eisenoje dalyvavo ir "Ne
muno“ sambūrio šokėjai, ap
sivilkę tautiškais drabužiais. 
Dalyvavo ir vyresnio am
žiaus moterų, tautiškais dra
bužiais pasipuošusių.

Viktoras Uldikis darbo-, 
vietėje pateko Į mechaninės į 
kepyklos mašinas ir buvo į 
mirtinai sužalotas.

Jų artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą.

VYČIŲ EKSKURSIJA 

Į P. AMERIKĄ

Prof. dr. Jakūbo Stuko 
vadovaujama Vyčių ekskur-

Garbės mecenatai 
*

Po $1,000 aukojo: Dr. V 
ir dr. V. Adomavičiai. Ak-j 
ron, Ohio. dr. K. ir J. Ag-( 
linskai. Chicago, St. Barzdų-', 
kas, Cleveland, dr. St. ir dr. 
M. Budriai, Chicago, dr. 
Vyt. Didžiulis, Bogota. Ko- 
himbia, dr. Pr. ir I). Jarai., 
Detroit, Al. Kazickienė. NewĮ 
Rochelle. N.Y., J. Kazickai-i 
tė, New Rochelle. N.Y., dr. Į 
P. ir S. Kisieliai. Chicago.

sija išsklido i Pietų Ameri*! T. , . r, J . Lietuviu Fondas ($4,000)
ką kur numatyta -uruo.-u et- rh(,5.„„on ,n(, d,. A ir A 
e koncertų, -'alyvaujant so- , ,.iai u

Iisei Prudencijai Bickienei, 1
solistui Liudui Stukui. pia
nistui Vytautui Puškoriui ir 
aktoriui Vitaliui Žukauskui.

KAINOS VISUR KYLA

KARALIAUS MINDAUGO MEDALIS

iTai antroji Lietuvių Fondo medalių laida, skirta pa
gerbti Lietuvos valstybės įkūrėją karalių MINDAUGĄ, į 
minint atkurtosios Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo i 
50 metų sukaktį. i

Medalis išleistas Lietuvių Fondo dešimtmečio — i 

1972 metais
Medalio projektas ir gipso medelis — skulptoriaus ' 

Vytauto Ka šubos darbas.
Medalį kaldino Franklin Mint kalykla. Ji kaldino ir 

Trijų Prezidentų medalį 1968 m.

* 
*

SJ* , A, 7 >

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

IŠĖJO LABAI JVAIRUS IR JDOMUS NR. 2

Štai jo kaikurių straipsnių antraštės:

Lietuva pasaulinės politikos pinklėse (J. Valaitis),
i Ar išsilaikys Sovietų Sąjunga ligi 1984 metų? (A. Amai* 
rik), Socialistų Internacionalas ir Rytų Europa (J. Vil
činskas), Demokratinio socializmo tikslai, Santykiai su 
lenkais (J. V.), Siekiant pagalbos Vakaruose (Č. Liuti
kas), Amerikos Lietuvių Bendruomenė (J. Valaitis), Ra
ketų amžiaus menas (A. Vilčinskas), Dail. Adomą Galdi
ką prisiminus (Dail. B. Gedvilienė), Lietuva, Latvija ir 
Estija D. Britanijos užsienio reikalų ministerijos doku* 
mentuose (D. B-čius), Juozo Gutausko netekus (J. Vil
činskas), Mažieji žmonės (Ed. Cinzo novelė) ir kt.

I Liudas Dovydėnas recenzuoja Dvidešimt vieną Vero
niką, K. Abr. Atsitiktinio kareivio užrašus ir V. Požėlos 

1 atsiminimus, paminėtos S. Michelsono, J. Glemžos sukak* 
tys ik kt.

Jau vien antraštės rodo, kiek Įvairiausių ir kiekvie-
; nam Įdomių klausimų paliečiama šiame numery.

III., dr. Vvt. Majauskas. Det
roit. dr. F. Mažeika. Chica- 
2*0. d r. Ant. ir E. Razmai, 
Toliet. III.. Ant ir A. Saba- 
b'ai. Woodhaven, N.Y., dr. 
R. ir G. Sidriai. Streator. 
III., inž. J. ir V. Stankui, 
Chicago. dr. V. ir V. Tuma- 
soniai. Palos Park. III., dr

t

Infliacija yra ne tik JAV.
Per paskutiniuosius 12 mė- 

mis prie Laisvės paminklo. ■ nešiu JAV-se plataus varto-j M. ir A. Vygandai. Chicago. 
eisenos eilės didėjo, nes Įsi-! jimo prekių kainos pakilo R. ViMžius (c o Neris) Ri- 
jungdavvo vis naujų daly-į 3.4G, Japonijoje 5.4G . Vo-* zal. Filipinai. S. Woznica 
vių. Ji nusitęsė* per pusę my-j kieti joje 5.4 G . Kanadoje c o Neris International). N. 
Hos. Prancūzijoje 5.7%,! York. dr. P. žemaitis. Ply-

! Švedijoje 6z-r. Britanijoje mouth. Mich., P. S. Zubkus,

Žygiuojant miesto gatvė*

Prie paminklo padėtas gė-, 7.6 %. Lanham, M d.

Medulio nuotrauka padidinto mastelio

Medalis pagamintas iš sidabro. Skersmuo natūralaus' To numerio kaina $2.00. JĮ galite gauti Keleivio ad- 
dydžio 39 mm. Užsakyta tik 1,000 vienetų. ministracijoje.

Parduodama medalio kaina $12.50. Su reprezentaci-■ , , _ _ ,, , ,
ne dėžute - $15.00. Paito iitaidom. pridėti 50 centų. ' MINTIES redakcijos adresas: I Ladbroke Gardens,

Užsakymus su čekiu Lithuanian Foundation vardu ^j*>rK'on W II 2PL, England. 

siųsti LF adresu: Į Administracijos adresas: Mr. Mykolas Pranevičius,
2422 West Marųuette Rd., Chicago, III. 60629. 3719 W. 68th Place, Chicago, III. 60629.
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Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Komunistai remiasi 

E. Šulaičio straipsniu

Filosofinių mokslų kandi- 
j datas V. Lazutka ”Nauka i 
religija“ žurnalo šių metų 2 
nr. parašė straipsnį „Antiso
vietizmas — jų r<

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

Keista, kad Hemy A. Kissinger knygoje „The Neees- 
sity for Choice“, 1961 m., tvirtina, kad komunistai Rusi- 

j joje galutinai ir sėkmingai išsprendė žemės ūkio proble
mą. Tikrovėje žemės ūkio klausimas Sovietų Sąjungoje 
yra amžinai užtikrintas nepasisekimas, kuris buvo, yra ii- 

Į bus pati silpniausia komunistinės tvirtovės vieta. Sovietų
j Rusijos Achilo kulnis.

(Bus daugiau)
Paminėjo Z. AngarietĮ

Vilniuje leidžiama Tiesa 
birželio 24 d. aprašinėja, 
kaip iškilmingai ten buvo 
paminėtos Stalino nugalabyt 
to Zigmo Aleksos-Angarie- 
žio 90-sios gimimo metinės. 
Paminėjimą ruošė Lietuvos 
KP Vilniaus miesto komite
tas ir Partijos istorijos insti
tutas prie Centro Komiteto.

Į šias iškilmes susirinko 
visokie komunistinio judėji
mo veteranai, darbininkų, 
tarnautojų ir kultūros Įstai
gų atstovai ir didieji parti- 
partijos bei valdžios tūzai 
su Antanu Sniečkum prieša
kyje.

Pranešimą apie Zigmo 
Angariečio revoliucinę veik
lą ir gyvenimą skaitė Parti
jos istorijos instituto direk’ 
torius R. Šarmaitis. Jis pa
brėžė, kad Angarietis „visą 
savo gyvenimą Ipašventė 
sunkiam revoliucionieriaus 
profesionalo darbui“, kad
jis „pasižymėjo ypatingu 
principingumu ir nuoseklu
mu, ištikvmvbe komunizmo' <. v
idėjoms“, kad „aistringai 
gynė generalinę partijos li
niją, leninizmą, buvo nesu-

vidurines mokyklas ir daž
niausiai išvyksta mokytis Į 
miestą. O paskui i kaimus 
nenori grįžti...“

Į klausimą, kodėl gi jauni
mą traukia miestas, G. Žu
kauskaitė atsako:

„Pirmiausia, man atrodo, 
kaime dar per mažai techni
kos — šiame amžiuje jau 
neįdomu sunkiai dirbti pli
komis rankomis. Stebėjau 
tokį reiškinį. Kolūkyje kar
vės buvo melžiamos ranko
mis, vaikai fermose buvo re
ti svečiai. Dabar, kai karvių 
melžimas mechanizuotas, 
dukterys nuolatinės namų
pagalbininkės. Parėjusios iš 
mokyklos, jos mielai laisva
laikį praleidžia padėdamos 
motinoms, jas pavaduoda- 
mos fermose. Antra priežas
tis, kuri atbaido jaunus žmo’ 
nes, tai darbo sąlygos. Vai
kai mato. kad vasaros metu Į 
tėvai dirba be jokios poilsio 
dienos. Jeigu mes dabar va
saros darbų įkarštyje iš žmo
gaus poilsio atimame sek’ 
madienius (aš jau nekalbu 
apie šeštadienius), tai tik to
dėl, kad nemokame organi
zuoti darbu...“

Jame tas „mokslininkas“ 
rašo. kad persekiojamos 
Lietuvoje bažnyčios pasaką 
sugalvojo reakciniai emi
grantai. Jis stengiasi įrodyti, 
kad visa tai, ką emigrantų 
spauda rašo aipie religijos 
persekiojimą Lietuvoje, yra 
grynas išmislas. Savo teigi
mui paremti jis naudojasi 
Chicagoje gyvenančio E. 
Šulaičio straipsniu „Nepri
klausomoje Lietuvoje“.

E. šulaitis anuomet rašė 
kalbėjęsis su JAV gyvenan
čiu kunigu, kuris lankėsi 
Lietuvoje. Tas kunigas pa
sakojęs. kad jis Lietuvoje 
laisvai galėjęs „atlikti reli
gines apeigas“, lankyti vie-

Iš visų pusių kritikų spaudžiamas, Stalinas buvo prb 
verstas kiek sulėtinti kolektyvizacijos tempą, bet dėl įvy
kusių žiaurumų apkaltino tuos, kurie aklai vykdė jo įsa
kymus. Girdi, jie elgėsi perviršindami ir persistengdami, 
apsvaigę nuo laimėjimų, ar net prieš jo instrukcijas. Ne
bojant to, Stalinas prašo Centro Komitetą naujų įgalioji
mų pagriežtinti ūkininkų spaudimui, bet čia jis sutiko ne
lauktą pasipriešinimą: 1932 m. gruodžio mėn. Centro Ko’ 
mitetas atmetė tuos siūlymus, kaip ir Stalino reikalavimą 
anksčiau, spalio 2 d., nubausti opozicinę Rintino grupę. 
Sėkmingai Stalinui priešinosi Sergejus Kirovas. Leningra
do grupės vadas, ir Valerianas Kuibiševas. kurie abu vė
liau sumokėjo už tai sa»vo gyvybėmis: Valerianas Kuibi
ševas buvo nunuodytas, o Sergejus Kirovas provokatoriš
kai nužudytas. T aip pat pasielgė ir Politbiuras, nes Rau
donoji armija pagrasino juos vvisus sutvarkyti, ‘jeigu jie 
nesuvaldys Stalino. Tai buvo tokia staigmena Stalinui, 
kad jis norėjo atsistatydinti, bet Molotovas prikalbėjo jį 

tos kunigus ir niekur nepa- kiek palaukti, pasalūniškai likviduoti visus opozicionie’
stebėjęs, kad tikintieji bū’ 
tų persekiojami.

Nėra Čia reikalo aiškinti, 
kad Lazutka remiasi visai 
silpnu ramsčiu. Ko verti to

rius, iš naujo perrikiuojant čekistų gretas. Nuo to momen
to Stalino režimas dar pagriežtėjo, nes jam atrodė, kaip 
jį įtikino Molotovas, kad reikia pralieti daug kraujo.

ROMANAINEW YORK, N.Y.

Kaip pagyvinti Alto. veiki, gRgj.§_

Altos skyriaus veikla pa- i MĖS NAŠTA, 384 psl., kai- 
sibaigia su Vasario 16 minė- na $b.U0. 
jimo surengimu, lyg kitu' Vacys Kavaliūnas, AIDAI 
metu nebūtų kas jai veikti. IR ŠEŠĖLIAI, premijuotas 
O iš tikrųjų tų visokių reika-į romanas, 234 psl.. kaina $5. 
lų yra per ištisus metus. • Birutė Kemėžaitė, SU

DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
Birželio 23 d. Altos susi-' psl., kaina $4.50. 

rinkime jos pirm. P. Ąžuo-Į Pragaro vyresnysis, pre- 
las ir iškėlė reikalą susirū- ‘ mijuotas romanas, parašė 
pinti Altos veiklą išplėsti. ‘ Vytautas Volertas, 273 psl.,
pagyvinti. kaina $5.00.

Rezistencija,

parašė R. Spal’s, 429 psl., 
viršeliais, kaina —

Valdyba pasiūlė įtraukti 
į tarybą daugiau narių, su- į kietais 
dalyti komisijas. Visų pir-, $6.00. 
ma jėgų telkimo komisiją. ! Alpis, romanas,

romanas,

autorius
kuri rūpintųsi į traukti į Al-j Kazys Karpius, 227 psl., kai 
tą daugiau organizacijų. na $5.00.

Andrius Valuckas NE
MUNO SŪNUS, romanas išČeka buvo suorganizuota 1917 m. gruodžio 20 d.. Jos Kita komisija — spaudos, 

branduolį tuomet sudarė Feliksas Dzeržinskis, Jakovas.
Jjazu^U įrodinėjimai, j petersas, Sergo Ordžonikiclzė, ’Averies, Ksenofontovas, 

aiškiai mums bylojatipasku-. Petersonas, Jefsejevas.Trifonov as, vėliau Urickis, Tago- ... ... ...
......... ............ 1....... T ...........4-1—~ ......... Andrius Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS, II tomas,
...... . . .. T. ...... .paruoštų atskiru leidiniu Va-j 428 dsI , kaina $4.00.

Mirė J. Vaišnoras j mis telsemls Pareigomis.. Nunuodyto Dzeržinskio vie-, sario 16.sios proga . | Ju^is Gllauda L1EPS.
į ton paskiriamas Viačeslavas Menžinskis. kuris išbuvo) i NOS IR APMAUDO ASO-

Birželio 21 d. Vilniuje Čeką viršininku iki 1934 m., kada jį pakeitė H. Jegoda.! _ Finansų komisija turėtų , £jai, premijuotas romanas, 
staiga mirė Juozas Vaišno- Stalinas toliau plečia GPU, rūpestingai sijoja nepatikimus ištisus metus sukti galvą,! 394 pusi., kaina $4.00. 
ras, gimęs 1911 m. Lazdijų asmenis, kad galėtų saugumo policija pasitikėti visu širm kaip daugiau sutelkti lėšų. į Birutė Pūkelevičiūtė, — 

tu nuošimčių. ’Bet, kaip matėme, ir ji negalėjo apsaugoti Lietuvos laisvinimo į RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS,
Stalino nuo netikėtumų. Dabar beliko tik vienas kelias: Į^k linT ypaC Į Premiju.otas romanas’ 237
vėl perorganizuoti saugumą ir paskersti visus savo priešus.. rel a m^a‘ į kaina $5.00.

; . Į Kazys Plačenio. PULKIM
Stalino sukurtas vargas kolchozuose nepasikeitė, nes , Visą laiką tuiėtų veikti ii j ANT KELIŲ..., romanas iš

. a ___ u iiauuic© n.umioa,i<xo 11 tai buvo bolševikinė baudžiava, kuri leido kurti pramonę ' 10m.me^1 Į kun. Strazdelio gyvenimo,
Lietuvoje. Čia duodame dar komisarų tarybos pirminin- kaimo sąskaita. Kolchozininkai negavo valandinio atly- kuri nal^
kaikunų smulkesniu papil- vadnntni'a« Antrine • • f • a-t, -i j v • 1 • u 4 • 4. u- sminkų komisija, kuli palai- • u tomas 160 ps., kaina $2.00dvmu ko pavaduotojas. Antį osios gmimo, kaip fabrikų darbininkai, bet gaudavo maisto bu- Rytų ryšius su įvairiais sam-Į Anatolijus Kairys IŠTI-

‘ okupacijos metu velionis bu- sįmos aigos sąskaita, kuri galėjo paaiškėti tik po metų, ka- burtais. I KIMOJI ŽOLĖ 254 psl. ro-
Suėmus Prienų kunigą V.° v^kstybines plano komi- da bus apskaičiuotos visos kolchozo gautos pajamos ir; ! manas, kaina $5.00.

Zdebskį už vaikų mokymą v<piau padarytos išlaidos. Didesnė gauto derliaus dalis turėjo i Tos pirmininko paskleis-į 1 <tr. Tarulis, VILNIAUS
katekizmo, 450 asmenų pa- (11 0 "em 11 es mo s 1-; eiti prievolių pavidale valstybei už labai žemas kainas, tos mintys sukėlė gyvų kai-) RūEAS, 495 psl., kaina 

i sirašė protestą Sovietų Š-gos nio tyrimo institute vyrės-’ tik maža dalis galėjo būti laisvai parduodama. Iš tų pini- bu. tik gaila, kad kalbėjusių! minkštais viršeliais $3.15.
is $3.75, 

teka per Atlan-
, . x L. x x , ... ■. .v, wAlanto 5 nove-

Tiktai Tiesoje išspausdinta-j centro komitetui ir generali-1 nę techninę literatūrą, 1957, sm0 “ traktorių stotims), kunos aptarnavo kolchozus la-, s jgS_ 263 psl., kaina minkštais
me R. Šarmaičio straipsny-1 niam prokurorui. m. išleido knygą „Kolūkinės' ^ai aukštomis kainomis, švietė juos politiniai ir tikrino, ( Į Altos valdybą Lietuvių I viršeliais $3.00, kietais $3.50
je gale nedrąsiai prasitarta: produkcijos savikaina ir jos* kad visas derlius patektų valdžiai, kitaip sakant, jie ėjo Bendruomenės apygardos! Rene Rasa, MEILE TRI-

mažinimo keliai“. Paskuti- j partinių čekistų pareigas. Apmokėjus biurokratiškai di-! vadovybė paskyrė du savo KAMPY, 219 psl. kaina $3.-

tiniųjų dienų įvykiai Lietu-, 
! v°je.

Sovietų pogrindis apie 1 

Lietuvoje
iaikomas kovotojas prieš į 
vairias opozicijas ir kitokius į religijos 
bandymus susilpninti parti-j
ją“, kad ’buvo pasiryžęs ko- i jau buvo rašyta, ką skel- siu fakulteto ekonominį sky- 
yoti iki galutinės pergalės“ bia Sovietų S-gos pogrindžio rių. Pirmosios komunistų o-

Einamųjų bykiy chioni- kupącijos metais jis buvo fi’ 
ka apie religijos padėtį nansu liaudies komisaras ir

ir t.t. ir f.t.

Na. o po viso to aprašymo 
oficialiame komunistinės El
tos pranešime visai nutylėta, 
kad tą dabar taip garbina’ 
mą komunistų herojų ir ide
ologą. tą net partijos kūrėją 
patys komunistai nužudė...

Tokia proga, regis ant tų 
žudikų reikėtų kalnus akme
nų suversti, o čia tylima.

’Zigmas Angarietis nesu
laukė socialistinės Lietuvos 
atkūrimo. Asmenybės kulto 
sudarytomis sąlygomis jis 
buvo neteisėtai represuotas 
ir žuvo 1940 m. gegužės 22 
dieną“.

Kodėl kalbant apie tokio 
„revoliucinio veterano“ ir 
„pasižymėjusio ištikimybe 
komunizmo idėjoms“ sunaF 
kinimą, tepavartotas +iktai 
tas miglotas žodis „repre-

„laisve“ rajone. Velionis buvo bai
gęs Kauno universiteto tei-

da, Menžinskis. 1922 m. vasario 6 d. OGPU perbrganizuo-j *os 11 kiiu samouuų
jama 1 GPU. platesnio pobūdžio organizaciją, su p atesne-; atskiru ]eidiniu Va.

Ji turėtų rūpintis daugiau j suvalkiečių ūkininkų sukili- 
infonnuoti apie Altos veik-1 m0 1935 m., 1 tomas, 280 
lą. Ji rinktų New Yorke Al-Į psl., kaina $3.00. 
tos veiklos ir kitu sambūriu

692 asmenys pasirašė pro
testą Lietuvos komunistų 
partijos centro komitetui dėl 
Simno mokyklos direktorės 
Guzevičienės veiksmų, pa
žeidžiančių sąžinės laisvės 
teisę. Laidojant vieną miru
sį, ta direktorė stovėjo prie 
bažnyčios durų ir neleido 
mokiniams įeiti į vidų su 
mirusiu atsisveikinti.

Minėta 
kad 1971

„chronika“ rašo, 
m. Kauno vysku-

niuoju metu buvo personali- dėlę administraciją ir išpirkus primestas paskolas ar se
nis pensininkas. { rus, kas liko. būdavo išdalinama kiekvienam kolchozinin-

• kui pagal išdirbtų darbadienių skaičių. ligą laiką buvo 
didelė paslaptis, kiek iš tikro uždirba kolchozininkai. bet 
ją dalinai praskleidė M. Osadko sovietų „Ekonominės

RAUDONI CHULIGANAI

tz 1-1 4. 1 - • 4. 1 pui buvo leista Raseinių baz-i „s ? Rodei tokiais atve- 1 .. . , ipaitijosu. , .. *- - • nvcioie suteikti vaikams ti-e x
aip bijoma tiesiai oasa-1,1.. J .. . . , I \ lėtinio z

suota 
jais tai]
Ryti, kad buvo sušaudytas
ar kitaip nužudytas Stalino 
įsakymu? Kodėl nepaminė
tos pavardės tų, kurie tą eg
zekuciją įvykdė?

Toks skrupulingas tų nu
sikaltėlių pa\ardžių nutylė
jimas terodo, kad dar ir da
bar Sovietijoje Stalino dva-

kėjimo sustiprinimą (dirma 
vonę). bet vietos policija 
nedeido kunigams patikrinti 
vaikų žinių prteš vyskupo 
atvykimą. Ji įsiverždavo i 
bažnyčias ir sutrukdydavo 
vaikams teikiamas pamokas.

Kučiūnų sodžiuje (Lazdi
jų rajone) tikintieji kreipė*

Brežnevas ir kiti Sovietų 
Sąjungos komunistinės ide
ologijos popai dažnai mėgs
ta kalbėti apie jų įgyvendin
tą „komunistinę moralę“ ir

gdomą naują ”so- 
zmogaus“ tipą. O 

štai to jų sukurto naujo „so
vietinio žmogaus“ ir jo gV’ 
venimo gyvas pavyzdys:

atstovus: V. Radzivaną ir P. 
Sandanavičių. Abu jie yra

šeliais — $3.75.
Juozas Švaistas: 2103-

i veiklūs jaunosios kartos at- RIAI PLAUKIA, romanas 
stovai. Dartaus’Girėno ko-; iš knygnešio Kun. M. Sida- 
mitetui atstovas yra Montvi- ravičiaus gyvenimo, 233 psi., 
la. | kaina $2.5U.

1 Problemos“ žurnale, tvirtindamas, kad, sudėjus visų kol-» Vacys Kavaliūnas. KAL-
' chozų. turtingų ir neturtingų, uždarbius, gauta, jogkolcho- Į Jaunimo kongresui pa-j NŲ GIESME, premijuotas

šia vracvva ir net partijų •’ Brežnevą skųsdami vietos 
vadai jos bijo. g“ dzl«- Skundą pasirasejos bijo

Senstantis kaimas

Senstančio kaimo proble

'00 parapiečių, jų tarpe net 
vietos sovietų deputatai. To 
sodžiaus gyventojai kreipė’ 
si. prašydami leisti baigti 

mas Komjaunimo Tiesos nr.; statyt plytų bažnyčią, nes e- 
109 paliečia Kėdainių rajo’’ sančioji medinė baigia savo 
no Žostautu kolchozo parti- dienas. \ ietos valdžia atsa- 
nės organizacijos sekr. G. i pasiūlymu kunigui sku- 
Žukauskaitė: , biai apleisti Kučiūnus.

1971 m. spalio mėnesį Va- 
„Nedaug jaunų žmonių renos rajono vykd. komite’ 

kaime belikę, šiandieninis tas nubaudė vietos kleboną 
kaimas smarkiai sensta, j 50 rublių už leidimą vaikam 
Vaikinai ii- merginos baigia patarnauti laikant mišias

zininkai už darbo dieną vidutiniškai gaudavo: 1932 m.— 
41 kapeiką, 1937 m. — 86 kapeikas, 1952 m. — 1 rublį ir 
40 kapeikų, o po Stalino mirties 1956 m. — 3 rublius ir 80 
kapeikų. Bet buvo ir tokių kolchozų, kurte už darbo dieną 
gavo tik 7 kapeikas... Nestebėtina, kad Ukrainos komunis
tų partijos pirmininkas Nikolajus Skrypnikas, 61 m. amž., 
1933 m. liepos mėn. nusižudė, matydamas, koks badas 
siautė kadaise maistu pertekusioje Rusijos provincijoje, 
bet kiti, kaip Chruščiovas, nei nemanė žudytis...

1940 m. balandžio pradžioje išleista keletas potvar
kių kolchozų reikalais, kurie dar labiau pajungė kolcho
zų baudžiauninkus: kolchozų javų duoklės numatytos ne 
pagal naudojamos žemės plotą, bet pagal visą kolchozo 
hektarų skaičių, ir gyvulių bei jų produktų prievolės nu
statytos ne pagal gyvulių skaičių, bet pagal kolchozo hek
tarų skaičių, arba tiek ir tiek mėsos, kiaušinių, sviesto, 
pieno nuo kiekvieno hektaro. Greta to, rudenį įvestas mo
kestis už aukštesnį mokslą, kas užkirto kelią geresniam 
rytdienos gyvenimui visiems kolc’nozininku vaikams.

skirta $100. I romanas, 201 psl., kaina 
1 $2.50.

Siame posėdyje nedalyva- • Aloyzas Baronas; ViENI- 
vo St. Briedis, Br. Spūdienėį^i MED2IAI, 147 psl. kai-
ir A. Ošlapas, nes buvo iš
vykę į SLA 
Beach, Fla.

seimą Miami'
1 na $ 1,50.
I Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas

TZ., A u į 332 psl., kaina $3.50.
kitas Altos posėdis bus; Alė Ri,u KELIAS I

rudeniop. Tada bus suruos-• KA1Rę, premijuotas roma-
tas 11 pasnekesys politiniais! nas jg JAV senosios kart<‘S 
klausimais. j iietuvių gyvenimo, 248 psl.,

J. Vlks. ; kaina $3.00.
Vytautas Volertas, GY- 

• NEW YORK, N.Y. į VENIMAS YRA DAILUS, 
. romanas iš lietuviu

Baltijos festivalis

Trečiasis Batuno rengia-

. romanas iš lietuvių emigran- 
fy gyvenimo, 242 psi.. kai
na $2.50

J D. Nendrė, AIDAS TARPmas Baltijos festivalis šie-. AI*IT, _
. , - -4 j- • •- DANGORAIŽIU, romanas,met bus šeštadieni, rugpiu- , . V-36o psl., kaina $0

Kazachijoj yra Džambu- 
los miestas. Jame tiek daug 
chuliganų, kad ir milicija 
bijo juos užkabinti. Darbi
ninkai po naktinės pamai
nos bijo grįžti namo. nes tie 
chuliganai tada juos užpul
dinėja ir apiplėšia, štai vie’ 
na darbininkė skundžiasi 
net Komsomolskaja Pravda 
laikrašty:

.......................... Prieš mirtį, 1952 m. spalio 5 d.. Stalinas išspausdino
Nuėjusi į šokius, tik ne-jsavo knygą „Ekonominės socializmo problemos“, kurtoje! 

mėginK atsisakyti su ’uo| nurodė, kad kolchozai turi būti stambinami, sukuriant ag’j
nois soA.i. k jines a\ej rogTa(įus ary)a y^io miestus, kurie pereis i sovcho- '. irn’VOS
koks chuliganas ir visokiais .... , ; ;LlEIUVOsbjauriais žodžiais tau kalba.1 zus' atsel' > »alutlnĮ komunistinę žemes ūkio formą - •
Tu tik švpsaiti nes kitaip komuną, kur jau nebus jokios nuosavybės, nei prtvačių
tau klius! Kartais ir milici- sklypų, nei gyvulių. Ta žemės ūkio ipolitika buvo priimta 
įlinkas stovi greta, bet nesi- XIX partijos suvažiavime 1952 m. gruodžio men., ir jos 
kiša/4 vėliau laikėsi ("hruščiovas, o dabar kiti Stalino įpėdiniai

čio 12 d., garsiosios Hun- 
tingtono vasarinės sode ant 
East River kranto, — 2780 
Schurz Avė, Bronx. N.Y.

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza
nu veiklos. 254 psl., kaina 
$4.50.

Aloyzas Baronas, PAVA-
2EMELAPIA1 SARIO LIETUS, 265 ps].,

j kaina minkštais viršeliais 
Turime Lietuvos žemėla- 82.50, kietais $3.75. 

pių — už 50 centų, už $2.50 Vėjas lekia lyguma, 1 oma_ 
(sulankstomas) ir už $3.50 nas. para;
(sieninis)._______  .

I
i C

nas
;e Aloyza? Barš

kama 8 i 00



Nr. 27, 1972 m. liepos 4 d. KELEiyiS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU T£VIJ PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Iš kuklios lietuvio krautuvės 
j multimilionierius

1. Paslėpti lobiai išradėjais, nes Italijoje le
dai pradėti gaminti jau XVII 

Jau tūkstantąjį ir kelintą- amžiuje...“
jį kartą yra mūsuose karto
ta, kad Amerika yra neri bo-1 Apie ledų-šidtakošės gi
tų galimybių šalis, kurioje mimo ir plėtimosi eigą apg- 
kiekvienas tuii progų pasi- liškoji The Ne\\ Funk-Wag- 
daryti turtuoliu ir net tapti nalls Encyclopedia sako: 
šios šalies prezidentu. Iki

1 „Ledai pirmiausia pradė- 
įiuobodulio kartota teisybė, ti gaminti Italijoje 17-me 

Taip ir yra, nes kiekvie- šimtmetyje ir į -JAV pateko 
noje gyvenimo šakoje čia pradžioje lS-jo šimtmečio.
(dūdi paslėpti lobiai, kuriuos Ice cream. kaip industrinė 
ik reikia sugebėti atkasti gamyba Amerikoje prasidė-

į . . . , - - jo 1851 metais...“ir jais pasinaudoti. Kaip uz- J 
burtų turtų karalystėje. Ir 
he vienas, ne dešimtys, bet 
Išimtai yra pasinaudoję to
mis užburtos turtų 'karalys
tės teikiamomis progomis, 
galimybėmis ir tapę turtuo
liais. Tokių pavyzdžių pilna radėjui jie tik 1929 metais 
Amerikos istorija. Užtat į šį pradėjo nešti pelną, virtusį
kraštą iš Senojo pasaulio — milionų milionais.

: į
Europos plūdo visokių polin- , -v . . ■>•
kiu. profesijų, užsiėmimų.1 ™'l.onų atsira,!.-
išsilavinimo 'ir sugebėjimų «am:v-

j žmonės, tikėdamiesi pašė ^°S. įskrhmo ak-
naudoti svaiginančiomis ga- ''Vvlal -vra »' So.

Hmybėmis bei progomis ir Bostone gyvenęs lietuvis.

Ar skaitytos?
Atsitiktinio kareivio už (

rašai, Jono Januškio atsimi-i 
karo laikų Europoje, 1271 
nimai iš Antrojo pasaulinio* 
psl., kaina $2.00.

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto, 55 psl. kaina $2.00.

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl., kai
na $5.00.

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

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa-

Iš šių enciklopedinių da- veras Kaunas, 52 psl., kai- 
vinių kaip veidrodyje mato
me. po kokio ilgo laikotar
pio toje šaltakošėje paslėpti 
lobiai buvo surasti. Bet su-

ua $1,00.
Lemtingos dienos, Jono

Jaškausko ai ysaka 
$2.50.

kaina

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

Aišvydo pasakos, parašė 
Antanas Giedrius, 140 psl., t 
kaina $3.00.

Nuo krivūlės iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi-

Tėvo laiškas Maikiui 
iš Floridos

Tegul bus pagarbintas.
Maiki!

: čia jums tuos tiltus paštątė’*? { 
O dabar noriu tau apznai- O jie sako, kad ir tie tiltai 

myt, kad aš ‘jau Fliuridoj. esą durnių darbas. Sako, 
Ale nemislyk, kad pėsčias buvo toks milionierius, ką 
ėjau. Nausa! Važiavo mano turėjo daugiau pinigų, negu 
pažįstama našliuke, ką tuii razum0 jįs pastatė čia dide-

eiliniais ir pavyzdingais šio, 
krašto (piliečiai, o greta šių, į 
neturėjusių perdidelio lai- Į 
mės palankumo, išsirikiavo; 

vandeni ir moka mums pini- J gretos tokių, kuriuos dabar 
.gus. Olrait, sakau, ale kas. nevienas vadina laimingai’

tapti savarankiškais, turtin- Bet apie tą multimilionie-
gaiš ir laisvais šio krašto gy- nu ir padėjusį jam iškilti nimai, redagavo Antanas 
ventojais. lietuvį pakalbėsime dar to-1

*liau.
Daugybė tokių žuvo savo 

nedalioje, daugybė patapo Jurgis Jašinskas

Didieji dabarties klausi
mai, parašė Antanas Macei
na, 325 psl., kaina $6.00.

AUKOTI DAR REIKIA!

-O 1 siais.

O „laimingi“ jie pasidarė 
tik dėl savo sugebėjimu, pa
stangų ir numatydami atei
ties galimybes. Nevertėtų to-

armobila, tai ir mane pasi-ri?7it^l7b7^vriam^ ir atv© k*enis ir pavydėti, nes jie 
ksviptp Sako link«mp^nė hn« :.ut 1 bagotvnam n. atve j dldina šl0 kraštokvietė. Sako. linksmesnė bus dė . mariag geležinkeij. 
kelionė dviem. Teisybe, josi Rur dabarstovi tie tiltai, tai 
kalamaska . ne vėliausios gerdau ėjo treinas, kuriuo 
mados n pi įes kalną įc-ikia; dv.kaduoniai atvažiuodavo 
pastūmėt, ale pakalnėn rita
si nešlektai.

progresą ir 
kartu gyvenimo patogumus.

Antrasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas dar 
nepasibaigė. Jo užsibrėžtiems tikslams pasiekti dar stinga 

, pinigų. Žemiau yra surašyta atkarpa, kad tie tautiečiai ir 
t organizuoti telkiniai, kurie iki .šiol neturėjo progos prisi

dėti auka, bet yra jautrūs jaunimui, galėtų ją užpildyti. 
Kiekvienas doleris yra prasmingas kongreso sėkmei, dėl 
to kviečiame paskutiniųjų dienų talkon. Jeigu ir po kon
greso ateis Jūsų čekis, jis bus reikalingas dar esančioms 
skoloms sumokėti.

Pernai aš važiavau ant 
treino. vagonas buvo be lan
gų ir paskui jį privarė pilną 
kiaulių, todėl važiuodamas 
nieko nemačiau. Šį kaitą bu- 

kitain.

čionai zbitkavot. Ale ponas 
Dievas juos nukorojo. Paki
lo didelis uraganas, baisi za- 
vieruka. ir visą tą geležinke
lį nuvertė i marias. Bet 
miesčiukas ir utelis liko ne 
nugriauti. Taigi, kad būtu

Vardas ir pavardė................... -•......................................Auka.

Adresas .......................................................

Puslapis penktai

Žemaičiu Kalvarijos (dabar ji vadinama Varduva) vestinių muzi
kantai prieš 50 metu.

Jaunystes atsiminimai

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.

' -i? nr--a:..:; • .. anNMM* " gęgar

V0Jau KltalP- Pamačiau, j galima prie jų privažiuoti 
kaip išrodo Amerika. Ar tu įaj ant likusių geležinkelio 
vierysi ar ne, bet Fliuridoj stulpu buvo pastatvti dabar- 
Amerika jau pasibaigia. Kai į tiniaf tiltai,
privažiuoji prie pat galo, y-'t
ra ilgas tiltas, kuris eina į, Taigi, matai. Maiki, kad 
marias. Jei pavažiuosituo; cūdų ant svieto ir šiandier 
tiltu, tai atrasi salą: nuo te-j vra> čia atsitiko akurat tas 
nai tiltas eina prie kitos sa-« 'pats, kas kitąsyk atsitiko sr 
los. Ir tarp tie tiltai eina per, Babiliaus bokštu, kuriuo iš- 
170 mailių. Ant pat galo pa-: dykę žmonės norėjo i dangv 
sibaigia. Privažiuoji, taip j sulipti.
sakant, liepto galą. Svietas;
jau čia pasibaigia. Toliau' Jei turėsi čėso, Maiki. ta 
nieko daugiau nesimato, tikį parašyk man gromatą. 
vanduo ir vanduo. Šitas plei-:
sas vadinasi Kev VVest. Čia', 
yra mažutis miesčiukas

Tai tokia pratįsusi Šio ra
šinio įžanga. Bet ji buvo rei
kalinga, nes dalykas, apie 
kuri kalbėsiu, atrodo, ją pa
teisins.

Dr. J.

Kalbėkime apie paprastą, 
kasdienišką ir amerikiečių 
bei visų kitų šio krašto tau
tybių gyventojų mėgstamą jų 
ir plačiai vartojamą valgio 
produktą „ice cream“, lietu
viškai — ledus, o senųjų lie
tuvių išeivių vadinamą „šal- j

Čekius rašyti: Lithuanian World Youth Congress.
į Šią atkarpą drauge su savo auka malonėkite pasiusti adresu:

Kazickas, 530 Fifth Avenue. New York. N. Y. 10036.

A 

S K R

O dabar gudbai.
Jurs truly

Tavo tėvas
* *

, Red. pastaba: Šis laiškas 
sytas lygiai

kaip pusė žemaičių Plungės
ale narodas biednas, nėra' 
nei vieno lietuviško saliūno. ! 
žodžiu, visai kitaip 
Saubostone. Navatniausia y-i
ra tas. kad šitas miesčiukas 
stovi vidury marių, o neturi į 
savo vandens. Jei nori atsi-’ 
gerti, tąi turi nusipirkt. Mat,, 
jis ateina iš Amerikos per Į 
paipą. kuri yra nuvesta 
tais. Aš norėjau sužinoti.

ra-
prieš 24 metus 

bet tik dabar Amerikos paš
tas įteikė jį adresat ui.

’Valgyti mažiau, negu 
Įjj.i norime, ir visada būti užim- 
ko ■ tam — tai svarbiausios švei

čia tie žmonės gvvena. Ogi katos sąlygos? mokė Hipo- 
dėl to, jie sako. kad yra to- kratas’ garsusis graiku gy- 
kiu dumiu, ką čiojiai armo-| Rytojas, medicinos tėvu va- 
bilais atvažiuoja cekavasčių' ^’namas-
pamatyt. Sako. jie čia nieko' * * *
nepamato, bet pakol perva-; 
ziuoja visus tuos tiltus, tai •. 3 . .
saulė .juos taip iškepi™, ‘jie i •'psena',r 
tiek ištrėkšta, kad čia perka1 nU8lsypsos

UDOKITĖS PROGA 

I S K I T E PAPIGINTA KAINA

i LIETUVĄ

j RUDENI IR ŽIEMĄ!
Kiekvienas lietuvis, norė-i

tusi, tikėti, turėtu Šį vardą, I W a 11 e r Rask-Raščiausk© vadovaujamas AMEKI- 
kaip tinkamiausiai tą ska-' CAN TRAVEL SERVICE BUREAU šiais metais yra suorganiza- 
lėsta apibūdinantį, pasisa-' vęs daug grupinių kelionių j LIETUVĄ.
inti ir pasiūlyti jį mūsų kal-! Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas, tą darbą sėkmingai

)ininkams įteisinti. Tai nau-j tęsia jau 11 metu. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet 

jadaras, sukurtas ne kalbi-! vyksta sklandžiai.
ninku, bet paprastų mūsų Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
tautiečių. O SU pačiu pro-| CHICAGO—NEW YORK SPALIO 2 d. —15 DIENŲ KELIONĖ, 
luktu —- šalta'koše — susi- ! Iš New Yorko $660.00 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai 
pažinkime iš Juozo Kapo-'
•iaus išleistos Lietuvių En-i
•iklopedijos XIV tomo.. pslJ PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE!
321 i, CHICAGO-NEVV YORK GRUODŽIO 21 d—14 DIENŲ KELIONĖ«

L Enciklopedija apie tai ** New Yorko $660.00 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai

11 dienų Lietuvoje

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ

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

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija

Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa- 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo 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.
porina:

„L e d a i (ag. ice cream)! 
Mačiai vartojamas sušaldy-, 
oje būsenoje maisto pro-, 
iuktas. kurio sudėtin įeina' 
pienas ar grietinė, cukrus,' 
vaisiai ar jų sultys, kiti prie-' 
skoniai ir dažylai. Seniau 1. 
daugiausia buvo vartojami 
kaip skanėstas karštomis va-i 
saros dienomis, dabar dėl! 
aukštos maistingumo vertės

i
1. daug kur vartojami kaip 
nuolatinis patiekalas per vi
sus metus. Italai laikomi 1,

11 dienų Lietuvoje.

(Totai tour prirėš are subject to airlines agreement and govern- 
ment uproval)

Informacijų kreipkitės į

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South VVestern Avenue 
Chicago, Illinois 60643

Telefonas (312) 238-9787

Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės j mus. Mes paraošiam 
kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame informacijas 
kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus Parūpiname lėktuvų bi- ■ 
lietus ir reikalingas vizas, l

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana



fttokpis šeštai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 27, 1972 m. liepos •* d.

MOTERŲ SKYRIUS
JUOZAS ŠVAISTAS

Del laisvės
(Tęsinys)

Motina atidžiai pasižiūri:

— Išties tu labai suvargęs!

— Oi, ne, mama! Aš galiu dabar bėgti, greit ir toli j 
nubėgti. Daug daug jaučiu savyje jėgų ir pasiutiško verž
lumo. Labai norėčiau dabar bėgti, tik gaila, kad tu man 
nepritaisi.

Motina su pasigailėjimu-linkčioja galvą:

bet sau, ne atsitiktinai parinktos. Žiūrėkit, gerai Įsidėmė
kit: apačioje — tirštai raudona, vidury — žalia, o viršų* 
je — geltona. Jos reiškia: Lietuvos žemė gausiai palaisty
ta geriausiųjų jos sūnų ir dukterų krauju, tos žemės dirvo- i 
je vešliai žaliuoja kiekvienas javas, paskiausiai jis noksta, 

į ir byra auksinis grūdas, tobar suprantat: bekraujo, be papra^''klais?maį“bėt'jiš 
j aukos — jokio derliaus, jokio laimėjimo. Tik toji auka , toks tojį gražu nėra. Dabar 

turi būti prasminga, nes, be to. net ir kraujas neželdins j dėl jo laužo galvas teisfe, 
J daigo. Taigi, dėl manęs niekad nesisielokit: aš savo auką j medicina, teologija ir apla- 
I visada pateisinsiu! ; mai mąstanti žmonija.

Iš lėto pakilo sesuo, atsargiai, tyliai priėjo ji prie bro- Iki šiol mes buvome pra
do ir karštai pabučiavo Į veidų:

— Aš tave suprantu, broli, ir visai pateisinu. Dabar 
man labai gerai suprantami ir visi didieji mūsų tautos 
kankiniai, kovotojai ir veikėjai. Dabar ir Maironis man 
visai aiškus, kai jis graudžiai skundėsi:

4
Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris, 
lr vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, —
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis,
Ar jiems besuprantama bus?

Nepraėjo nė pusės metų, o Aidulis vėl kentėjo tame 
— Ai, vaikeli... Kažin, ar tu man pritartum.? Juk pa= j pačiame kalėjime, tik kitoje kameioje. Naujieji užkariau-

siklausyk, kaip tu sunkiai kvėpuoji, nelyginant džiovinin
kas prieš mirti, o ta/, o kojos, kaip pradedančio vaikščioti, 
linkčioja ir klumpa.

Aidulis nepasiduoda:

— Neišmankštintos. Todėl aš ir noriu bėgti, kad jos 
sustiprėtų. Bėgant nelinkčiotų.

Motina sunkiai atsidūsta:

— Beveik devyni mėnesiai, kai uždarė... Devyni mė
nesiai tokio žiauraus kalėjimo... Sako, caras, žandarai la
bai biaurūs buvę, bet argi palyginsi jų kalėjimus ir visą 
baisumą su dabarties?

I
Namuose audringai pasitiko sesuo:

tojai neilgai ii čia laikė. Porą mėnesių pakanki ne- gestapas 
ir Įbruko į užkaltus prekinius vagonus. Etapų etapais 
stumdė po kalėjimus, kol galutinai uždarė koncentracijos 
stovykloje. Bet ir čia ne viskas buvo baigta: suburzgė nau
ji tankai, kita kariuomenė atėjo ir jį išvadavo.

KADA ŽMOGAUS 

GYVYBĖ PRASIDEDA 

IR KADA BAIGIASI?

Iš karto tai atrodo labai

tę žmogaus gyvenimo pra
džią skaičiuoti nuo jo gimi
mo. Bet medicininiu požiū
riu jis yra gyvas jau prieš 
gimimą, o gimimas yra tik 
jo paskutinis žingsnis i šį 
pasaulį. Vadinasi, tuoj kyla 
klausimas, kada gemalą jau 
galime vadinti žmogumi ir
kada dar ne? Tai daugiau 
teisinė problema, kai reikia
spręsti aborto klausimą, nuo 
kada tą veiksmą laikyti pa
prasta operacija ir nuo ka
da žudymu. Tuo tarpu teisi
niu požiūriu apie dviejų mė
nesių žmogaus gemalas dar 
nėra laikomas žmogumi, ir 
toks abortas nepriskiriamas 
Į žudymo kategoriją. Bet 
medicininiu požiūriu žmo- 

» gaus pradžia yra nuo pat
Aidulis išėjo pro spygliuotų vielų užtvaros vartus ir gemalo užuomazgos, 

sustojo liūdnas. Ilgai jis žvalgėsi ir ne tuojau sugalvojo,
kur nukreipti pirmuosius savo žingsnius. Nematė džiū-Į Pastaruoju metu ^asiro- 
gaujančios minios, nepasitiko rūpestingoji motina, nebe- Į nemažiau komplikuotas 
guodė jautrioji sesuo, tik naujieji kanai, tiesa, palankiai, _ Rada t
šypsojosi. Valandėlę jaukiau pasidarė jam, tačiau beina-, snimas
tant ir vėl širdgėla užgulo: toli toli buvo hxęs savasis
kraštas, klaikaus nerimo ir tokių pat šiurpių dygliuotų už- j Tai irgi ne tik medicinos.
tvarų apsuptas.

• * *

Teises patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti j Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog ii**o

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law. 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Maso. 021

. rėti kaip į ”utter desertion“.
! Esamomis aplinkybėmis 

Aš esu lietuvaitė, čia gi- Tamstos atsisakymo vykti 
muši. Jau šešiolika metų, su vyru į Ohio priežastys ne
kaip esu ištekėjusi, ir mes ra teisiniai pakankamos. Vy- 
turime vieną sūnų, 8 metų. ras negali būti kaltinamas 

Mano vyras yra dirbęs vi- Tamstą palikęs. Tačiau 
šokių darbų, o per .paskuti- Tamstos vyras, jei to norėtų, 
nius 6 metus jis yra „repre- galėtų Tamstos elgesį inter* 
sentative“ vienoj firmoj. Jis pretuoti kaip „desertion“ 
dažnai važinėjasi, anot jo, teisine prasme.
biznio reikalais; namuose
būna tik retkarčiais. Prieš ™«««««™mboBococu» 
kiek laiko man pranešė, kad 
jo kompanija jį perkelia 
dirbti į Ohio valstiją, kad, 
ten būdamas, jis irgi važinė*
sis ir pardavinės krautu- Į Amžinas lietuvis, romanas, 
vėms Ohio apylinkėse. S parašė Vytautas Alantas,

T , .. . .j 412 psl., kaina minkštais vir-
Jau kun laiką mes prastai, šeliais $4 50 yeta^j.oo. 

sugyvename, daug ginčų ir, Mi,žjnų rungtynis Myko,
nemalonumų, bet jis man! j0 Vaitkaus atsiminimu VIII 
duoda užtenkamai pinigų tomas 20g ps,, kaina _

Klausima*

Ką tik gavome

— Juozas?! Tu gyvas ir sveikas? Nesušaudė ir neiš
vežė? O mudvi su mama tiek prisisielojom, tiek prisikan- 
kinom. . !

Sesuo glaustėsi apie broli, motina kurstė plytą:

— Ko gi tu, sūneli, norėtum? Gal...?

Sūnus staiga nutraukė:

— Geros karštos stiprios arbatos ir vieną stikleli spi 
rito. jeigu turėtumėt.

(Iš Juozo švaisto novelių rinkinio „Siela lagamine“)

TOKIO ĮVYKIO NEBUVO 
BUVĘ

1 bet ir teisės, moralė ir teolo- 
, gijos klausimas.
Į

Iki šiol žmogaus mirtimi 
buvo laikomas tas momen* 
tas, kada nustoja plakusi jo 

i širdis. Manyta, kad tuo bai- 
i giasi ir jo gyvybė. Bet šiais

pragyventi, todėl aš kenčiu 
ir tyliu.

Kai jis man pranešė, kad

minkštais viršeliais 
kietais $3.50.

Gana to jungo, Kipro Bie* 
turi persikraustyti į Ohio gy- linio atsiminimų III-sis to- 
venti, aš jam palakiau, kad į mas, 492 psk, kaina $5.00. 
as nepaliksiu savo namų ir! Jaunystės atsiminimai. pa- 
giminių. Vaikas čia lanko rašė Vladas Požėla. 335 psl.,

• • •v i i • ra » z\

>3.00,

Įrišta, kaina $4.00.
We will conąuer the world

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.

mokyklą, turiu savo tėvus,
. ..... broli ir seserį, o svetimamemedienos pažangos laikais kra-Į ; ‘įvaži 

ivan-iom mechaninėm prie- silikaį/viena. 
monem žmogaus širdį gali-i
ma išlaikvti ”<rviva“ ištisas! VyraS suP?ka> bet šfaiP 

daugiau nesakė. Jis 
gyvena Ohio ir atva-

Visi žinome, kad nuo plė-1 Parapiečiai sustoję taip nieko daugiau nesakė— .... samanes, menesius ii net me-, (jaį>ar, v - - i i i - • t i • _ _ oavcuico, iiicnebiuo ii net mc", jsikųsiame Krašte jau ne. pat meldėsi. Įvyki maciusie- nors ios savininkas iau ___  .......... . „ool 1 cobn L-ori KunrKtac nrio lUb’ nOl S JOS SaVininKaS J3U! šiauduose neįmanoma pasi-' ji sako, kad banditas, prie, . .. i n - , -j , seniai po žeme. Taigi susi-,išlepti. Jie apgrobia bankus., altonaus stovėdamas, buvęs J » , n
= | privačius butus, dėl keholi* irgi labai sujaudintas, bet . .. dfe , 'į

{kos centu žudo žmones ar-pagrobtu pinigų negražino, į, & - p J. ’ „I vciiLu z.utty « r & _. dar nėra negmenamas mir=,
ir abu. jauni nusikaltėliai iš• gyvus vidury dienos gatvėje 

_ Surasim! i iškrato iš kelnių. Bet štai jie
Ant stalo radosi daugiau, negu pageidauta. Dabar ir : ®urac\° <ku } nau^ savo į maldininkų 400 dolerių.

„veiklos“ plotą.

ėjo, išsinešdami kunigo ir
nėra neginčijamas mir

; žiuoja pas mus tik kartą per 
mėnesį ar panašiai.

Ar aš galėčiau jį kaltinti 
desertion“. kad jis mane

ties ženklas. 3 į paliko su vaiku ir be manol i •T •

motina ramiai atsisėdo ir žiūrėjo Į sūnų:

— Vaikeli, paklausyk tu manęs ir, nieko nelaukęs, 
važiuok Į kaimą pas mano brolį Jokūbą. Ten ramu, visko ■ 
pilna. Pailsėsi, atsigausi. Nepasilik dabar tam mieste ii

Birželio 25 d. Į Pontiac, 
Mich.. bažnytėlę pamaldų 
metu, kai ten meldėsi apie 
40 parapiečių. pro šoninespilna. ± cnievci, as-šč*ucu. iiv iaciiiA ikvl/čii vcsiiA įiuvctc ii a j • • • vaza ±r ’ . . , . 1 . . x • , ! duris įėjo pora apie 20 metunebesivelk dabar j visokias painiavas. Pats pamatysi ka amžiaus ginkluotll jaunuo; 

-vėl Įkliūsi. Nepaisyk tų visų savo draugų ir bičiulių. Tegi lių vienas jų tuoj pat palei- 
jie sau'daro, ką išmano. Bet kam gi tau? Vėl kentėsi, ne
duok, Dieve, galą dar gausi, o ar atsidėkos kas tau, ar su
pras. ar įvertins?■rt *■ ■ . 1 • . . -Ll

Motinos žodžiai buvo graudūs. Jos balsas pradėj< 
virpėti, ir akys pasiuvo ašaromis. Nedrąsiai ji tiesė savi 
rankas i sūnų. bet tos rankos kažkodėl bejėgiškai nusileis 
davo. , i A

Aidulis atsistojo ir Įsirėmė akimis Įaugau:

— Visa tai niekai, mama. lyginant su laisve. Ne šitą 
ne savo laisvę aš turiu galvoj, bet tą didelę didelę ir gra 
žią viso mūsų krašto laisvę. Be jos man vistiek trošku i 
sunku, nors ir kažin kaip gerai gyvenčiau, ar pas dėd« 
Jokūbą, ar saulėtam Neapoly, ar šiltoj Brazilijoj. Kalėj, 
me, skausmuose dar geriau supratau ir įvertinau, kas ta 
yra laisvė. Geriausiai tatai pajunti, kai jes netenki. Nie 
kas. tikrąją laisvę pajutęs ir supratęs, neatsisakys dėl jo: 
kovoti, nors kažin kaip sunku būtų ir kentėti reikėtų. Jul 
geiuoju nė vienas paukštis neatsisako nuo savo lizdo, i 
upė neiškrypsta iš savo vagos, taip ir aš nenueisiu nuo sa
vo kelio. Siekti laisvės, kovoti dėl jos jau yra didelis dide 
lis atpildas. f ' 5 • I

Nutilo Aidulis, ir abi moterys tylėjo užu stalo. Pr<; 
langus gausiai plito saulės spinduliai. Šviesu, jauku būvi 
kambaryje. Palangėje, gatvėje stovinėjo žmonės, kiti sku
bėjo ir garsiai šnekėjosi. Visur iškilmingai plevėsavo tau
tinės vėliavos. Jų spalvos šiltai, maloniai glostė širdis 
Ta pati šilima patvino ir Aidulio sieloje. Jis nebeiškentė 
ir vėl prašneko:

— O ar žinote jūs, ką reiškia mūsų vėliavos? Jos ne

do į bažnyčios lubas Įspėja
mąjį šūvi ir garsiai pranešė 
maldininkams:

— Tai yra apiplėšimas! 
Kiekvienas sėdėkite save 
zietose ir išsiimkite visus tu- 
imus pinigus!

Kai vienas jų dabojo du- 
is, kitas, dviem pistoletais 
ginkluotas, perėjo per baž 
įyčią ir surinko maldininki 
Atkištus pinigus, o. be to, iš- 
eraustė ir aukų dėžutes. Ta 
!a, priėjęs prie altoriaus. Į 
ėmė kunigui i galvą kariš

ką 45 kalibro revolveri ii 
lareikalavo atiduoti pinigi- 
įę. Kunigas, žiūrėdamas 
plėšikui tiesiai i akis. tarė:

— Tu gi žinai, kad Vieš
pats Dievas tave myli.

— Aš irgi taip manau, — 
itsakč plėšimas, kimšdama- 
■-is atimtus pinigus i kišenę.

Tada kunigas ėmė melstis 
žodžiais:

— Mielas Viešpatie, pa
dėk šiems jaunuoliams su
prasti. kurlink juos veda nu-j 

j sikaltimų kelias!..

AFRIKIETIŠKOS 

ŠUKUOSENOS ŽALA

Karingųjų nėgių (vyrų ir 
moterų) tarpe yra gana pla-

šiandien medicinoje ir 
i teisėje mirtimi laikomas tas 
i momentas, kai galutinai nu- 
blėsta žmogaus smegenų 
skleidžiamos elektrinės ban- 
gos, — kai nustoja veikusi; 
žmogaus galva. Svarbiausia,» 
kai smegenys nustoja veik-i

i sutikimo išvažiavo kitui’ gy- 
’venti? Jeigu jis taip nesi* 
skaito su žmona, 'kam man
su juo gyventi?

Pasipiktinusi žmona

Massachusetts.

čiai paplitusi vadinamoji af- ’ Jau neatgaivinamai. O tą
Atsakymas

Tamstos

12 knygų už$2
?■ r T.
Juodojo pasaulio sukili

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

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą (parašė J. Janus-

pasiūlė
, • I iamoiai SU jUO į O-mentai. Ii • • j v j -• \ „i--«—=-r t--— —ihio, kai JO darbdavys jį ten kjs)> 96 , kaina 30 cent

Mirties momento klausi- '■ sluntė' Tamstos' kalP zmo-
mas vra glaudžiai susijęs sul"ost Pg,e«a J™ ten'

=h--.kur vyksta vyras nuolat *P-

•ikieti’škoji šukuosena — iš-pak^ r.°^° atitinkami instru- Tamstai važiuoti
pūsti tankiai garbanoti plau
kai. Tos mados pasekėjų jau 
pasitaiko ir baltųjų tarpe.

Odos ligų specialistas dr. 
Algie Brown Amerikos Me
dicinos draugijos suvažiavi
me atkreipė dėmesį i minė- 
los šukuosenos žalą. Ji ska 
tina galyos odos infekciją 
plaukų slinkimą ir priešlai
kinį plikumą.

Daktaras patarė plaukus 
nešioti natūralaus stiliaus— 
tokius, kokie jie auga, dirb
tinai neraitant jų į avies vii 
nos pavidalą. Jis taip pa* 
nepatarė vartoti erzinančiu 
ir aštrių chemikalų.

APVOGĘ SOVCHOZĄ,

GALĖJO LĖBAUTI

Azerbaidžane 6 asmenys 
nuteisti kalėti iki 12 metų už 
sovehozo pinigų pasisavini
mą. Jie išaikvojo net 20,000

dabar praktikuojamu šir 
dies persodinimu. Mat. tuoj 
kyla problema."ar širdis bu
vo išimta iš gyvo ar jau iš 
mirusio žmogaus? Dėl to yra 
buvę ir painių bylų, kuriose
veiionies giminės apkalti
no gydytojus, kad jie išėmę 
dar gyvo žmogaus širdį ir

sigyventi savo darbo reika
lais. Toks faktas gali būti 
smerkiamas vadinamo ”wo- 
men’š liberation“ šalininkų, 
bet jis vistiek pasilieka teisi* 
niu faktu.

Jeigu vyras būtų išvykęs, 
norėdamas Tamstą nuolat

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psk. 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 psi., 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė d r.OHVAĮ. u , ... . , Tam«stn<s ssiiKlfimn mus.®, ui.
kitam Įsodinę. Richmon-• Daugirdaitė-Sruogienė, 24

de. Va., tokioje byloje buvo ir, svarbiausia, — be patėi
sinamos priežasties, tai ta
da Tamsta galėtum Į tai žiū-

«ooooc

:škeltas $100,000 ieškinys.
Deja. Vale universiteto prof. 
dr. William Collins ir teolo
gas dr. Joseph Fletcheh pri-, 
pažino, kad širdies aukoto-; ... . i • ■ •
jas jau buvo miręs, nes jo. JjjjjjjĮ |f skaitykit 
smegenų skleidžiamos ban-j 
gos buvo išnvkusios, ir jury
ieškinį atmetė. ' ANTANO ŠKĖMOS RAŠ

TŲ I tomas (Nuodėguliai ir 
Žinoma, gyvybės pradžios kibirkštys, Šventoji Inga, 

ir mirties klausimas tuo dar Čelesta, Balta drobulė), įriš-
nėra galutinai išspręstas, nesi ta, 500 psl. Kaina $6.00. 
mokslas kol kas pažįsta tik, LIETUVOS ISTORIJA

psl., kaina 50 centų.
Socializmas ir religija, E. 

Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centu.

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

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

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

Socialdemokratija ir ko-
rublių. Daug jų pragėrė. Jie gyvybės ir mirties apraiškas,; Vl-ji laida, parašė dr. Van- munizmas (K. Kauskio), 47
su draugais per vieną gegu- šių Įvykių ženklus, bet iš tie- da Daugirdaitė-Sruogienė, j Psk» kaina „o centai

sų dar nežino, kas gi ta gy- 414 psl., daug paveikslų, ke-{ Atskirai sudėjus, jų kaina
vybė ir mirtis pačiame bran- li žemėlapiai, tvirtai įrišta. ’ $5.60, bet visos kartu par-

žinę suvalgydavę 2 keptus 
avinus ir išgerdavę 20 bon- 
ky degtinės. duolyje yra. i Kaina ................................... $6.1 duodamos už $2.

. i
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Vietines žinios
LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

•M###****#**#***#****************"*******#***************^

Bostono jaunimas vaidina

GANA TO JUNGO, Kip>
Į lo Bielinio atsiminimai, 492 

psl.. kaina $5.00.
JAUNYSTĖS ATSIM1NI- 

į MAI, Vlado Požėlos, 335 
Į psl.. kieti viršeliai, kaina —; 
I $4.00.

MES VALDYSIM PA-

HIGHLIGHTS 0F 
SCANDINAVIA

Jau buvome 
Bostono 
mėgėjų 
sau
pasiryžo Jaunimo kongreso j savo žinias, 
metu suvaidinti Chicagoje

Taigi mums belieka tiktai 
linkėti gero vėjo. Chicagos j 

ištraukas — II ir III veiks- publikos dėmesio ir kuo ma
žiausios tenykščių kritikų 
rūstybės.

Juozo Grušo dramos "Bar- 
bora Radvilaitė“ stambias

mą. ”žvaigždikio“ sąstatų
šiuo metu sudaro Algis An
tanavičius, Laima Antanavi-j 
čiūtė. Algis Lapšys,, Norber
tas Lingertaitis, Algis Ma
kaitis. Poiviias Manomaitis, 
Birutė Vačjurgytė, filminin- 
kas Romas Šležas, dailinin
kas Paulius Martinkus ir ke
li jų padėjėjai.

"Barborą Radvilaitę“ re
žisavo Algirdas Antanavi
čius.

Praeitos savaitės trečia
dieni žvaigždikiečiai Bosto
ne publikai parodė savo sce
ninio kūrinio generalinę re
peticiją.

E. ir St. Santvarai išvyko 

atostogų

kaina $4.00.
WE W1LL CONQUER 

THE WORLD by Liudas 
Dovydėnas, 217 psl., kaina 
$5.00.

LIETUVA BUDO, Stepo 
no Kairio atsiminimai. 4 H 
osi., kaina.................. $2.0f

j TAU, LIETUVA, Stepo 
į oo Kairio, 480 psl., kai
J na .................... $2.0(

Elena ir Stasys Santvarai' ^lENOJANT, Kipro Bie 
praeitą -šeštadienį išvykoj 4,n*°’ n<'-- kaina....$2.0<
atostogų, kurių savaitę pra-j PENKTIEJI METAI, Kip 
leis Kennebunkporte. pran-' ro Bielinio, 592 puslapiai ; 

j ciškonų vasarvietėje, kur su
važiuoja daug menininkų iš
New Yorko ir kitur.

Geležies konstrukcijų 

darbininkų streikas

kaina ..................... $2 00
PASKUTINIS POSĖDIS

Juozo Audėno atsiminimai
I 227 psl., kaina............. $4.00
‘ KONTRŽVALGYBA LIE 
! TUVOJE, Jono Budrio at- 
• gimininiai. 224 psl., kaina

Žinoma, generalinė repe
ticija. kuri vyko ne scenoje, 
o atviroje salėje, dar be de 
koracijų, grimo, apšvietimo 
— dar nėra spektaklis, pas
kutinis šių teatro entuziastu 
žodis. Iš samesnį jų kūrybos 
vertinimą tebus galima pa 
daryti tik Chicagoje. pama
čius "Barboros Radvilaitės4 
premjerą.

Bet šiuo tarpu jau turimi 
viešai pasidžiaugti, kad mū 
sų žvaigždikiečiai savo pa 
sirodymui pasirinko ne kok 
svetimą psichodelinį ekspe 
rimentą, o gerą lietuviška 
istorinę dramą — lietuvišk? 
tema ir nepriekaištingą lie 
tuvišką žodį.

Jau šioje repeticijoie ga 
lėiome pasigėrėti, kad va1' 
dintojai puikiai išmokę ii 
giausius tekstus, niekur ne 
suklupo ir padarė palygina 
mai labai mažai netgi kirčn 
klaidų. Tokia pagarba lietu 
vių kalbai verta didelio jau 
nu žmonių ivertinimo. ka' 
jau didelė dalis ju kartos at 
stovų lietuviškai tik žiopčio 
ja, tarsi ant liežuvio gak 
būtų užrištas mazgas.

Šis vaidintojų būrelis nė 
ra tik atsitiktinai iš gatvė 
susirinkęs. Kai kurie jų ja1 
yra ir anksčiau vaidinę dra 
mos sambūry, teatro menf 
studijavę, jį pamėgę. Čia e- 
sama gana talentingų žmo
nių, kuriuos žiūrovai galėf 
išsijoti ir pastebėti išbaig 
tame spektaklyje Chicagoje

Nepamirština, kad istori
nei dramai reikia daugybė? 
nekasdieninių butaforijos 
dalykų, drabužių ir kt. Visa 
tai žvaigždikiečiai susiran
kiojo dideliu uolumu.

Tokios dramos statvmas

TESTAMENTAI
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį "Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų]

r******#*****######*#####*####*#####**##***###***#**#####  ************^

Dviejų savaičių 
rudens-žiemos

ekskursijos į Lietuvą
Kaina nuo $619.00

Ekskursijos išvyksta iš 

BOSTONO (NEW YORKO)

1972 m. RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d.

!; Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 
South Boston. Mass. 02127 
Telefonas.- 268-8764

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų.
.Į šeštadieniais uždaryta: birželio, liepos ir rugpiūcio mėn.

Savininkė: Aldona Adomonienė

15 A 22 days escorted tours

plūs air fare t

I) e n e m a r k, ,
E i n 1 a n d,
S w e d e n,
Nor w a y plūs 
H o 11 a n d.

Independent and group tours to Lithuania and other 

Baltic States.

For Information contact:

FINNAIR, 20 Providence Street, Boston, Mass. 021 lti. 
Tel. (617) 482-4952.

294$

pride of scandinavia

$2.50.
Bostono didžiųjų statybų SIAUBINGOS DIENOS i 

1944 1950 metų atoimini i 
mai, parašė Juozas Kapa įjininkai nutarė skelbti streb 

<ą, atmesdami darbdavių 
pasiūlytą 60 centų valandi- 
įį priedą.

ALDRICH OIL COMPANY

130 Safford Street 

Wollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

činskas; 273 pusi. kaina $3 
PER GIEDRĄ IR AUD

RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi *1 
„ , i , . minimų (1909-1918) IV to-
Dabar jIe gauna valanda! mas 272 psl., kaina kietais i

5i.89 įs tos sumos atskaito- virMiais .................. S3.75 ’
na į fondus $1.77. ■ »p0 pakjes autoriaus tomas

VI kietais viršeliais $3.75. 
minkštais $2.50.

, v. . . . i •• , Viktoras Biržiška, DĖL
ęelezimų konstrukcijų dar- MCjSų SOSTINĖS, atsimi- 
iininkai netun garantuotos nimaj (1920.1922 m.). 312 
10 vai. savaites, kad, esant , kail)a minkštais virše. 
dogam orui, jie nedirba. ]iais $2 -n kifitalV_$3 75
tad jų dalbas yia pavojui- ATSIMINIMAI IR MIN- 
jiausias, todėl jis tun būti Tys Kaiio Griniau, , t0. 
r tinkamai atlyginamas. mas DS, kaina ......J2

ATSIMINIMAI IR MIN- 
TYS, dr. Kazio Griniaus.
II tomas. 336 psl. kaina $5 

LIETUVOS VYČIO PĖD- 
Praeitą trečiadienį Bosto- SAKAIS. Juozo Strolios jdo- 

io'statybų darbininkai su- mūs 1940-1945 m. atsimini- 
engė didžiulę demonstraci- mai. 176 psl. kaina $2.00. 
ą prie gubernatoriaus rū- NEPRIKLAUSOMA LIE- 
nų. Jos tikslas buvo atkreip- TUVA ATSTATANT. Ra- 
i valdžios dėmesį į didelį polo Skipičio, 440 puslapiu
bedarbių skaičių statybos kaina ... .........................$5
larbininkų tarpe. Gubema- NEPRIKLAUSOMA LIE- 
orius Sargent pažadėjo rū- TUVA. R. Skipičio atsimi- , 
untis. kad didžiųjų viešųjų nimu TI tomas. 476 psl.. kai- 
tatybų projektai būtų vyk- Į na $7.00.

Darbininkų unijos pirmi- 
įinkas Walsh sako. kad kad

Demonstravo statybų 

darbininkai

lomi.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Liepos 22 d. 2 vai. popiet 
loston State College sporto 
alėje So. Bostono L. Pil. 
I-jos ir Australijos lietuvių

jRAŠTAT — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusią • 
niai, kaina ... $3 OO i
KĄ LAUMĖS LĖMĖ Į 

(apie Salomėją Nėri), Pet 
*onėlė> Orintaitės, 234 psl.
Kaina $3.00.

GYVENIMO VINGIAIS
.repšinio rinktinės žaidynės, (dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 

nės, 360 psl.. kaina . . $3.50 
DANGUS DEBESYSE,—

* *
Liepos 22. d. 7:30 vai. vak. 

>o. Bostono Lietuvių Piliečių 
1-jos salėje banketas Aust- 
alijos lietuvių krepšinin-

» »

1918-1919 m. išgyvenimai 
parašė Juozą* švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše 
liais $2.50 kietais $3.75

Rugpiūcio 13 d. Romuvos! ŽVILGSNIS Į PRAEIT,
oarke Montelloj • Brocktone K- Žuko, 476 psl., kai 
Minkų radijo gegužinė. ,na ............................... $5 ,

••• j ATSIMINIMAI APIFL
Rugsėjo 10 d. Maironio 'JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė

parke Worcesteryje Bosto
no apygardos Lietuvių die* 
na.

PATARIAMA ĮSIGYTI

K. Barėno

Atsitiktiniai

lės Liūdžiuvienės, 88 psl.
Ictu n ............$ 1

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

SIAURUOJU TAKELIU
IK. B. Kriaučiūno. 178 psl. I|
kaina .............................$?

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
•"•itik»*n*i,'SAULĖJ. Mvkolo Vaitkau.

atsiminimu (1918-1940) Vknygelė norintiems sudary-:
ti testamentų. Ten yra irtis-' 216 psl., kaina minkytais vir- ^"‘295 p'sk'.' ’vir.
tamentų pavyzdžių. Jos kai-, $2 g0 Aliais kaina $3.75.
na — $<j.uUa |

Pilnas namų šildymo aptarnavimas 

Alyva pristatoma be priminimo

šildymo įrengimas 

Licenzuotas šildymo ekspertas

25 metus aptarnauja 

Dorchesterį, South Bostoną, Pietų pajūrį

UŽSAKYKITE TUOJ! 
GERIAUSIA ,)()V ANA

Į LIETUVĄ! 
SPECIALŪS RUBLIŲ

CERTIFIKATAI
Už juos-jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik- 
tikrosios kainos arba iš
keisti juos į paprastus 
rublius aukščiausiu kur
su.

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Galite siųsti bet kokią 
sumą.
Prašykite mūsų naujo 

iliustruoto katalogo 
UŽSAKYKITE DABAR 
IŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS ( ORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

New York. N.Y. 10010 
Tel. 982-1530 

LABAI SVARBU!
AUTOMOBILIAI 

Tik trumpą iaiką 
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 aut mobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
Prašykite specialaus 
biuletenio! 

DĖVĖTI DRABUŽIAI 
Mes specialistai pasiųsti 
be muito dėvėtu- drabu
žius ir kitus asmeninius 
daiktus iš Sovietų S-gos 
atvykusių svečiu. Papra
šykite mūsų specialaus
biuletenio.
Mes turime šito biznio 23 
metų patyrimu ir tūks
tančius patenkint užsa
kytojų.

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $7.00.

PAUKAGE EXPRESS 

TRAVEL AGENCY’, INC.11
! 53 Gatės St., So. Boston, Mass. 
, 02127.

'! Mes siunčiame visokius siunti- 
'* nius į Europą ir kitus kraštus.

(27)

NORI SUSIPAŽINTI

Iš Connecticut valstijos ama
tininkas, vidurinio amžiaus, vi

li dutinio ūgio ir svorio, geros 
I' sveikatos, finansiniai saugus, 

norėtų susipažinti su moterimi 
taip pat vidurinio amžiaus —
viso gyvenimo draugystei.

Nesvarbu, ar gimusi Lietu
voje ar Amerikoje.

1 Prašau rašyti Keleivio adresu, 
pažymėjus "Perduoti Mr. L.T.“

RADUO PROGRAMA
t

Seniausia Lietuvių Radijc 
Programa Naujoj Anglijoj 

! is stoties VVLYN, 1360 Jd J 
lociklų' ir iš stoties FM 
101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausiu 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 

: ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis i 
Baltic Florists ereliu ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad į

lį way, So. Bostone. Telefo-( 
Inas AN 8-0489. Ten gauna > 
mas ir Keleivio. _ __ ‘

PRAŠYMAS

•‘Keleivio’’ administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresu neui- 

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-

Nepamirikite parašyti pažinti su Lietuvos praeiti- 
pašto numerio — -«p codo i mi ir dabartimi.

o AVAITRAšT IS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir abirai 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 dinamiška mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se SS.OO 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690. (Įuebec, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

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

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

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

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

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

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
807 Weet 30th Street, Ncw York. N-Y. 10001

T J
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-*rttrtrrrrrr~~~................ T. Girnius pasižymi RUOŠKIMĖS DEMONSTRACIJAI! f

Vietines žinios
Kiauro maišo nepripilsi

Praeitą kartą rašėme, kad 
Mūsų kaimynai I^onora rengiamasi pakelti 10 centų 

ir Aleksandras Griauzdės susisiekimo miesto autobu- 
savo atostogas mėgsta pra- sais ir traukiniais mokestį, 
leisti patogiame automobily Minėjome, kad ir Bostono 
ir kelionėje. -Jie jau ne pir- majoras yra tam priešingas, 
mą vasarą važinėja po pla- Nurodoma, kad prieš

L. ir A. Griauzdės vėl 
keliauja

Birželio 4 d. Bostone ivy- Nuo liepos 15 iki 22 d. įvyksta Pavergtųjų tautų sa
ko Naujosios Anglijos jau’ vaite. Amerikos Lietuvių Tarybos ir Lietuvių Bendruome
nių šachmatų pirmenybės, nė» Bostono skyriai, susitarę su atitinkamais ukrainiečių, 
kuriose dalyvavo 58 jaunuo- latvių bei estų organizacijų atstovais, liepos 15 d. 12 vai. 
liai iki 21 metų amžiaus j|enO8 rengia viešą demonstracijų prieš tautų pavergėjų— 
dviejose grupėse. Jų tarpe ir komunį8tin Rusiją. •

č GVIA Mnol/in unglotiniui

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. QUINCY

oo

Kazio Merkio auklėtiniai 
i Tomas Girnius, 14 metų, ir

(just beyond the Holiau)

MIGHTY-MINI 01L BURNER
1/3 Raudai 

iSpscal

Demonstracija prasidės Prudential centre ir iš ten
I etias Raskauskas, 13 me^ automobiliais su atitinkamais plakatais, tautinėm vėlia 

vom bei garsintuvais, skelbiančiais komunistinių barbarų

su
puse metų pakėlus MBTA 
tarifus, keleivių skaičius su
mažėjo 22 milionais. Sako
ma. kad panašiai bus, jei ir 
vėl bus pakelti tarifai: vėl 
sumažės keleivių skaičius, ir 
pajamų bus tiek pat, kiek ir

čiąją Ameriką, lankydami 
jos gražiąsias ir įdomiąsias 
vietas. Tiesą sakant, nedaug 
jau ir liko tokių vietovių, 
kuriose jie dar nebūtų buvo
ję- il

Ir šiemet jie pasileido į 
tolimuosius Vakarus. Kelio- dabar. Reikėtų, sako tarifų 
nėje žada užsukti ir į naują pakėlimo priešininkai, su- 
bei garsėjančią lietuvių pa- rasti priemonių keleivių 
mėgta vietovę Arkanse — skaičiui pakelti.
Hot Springs.

i Kaip tas klausimas bus
Linkime jiems malonios išspręstas, netrukus paaiš- 

kelionės ir grįžti sveikiems kės. 
ir kupiniems nepamirštamų 
įspūdžių. i

— j Aukojo kongresui
Tuščiažodžiauti lengviau-'

sia. nurodinėti — lengviau,1 Be jau paskelbtųjų, Jau- 
kritikuoti — lengva, bet nimo kongresui aukojo V. ir 
dirbti — sunkiausia. St. Minkai $10.

Itin puikiai sukovojo To
mas- Girnius, laimėdamas 
antrą vietą savo grupėje, su
rinkęs J1/* taško iš 4 partijų. 
.Jam nedaug tetrūko, kad 
būtų laimėjęs visus keturis

terorą, pagrindinėmis miesto gatvėmis vyks į miesto cent
re esantį parką, prie pirmojo JAV prezidento G. Wa- 
shingtono paminklo.

Čia bus sukalbėta maldų, pasakyta kalbų ir priimta 
rezoliucijų, smerkiančių okupanto sauvalę pavergtuose 

taškus ir tapęs pirmenybių kraštuose, dalyvaujant amerikiečių spaudos bei televizi- 
čempionu. ! jos atstovams.

Petras Raskauskas surin- Paskutiniųjų metų ir net dienų įvykiai Lietuvoje mus 
ko 2 taškus, taigi pirmame įpareigoja suglaudinti gretas ir su nauja energija jungtis 
tuinyre pelnė 50%, vadinas, Lietuvos išlaisvinimo darban. Lietuvos jaunimo kraujo
ilgi garbingai sukovojo.

Valstijos biudžetas $2.2 bil.

ir gyvybių aukos, kalėjimo pančiai bei komunistinių bu
delių kankinimai neatbaidė tautos laisvės siekimo. Argi 
saulėtas paplūdimys ar popiečio pogulis sulaikys bent 

Seimelis ir senatas prie- v*en4 laisvą lietuvį nuo protesto prieš tironiją, ar sulaikys 
mė Mass. valstijos 1973 m. nu6 pagalbos rankos ištiesimo pavergtam ir kraujuojan- 
biudžetą. kuris siekia rekor- čiam broliui bei sesei?
dinę sumą —2 bil. 181 mil.: i • j x ... . ....doleriu. Iš tos sumos $940 . dalyvaukime de"*o">‘™c>Joje gau,,a., dalyvauk,me

i mil. numatyta išleisti šalpos V,SI- p“rod.vk,Drc, kad gyvi, vieningi ir kovingi!
į reikalams (vvelfare). j Smulkesnių informacijų apie demonstraciją galima

gauti pas Amerikos Lietuvių Tarybos ir Lietuvių Bend- 
Nerasi medžio be šakos, o ruomenės valdybų narius.

žmogaus — be ydos. ALT ir LB Valdybos

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

up to
1/2 

iFusI Coit|

OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 
BURNER SERVICE

Goldea Platter 
Parts Protectieal 
Piai

Over 40 years experience...Easy bodget payment plans

aU 773-4949 ar 436-1204

Complete forced hot water 
baseboard Systems steam 
and hot water east iron wet 
base boilets.

J. Moakley kandidatuoja 
kaip nepriklausomas

Buvęs Mass. seimelio iri 
senato, dabar miesto tary’ 
bos narys John Moakley 
kandidatuoja į JTV kongre
są 9-jame distrikte ne kaip • 
demokratas, o kaip nepri-j 
klausomas.

Jis varžysis su dabartine'

kongresmanė Louise Hicks 
ir keliais kitais demokratų 
kandidatais.

Sveikino iš Floridos
Iš Miami Beach atsiuntė 

sveikinimų J. Krasinskas. B. 
Spūdienė. A. Čaplikas. V. 
Paulauskas ir S. Budvitis. 
Jie'visi buvo ten nuvykę da
lyvauti SLA seime.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

169 Milbury SL

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SVV 8 2868

yra yieniui.de oficiali jsta«- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš VVorces
terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai iz 
tvarkingai.

t '

Čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

, Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan į
Dr. J. Pašakarnu

J P t D I N I S 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
>nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak Į 
I Trečiadieniais nenriimama i 

447 BROADVVAY
t South Boston, Mass

Ketvirtis & Co.
—JEWELEBS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
‘ ! Rūpestingai taisomo laikrodžius 1; 
;; žiedus, papuošalus

:: 378 W. BROADVVAY
!! SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6620

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

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

T :ns»5 J3
□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis_4pilimas
□ Patogios mokėjimo’fsąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662 r

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
49 Church Street

£. Milton, Mase.
Atlieku Tinas pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus i« Įsa
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675
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A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

TEL. AN 8-2124

: \Dr. Amelia E. Rodd
(RTJDOKIUTfi)

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

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.
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Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramones 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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

- AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IS BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas far 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka 5; *>•

4%
Nuo įdėjimo didnos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikal hėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
virš 210,000,000
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Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleidi atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikviea. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcelf Service Jnc.
SBU'fcA

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyriu 
Bostone

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau

; viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin HilI Avo. 
Dorchester, Maso.
TeL CO 5-5854

Elood Square a
Hardicare Co.

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

Bar jamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys namam 

Reikmenys plumberiams 
Visokia geležies daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay

Ss. Boston, Maas. 02127 
TeL AN 8-1761

Darbo valandos: Kasdien
šeštadieniais

9_ 5

8—12

Birželio, liepos ir rugpiūčio mėnesiais įstaiga 
bus šeštadieniais uždaryta

393 VVest Broadvvay 
So. Boston, Maas. 02127

Telefonas: 268-8764 
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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